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Тарих боју өдаләтсизликләрә мәрдликлө синә көлөрәк өзүнүн милли
варлығыны мөтанәтлә горујуб сахламыш Азәрбајчан халгы XIX—XX өсрләрдә
срмәни милләтчиләринә вә онлара һавадарлыг едән Русија мүсгәмләкәчиләрннә гаршы гејри-бәрабәр мүбаризөдә даһа агыр мәһрумијјәтләрә дүчар
адиләрәк әсл мэ'нада депортасија вә сојгырымына мэ’руз галыб тарихи-сгник
торпагларынын бојүк бир һиссәсИндөн мөһрум едилсә дә, нә вахтса доғма
торпагларьша гајыда биләчоји үмнди ону һеч вахт тәрх стмәмишднр.
“Дспортасија'’ китабында хүсусән XX әсрдө азәрбајчанлылара гаршы планлы
шөкклдә һәјата ксчирнлмиш дспоргасија, оојгырымы фактларыны әкс стдирән
чохлу тарах и* сәнәдләр, матсриаллар, дөври мәтбуатда дәрч олунмуш
мегалөлөр, өдәба өсөрлөрдөи нүмунәләр топланмышдыр. Катаб Азәрбајчан
халгьжын тарихиии өјрөнөн мүтөхәссислөр, мүөллаыләр, төлөбөлөр, һамчинин
хсниш охучу күтләси үчүн нөзөрдө тутулмушдур.
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Депортасија латын (deporlalio) сөзудүр. Говупмаг, суркун
олунмаг мэ'насыны eepup. һугугда илк дәфә Франсада суркунун хусуси нөвләри
кима нәзәрдә тутулмуш eə шубһәли шәхсләр һаггында 1791-чи ил гануну илә
тәтбигинә башланылмышды. һөмин гануна эсасэщ сијаси чәһәтдән сәбатсыз
сајылан шәхсләр Гвиана јајласына суркун олунурдулар. Депортасија (o
чумләдән, өмурлук) һаггында маддә 1810-чу илдә Франсанын чинајәт мәчәлләсинә дахил едилмишди. Гитә һудудларындан кәнарда суркундә олмагы вә
өмурлук орада галлшгы нәзәрдә тутан 23 март 1872-чи ил тарихли Франса
ганунуна көрә исә јашајыш учун јарарлы олмајан учгар мустәмләко әразиләриндә депортасија олунанлар учун мөһкәмләндирилмиш душәркәләрин
јарадылмасы зәрури сајылмышды. Депортасијадан тәкчә чинајәткарлары
чәзаландырмаг учун дејил, һәм дә ингилабчылара диван тутмаг мәгсәдилә
истифадә олунмушду (мәс.. һәбс олунмуш коммунарлар 1872-чи tində Јени
Каледонија адаларына суркун олунмушдулар). Көрундују кими. илк депортасијапар daha чох сијаси чәһәтдән сәбатсыз сајыланлара вә гаты чинајәткарлара гаршы тәтбиг едилмишди. Сонрадан депортасија тәһлукәли чинајәткарлыга гаршы чәза нөву кими тәдричән арадан көтурулмушдур. 1880-чи илдән
исә онун тәтбиг олунмасы әслиндә дајандырылмышды.
Русија империјасында 1917-чи ил октјабр чеврилишш1дән сонра һакимијјәтә
кәлмиш болшевикләр өзләринин сијаси дуишәнләринә диван тутмаг учун
јенидән, һәм də daha кениш мигјаслы кутләви депортасија тәдбирләринә әл
атмышдылар. 1930-1940-чы илләрдә кечмиш ССРИ-дә дөвләт сосиализми
гуручулугу кедишиндә т әкчә топшлипшр режимә мугавимәт көстәрән
мухтәлиф груплар, тәшкилатлар, партијалар dejıuı. һәмчинин бутөв халглар
амансыз тә"гибләрә мә "руз галмыш, мәһв сдилмиш. јахуд депортасија
олунмушдулар. Нәтичәдә ајры-ајры халглар догма јурдларындан. јахуд јыгчам
һалда јаишдыглары әразиләрдән зорла Орта Асијаја. Газахыстана вә Сибирә
көчурулмушдуләр. Сталин режиминин зор кучунә көчурмә (там, јахуд
гисмән) сијасәти кечмиш ССРИ-нин демәк олар ки. бутун халгларынын, o
чумләдән азәрбајчанлыларын тарихи талејиндә силшшәз изләр бурахмышдыр.
Кутләви депорпшсијаја мә"руз галмыш халглар сырасында биринчи олараг
1937-чи илдә Узаг Ш әргдән Газахыстана вә Орта Асијаја суркун едилән 120
мин корејалыны көстәрмәк олар. Чәми бир ил сонра. 1938-чи tində ııcə өлкәнин
шорг бөлкәләриндә јашајан вә xycycıı көчуруләнләр адланан әһалинин сајы
артыг 997 мин нәфәрә чатмышды 1939-1940-чы илләрдә ССРИ-јә јенч
әразчпәрин бирләшдирилмәси халгларын депортасијасынын мигјасыны da
кениитәндирди. Гәрби Украјнадан, Гәрбч Белорусијадан. Балтикјаны өлкәләр-
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дән вә дикәр бвлкэлэрдэн он минләрлә адам зорла суркүн едипди. Икинчи дунја
муһарибәси дөврундә бутөв халглар әсассыз олараг алман фашистләри илә
әмәкдашлыгда тәгсирләндириләрәк тарихи вәтәнләриндән вә јыгчам
јаи/адыглары јерләрдән суркун олунду. Рәсми мә"луматлара көрә онларын
арасында 1 милјон нәфордән чох алман (әсасән. Волгабојундан). 317 мин чечен.
165 мин Крым татары, 84 мин ингуш. 82 мин калмык. 64 мин гарачајлы, 49 мин
мәсһәти т урку. 33 мин балкар вэ б. вар иди. Кишилэрин чоху муһарибәдо
олдугундан зорла көчуруләнләрин бөјук әксәријјәтини ушаглар. гадынлар вэ
гочалар (Орт а Асијаја суркун олунанларын 78%-и гадынлар вэ ушаглардан
ибарэт олмуш ду) тэшкил етмишди. Онлардан бир чоху суркун јерләринә кэлиб
чапшамыш јолларда тәләф олмушду. Тәкчә Курчуапандан квчурулән мәсһәти
т урклэри вэ курдлэр арасында јолда өләнләрин сајы 15 мин нәфәрдән чох иди
(кэлиб чатанларын 16%-и). Вахтсыз өләнләрин da сајы аз дејилди вэ бунларын
да хејли һиссәсини ушаглар тэшкил етмишди.
Депортасија олунмуш халгларын һугугларынын бэрпасына 1950-чи иллэрин
икинчи јарысындан башланмыш, лакин бир сыра мухтар республика вэ вилајәт ләр бэрпа олунса да. бу ши баша чатдырыллшмыш вэ јарымчыг галмышды.
М эсэлэн. Крым татарларына 90-чы иллэрэ гэдэр оз торпагларына гаЈытмага
ичазэ верилмэмишди; мәсһәти турклэри һәлә дэ оз догма јурдларына гајыда
билмирләр; алманларын милли-әрази м ухт аријрт и бэрпа олунмамышдыр вэ с.
X X әсрдә кизли вэ ачыг депортасијаја мэ"руз галмыш халглар арасында
азәрбајчанлыларын гисмәтинә daha агыр тале ју к у душмушдур. Чунки
азәрбајчанлыларын истэр тарихән јашадыглары, сонралар исэ тарихин ачы
һөкму илэ "Ермэнистан" адландырылмыш эразилэрдэн. истэрсэ дэ оз догма
республикасы дахилиндэки ајры-ајры бөлнәләрдән (хусусән. ермәниләрин куја
әксәријјәт тэшкил етдикләри учун тарихи Гарабаг әразисинин сун "u сурәтдә
ики һиссәјә бөлунмәси сајәсиндә јарадылмыш Даглыг Гарабаг Мухтар
Вилајәтиндән) говулмасы демәк олар ки. бутун X X әср боју давам етмишдир,
јә"ни узунөмурлулујунә. ајры-ајры вахтларда ucə хусусилә гәддарлыгла һәјата
кечирилмәси илә сојгырымы сәвијјәсинә чатдырылмасына көрә, дунја
пшрихиндә аналогу олмајан амансыз бир аксијадыр. Чох тәәссуф ки. он
илләрлә халгын башына кәтирилмиш дәһшәтли мусибәтләрлә мушајиәт
олунмуш, һәм душмәнләримиз гаршысыны алдыгына көрә, һәм дә озумузун
унутганлыгымызын учбатындан вахтында дунја ичтимаијјәтинә чатдырылмадыгындан вахтилә "гардаш" е"лан едиб торпагларымыздан cəxaeənvıə
пај ајырдыгымыз ермәниләрин ријакар лидерләри аз гала бутун дунјада бизи
ермәни халгынын һугугларыны тапдалајан. ону блокадаја алыб мәһв етмәк
истәјән eəhuıu халг кими танытмага хејли дәрәчәдә наил олмушдулар. Биз исә
сусмушуг. дәрдләримиздән сөһбәт ачмага чур'эт етмәмишик.Сов. ИКП-нин
"бејнәлмиләлчи" рәһбәрләри бизи данышмага. һәрәкәт етмәјә гојмурдулар.
Беләчә илләр, он илләр кечмиш. дуиш ән өз бәдхаһ нијјәтләрини һәјата
кечирдикчә. рәһбәрләримиз Москванын әтәјиндән daha мөһкәм јапышмыш.
онларын а з гала итаәткар гулуна чеврилмәкдән белә горхмајараг, хәбис
гоншуларымызын мәкрли әмәлләринин гаршысыны гисмән дә олса алмага
чалышмамышлар. һалбуки азәрбајчанлыларын депортасијасынын тарихи һәлә
кечән әсрин биринчи јарысында ермәни милләтчиләринин тәшкилатландыгы.
ујдурм а "Бөјук Ермәнистан"ын сәрһәдләринин муәјјән едилдији дөврдә
гојулмуш eə X IX әсрин әввәлләриндән исә гәддарлыгла һәјата кечирЧлмәсунә
башланмышды. Әкәр 1905-1906-чы илләрдә ермәни милләтчиләринин азәрбајчанлылара гаршы төрәтдикләри ганлы тоггушмалар азәрбајчанлылары

јерләриндән говмагла јанашы өз гуввәләрини сынагдан чыхармаг. мусәлман
әһалини дәһшәтә салмаг мәгсәди кудмушдурсә. 1918-1920-чи илләрдә әсасән
азәрбајчанлыларын мәскунлашдыгы Азәрбајчан торпаглары һесабына јарадылмыш Ермэнистан Республикасында дашнак һөкумәтинин утанмадан е"лан
етдији "турксуз Ермэнистан" сијасәти дөвләт сијасәти сәвијјәсинә галдырылмыш. јузләрлә азәрбајчанлы кәндләринин дагыдылмасы. јандырылмасы. он
минләрлә азәрбајчанлынын мәһв едилмәси, јахуд зорла. өлум məhdudu алтында
догма јурдларындан
говулмасы
илә
нәтичәләнмишди.
Ермәниләрин
Нахчыванда. Зәнкәзурда төрәтдикләри вәһшиликләр. инсанлыга хас олмајан
аксијалар бу кун дә адамлара сарсынты кәтирир. Азәрбајчанын шәргиндә —
Бакыда, Губада, Шамахыда. Ләнкәранда вә с. јерләрдә исә 1917-1918-чи
илләрдә һәмин сијасәти Шаумјанын башчылыгы алтында ермәниләрин чохлуг
тэшкил етдији Бакы Коммунасы һөкумәти ермәни силаһлы гуввәләринин
ганлы әлләри илә һәјата кечирмишди.
Бу мә"нада Азәрбајчан Халг Ҹумһуријјәти һөкумәтинин бу чинајәтләрин
халгдан кизләдилмәсинин гаршысыны алмаг. тарихи һәгигәтләри олдугу кими
нә гэдэр агыр да олса, там чылпаглыгы илә кәләчәк нәсилләрә чатдырмаг
мәгсәдилә јаратмыш олдугу вә 1918-1920-чи илләрдә ермәни милләтчиләринин
азәрбајчанлылара гаршы төрәтдикләри чинајәтләри өјрәнән Азәрбајчан
Фөвгәл "адә Истинтаг Комиссијасынын вахтилә топладыгы вә дәрч етдирдији
материаллар бу кун тарихимизин ибрәтамиз дәрсләрини јада салмаг вә
унутганлыга сон гојмагымыз учун олдугча бөјук әһәмијјәтә маликдир.
Азәрбајчанда Совет һакимијјәти гурулдугдан сонра азәрбајчанлыларын
депортасијасы дәјишилмиш формаларда фасиләфрлә демәк олар ки. бутун 70
ил әрзиндә давам етдирилмишди. М эсэлэн. 20-30-чу илләрдә коммунист
режиминин гәрарлашмасы вә мөһкәмләндирилмәси дөврундә төрәдилмиш
ганунсузлуглар шәраитиндә он минләрлә азәрбајчанлы penpeccujaja мә "руз
галмыш, Орта Асијаја вэ Газахыстана суркун олунмушду. 1937-1938-чи
илләрин репрессијалары заманы Азәрбајчан халгына гаршы гисмән депортасија
тәтбиг едилмишди. Икинчи дунја муһарибәсиндән сонра ССРИ Назирләр
Советинин 23 декабр 1947-чи ил вә 10 лшрт 1948-чи ил тарихли гәрарлары илә
азәрбајчанлылар Ермәнистандан — әсрләр боју јашадыглары догма јурдларындан кутләви сурәт дә (100 мин нәфәрдән чох) депортасија едилдиләр;
онларын бир чоху К ур-Араз овалыгынын исти иглим шәрашпинә дөзә
билмәјәрәк һәлак олду. Ермәнисншн әразисиндә етник тәмизләмә тәдбирләри
сонракы илләрдә дә имкан душдукчә ачыг, гаршысы алындыгда исә кизли усул
вә васитәләрлә давам етдирилмишди; һәм дә депортасија edwıəu азәрбајчанлыларын бир нәфәринин белә Азәрбајчанын тәркиб һиссәси олан Д Г М B-də
јерләшдирилмәсинә имкан верилмэмишди һәлә устәлик Даглыг Гарабагда
јашајан 132 (549 нәф әр) азәрбајчанлы аиләси "дахили көчурмә" ады алтында
гоншу Ханлар рајонуна көчурулмушду. Бутун бу. гаршысы вахтында
гәтијјәтлә алынмадыгы учун кетдикчә мигјасы кенишләндирилән азгын
һәрәкәтләр мәхиһур "јенидәнгурма" илләриндә Горбачовун һамилик етдији
ермәни рәһбәрләринин әл-голуну тамамилә ачды вә онлар 1988-чи илдә бутун
азәрбајчанлылары (250 мин нәфәрдән чох) Ермәнистандан говуб чыхармага
наил олдулар. Бундан сонра исэ Ермэнистан дөвләти Азәрбајчана гаршы ачыг
т әчавуз јолуну т ут араг Даглыг Гарабагын вә дикәр Азәрбајчан әразиләринин
ишгалына башлады. Нәтичәдә Азәрбајчан әразисинин 200/о-и ишгал едилди;
гачгын, көчкун вәзијјәтиндә оз догма јурдларыны. ев-ешикләрини тәрк етмәјә
мәчбур оланларын сајы 1 милјон нәфәри өтду. Јалныз 1993-чу илин ијунунда
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Азәрбајчанын бөјук ог.пу Һејдәр Әлијевин јенидән республика рәһбәрлијинә
гајытмасы азәрбајчанлыларын еојгырымынын гаршысыны алмага, ишгал
едилмиш торпагларымызын ишгалчылардан тәмизләнмәси учун реал
тәдбирләр ишләјиб һазырламага вә бејнәлхалг бирлијин көмәји илә һәјата
кечирмәк учун әлверишли шәраит јаратлшга имкан верди. ,
Лакин тарих тарихлијиндә галыр. M устәгиплијини әбәдиләшдирмок
истәјән һәр бир халг өз тарихинин бутун сәһифәләринә нәинки дәриндән бәләд
о.пмалы. һәм дә онлардан лазыми нәтичәләр чыхармага. башына кәлмши
фачиәләрин бир daha тәкрар олунмасына имкан вермәмәјә борчлудур.
Азәрбајчан Республикасы президенты Һејдәр Әлијев бу мунасибәтлә демишдир "Бәли, ...бизим халгымызын бөјук иткиләри олубдур. Биз бунлары
билмәлијик. кәләчәк нәсилпор дә бунлары билмәлидирләр. Билмәлијик вә
кәләчәк нәсилзәр дә билмәлидирләр ки. Азәрбајчана гаршы бир daha бела
хәјанәтләрин, тәдбирләрин, белә тәчавузләрин гаршысы алына билсин".
О хучуја тәгдим едилән "Депортасија " адлы сәнәдләр вә мәгаләләр топлусу
da мәһз бу м әгсәдә хидмәт етмәк учун тәртиб олунмушдур. Бурада дәрч
олунмуш материаллар әсримизин әввәлләриндән сон илләрә кими халгымызын
башына кәтирилән мусибәтләр һаггында әтрафлы мә "луматлар^ вермәклә
охучуну дәриндән душ ундурур: o. бу бәдбәхтликләрин сәбәбләрини арајыб
ахтармага чалышыр: 1993-чу илин ијунундан башлајараг һәјата кечирилән
тәдбирләр исә онда бела бир инам јарадыр ки. мустәгил Азәрбајчан
дөвләтинин јершпдији могсәдјөнлу дахили вә харичи сијасәт сајәсиндә
халгымызын тарихинин ачылы-агрылы сәһифәләрини тәшкил едән вә һәр дәфә
јени бир формада тәкрар олунан бу мәһрумијјәтләро нәһајәт ки, һәмишәлиҝ
сон гојулачагдыр.

Рлмнз Меһднјев

ТАРИХИН
ҺАРАЈЫ

АЗӘРБАЈЧАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ
ҺЕЈДӘР ӘЛИЈЕВ ЧӘНАБЛАРЫНЫН
28 МАЈ — РЕСПУБЛИКА КҮНҮ МҮНАСИБӘТИЛӘ
1997-чи ИЛ МАЈБШ 27-дә КЕЧИРИЛМИШ
ТӘНТӘНӘЛИ ЈЫҒЫНЧАГДАКЫ НИТГЙНДЭН
...Азәрбајҹан халгы 70 ил совет сосиалист систем»
шәраитиндә јашамышдыр. Бу, XX әсрдә бизим халгымызын
һәјатынын бөјүк бир һнссәсидир. Биз о вахт дөвләт мүстәгиллијиндән мәһрум олмушуг, анҹаг республика кими бир чох
мүстәгил ишләр көрмәк имканына малик олмушуг. Она көрә дә бу
доврү лазымынча гијмәтләндирмәк зәруридир. Чүнҝ^ бу Дөврдә
бнзим халгымыз јашамыш, јаратмыш, гурмуш вә нәһајәт 1991-чи
илдә Азәрбајҹан јенидән дөвләт мүстәгиллијини /е'лар едәркән
Азәрбајҹан Республикасы артыг бөјүк бир өлкә вди.
Бу дөврүн Азәрбајчан халгы үчүн бөјүк иткнләри дә, зијанлары да
олмуш, халгымыз әзаб-әзијјәтләр дә чәкмишдир. Андаг ејни заманда
бу доврдә халгымызын бөјүк наилијјәглери лә олмушдур. Биз нә
онлары, нә дә o бириләрини унутмамалыјыг. 20-30-чу илләрдә
коммунист, болшевик һакимијјәтннин гурулмасы, мөһкәмләнмәси
илә әлагәдәр јүзләрлә, минләрлә, он минләрлә инсан әдаләтсиз
олараг репрессијалара уғрамыш, јериндән-јурдундан узаг елләрә —
Орта Асијаја, Газахыстана сүркүн едилмнш, өз мүлкләриндән, варларындан мәһрум олмуш, чох әзаб-әзијјәтләрә мэ'руз галмышлар.
1937-1938-ҹи илләрин репрессијалары Азәрбајчан халгына, онун
мәдәнијјәтинә, мә'нәвијјатына бөјүк зәрбәләр вурмушдур. Азәрбајчан халгына бу дөврдә вурулан ән бөјүк зәрбәләрдән бири дә
1947-1948-чи илләрдә Азәрбајҹан халгына гаршы совет һакимијјәти
тәрәфиндән едилмиш ән бөјүк әдаләтсизлнкдир. Тәәсүфләр олсун
ки, бизим тарихчиләрмиз вә һамымыз нәдәнсә бу һадисәјә o вахтлар
да вә инди дә, хүсусән дөвләт мүстәгиллијимизи әлдә едәндән сонра
да доғру-дүзкүн гијмәт верә билмәмишик.
1947-чи илин сонунда Москвада совет һөкумәти азәрбајҹанлыларын әсрләр боју јашадығы доғма јерләрнндән, o вахткы
Ермәнистан әразисиндән күтләви сүрәтдә депортасија едилмәси
һаггында гәрар гәбул етмишдир. Сонракы илләрдә - 1948, 1949, 19501

чи илдәрдә бу депортасија тәдбири һәјата кечирилмишдир. Биз,
нәинки бнз, бүтүн дүнјада совет һакнмнјјәтинин тарихи һаггында
данышаркән Икмнҹи дүнја мүһарибәсиндән сонра Крымдан Крым
татарларынын депортасијасындан, Шималн Гафгаздаи чеченләрин,
ингушларын, гарачајлыларын, чәркәзләрин, балкарларын, Күрҹүстандан Ахыска түркләринин депортасија едилмәсиндән, бу һагсызлыглардан кениш бәһс едирик, буна ҝениш гијмәт веририк вә бунлар
мәтбуатда, тарихи сәнәдләрдә өз әксинм тапмышдыр. Анҹаг биз
чеченлэрпй, ингушларын, гарачајлыларын депортасијасы барәдә
гәбул едилмиш гәрар кими гәрарла—Совет Иттифагы һөкумәтинин
гәрары плә азәрбајҹанлыларын өз јериндән-јурдундан депортасија
олунмасыны нәдәнсә ади бир һадисә кимп гәбул етмишик. һалбуки
һамымыз јахшы билирик ки, о вахт бизмм сојдашларымыз - азәрбајчанлылар o јерләрдән, өз доғма вәтәнләриндән, јурдларындан
зорла чыхарыларкән, депортасија еднләркән нә гәдәр иткиләр
вердиләр, чәтинликләрә мэ'руз галдылар, нә гәдәр инсанлар тәләф
олдулар.
О вахт јашајан инсанлар вә доғма јерләриндән депортасија
олунанлар јахшы хатырлајырлар: Ермәнистанын чох көзәл иглимә
— јә'ни бу торпаглар вахтилә Азәрбајҹан торпаглары олуб - малик
олан јашајыш јерләриндән инсанлары кәтириб евсиз-ешиксиз МилМуған чөлләринә саланда, әлбәттә ки, онлар o шәраитдә јашаја
билмәјәҹәкдиләр. Мэ'лумдур ки, о вахт бпр чох инсанлар гырылды,
тәләф олду, әзаб-әзијјәт чәкдиләр. һәтта мэ'лумдур ки, бэ'зилэри
бурада јашаја билмәдиләр, кизли олараг гајыдыб өз јерләринә,
евләринә кетдиләр. Hə гәдәр әзаб-әзијјәт, чәтинликләр чәкдиләр.
һесаб едирәм ки, бу да бизим халгымыза гаршы едилән ән бөјүк
әдаләтсизликдир.
Совет һакимијјәти дөврүндә, үмумијјәтлә, Советләр Иттифагынын бүтүн әразисиндә — бир јердә аз, бир јердә чох — бүтүн
халглара гаршы репресеија олмушдур. Анҹаг мән бу күн буну хүсуси
гејд етмәк истәјирәм Ки, 1937-1938-ҹи илләрдә Азәрбајҹан халгына
гаршы едилән репрессија башга республикалардакы репрессијалардан даһа да ағшр, чох m’кили олмушдур. Бу һәгигәтдир.
Амма Азәрбајҹан халгы 1948-1949-чу иллэрдэ вэ сонракы
илләрдә јенидән депортасијаја мэ'руз галмыш, демәк, јенидән
репрессија алтында олмушдур. Бу, бизим халгымыза гаршы едилэн
эдалэтсизл икдир.
Бу јахын күнләрдә мән хүсуси сәрәнҹам, јахуд фәрман нмзалајаҹағам ки, o дөврлә әлагәдәр мәсәләләр — Азәрбајҹана, халгымыза
гаршы едилмиш бу әдаләтсизликлә әлагәдар мәсәләләр — арашдырьшсын вә тарихимиздә бу дөвр дә өз јерннп тутсун.
Беләликлә, о вахт Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын чыхарылмасы, етник тәмизләмә баш верибдир. Онлары өз јерләриндән,
јурдларындан, доғма торпагларындан o ва^т дидәркмн салыблар.
Тәәссүфләр олсун ки, биз тарихин чүрбәчүр мәрһәләләриндә белә
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һадисәләри лазыми гәдәр тәһлил едә билмәмишик вә халгымыза
едилән бу әдаләтсизликләрә гаршы өз сәсимизи лазыми гәдәр
галдырмамышыг. Мәһз бунларын нәтичәсиндә дә 1988-чи илдә
Ермәниеган Азәрбајҹана артыг ачыг тәҹавүз едибдир. O дөврдә
Ермәнистан әразисиндә галмыш азәрбајчанлылар гыса бир
мүддәтдә Ермәнистандан зорла чыхарылдылар.
Ермәнистан дејәндә, o әразинин кечмишдә кимә мәнсуб олдуғу
мэ'лумдур. O әразинин чох һиссәси азәрбајчанлыларын әсрләрдәнәсрләрә јашадыглары доғма дијар олубдур. Онлары өз дәдә-баба
јурдларындан тәдричән чыхарыблар вә бунлар һамысы да 1988-чи
илдә Ермәнистанын Азәрбајчана артыг һәрби тәҹавүзүнүн
башланмасына кәтириб чыхарыбдыр.
Бәли, һәмин бу 70 ил мүддәтиндә бизим халгымызын бөјүк
иткиләри олубдур. Биз бунлары билмәлијик, кәләчәк нәсилләр дә
бунлары билмәлидирләр. Билмәлијик вә кәләчәк нәсилләр дә
билмәлидирләр ки, Азәрбајчана гаршы бир даһа белә хәјанәтләрин,
тәдбирләрин, белә тәчавүзләрин гаршысы алына билсин..."
"Азәрбајчан"гәзети, 28 мај 1997-чи ил

әрзиндә лазымынча арашдырылмамыш, бу һадисәләрә һүгуги-сијасн
гијмәт верилмәмишдир.
Јухарыда көстәрпләнләри нәзәрә алараг гарара алырам:

1948-1953-чү ИЈ1Ј1ӘРДӘ АЗӘРБАЈЧАНЈ1ЫЈ1АРЫН
ЕРМӘИИСГАН ССР ӘРЛЗИСИНДӘКИ
ТАРИХИ-ЕТНИК ТОРПАГЈ1АРЫНДАН
КҮТЛӘВИ СУРӘТДӘ ДЕПОРТАСИЈАСЫ
ҺАГГЫНДА,
а з ә р б а ј ҹ А п РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТИНИН

Ф ƏРM A Н Ы
Сон нки әсрдә Гафгазда азәрбајҹанлылара гаршы
мәгсәдјонлү шәкилдә һәјата кечирилммш етнмк тәмизләмә вә
сојгырымы сијасәтм нәтиҹәсиндә халгымыз ағыр мәһрумијјәтләрә,
милли фаҹиә вә мәшәггәтләрә мэ'руз галмышдыр. Мәрһәләмәрһәлә керчәкләшдирилән белә гејри-инсани сијасәт нәтиҹәсиндә
азәрбајҹанлылар инди Ермәнистан адландырылан әразидән — мин
илләр боју јашадыглары өз доғма тармхи-етнмк торпагларындан
дидәрҝин салынараг күтләви гәтл вә гырғынлара мэ'руз галмыш,
халгымыза мәхсус минләрлә тарихи-мәдәни абидә вә јашајыш
мәскәнн дағыдылыб виран едилмишдир.
ССРИ Назирләр Советмнин 1947-ҹи ил 23 декабр ^арихли 4083
нөмрәли вә 1948-ҹи ил 10 март тарихли 754 нөмрәлм гәрарлары
Азәрбајҹан халгына гаршы нөвбәтм тарихи ҹинајәт акты олмушдур.
Бу гәрарлар әсасында 1948-1953-чү илләрдә јүз әллп миидән чох
азәрбајҹанлы Ермәнистан ССР әразисиндәки дәдә-баба јурдларындан күтләви сурәтдә вә зоракылыгла сүркүн олунмушдур. Ади
һүгуг нормаларына зидд олан бу гәрарларын ичрасы заманы
авторитар-тоталнтар режимин мөвҹуд репрессија гајдалары кенмш
тәтбиг еднлмиш, минләрлә писан, o чүмләдән гоҹалар вә көрпәләр
ағыр көчүрүлмә шәјраитинә, кәскин иглим дәјишиклијинә, физики
сарсынтылара вә мэ'нэви кеносидә дөзмәјәрәк һәлак олмушлар. Бу
ишдә ермәни шовинист даирәләринин вә ССРИ рәһбәрлијинин
ҹинајәткар сијасәти нлә јанашы, o дөвркү Азәрбајчан рәһбәрлнјинин
өз халгыиын талејинә зидд мБвгеји, сојдашларымыза гаршы
төрәдилән ҹинајәтләрин тәшкилиндә вә һәјкта кечирилмәсиндә
нШтиракы да аз рол ојнамамышдыр.
Тәәсеүф ки, 1948-1953-ҹү илләрдә азәрбајҹанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндән депортаснја олунмасы факты өтән 50 нл
и

1.
1948-1953-чү илләрдә азәрбајчаплыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихи-етник торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасынын һәртәрәфли тәдгиг едилмәси, Азәрбајчан халгына гаршы
дөвләт сәвнуәсиндә һәјата кечирнлмиш бу тарпхи ҹинајәтә һүгугиснјаси гијмәт верилмәси вә онун бејнәлхалг ичтиманјјәтә чатдырылмасы мәгсәди илә ашағыдакы тәркибдә дөвләт комиссијасы јарадылсын:
'
Довләт комнссијасынми сәдри:
һејдәр Әлијев — Азәрбајҹан Республикасынын президенти
Доплат комиссијасы сәдрипин мүавипи:
Артур Расизадә — Азәрбајҹан Республикасынын баш назири
Довлат комиссијасыпып үзвлари:
Рамиз Меһдијев — Азәрбајҹан Республнкасы Президенти Ичра
Апаратынын рәһбәрп
Васиф Талыбов — Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мәчлисинин сәдри
Иззәт Рүстәмов — Азәрбајҹан Республикасы баш назиринин
мүавини
Елчин Әфәндијев — Азәрбајҹан Республикасы баш назирннин
мүавини
һәсән һәсәнов — Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи ишләр
назири
Намиг Аббасов — Азәрбајчан Республикасынын милли
тәһлүкәсизлик назири
Рамил Усубов — Азәрбајҹан Республикасынын дахилн ишләр
назири
Елдар һәсәнов — Азәрбајчан Республикасынын баш прокурору
Сүдабә Һәсәнова — Азәрбајҹан Республикасынын әдлијјә
назиринин биринчи мүавини
Ханлар һаҹыјев — Азәрбајчан Республикасы Алн Мәһкәмәсинин
сәдри
Сирус Тәбризли — Азәрбајҹан Республикасынын мәтбуат вә
информасија назири
Вәфа Гулузадә — Азәрбајҹан Республикасынын харнҹи сијасәт
мәсәләләри үзрә дөвләг мүшавири
һидајәт Оруҹов — Азәрбајҹан Республикасынын милли сијасәт
мәсәләләри үзрә дөвләт мүшавири
Фатма Абдуллазадә — Азәрбајҹан Республикасы Презндентн
Ичра Апаратынын һуманитар сијасәт шэ'бэсинин мүдирн
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Шаһмн Әлијев — Азәрбајҹан Республикасы Президентинин Ичра
Апаратынын ганунвериҹилик вә һүгуг експертизасы мәсәләләри
шэ’бэсинин мүдири
Фуад Әләскәров — Азәрбајҹан Республикасы Президента Ичра
Апаратынын дөвләт һүгуг шэ'бэсинин мүдири
Јусиф һүмбәтов — Азәрбајчан Республикасы Президенти Ичра
Апаратынын әрази идарәетмә органлары илә иш шэ'бэсинин
мүднри
Әли һәсәнов — Азәрбајчан Республикасы Президенти Ичра
Апаратынын иҹтимаи-сијаси шэ'бэсинин мүдири
Рәфаел Аллаһвердијев — Бакы Шәһәри Ичра һакимијјәтинин
башчысы
Низами Худијев — Азәрбајчан Республикасы Дөвләт Телевизија
вә Радио Верилишләри Ширкәтинин сәдриФәрәмәз Магеудов — Азәрбајчан Елмләр Академијасынын
президенти
Анар Рзајев — Азәрбајҹан Јазычылар Бирлијинин сәдри
Ҹәмил Гулијев — Азәрбајҹан Елмләр Академијасы ичтимаи
елмләр бөлмәсинин академик-катиби әвәзи
Играр Әлијев — Азәрбајҹан Елмләр Академијасы Тарих
Институтунун директору
Будаг Будагов — Азәрбајҹан Елмләр Академијасы Ҹоғрафија
Институтунун директору
Атахан Пашајев — Азәрбајчан Республикасынын Назирләр
Кабинети јанында Баш Архив Идарәсинин рәиси
Јусиф Јусифов — Н. Туси адына Азәрбајҹан Дөвләт Педагожи
Университетинин үмуми тарих кафедрасынын мүдири
2.
Азәрбајчан Республикасынын Назирләр Кабинети бу
фәрманын ичрасы илә«бағлы мәсәләләри һәлл етсин.
һсјдәр ӘЈШЈЕВ,
Лзәрбајчан Республикасынын президенти
Бакы шәһәри, 18 декабр 1997-чи ил

АЗӘРБЛЈЧАНЛЫЛАРЫН СОЈГЫРЫМЫ ҺАПЫНДА
АЗӘРБАЈҸАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИН

Ф Ə РM А Н Ы
Азәрбајҹан Республикасы мүстәгиллик газандыгдан
сонра халгымызын тарихи кечмишинин објектив мәнзәрәсини
јаратмаг имканы әлдә едилмишдир. Узун ипләр кизли сахланылан,
үзәринә гадаға гојулмуш һәгигәтләр ачылыр, тәһриф едилмиш
һадисәләр өзүнүн әсл гијмәтини алыр.
Азәрбајҹан халгына гаршы дәфәләрлә төрәдилмиш вә узун
илләрдән бәри өз сијаси-һүгуги гијмәтини алмамыш сојгырымы да
тарихин ачылмамыш сәһифәләриндән биридир.
1813-чү вә 1828-чи илләрдә имзаланан Күлүстан вә Түркмәнчај
мүгавиләләри Азәрбајҹан халгынын парчаланмасынын, тарихи
торпагларымызын бөлүнмәсинин әсасыны гојду. Азәрбајчан
уалгынын бу милли фаҹиәсинин давамы кими онун торпагларынын
зәбти башланды. Гыса бир мүддәтдә бу сијасәт керчәкләшдириләрәк
ермәниләрин күтләви сурәтдә Азәрбајчан торпагларына кәжүрүлмәси һәјата кечирилди. Сојгырымы Азәрбајҹан торпагларынын
ишғалынын ајрылмаз бир һиссәсинә чеврилди.
Ирәван, Нахчыван вә Гарабағ ханлыгларынын әразиләриндә
мәскунлашдырылан ермәниләр орада јашајан азәрбајчанлыларла
мүгајисәдә азлыг тәшкил етмәләринә бахмајараг өз һавадарларынын
һимајәси алтында "ермәни вилајәти" адландырылан инзибати бөлкүнүн јарадылмасына наил олдулар. Белә сүн'и әрази бөлкүсү илә,
әслиндә, азәрбајҹанлыларын өз торпагларындан говулмасы вә мәһв
едилмәси сијасәтинин бүнөврәси гојулду. "Бөјүк Ермәнистан"
идејалары тәблиғ олунмаға башланды. Бу ујдурма дөвләтин
Азәрбајҹан торпагларында јарадылмасына "бәраәт газандырмаг
мәгсәдилә" ермәни халгынын тарихинин сахталашдырылмасына јөнәлмиш кениш мигјаслы програмлар реаллашдырылды. Азәрбајҹанын вә үмумән Гафгазын тарихинин тәһриф олунмасы һәмин
програмларын мүһүм тәркиб һиссәсини тәшкил едирди.
"Бөјүк Ермәнистан" јаратмаг хүлјасындан руһланан ермәни гәсбкарлары 1905-1907-чи илләрдә азәрбајчанлылара гаршы ачыг
шәкилдә кениш мигјаслы ганлы аксијалар һәјата кечирдиләр.
Ермәниләрин Бакыдан башланан вәһшиликләри Азәрбајчады. вә
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индики Ермәнистан әразисиндәкм Азәрбајҹан кәндләрини әһатә
етди. Јүзләрлә јашајыш мәнтәгәси дағыдылыб јерлә јексан едидди,
минләрлә азәрбајҹанлы вәһшиҹәсинә гәтлә јетирилди. Бу
һадисәләрин тәшкилатчылары мәсәләнин маһиуәтинин ачылмасына, она дүзкүн һүгуги-сијаси гијмәт вернлмәсинә манечилик
төрәдәрәк азәрбајҹанлыларын мәнфи образыны јаратмыш,
өзләриннн авантүрист торпаг иддиаларыны пәрдәләмишләр.
Биринчи Дүнја мүһарибәси, Русијада баш вермиш 1917-ҹи ил
феврал вә октјабр чеврнлишләриндән мәһарәтлә истифадә едән
ермәннләр өз иддиаларыны болшевик бајрағы алтында реаллашдырмаға нанп олдулар. 1918-ҹи илин март ајындан е'тибарэн
әксингнлабчы үнсүрләрлә мүбаризә шүары алтында Бакы Коммунасы тәрәфиндән үмумән Бакы губернијасыны азәрбајчанлылардан тәмизләмәк мәгсәди күдән мәнфур план һәјата
кечирилмәјә баншанды. һәмин ҝүнләрдә ермәниләрин төрәтдикләрм чинајәтләр Азәрбајчан халгынын јаддашына әбәди һәкк
олунмушдур. Минләрлә динҹ азәрбајҹанлы әһали јалн^з милли
мәнсубијјәтина көрә мәһв едилмишдир. Ермәниләр евләрә од
вурмуш, инсанлары дири-дири јандырмышлар. Милли ме'марлыг
инчиләрини, мәктәбләри, хәстәханалары, мәсчид вә дикәр
абидәләри дағытмыш, Бакынын бөјүк бир һиссәсини харабалыға
чевирмишләр.
Азәрбајҹанлыларын сојгырымы Бакы, Шамахы,- Губа гәзаларында, Гарабағда, Зәнкәзурда, Нахчыванда, Ләнкәранда вә
Азәрбајчанын башга бөлкәләриндә хүсуси гәддарлыгларла һәјата
кечирилмишдир. Бу әразиләрдә динҹ әһали күтләви сурәтдә гәтлә
јетирилмиш, кәндләр јандырылмыш, милли мәдәнијјәт абидәләри
дағыдылыб мәһв едилмишдир.
_
Азәрбајҹан Халг Ҹүмһуријјәти јарандыгдан сонра 1918-ҹи илин
март һадисәләринә хүсуси диггәт јетирилмишд1Јр. Назирләр Шурасы
1918-ҹи ил ијулун 15-дә бу фачиәнин тәдгиги мәгсәдилә фөвгәл'адә
истинтаг комиссијасынын јарадылмасы һаггындгГ гәрар гәбул етдй.
Коммссија март сојгырымыны, илкин мәрһәләдә Шамахыдакы
вәһшиликләри, Ирәван губернијасы әразисиндә ермәниләрин
төрәтдикләри ағыр ҹинајәтләри арашдырды. Дүнја ичтимаијјәтинә
бу һәгигәтләри чатдырмаг үчүн Хариҹи Ишләр Назирлији нәздиндә
хүсуси гурум јарадылды. 1919 вә 1920-ҹи илин март ајынын 31-и иҝи
дәфә Азәрбајчан Халг Чүмһуријјәти тәрәфиндән үмуммилли матәм
күнү кими гејд едилмишдир. Әслиндә бу, азәрбајҹанлылара гаршы
јүрүдүлән сојгырымы вә бир әсрдән артыг давам едән торпагларымызын ишғалы просесләринә тарихдә илк дәфә сијаси гијмәт
вермәк чәһди иди. Лакин, Азәрбајҹан Халг Чүмһуријјәтинин сүгуту
бу ишин баша чатмасына имкан вермәди.
Загафгазијанын советләшмәсиндән өз чиркин мәгсәдләри үчүн
истифадә едән ермәниләр 19-20-ҹи илдә Зәнкәзур вә Азәрбајчанын
бир сыра торпагларыны Ермәнистан ССР-ин әразиси е’лан етдиләр.
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Сонракы дөврдә бу әразиләрдәки азәрбајчанлыларын депортасија
едилмәси сијасәтини даһа да кенишләндирмәк мәгвәдилә јени
васитәләрә әл атдылар. Бунун үчүн онлар ССРЈИ Назирләр Советинин 23 декабр 1947-чи ил тарихли "Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин КүрАраз овалығына көчүрүлмәси һаггында" хүсуси гәрарына вә 1948—
1953-чү илләрдә азәрбајҹанлыларын өз тарихи торпагларындан
күтләви сурәтдә депортасијасына дөвләт сәвијјәсиндә наил олдулар.
Ермәни милләтчиләри өз һавадарларынын көмәји илә 50-чи
илләрдән е'тибарэн Азәрбајчан халгына гаршы кәскин мэ'нэви
тәч^вүз кампанијасына башладьшар. Кечмиш Совет мәканында
мүнтәзәм шәкилдә јајылан китаб, журнал вә гәзетләрдә милли
мәдәнијјәтимизин ән нәфис нүмунәләринин ермәни халгына мәнсуб
олдуғуну сүбут етмәјә чалышырдылар. Ејни заманда онлар
төрәфиндән бүтүн дүнјада азәрбајҹанлыларын мәнфи образларыны
формалашдырмаг ҹәһдләри дә күҹләнирди. "Јазыг, мәзлум ермәни
халгы"нын сурәтини јарадараг әсрин әввәлиндә рекионда баш верән
һадисәләр шүурлу сурәтдә тәһриф олунур, азәрбајчанлылара гаршы
сојгырым төрәдәнләр сојгырым гурбанлары кими гәләмә верилирди.
Әсрин әввәлиндә әксәр әһалиси азәрбајҹанлы олан Ирәван шәһәриндән вә Ермәнистан ССР-ин дикәр бөлкәләриндән сојдашларымыз тәҮибләрә мэ'руз галараг күтләви сурәтдә говулур.
Азәрбајчанлыларын һүгуглары ермәниләр тәрәфиндән кобудчасына
позулур, ана дилиндә тәһсил алмасына әнкәлләр төрәдилир, онлара
гаршы репрессијалар һәјата - кечирилир. Азәрбајҹан кәндләринин
тарихи адлары дәјишдирилир, топонимика тарихиндә мисли
көрүнмәјән гәдим топонимләрин мүасир адларла әвәзолунма
просеси баш верир.
Сахталашдырылмыш ермәни тарихи кәнҹ ермәниләрин шовинист
руһунда бөјүмәсинә зәмин јаратмаг үчүн дөвләт сијасәти сәвијјәсинә
галдырылыр. Бөјүк һуманист идеаллара хидмәт едән Азәрбајчан
әдәбијјаты вә мәдәнијјәти руһунда тәрбијә олунмуш јени нәслимиз
екстремист ермәни идеолокијасынын тәҮибләринә мэ'руз галыр.
Азәрбајҹан халгынын мә'нәвијјатына, милли гүруруна вә
мәнлијинә јөнәлмиш бөһтанлар сијаси вә һәрби тәчавүз үчүн
идеоложи зәмин јарадырды. Халгымыза гаршы апарылан сојгырым
сијасәти өзүнүн сијаси-һүгуги гијмәтини тапмадығы үчүн тарихи
фактлар Совет мәтбуатында ермәниләр тәрәфиндән тәһриф олунур
вз ичтимаи фикир чашдырылырды. Ермәниләрин Совет режиминдән
бәһрәләнәрәк һәјага кечирдикләри вә 80-ҹи илләрин орталарында
даһа да күҹләнән антиазәрбајҹан тәблиғатына Азәрбајҹан
Республикасынын рәһбәрлијм вахтында лазыми гијмәт вермәди.
1988-чи илдән ортаја атылан гондарма Дағлыг Гарабағ
конфликтинин илкин мәрһәләсиндә јүз минләрлә азәрбајчанлынын
өз тарихи торпагларындан говулмасына да республнкада дүзкүн
сијаси гијмәт верилмәди. Азәрбајҹанын Дағлыг Гарабығ Мухтар
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Вилајәтииин Ермәнистан ССР-ин тәркибинә дахил еднлмәсм
һаггында ермәниләрин гејри-конститусиои гәрарыны вә Москванын
әслиндә бу вилајәтм Хүсуси Идарәстмә Комитәси васитәсилә
Азәрбајманын табелијиндән чыхармасыны халгымыз чиддп
наразылыгла гаршылады вә мүһүм сијаси аксијалара әл атмаг мәҹбуридјәтн гаршысында галды. Республикада кечирилән митингләр
заманы торпагларымызын пшғалы сијасәти гәтмјјјәтлә пмсләнсә дә
Азәрбајчан рәһбәрлији өз пассив ^өвгејнндән әл чәкмәдп. Мәһз елә
бунун нәтичәси олараг 1990-ҹы плнн јанвар ајыида кетдпкҹә
күчләнән халг һәрәкатыны боғмаг мәгсәднлә Бакыја гошунлар
јеридилдн, јүзләрлә азәрбајчанлы мәһв вә шикәст едилди, јараланды,
дикәр физики тәзјигләрә мэ'руз гојулду.
1992-411 илнн февралымда ермәниләр Хоҹалы шәһәрииин әһалисинә мисли көрүнмәјән диван тутду. Тарихимизә Хочалы софырымы кими һәкк олунан бу ганлы фачиә минләрлә азәрбајчанлыныи
мәһв едилмәси, әсир алынмасы, шәһәрин јерлә јексан едилмәси илә
гуртарды.
Милләтчи-сепаратчы ермәниләрин Дағлыг Гарабағда башладығы авантүрпст һәрәкатын нәтичәси олараг бу күн бнр милјондан
артыг сојдашымыз ермәни гәсбкарлары тәрәфиидән өз доғма јурдјуваларындан дндәркин салынмыш, чадырларда јашамаға мәһкум
едилмишдпр. Әразимнзин 20 фанзинин ермәни сплаһлы гүввәләри
тәрәфиндән пшғалы заманы минләрлә вәтәндашымыз шәһнд
олмуш, хәсарәт алмышдыр.
Азәрбајҹанын XIX-XX әсрләрдә баш верән бүтүн фачнәләри
торпагларынын зәбти нлә мүшајиәт олунараг, ермәнпләрин
азәрбајҹанлылара гаршы дүшүнүлмүш планлы сурәтдә һәјата
кечирднји сојгырымы сијасәтинин ајры-ајры мәрһәләләрнни тәшкил
етмишдир. Бу һадисәләрин јалныз бнрмнә — 1918-чи ил март
гырғынына сијаси гмјмәт вермәк ҹәһди көстәрмлмншдир.
Азәрбајҹан Халг Чүмһуријјәтпнмн вариси кими Азәрбајҹан
Республикасы _бу күн онун ахыра гәдәр һәјата кечирә бплмәдији
гәрарларын мәнтнги давамы олараг сојгырымы һаднсәләринә сијаси
гијмәт вермәк борону тарихин һөкмү кими гәбул едир.
Азәрбајчан халгына гаршы төрәдплмпш бүтүн сојгырымы
фаҹнәләрини гејд етмәк мәгсәдилә rapapa алырам:
1.31 март Азәрбајҹанлыларын Сојгырымы Ҝүнү е'лан едмлсин.
2.
Азәрбајҹан Республпкасынын - Мнллп Мәҹлисннә төвсијә
олунсун кп, азәрбајҹанлыларын сојгырымы плә бағлы һаднсәләрә
һәср олунмуш хүсуси сессијанын кечирилмәси мәсәләсннә бахсын.
һејдәр ӘЈГИЈЕВ,
Азәрбајчаи Ресаубаикасынын Презндснтн
Бакы шәһәри, 26 март 1998-чи ил

Рамт Мсһдијсв,
Азәрбајчаи
рәһбври

Рсспубликасы

Ичра

Аиаратынын

ҺӘР БИРИМИЗДӘН БӨЈҮК ВӘТӘНДАШ МЭС’УЛИЈЈӘТИ ТӘЛӘБ ЕДӘН ТАРИХИ СӘНӘД
XXI әсрин астанасында мүстәгиллијини әлдә етмиш
Азәрбајчан халгы гәдим тарихә вә зәнкин эн'энэлэрэ малик олан
дөвләтчилијини бәрпа етмәк, милли мэ'нэви дәјәрләрә сөјкәнән вә
үмумбәшәрн идеаллардан гидалаНан мәфкурәсини, өз милли
идеолокијасыны формалашдырмаг, азад игтисади мүнасибәтләрә
әсасланан, демократија принсипләрини еһтива вә тәтбиг едән һүгуги
дөвләт вә вәтәндаш чәмијјәти гуручулуғу јолу илә инамла
ирәлиләјир. Дөвләт суверенлији вә милли мүстәпшлик халгын
әсрләрлә үрәјиндә кәздирдији мүгәддәс арзунун, идејаныи
тәнтәнәси, нечә-нечә нәсилләрин бу идеја уғрунда ачыг вә кизли
мүбаризәсинин _ мәнтиги јекуну олуб, Азәрбајҹанын мүасир
дурумунуи башлыҹа кејфиЈЈәт тәзаһүрү кими чыхыш едир.
Азәрбајчан Республикасынын Президенти мөһтәрәм һејдәр Әлијев
тамамилә һаглы олараг өлкәмизин дөвләт мүстәгиллијини
халгымызын XX әсрдә газандығы ән бөјүк наилијјәт, ән вачиб
милли сәрвәт һесаб едир.
Дөвләт мүстәгиллији халгымыза өз милли мәнсубијјәтини там
тутуму илә ифадә етмәк, милли мәнафеләрмнн максимум шәкилдә
реаллашдырмаг имканлары вермишдир. Мүстәгмплик, азадлыг һисеи
индики тарихи мәрһәләдә халгын гаршысында дуран чәтин вә
мүрәккәб проблемләрин өзүнүдәркин, өзүнүифадәнин, букүнкү вә
кәләчәк уғурларын фундаментал шәртинә вә рәһнинә чеврилир.
Азәрбајҹан халгы једдинҹи илдир ки, мүстәгил јашајыр. Бу илләр
әспиндә мүстәгиллијин горунуб сахланмасы, мөһкәмләндирилмәси
уғрунда кәркин, бэ'зэн драматик мүбаризә дөврү олмушдур. Инди
там әсасла дејә биләрик ки, президент һејдәр Әлијевин дүшүнүлмүш,
узагкөрән, өлчүлүб-бичилмиш сијасәти вә зәнкин дөвләтчилик,
рәһбәрлик тәчрүбәси сајәсиндә өлкәмиздә сабитлик тэ'мин едилмиш
вә мүсгәгил Азәрбајчан дөвләти һәртәрәфли инкишаф јолуна чыхарьшмышдыр. Халгымыз мөһтәрәм президентимизин рәһбәрлији
алтында Ермәнисган—Азәрбајҹан мүнагишәсинин динч васитәләр21
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Президента

лә низама салынмасы, игтисади, сијаси вә һүгуги ислаһатларын апарылмасы, өлкәнин тәбии сәрвәтләриндән халгын рифаһы наминә
истифадә едилмәси, дөвләтимизин дүнја игтисади вә сијаси
гурумларына интеграсија олунмасы, әһалинин һәјат сәвијјӘсинин
јүксәлдилмәси вә с. кими вәзифәләри мүваффәгијјәтлә јеринә
јетирир. Азәрбајчанын хош сәдасы мө'тәбәр бејнәлхалг мәчлисләрдән кетдикҹә даһа тез-тез ешидилмәкдәдир, онун дүнја бирлијиндә
нүфузу, демократик, һүгуги, дүнјәви дөвләт имичи артыр.
Азәрбајчан дөвләтинин башчысы һејдәр Әлијев дүнјанын ән
көркамли сијаси хадимләри арасында јүксәк нүфуз, лајигли һөрмәт
газанараг ән мо'табэр бејнәлхалг сорғуларын галиби олмушдур.
Бүтүн бунлар Азәрбајчанын дөвләт мүстәгиллијинин нәтичәси
олмагла јанашы, һәм дә онун дөнмәзлијинин, даими вә әбәди
характер кәсб етмәсинин мүһүм көстәричисидир.
Халгымызын дөвләт мүстәгиллији әлдә етмәси бир тәрәфдән
дүнјада, o чүмләдән кечмиш Советләр Иттифагында кедән сијаси,
игтисади, идеоложи, чоғрафи-сијаси просесләрин нәтичәси, дикәр
тәрәфдән милләтимизин өзүнүтәсдигинин тәзаһүрүдүр. Буна көрә
дә биз һаглы олараг мүстәгиллијин әлдә едилмәсини халгымызын
өзүнү ифадә етмәси, милли мәнлијини тәсдигЛәмәси, өз тарихини,
мә'нәвијјатыны, адәт-ән'әнәләрини, әхлаги дәјәрләрини вә
бахышларыны објектив шәкилдә бәрпа şə инкиш^ф етдармәси үчүн
кениш имканлар ачан тарихи бир шанс кими ^аврајырыг. Сүбут
етмәјә еһтијач јохдур ки, мэ'нэви дәјәрләримизи чанЛандырмадан,
милли мәнлик һиссини чошдурмадан, халгын сојкөкүнә архаланмадан милли дөвләтчилијин әбәдијашар бүнөврәсини гурмаг гејримүмкүндүр. Азәрбајчан Республикасынын Президента һејдәр Әлијев
бу мүнасибәтлә һаглы олараг демишдир: "Халгымыз әсрләр боју
јашамаг, јаратмаг уғрунда мүбаризә апарыб, милли азадлыг уғрунда
вурушуб, гурбанлар вериб, өз торпағында милли эн'энэлэри, тарихи
көкләри әсасывда, өз дини, мэ'нэвицаты әсасында мүсгәгил дөвләт
гурмаг арзусунда олуб. Инди халгымыз буна наил олуб... Азәрбајчан
дөвләт мүстәгиллији әлдә едәндән сонра халгымызын мэ'нэви
дәјәрләри чанланыб, бәрпа едилибдир. Азәрбајчан халгй гәһрәман,
чәсур, дәјанәтли, саф әхлаглы халг кими бүтүн дүнјада таныныб".
һ әр бир халг өз тарихиндә милли мәнсубијјәтини тәсдигләјәи
.чәһәтләри чилалајараг әхлаги-психоложи дәјәрләрини вә кејфијјәтләрини формалашдырыр. Халгын тарихи нәинки онун көкү,
мәншәји һаггында информасија мәнбәјиДир, һабелә онун кејфијјәт
мүәјјәнлији, милли јеткинлик зирвәсинә јүксәлипш хронолокијасыдыр. Она көрә дә халгын һәјаты, мәдәнијјәти, мәфкурәси
һаггында һәгиги билкиләри онун објектив, дәгиг вә долғун тәдгнг
олунуб јарадылмыш тарихи васитәоилә әлдә етмәк мүмкүндүр
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Азәрбајчан халгынын тарихи гәдим вә зәнкин олдуғу гәдәр дә
кешмәкешли олмушдур. Азәрбајчанлыларын нечә-нечә нәсилләри
тарихи әдаләт уғрунда вурушмагла јанашы, һәм дә тарихи һәгигәти
бәрпа етмәк уғрунда мүбаризә апарыблар. Јалныз Азәрбајчан
Республикасы мүстәгиллик газандыгдан сонра халгымызын тарихи
кечМишинин објектив мәнзәрәсини јаратмаг имканы әлдә
едилмишдир. Узун ипләр кизли сахланылан, үзәринә гадаға гојулмуш һәгигәтләрин ачылмасы тарихимизин тәһриф едилмиш сәһифәләринин јенвдән, бу дәфә објектив јазылмасына шәраит јарадыбдыр. Она көрә дә һазырда ҹәмијјәтимиз, ипк нөвбәдә исә тарихи
мизин тәдгигатчылары гаршысында чох мүһүм вәзифәләр дурур.
Президент һејдәр Әлијевин гејд етдији кими, "тарихә дүзкүн гијмәт
вермәк, ону дүзкүн тәһлил етмәк лазымдыр".
Азәрбајчан тарихинин кизли сахланылан, узун илпәр боју тәһриф
едг£лән сәһифәләриндән бири дә халгымыза гаршы дәфәләрлә төрәдилмиш, лакин индијәдәк өзүнүн һүгуги вә сијаси гијмәтини алмамыш сојгырымыдыр. Чох тәәссүф һисси илә гејд едилмәлидир ки, бу
мәсәлә тәдгигатчыларын да диггәтиндән кәнарда галмышдыр.
"Азәрбајчанлыларын сојгырымы һаггында" Азәрбајчан Республика
сынын Президенти һејдәр Әлијевин 1998-ҹи ил 26 март тарихли фәрманы бу бошлуғу долдурур, тарихи һәгигәти ашкар едир. Гәтијјәтлә
дејә биләрик ки, бу фәрман 200 ил әрзиндә Азәрбајчан халгына
гаршы төрәдилән һагсызлыгларын индики вә кәләчәк нәсилләримизә, һабелә бүтүн дүнја ичтимаијјәтинә чатдырылмасы бахымындан хүсуси дөвләт әһәмијјәти, һәтта бејнәлхалг әһәмијјәт кәсб едән
сәнәддир. Өзүнүн руһу, мәзмуну, идеја јөнүмү илә бу сәнәд јүз
илпәрлә халгымыза гаршы төрәдилән гәддар ҹинајәтләрин, XX
әсрин сонларында "Дағлыг Гарабағ проблеми” шәклиндә ортаја
чыхмыш ермәни тәҹавүзүнүн һәгиги көкләринин өјрәнилмәси вә
дәрк едилмәсиндә әвәзсиз тарихи-сијаси мәнбә әһәмијјәтинә
маликдир.
"Азәрбајчанлһшарын
сојгырымы
һаггында"
фәрманында
Президент һејдәр Әлијев халгымыза гаршы сојгырымы фактларынын дөвләт сәвијјәсиндә илк дәфә бәјан едилмәси вә она сијаси
гијмәт верилмәси илә Азәрбајчан халгы гаршысында даһа бир
тарихи хидмәт көстәрмишдир. Бу фәрманын јаранмасыны
дөвләтчилик фәалијјәтинин ади бир факты кими гијмәтләндирмәк
дүзкүн олмазды. Белә сәнәдин гәбул едилмәси дөвләт башчысындан
халгымызын тарихи талејинә дәриндән бәләдлик вә објектив бахыш
әсл вәтәндаш чәсарәти вә бөјүктсијаси узагкөрәнлик, мүдриклик вә
ирадә тәләб едир. Бунунла јанашы мүбалиғәсиз демәк ола^ки, белә
бир аддым халгымызын тарихи һагларынын бәрпа едилмәси вә
горунмасы исгигамәтиндә сон илләр апарылан мәгсәдјөнлү, вә
ардычьш сијасәтин кејфијјәтчә јени мәрһәләјә дахид олмасындан
хәбәр верир. Буну фәрманын бүтүн мәзмуну вә маһијјәти бари->
пЈәкилдә көсгәрир.
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Узун илләр мүхтәлиф формаларда тәҹавүзләрә мэ'руз галан,
лакин һагг сәснни дүнјаја чатдыра билмәјән азәрбајҹанлылар һәмин
фәрманын сајәспндә әсл һәгигәти уча сәслә бәјан етмәк,
МШ1ЛӘТИММЗМ зүлмә, сыхынтылара дүчар етммш ермәни вә дикәр
үнванлы тәчавүзкарларыи ннсанлыға јарашмајан әмәлләрннп
коикрет фактларла нфша етмәк имканы әлдә едмрләр. Бу һәгигәт
псә оидан ибарәтдир кн, мүхтәлиф чоғрафп-снјасп марагларын
амансыз бурулғанына дүшмүш Азәрбајҹан халгы сон ики әср
әрзиндә милли, дини вә әрази бахымындан сыхышдырылыб, гәдим
ата-баба торпагларынын бөјүк бир һиссәснндән чыхарылыб, ардыарасы кәсилмәјән тәзјигләр вә тэ'гиблэр сајәсмндә тагәтдән
салыныб, дәфәләрлә сојгырымына мэ'руз галыб, лакин онун е'тираз
сәси, һарајы гәддарҹасына боғулуб, дүнјадан кмзләдилиб.
Бүтүн бунлара ҝөрә "Азәрбајҹанлыларыи сојгырымы һаггында"
Президент фәрманы мүһүм сијаси вә тарихп әһәмпјјәтә малик
сәнәддир. О, XIX—XX әсрләрдә азәрбајҹанлылара гаршы өлкәмизин дахилнндә вә бејнәлхалг сәвијјәдә һәјата кечнрилән ссугырымы
сијасәтинә, халгымыз әлејһинә тарихи ҹинајәтләрә рәсмн дөвләт
сәвнјјәсиндә снјаси гијмәт верир. Бунунла јанашы фәрман ермәниләрин вә онларын һимајәдарларынын чиркни мәгсәдли фәалијјәти
нәтичәсиндә халгымызын сон ики јүз иллик тарнхинин биләрәкдән
сахталашдырылдығыны дөвләт сәвијјәсиндә бәјан едир. O, һәм дә
баш вермиш кәдәрли һадисәләрин објектив арашдырылмасы вә
бејнәлхалг тәшкилатлар тәрәфиндән бу ҹинајәтләрә әдаләтли
гијмәт верилмәси үчүн һүгуги-сијасн база јарадыр. Бу нсә тәкҹә тарихчиләримпз, үмумијјәтлә елмп нҹтимапјјәтимиз гаршысында
дејил, һәм дә өлкәмизи, халгымызы бејнәлхалг сәвијјәдә тәмснл едән
нүмајәндәләримиз, ән әввәл дипломатларымыз гаршысында, еләҹә
дә мүхтәлиф өлкәләрдә јашајан сојдашларымыз, Азәрбајҹан диаспорасы гаршысында мүһүм вәзифәләр гојур.
Тарих көсгәрир ки, Азәрбајҹан торпаглары һесабына "Бөјүк
Ермәнистан" дөвләти јаратмаг үчүн азәрбајҹанлыларын сојгырымыны төрәтмәк ермәниләрин узунмүддәтли чиркин, азғын милли
мәгсәдидир вә буну һәр бир азәрбајҹанлы дәрк етмәлидир.
Фәрманда Азәрбајчан әразисинин ишғалчылар тәрәфиндән
парчаланмасы, әһалисинин ағыр мүсибәтләрә дүчар едилмәси, сон
ики әсрдә әввәлчә чар Русијасынын, сонралар исә тоталитар совет
режиминин билаваситә јардымы вә һимајәси илә ермәниләрин
азәрбајчанлылара гаршы һәјата кечирдији дүшүнүлмүш, мәгсәдјөнлү
сојгырымы сијасәти мәрһәлә-мәрһәлә ачыгланыр вә тәкзибедилмәз
бир мәнгиглә ифша олунур.
Сәнәддә гејд олундуғу кими, һәгигәтән дә бу сојгырым сијасәтинин илкин мәрһәләси Күлүстан вә Түркмәнчај мүгавиләләри
нәтичәсиндә Азәрбајҹан торпагларынын јаделли гәсбкарлар тәрәфиндән парчаланараг ишғал едилмәси вә һәмин әразиләрә башга
өлкәләрдән ермәниләрин көчүрүлмәси илә башланыр. МәКз һәмин
дөврдә ермәниләр тарихи Азәрбајҹан торпаглары длан Ирәван,
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Нахчыван, Гарабағ ханлыглары әразиләриндә мәскунлашдырылды
вә орада јашајан азәрбајҹанлыларла мүгајисәдә сон дәрәҹә азлыг
тәшкнл етмәләринә бахмајараг "ермәни вилајәти" адлы сүн'и
инзибатн-әрази бөлкүсү јарадылмасына наил олдулар. Бунунла да
азәрбајҹанлыларын өз әзәлн торпагларындан говулмасы вә мәһв
едплмәсп сијасәтинин әсасы гојулду вә фәрманда гејд едилдији кими,
сојгырымы Азәрбајчан торпагларынын ишғалы стратекијасынын
ајрылмаз тәркиб һиссәсннә чеврилди. Он илдән бәри давам едән вә
халгымызы ағыр мәһрумијјәтләрә мэ'руз гојан Дағлыг Гарабағ
сепаратчылығы бу стратекијанын повбәтн тәзаһүрүдүр.
Президент фәрманынын әһәмпјјәтн онун тарпхн һадпсәләрә
сијаси гијмәт вермәси илә мәһдудлашмыр. Бу фәрман кечмиш
тарпхпмнзә вә букүнкү просесләрә бахышлары көклү сурәтдә дәјишдирмәји нәзәрдә тутан чох мүһүм дөвләт сәнәдн, консептуал сијаси
бахышлара әсасланан методоложн базадыр. Бу фәрман дүнја мигјасында өз мөвгеләрини кетдикҹә моһкәмләндирән мүстәгил Азәрбајҹан дөвләтинин һагг сәсидир, әдаләт һарајыдыр, бүтүн
дөвләтләрлә бәрабәрһүгуглу мүнасибәтләр гурмағы вә өз марагларыны мүдафиә етмәји баҹаран дөвләтин милли маннфестидир.
Фәрманын һәм бүтүнлүкдә мәзмуну, һәм дә ајры-ајрылыгда
мүхтәлиф мүддәалары һәр бир вәтәндаш вә бүтөвлүкдә чәмијјәт
гаршысында чох мүһүм вәзифәләр нрәли сүрүр. Гыса шәкилдә
һәмин вәзифәләрн ашағыдакы кими нфадә етмәк олар:
Фәрманда 1813-чү ил Күлүстан вә 1828-ҹи ил Түркмәнчај
мүгавиләләрнннн Азәрбајҹан халгынын вә торпагларынын парчаланмаоынын әсасыны гојмасы кими сәҹијјәләндирилмәси әслиндә
һәмин дөврдән бу күнә гәдәр Азәрбајҹан тарпхинә јени, сахтакарлыгдан узаг, објективлыјә әсасланан мөвгедән јанашмаг, онун
јенн консепсијасыны јаратмаг зәрурәтннм ирәли сүрүр. Е'тираф
етмәлијик ки, узун илләр Азәрбајҹан халгына гаршы јеридилән
мәнфур сыхышдырма сијасәтинин вә ермәниләрнн төрәтдикләри
сојгырымын өрт-басдыр еднлмәсиндә, тарпхимнзнн сахталашдырылмасында бизнм ичтимаи елмләрин нүмајәндәләринпн күнаһы да
аз дејил. Онлар коммунист пдеолокијасынын објектпвлпкдән чох узаг
олан, тарихи фактлары тәһриф едән "халглар достлуғу" фе'линэ
ујараг әсл һәгигәтләри нәинкн дүнја ичтимаијјәтинә, һеч өз кәнч
нәслнмизә белә чатдыра билмәјибләр. Бунунла әлагәдар сон ики јүз
иллик тарихимизин јенидән ишләнмәсн тарнхчпләрнн вә бүтүнлүклә
иҹти^аи елмләримизин әсас вәзифәсн кимн гаршыда дурур.
Инанмаг олар ки, һуманитар елм нүмајәндәләрпмиз, сијасәтчиләр,
политологлар, журналистләр, бүтүн јарадычы зијалыларымыз
Президент һејдәр Әлијевин бу фәрманындан дүзкүн нәтичә чыхараҹаг, халгымызын гәдим вә зәнкин тарихинә јенидән нәзәр салаҹаг,
һәгиги тарихимизи јазыб, олдуғу кнми дүнјаја чатдыраҹаглар. Бу
заман онлар гејри-сәмимиликдә, гејри-ардычыллыгда тәгсирләнднрилмәкдән чәкинмәјәрәк өз сәһвләрнни чәсарәтлә е'тираф
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етмәлидирләр. Мнлләтимизин кәләҹәк талеји буну гәтнјјәтлә тәләб
«дир.
Сүбут етмәјә еһтијач јохдур, 1988-чи илдә ортаја атылан гондарма
"Дағлыг Гарабағ проблеми"ндә, 1990-чы илин 20 јанвар Баҝы
гырғынында, Хоҹалы фаҹиәсиндә вә дикәр антиазәрбајҹан вәһшиликләриндә өз әксини тапан сојгырымын көкләрм Русија империјасынын "Гафгаз јүрүшүнә”, XIX әсрин әввәлләринә, јухарыда
хатырладылан мүгавиләләрин имзаланмасы илә нәтнҹәләнән
чоғрафи-сијаси просесләрә вә мүнасибәтләрә кедиб чыхыр. Икм јүз
ил әрзиндә азәрбајчанлыларын мәрһәлә-мәрһәлә өз тарихи торпагларындан сыхышдырылыб чыхарылмасыныи әсл сәбәбләрини вә бу
просесләрнн һәм иштиракчыларынын, һәм дә һавадарларынын
(бәлкә дә просесин һәгиги саһибләринин) гаршыја гојдуглары мәгсәдләрин маһиЈЈӘТини ашкара чыхара бМләрик. Бу модели исә
Президентин фәрманынын јалныз јенм консептуал модели зәмининдә
дәрнн мэ'на чаларларыны јүксәк вәтәндаш мәс'улнјјәти вә ҹәсарәти
илә дәрк едән вәтәнпәрвәр алимләримиз јаратмалы вә һәјата кечирмәлидирләр.
Ирәли сүрүлән вәзифәни сырф елми-идраки мәзмунлу вә јөнүмлү
проблем кими тәгдим етмәк сәһв оларды. Мәсәләјә сијаси
призмадан јанашараг онун практики мәгсәдини даһа дүзкүн мүәјјәнләшдириб һәјата кечирмәк лазымдыр. Сөһбәт азәрбајчанлыларын
сон ики јүз илдә, o чүмләдән јашадығымыз дөврдә үзләшднји тәзјигләрин, сојгырымы һадисәләриннн сәбәбләринин вә көкләринин
дүзкүн арашдырылмасы вә објектив гијмәтләндирилмәси илә
мәһдудлашмыр. Јухарыда гејд етдијимиз кими, өз-өзлүјүндә бу
вачибдир. Лакин әсас мәгсәд вә вәзифә ондан ибарәтдир ки, бу
характерли һадисәләрин сәбәбләринә ајыг нәзәрлә бахаг, кәләчәкдә
белә фаҹиәләрин тәкрар олунмамасы үчүн онларын гаршысыны
вахтында ала биләк. Бунун үчүн исә илк нөвбәдә кәнҹ нәсли вә
кәләчәк нәсилләри халгымызын көзәл мә'нәви-әхлаги дојәрләри
руһунда, вәтәнпәрвәрлик гајәси әсасында. тәрбијә етмәк, милли
биканәлијин, тарихимизә вә мүсибәтлбримизә е'тинасыз мүнаси.бәтин арадан галхмасына наил олмаг, мүмкүн ола биләҹәк јени
сынаглар гаршысында халгымызын өз гәдр-гијмәтини дәрк едән
ваһид, мүбариз, гәтијјәтли бир Лшлләт кими формалашмасыны
тэ'мин етмәк лазымдыр.
Президентин фәрманы халгымызын тарихи јаддашынын бәрпасы
вә мөһкәмләндирилмәси, милли дәјәрләрә вә милли һиссләрә
сөјкәнән мэ'нэви-эхлаги тәрбијә сәһәсиндә дә мүһүм вәзифәләр
ирәли сүрүр. Бунун үчүн сахталашдырылмыш ермәни .тарихи
зәмининдә азәрбајҹанлылара гаршы јеридилән ермәни сијәсәтЛгнә ән
лајигли чаваб тарихи һәгигәтләрин һәр бир азәрбајҹанлыја.
чатдырылмасыдыр. Мәнфур мәгсәдләри һәр биримизә мэ'лум олан
ермәни дүшмәнчилијинин вә екстремизминин халгымыза гаршы
төрәтдији сојгырымы дәһшәтләринин ашкарланмасы, кәнҹләрә изаһ
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едилмәси опларын милли шүурунун, идракынын инкишафындк,
вәтәнпәрвәрлрк тәрбијәсиндә әсас истигамәт олмагла јанашы, һәм
дә кечмишимизин ачы реаллыгларынын бир даһа Јәкрар
олунмамасы үчүн милли јаддаш феноменинә вә чидди хәбәрдарлыға
чеврилмәлидир. Тарихи унутганлығымыз вә биканәлик үзүндән
мүхтәлиф дөврләрдә халгымызын дүчар олдуғу- фачиәләрин
Азәрбајҹан өвладларынын тәрбијәсиндә (субјектив вә објектив
амилләрә көрә) һәлледичи амилә чеврилә билмәмәсиндән лазыми
нәтичә чврсармағын вахты чохдан чатыб. Халгымыз мүстәгиллик
шәраитиһдә өз шәрәфли тарихини јашајараг, кечмишмизин ганлы
сәһифәләрини, јараларыны да унутмамалыдыр. Бунун үчүн
кәнчләримиздә идеја-сијаси вә мэ'нэви мүбаризлик һисспәрини
күчләндирмәлијик.
Азәрбајҹанлыларын сојгырымы тарихинин кәнч нәслин тэ’лимтәрбијәсинин мүһүм, бәлкә дә һәлледичи елементи кими тәдгиг
едилиб јазылмасы чәмијјәти дүшүндүрән ән актуал проблемләрдән
бири олмалыдыр. Белә бир ҹәһәтә хүсуси диггәт јетирилмәлидир ки,
ермәнЈшәрдән фәргли олараг азәрбајчанлылар гисасчылыг һиссинә
гапылмасалар да, өз тарихи һагларыны горумагда вә бәрпа етм^ҝдә
даһа күзәштә кетмәјәчәкләр.
Фәрманын халгымыза гаршы төрәдилмиш һагсызлыгларын вә
чинајәтләрин үстүнү ачмасында, бунлары һәм букүнкү, һәм дә
кәләчәк нәсилләрә чатдырмаг зәрурәтини вурғуламасында ифадә
олунан тарихи әһәмијјәти бу ишә бүтүн чәмијјәтин гошулмасыны
шәртләндирир. һ әр бир азәрбајчанлы там мәс'улијјәтлә дәрк
етмәлидир ки, торпагларымызын парчаланмасы, зәбт олунмасы, хал
гымызын сојгырымына мэ'руз галмасы вәтәндашлыг дујғуларыны
күчләндирән, милли мәфкурәни өтәри һиссләрдән вә мәгсәдләрдән
тәмизләјән тарихи јаддаша чеврилмәлидир. Она. көрә дә
мөвгејиндән, әгидәсиндән, сијаси мәнсубијјәтиндән асылы олмајараг
һәр кәс Президентин фәрманынын тарихи әһәмијјәтини дәрк етмәли
твә орада ирәли сүрүлән вәзифәләрин һәјата кечирилмәси ишинә өз
төһфәсини вермәјә мүһүм вәтәндашлыг борчу кими јанашмалБшыр.
Бу вәзифәләрин реаллашмасы бүтүн чәмијјәтин, дөвләт вә гејридөвләт структурларынын, ичтимаи-сијаси гәшкилат вә партијаларын, һабелә харичдә јашајан сојдашларымызын сә'јләринин
бирләшмәсини тәләб едир. Бу үмуммилли сигләтли мәсәләдә
иггидар-мүхалифәт бөлкүсү гәтијјән јолверилмәздир, чүнки әкс
тәгдирдә һәмин парчаланманын сәбәбкарларыдгүшмән дәјирманына
су төкмүш олурлар.
Азәрбајчанлылара гаршы узун илләр боју давам етмиш сојгырымы тарихннин өјрәнилмәси вә бу инсанлыгданкәнар әмәлләрин дүзкүн гијмәтләндирклмәси халгымызын мә'нәвиј[јатына,
М1јлли гүруруна вө мәнлијинә гаршы јөнәлмиш азғын тәхрибат вә
бөһтантира сон гојмаг бахымындан да тутарлы дәставүз ола билар.
27

Бу һом дэ она корә хүсусилә вачибдир кн, белә тәхрибат вә
бөһтанлар әслиндә өлкәмизә, халгымыза гаршы заман-заман һәрби
вә сијаси тәҹавүзләр үчү.н идеоложн зәмин ролуну ојнајыр.
Халгымыза гаршы апарылан сојгырымы өзүнүн һүгуги-сијаси
гијмәтннн нндијәдәк алмадығы үчүн Азәрбајҹанын һагг иши
уғрунда әдаләтлн мүбаризәсн бүтүн дөврләрдә чәтинлнкләрлә
гаршылашмалы олмушдур. Өлкәмизә вә халгымыза гаршы
јонәлмиш тәхрнбатлара вахтында гијмәт вермлмәмәси, еләҹә дә o
дөврдә мпллп бирлијнн/дөвләтчнлик тәҹрүбәсинә малнк лидернн
олмамасы Дағлыг Гарабағ әтрафында Ермәнистан—Азәрбајҹан
мүнагишәсннин әсл сәбәбләрннин дүнјаја вахтында чатдырылмасына бөјүк әнкәлләр торәтмишдмр. Буна ҝөрә дә тарихн фактлар
әсасында азәрбајҹанлыларын сојгырымы һадисәләрпнин ҝенмш
дүнја ичтимаијјәтинә бәјан олунмасы Дағлыг Гарабағ мүнагишәси
зәммниндә халгымызын позулмуш һүгугларынын, өлкәмнзин әрази
бүтовлүјүнүн бәрпа едилмәси истигамәтиндә апарылан чохшахәли
ишин тәркиб һиссәсинә чеврилмәлидир. Азәрбајчанлыларын
сојгырымынын бүтүн дәгиглији илә дүнја бирлнјинә чатдырылмасы
оннлликләр әрзиндә ујдурулмуш "мәзлум, јазыг ермәии милләти"
образыны дағытмаг үчүн дә ән тутарлы васитә ола биләр.
Өлкә Президентннин халгымызын тарихи кечмишинин гаранлыг
сәһифәләринә ишыг сачан бу фәрманы талејүклү фундаментал
мәсәләләр ирәли сүрдүјүнә ҝөрә бүтүн Азәрбајҹан халгынын
диггәтини ҹәлб едиб, чәмијјәтимиз тәрәфиндәи бирмэ'налы
шәкнлдә јүксәк гијмәтләндирилиб. Халгын бүтүн тәбәгәләри онун
әһәмијјәтини, ваҹиблијини, дәјәрнни дәрк едәрәк, гаршыја гојулан
вәзифәләрин һәјата кечирилмәсиндә јахындан иштирак етмәк
әзминн билдирир. Фәрманда галдырылан проблемләр әтрафында
интенсив дискуссијалар апарылыр, елми конфранслар, иҹтимаијјәтин
топлантылары кечирилир. Дөвләт мәгбуаты фәрманда гојулан
проблемләрин ишыгландырылмасына вә реаллашдырылмасына
ҝениш јер верир. Милли Мәҹлис Президентин бу фәрманы илә бағлы
хүсуси сессија кечирмиш, азәрбајҹанлыларын сојгырымы һаггында
бәјанат гәбул етмиш, бејнәлхалг тәшкилатлара, дүнја өлкәләринин
парламентләринә вә һөкумәтләринә мүраҹиәт етмишдир ки, сон ики
әсрдә ермәни милләтчилијиннн вә онун һавадарларынын
азәрбај ҹа нл ылара
гаршы төрәтдији сојгырымы ҹинајәтини
танысынлар, кәләҹәкдә сојгырымы чинајәтләринин чәзасыз
галмасынын гаршысыны алмагдан отрү тэ'сирли бејнәлхалг һүгуг
механизмләри јарадылмасы ишини тезликлә баша ча гдырсынлар.
Азәрбајчан
Республикасынын
Милли
Мәчлиси азәрбајчанльшарын оојгырымы тарихи илә әлагәдар әсл һәгигәтин
ачылмасы вә тарихи әдаләтин бәрпасы на^инә, һабелә кәләҹәкдә
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азәрбајҹанлылара гаршы јени-јени ҹинајәтләрин гаршысынын
алынмасы мәгсәди илә бәјан етмишдир ки, демократија јолу тутмуш
Азәрбајҹан дөвләти ермәни милләтчилијинин вә онун' антиазәрбајчан руһлу һимајәдариарынын XIX—XX әсрләрдә дәфәләрлә
халгымыза гаршы сојгырымы торәтдпкләрини гәтијјәтлә дүнја
ичтимаидјәтинә чатдырмаг үчүн бүтүн мовчуд үсул вә васитәләрдән
пстифадә едәҹәҝдир.
Тарнхин аҹы һәгигәтләринин ибрәт дәрси ондан ибарәтдир ки,
азәрбајҹанлылара гаршы ики јүз ил давам едән сојгырымы һәмин
фаҹиәләрин әсл сәбәбкарларынын көлкәдә, чәзасыз галмасы сајәсиндә мүмкүн олмушдур. Буна корә дә хариҹдә тәблиғаг ишимизин
бүтүн күчү вә әсас истигамәти азәрбајчанлыпарын сојгырымы
тарихинин там тәфәррүаты илә дүнја иҹтпмаијјәтинә чатдырылмасына јөнәлдилмәлидир. Азәрбајҹан Президент!! бунунла
әлагәдар Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатыны, АТӘТ-и, дүнјанын
бүтүн нүфузлу тәшкилатларыны тарихдә ән амансыз милли гырғын
олан азәрбајҹанлыларын сојгырымы һаггында мэ'луматландырмаг,
бу истигамәтдә кенпшмпгјаелы тәдбирләр системи вә узунмүддәтли
доврү әһатә едән хүсуси дөвләт програмы һазырламаг барәдә
көстәрнш вермишдир.
Азәрбајҹан Республикасы Президентинин Иҹра Апараты
фәрманда ирәли сүрүлмүш мүддәалар вә чәнаб һејдәр -Әлијевин
тапшырығы әсасында бу вәзифәләрин һәјата кечирнлмәси үчүн ншә
башламышдыр.
Азәрбајҹан халгынын индики вә кәләҹәк нәснлләринин сијаси
јеткинлнк, вәтәнпәрвәрлнк, mə' həbii тәрбијәсиннн вә мнллн мәфкурәснннн формалашмасынын сојгырымы һәгигәтләри үзәрнндә
көкләнмәсннн tə ' miih етмәк мәгсәдн күдән бу үмуммиллп
програмын лајигпнчә һәјата кечирилмәсн бүтүн нҹтнмаи-сијаси
гүввәләрин сә'јләрини бнрләшдирмәјн нәзәрдә тутур. Үмид етмәјә
там әсас вар ки, унудулмуш һәгнгәтләрин јада салынмасы илә
тарихи јаддашымызы бәрпа етмәк истигамәтиндә биркә сә'јләр
ҹәмиЈЈӘТнмиздә милли бирлијп даһа да мөһкәмләндирән сәмәрәли
амнл кими дә чох әһәмидјәтли функсија јеринә јетирә бидэчэйдир.
"Азәрбајҹанлыларын сојгырымы һаггында" Азәрбајҹан Республнкасы Президентннин фәрманы тарихи һәгигәтләрин үзәриндән
гадағаны көтүрмәклә јанашы мүаснр Азәрбајчан довләтн нлә бағлы
реаллыгларын маһнуәтиннн дәрк еднлмәсиндә дә мүһүм мејар
ролуну ојнајыр. Ермәниләрнн вә онларым һавадарларынын азәрбајчанлылара гаршы узун нлләр әрзиндә төрәтдијп сојгырымы
фактларынын үстүнүн ачылыб бүтүн дүнјаја бәјан еднлмәсн Дағлыг
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Гарабағ мүнагишәси рәмининдә олкәмизин позулмуш һүгугларынын
бәрпа олунмасында чох тэ'сирли васитә ролуну ојнаја биләр.
Бүтүн бу дејиләнләр "Азәрбајҹаилыларын сојгырымы һаггында"
Президент фәрманынын бөјүк тарихи вә сијаси әһәмијјәтини
вурғуламагла бәрабәр, һәм дә ҹәмијјәтин бүтүн тәбәгәләринин,
елми ичтимаијјәтин, иҹтимаи-сијаси гүввәләрин, һәр бир вәтәндашын она бөјүк мәс'улиј[јәт вә јүксәк вәтәнпәрвәрлик мөвгејиндән
јанашмасв; зәрурәтини шәртләндирир. Милли мәнафеләри уҹа
тутан, халгымызын тарихи һагларынын мүдафиә едилмәсинә
вәтәндаш мәс'улијјәти ҝөстәрән һәр бир азәрбајчанлынын бу
фәрманда ирәли сүрүлән вәзифәләрә диггәтлә јанашаҹағы, милли
јаддашымызын гәти шәкилдә, бирдәфәлик бәрпа едилмәси ишиндә
јахындан вә фәаллыгла иштирак едәҹәји шүбһә доғурмур.
Унутмамалыјыг ки, халгымызын тарихиндә баш вермиш елә
һадисәләр вар ки, она мүнасибәтдә ҹәмијјәтин бүтүн тәбәгәләри
ејни мөвгедән чыхыш етмәлидир. Бу мәсәләдә һеч ким кәнарда гал
билмәз. Бунунла да биз ермәни сојгырымынын гурбаны олмуш
чохсајлы сојдашларымызын мүгәддәс руһу гаршысында кеҹикмиш
борҹумузу гисмән өдәјәр, парчаланмыш, зәбт олунмуш вә ишғал
еднлмпш тарихи Азәрбајчан торпагларынын бәрпасына өз
вәтәндашлыг хидмәтимизи көстәрәрик.
"Азәрбајчпн"гөзети, Јбапрел 1998-чи ил.

II.
ТАРИХИ
ҺӘГИГӘТЛӘР,
ҜЕРЧӘКЈШКЛӘР

М әм м әд Сәнд Ордубади

“ГАНЛЫ ИЛЛӘР” КИТАБЫНДАН:
...Ермәпиләрнп, нсчо ҝи, мэ'лумдур, an асас фнкнрләрн
мүсалмаплары Копчо губернијасыпдав чыхарыб јсрипда Ермәписган
ташкил етмәк иди. Бу Чаваншир Ьадисэсинин вә ашағыда јазылмыш
сөзләримизин һәр бири ермәниләрИн бу фикирләринин сүбутуна
кифајәтдир. Буиа бир шаһид дә Тәртәр даирәсиндәки бүтүн
мүсәлман кәндләринин ермәннләр тәрәфиндән дағыдылмасыдыр.
Bə Хачын дәрәсиндәки көјләрин' дә дағыдылмасы бу ишләр үчүн
бир шаһид мисалындадыр. Ермәниләрин хәјалы бу кәндләри
дағыдыб өз хејирләри үчүн бир шоссе јолу да салмаг имиш ки,
Кәнчәдән Шушаја гәдәр дағларла бу јолун салынмасы үчүн комитә
тәрәфиндән ермәннпәрә тапшырылыб. Комитә һәмин јолун кәрчи
үчүн дә 60 мин манат пул тә'јин етмишдир. Кечән мартын
әввәлләриндә һәмин шоссе чәкиләрәк Коланлы кәндиндән кечмәлн
иди. Бу јолун дүзәлдилмәси' Шушанын Полошапов тәрәфиндән
дағыдыпмасына тәсадүф етдијиндән !онун јеринә кенерал Баувер
кәлдијиндән мүсәлманларын шикајөтннә әсасән һәмән шосоенин
салынмасы гадаған олунуб. Коланлы чамааты да јерл*ј>инә
көндәрилмишди. Бу ҹамаат икинҹи саһәдә авара кәздикләриидән
кенерал Баувер онла 1 1 мүһафизә алтында апартдырыб өз јерләринә
сакин етдирди. Инди дә һәмән јолун нишанәләри Коланлы кәндиндә
галыр. Будур ки, ермәниләр Ҹаваншир ујезди һагда фикирләрвдә
әмәл етмәк үчүн нә гәдәр чалышдылар, чохлу гәнимәт апардылар,
чохлу. да ислам кәнди12 дағытдылаа. Ахырда '906-чы ипин јанвар
ајынын 1-дә Паправәнд мүһарибәсиндә бүтүнлүклә мәғлуб олуб нә
гәдәр ки, гәнимәт апармышдылар бир o гәдәр дә гә**шәт дава
мејданында гојуб гачдылар. Арзуларына чатмајыб, бүсоүтүн Шушада
вә башга ујездләрдә сијасәтләри ичиндә дә мәһв олдулар.
1 к ө ј (түрк) — кәнд (ped.)
2 бурада B Ə сонра "ислам"
охунмалыдыр (ped.).

вө

"мүсәлман" кәлмәләри "азәрбајчанлы" кими
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Чававшир һадисолори. Кәнчә губернпјасынын Ҹаваншир
ујездиндә 1905-1906-ҹы илләрдә гәфләтән баш верән ермәнимүсәлман фаҹнәләрнндән бәһс едир.
Әввәлҹә Иршад гәзети васитәсилә бу фаҹиәләрә даир әтрафдан
мэ'лумат тәләб етдијимиздән Вахыш бәј Јуснфбәјов чәнабларынын
көндәрднјн русҹа бмр журналдам тәрҹүмә вә пгтибас олунмушдур вә
бэ'зи јерләриндә тәнгид олундугу кпмп, бэ'зн, јерләрпнә мүнасмб
мәтләбләр дә дахпл сдилмишдир.
0 отрафыв ндаро болкүсү во имтијазлм саҝиплори бароснпдо
мүгаддима. Чаваншир ујездм үч полис саһәспнә болүнәрәк идарә
олунмагдадыр.
1 вә 2-ҹн саһәләрдә һәсәнгаја, Сәрв, Јарымҹа, Смстула, Кахрылар
көјләринн чыхдыгдан сонра јердә галан көјләр исламлара мәхсусдур.
Бу ики саһә бнр-биринә илһаг вә бир-бирннә табе едилмб, ән
нүфузлу, ән гүдрәтли ҹамааты исламлардан нбарәтдир. Бунунла
бәрабәр мүсәлманлар чох олдугларына көрә бу ики саһәдә әсла
вурушма, јахуд бир үмумп һәрәкәт бир чинајәт дә үзә чыхыб баш
вермәди. Инсанијјәтпәрвәр мүсәлманлар ачиз ермәни гошуиларына
күндән-күнә артан мәһәббәтә башлајыб милләтимизин тарих
сәһифәләрмнм баш учалығы кәтирән бир мәгама галдырдылар.
3-чү саһә псә Дағбасар көјләрПндән нбарәт олуб әксәријјәтлә
варлы вә сәрвәт саһнбп олан ермәниләрнн әлиндә иди. Бу саһәдә
ислам көјләри фәгәт Дәмирли, һаҹыгәрвәнд, Чыраглы, Үмидлн,
Имарәт Гәрвәнд, Хачым чајы бојунча Шәхавәнд, Којнәпај,
Әлиағалы, Сырхавәнд, Исмајылбәјлн кими дағлыг көјләриндән
ибарәтдир ки, Коланлар адландырылмышдыр.
Ермәниләрпн хәфиуә чәмијјәтинин чох һиссәси бу кәндләрин әлә
кечирилмәси уғрунда чалышырдылар. һәр һалда ермәииләрин
кәләҹәк хәјалларына бахыларса да, онлара елә бпр јол лазым иди ки,
Ирәван, Шуша, Зәнкәзур вә Ҝәнҹә срмәннләриии бир-бирилә
әлагәләндирә билсин. J ə' hii Ирәвандан, јахуд Шушадан түфәнҝини
чијнинә салан бпр ермәни солдаты јол үстү ермәнн кәндпндән башга
бир јердә көрүнмәдән кетдији јерә чата билсин. Јухарыда гејд
едилмиш ислам көјләрннин ҹоғрафп мөвгејинә бахыларса
ермәниләрин бүсбүтүн әмәлләрннә мөһкәм бнр сәдд кимидир. Она
корәдир кп, ермәниләр вар гүввәләрин бу заваллы ислам көјләринә
вурмаг үчүн һәр ан тәдарүкдә пдиләр. Ҝүндән-ҝүнә дашнаксутјунлар
ингилаб суларыны ислам көјләрмнин озүлүнә бағлајыб дағытмаг
һәвәсилә мүхтәлнф һијләләрә әл атырдылар.
Онларын фикирләри бу ики дәрәдә мүсәлманлары гырыб
јерләриндә Ермәнистанда тәшкил етмәк имиш. Бу көјләр
дағыдылдыгда јухарыда дејилән үч ујезд ермәни әлинә дүшәҹәкди.
Ермәниләр бу фикирләрлә башладылар меһрибан гоншулары илә
- -пис рәфтарда олмаға.
1905-ҹп нлин август ајында мејдана чыхмыш Гарабағ вә Шуша
• ингилабн чахнашмасындан пстпфадә еднб Ҹаваншир ујездинин
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ермәниләри јаваш-јаваш һәрәкәтә ҝәләрәк өз һәмјерлиләри олан
ислам ҝөјлүләрини имкан дүшдүкҹә сөјүб биһөрмәт етмәклә
ермәннлик адына онларда нифрәт ојатдылар.
Јсри дүшдүкдә ара бир сојғунчулуға да әл апарыб ннсанлыгдан
кәиар пшләрә јол верирдиләр. Јүз илләрлә ермәниләрдән "аллаһ
сахласын" ешидән исламлар бу ачыг, бирдән-бирә сөјүш вә ирзүнамуса тохунан әсас әмәлләри ешитдикдә, јахуд илләр узуну
гаранлыг ҝечәләрдә евләриндә меһман олдуглары ермәни
кирвәләриндән гарәт вә гәтл көрүнҹә, чаш-баш галыб каһдан бир
һөкумәтә әрз-һал вермәкдән башга әлләриндән ајры бир иш
цэлмэздп. Бу кәдәрли вәзијјәт-әдавәт һәр ики милләтин арасында
гәрар тутуб бөјүк вә тәһлүкәли мүсибәтләрә чсврилмәкдә иди. Бу
вахт ермәниләрлә мүсәлманлар арасында кедиш-кәлиш тамамилә
кәсилмиш, ермәни көјләри һәрби штаблар кими, дашнаксутјун
човланкаһы олмушду.
Ермәпнлорип HFTiıuıaıua даир нгдаматы. Ермәниләр мүһарибә
тәдарүкләрини јербәјер едәндән сонра биринҹи, икинҹи саһәдәки
срмәни көјлүләрини көчүрүб үчүнҹү саһәјә төкмәјә башладылар. Бу
ммнвал илә Сәрв кәндиндән башга көјләрин һамысы үчүнҹү саһәдә
јерләшир. Демәк олар ки, үчүнҹү саһә бир һәрб мејданы шәклини
алмышды. Бу саһә, демәк олар ки, Русијанын Магадан шәһәри,
Түркијәнин Сәланик бәләдәси, Јапонијанын Токијосу, јунанларын
Лтинасы мисаллы мүһарибә үчүн әскәр вә һәрби сурсат
долдурулмуш, бир јерә бәнзәјирди.
Бунларын һамысындан сонра ермәниләр ислам көјләри илә
гоншу олан ермәни көјләриндә истеһкамлар дүзәлдиб дөрд тәрәфдә
сығынаҹаглар вә сәнкәрләр инша етмәјә башлајы^лар. Гүввәтли бир
довләтин мүһарибә вахты дүзәлтдији истеһкаамлар кими ермәни
сәнкәрләри дә елә бир низамла гурулурду. Бизим мүсәлманлар исә
ермәниләрин ишинә бармагарасы, лағлағы бир нәзәрлә бахыб
мејданларда дүзәлтдикләри горунма јерләрини ҹоҹуглар јазысына
бәнзәдирдиләр. Бизим әлнмизә јетишмиш мэ'луматлара әсасән,
нсламларын һал вә һәрәкәтинә нә гәдәр һејрәт вә һәсрәтлә
әфсуслар едилсә, јенә аздыр. Ермәниләрин сүр’әтлә атан гүфәнк
алмасыны көрүб, көрүб вә бабадан галма Гара Маһмуд Лаһыҹ
чапында чахмаглы түфәнкләрини дә ермәниләрә мүнаспб
гијмәтләрә сатан әҹајибләрә ислам ады вермәкдә өзүмү бөүк бир
хәтаја салмыш һесаб едирәм. Зира Чаваншнр мүсәлманларынын белә
арсыз һәрәкәтләрини көрән ермәниләр одлу силаһ әлдә етмәк үчүн
даһа да ачыгдан-ачыға һәрәкәт етмәкдә идиләр. (Ҹаваншир адында
нә вар?! Анлаја билмирәм?)
Иғтишаш хәбәрләри. 1905-ҹи илин 26 сентјабр тарихиндә одлу
силаһ дашыјан бир дәстә дашнаксутјун вәһшиләрн Әсәд адлы бир
нәфәр мүсәлманы олдүрүрләр. Бу хәбәр мэ’лум олдугда ҹамаата чох
пне тэ'сир бағышлајыб онлары тэ'гпб үчүн бнр чох фпкирдә
булундулар. Бедә кп, һәмән күндә ермәииләрдән бпр нечә јүк барыг.
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бомба, түфәнк вә Исвечрәдән көндәрилмиш бэ'зи одлу силаһлар
алдылар. Мәһәллә полис чиновникләри ҹинајәт јеринә кедиб
ашағыдакы әшјалары көтүрдүләр.
Исгинтаг заманы NİyəjjƏH олду ки, ичи бомба вә барытла долу ики
јешик шакирд дәфтәрләрн кәнд мүәллимләри — Андријанс, Мирзәјанс, Сабаһ Саһакјанс адлы шәхсләрә јетишмәли имиш. Буидан башга, глава Мирзә Захарбәјовун сәрәнҹамына көндәрилмиш үч нәфәр
һәбсә алындылар. Бир нечә ҝүн кечәндән соира ермәниләр һаҹы
Кәравәнд сакини, алтмыш јашлы Һүммәт бәј ГГаша бәј оғлу бир
гочаны әсир алыб өзләри илә апардылар. Полмсин чох сајлы
тәклифи илә әсири кери вермәк онлара билдирилдисә дә, гәбул
едилмәдији тәгдирдә мүсәлманларын милли һәрәкаты олаҹағыны
еһтимал едәрәк ҹәнаб кенерал губернатор ҹәза гошуну көндәриләчәјини билдирдикдә һүммәт бәји кери вермәк мәсләсини
ермәниләр гәбул едирләр. Бахалым, Һүммәт бәј нечә кери гајтарылды?! Тәәссүф ки, јүз казакдан ибарәт чәза гошуну анҹаг мәзлум
һүммәт бәјин бир нечә ҹүн бундан әввәл ган ичиндә хејли мүддәт
кизләдилмиш ҹәназәсини исламлара гајтардылар. Јенә бу вахтларда
Сырхавәнд сакинләри t Аббасгулу вә Иман һәсән хан оғлу мешәјә
кетдикләри заман ермәниләр тәрәфиндән гәтл олунуб сонра јандырылмышлар. Чинајәт јериндә јалныз кәсилмиш башлары гоҹа
аталарьша бир мүсибәт әманәти кими гојулмушду. Гоҹа, заваллы
балаларынын кәсик башларыны көтүрүб евләринә - аналарына оғул
јадикары кими кәтирмишди. Бу күнләрдә Гафгазда Земство тәшкили
үчүн ујезд мәшвәрәтханасына вәкил сечкиси үчүн Тәртәрә јығылан
чамаата ҹаванларынын башыны нишан вериб имдад истәјән гочаны
бир сыра бигејрәт Ҹаваншир бәјләри чамаат арасына кирмәјә дә гојмады.
Ah! Бу Чаваншир вә бу фамилјада нә вар имиш? Ермәниләрин бу
вәһши һәрәкәтләринә гаршы мүсәлманларда сәбр вә дөзүм түкәнсә
дә, јенә өз шәхси мәнфәәти сајәсиндә гуш учуран бәјләр бу фәгир,
бу мәзлум чамааты јатырдыб ермәниләрин зәрбәси алтына вермәкдә
идиләр (Бунлара да икинчи ермәни дејилмәли). Чәтинликлә дә олса
мүсәлманлар бир нөвлә сәбр етсәләр дә, бу сәбрин һөкумәтин бир
чарә тапмасы үчүн олдуғундан, һөкумәт исә чарә арамадығындан,
мүсәлманлар чох пәришан олурдулар. Бу пәришанлыға баис
һәмчинин Сырхавәнд кәндинин ермәниләр тәрәфиндән гәтл вә
гарәт едилмәси хәбәридир. Бу хәбәјр 'јајылар-јајылмаз һәмән мәһәлә
кедән јүз казак вә забити чашаты дағылмыш вә кәндләри
дағылмыш, јандырылмыш көрүрләр. Мәзлум чамаатдан ашағыдакы
мэ'луматы өјрәнирләр.
Сырхававл һадисаләри. 1905-чи илин 3 октјабр тарихиндә сүбһ
замащ >1 мешә ичиндән һәзин бир шејпур сәси ешидилир. Ардынча
мешә/јөн күчлү пијада дәстәләри чыхыр, архадан пијада вә атлылар
һәрби бајрагларла кәндә јахынлашырлар. Дәсгәләрә кәндә јахынлашыб әһәмијјәтли тәпәләри вә мөвгеләри ишғал едиб кәнди атәшә
тутурлар.
Атәш сәсиндән һүркән исламлар аиләләрини көтүрүб мешәләрә
гачдыгда дөрд јүз нәфәр атлы ермәни онлары тэ'гиб едиб тәләфата
уғрадырлар.
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Бу атлылар һамазасп' адлы ермәнинин командасы алтында кәнди
бүсбүтүн дағыдырлар. Бир аз заманда СырХавәнд кәнди инсан
ҹәсәдләри илә долуб гандан чохлу чалалар әмәДә кәлмишди. Аз бир
вахт әрзиндә Сырхавәнд, она гоншу олан Әлиағалы којләри гарәт
едмлпб дағыдылды. Мәшһур мүлкәдар Исмајыл бәј вә Чавад аға
Чаванширнн имарәтләри дә гарәтдән' сонра .’јандырылды. Вәһши
јиртыҹылар сүдәмәр көрпәләри бешији илә. одлајыб бэ’зэн дә
анасынын гучағындан алыб диварЛара вурмагла napä-napa едир,
сүнкүләрә кечирирдиләр.
Бу хәбәрин ујезд исламларына нә дәрәҹәдә пис тэ'сир етдији
тәсәввүр харичиндәдир. Әһвалатдан бир күн сонра бу ағрылы хәбәр
Тәртәр гәсәбәсинә јетишир, Кенерал Тагашвили сүлһ үчүн иддиачы
олан милләтләри Тәртәрә дәвәт етсә дә, исламлардан чох адам
кәлир, анҹаг ермәниләрдән бир нәфәр дә барышыг үчүн Тәртәрә
ajar басмады. Мүсәлманлар јухарыда јазылмыш фачиәдә талан
олмуш кәндләр барәсиндә губернатора шһкајәт етдикләриндән
мүгәссирләри ахтармаг үчүн үч јүз казак көндәрилди. Казаклар
кедиш-кәлиш јолу илә кетмәјиб јолсуз-изсиз јерләрлә кетдикләриндән һамазасп вә онун әскәрләриндән бир нәфәр дә олса әлә
кечнрә‘билмәдиләр. Әлбәттә, әлә кечмәләри мүмкүн дејилди. Зира,
һәр ермәни кәнди онлары кизләтмәк үчүн комитәјә сөз вермишди.
Мүсәлманлар јенә һөкумәтин бир иш көрәҹәјинә әмин олуб бир
тәдбир көрмәднләр. һөкумәт 'исә мәзлум кәндлиләри бәјләрин
зүлмү алтына вермәклә, әсасән үчүнчү саһәдә јашајан алдадылмыш
мүсәлманлар ермәни вәһшилијинин гурбаны олурдулар.
Белә гарышыглыг ичиндә бир ајдан артыг күзәран кечирән ујезд
кәндләринин мүсәлманлары ара-сыра шикајәтләр вермәкдә идиләр.
Зира o јан, бу јанда јүнкүл ҹинајәтләр тез-тез баш вермәкдә иди.
Әлбәттә онларын һамысыны бура дахил етмәк имкан харнчиндәдир.
Бу аралыгда Пивоваров Шуша ујезд нвчалцики вәзифәсинә тә'јин
едилиб началник Флигбел ишдән азад еднлди?
1905-ҹи ил 30 нојабр һадисәләри, јахуд Пивоваровун идарә үсулу.
Нојабр ајынын ахырында һачыгәрвәнд сакини мәшһур Гочаг
Әскәрхан адлы бир шәхс әмисинин аиләсини јајлагдан кәтирмәк

1һамазасп Гараба ғын бир сыра мүһарнбәләриндә јахындан иштирак едиб олмазын
вәһшиликпәр көстәрдијинә дашнаксутјун комитәси ona ксиерал рүтбәси всрмишдир.
2 Началник Пивоваров бир бөјүк адам олуб, бир чох евләр дағыдан чинајәтләрдә
булунуб, Шушада вә башга јерләрдә ермәниләрә үзкөрәнлнк стдијиндән мүсәлманлар
онун Чаваншир ујсздинә тә'јин сдилмәсиндән чох наразы идиләр. Началник Пивоваров
срмәни партијаларыны дост тутдуғу кими, залим Дашнаксутјун партијасына бир
һәгигн мәһәббәт, бнр сәмимијјәт көстәрмәкдә иди. Бунлар көрә, бичарә кәндлиләр вә
Шуша тачирләри кенерал-губсрнатора әрнзәләр вериб онун хидмәтдән харич
олмасыны тәләб етсәләр дә, хаһишләри гәбул олунмады. Зира, бигсјрәт бәјләр
i убсрнатора әризәләр всриб Пивоваровун хидмәтдә галмасыны тәләб сдирдиләр
Бунлара сәбәб дәки Пивоваровун онлара һәмстул вә һәмпнјалә олмасыдыр,
зәнпиндәјәм. Бу да Чаваншир фамилијасы.
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үчүн 20 нәфәр силаһлы исламла кедәркән ермәниләр хәбәр тутуб'
Тәртәрмн Сәрсәнк көрпүсүнүн јаныида јолу кәсирләр.
Ҹ ән аб П и воваров ш икајәт чи м усолм анлары н шиинә һеч бир т әдбир
к ө р м ә јо р ә к онлары вәһгии ерм әниләрии өһдәсин ә бурахм ы ш ды Б у
вах т л а р д а Ч аваниш р ујезди ш т һ әр т әр әф и н д ә сулһ-бары ш ы г п озулуб
lıə p т ә р ә ф д о игт ш иаш лар баш верирди. Јолларда кедш и-кәлиш
кәсилм иш , с әһ о р д ә и а.хим ма, ахиш м дан cəhə'pə кими Чаватиирин
карванларла д о л у олан ш иләк јол л а р ы бир с у к у н ә м , бир чансыз сәһра
ш оклииә душ м уш д у.

O кеднш-кәлиши кәсилмәјән јолларда шејтанлардан, бир дә
ермәнм јол кәсәнләриндән башга бир инсан көрүнмүрдү.
К ән д л ә р би р-би риндән әл а гән и кәсдикләриндән ә р за га м өһт ач олап
к ә н д л ә р ә уч а ј ә р зи н д ә һеч иә кәлм әди ји ндән ачлы г вә дикор т әроф дәи
чап г о р х у с у ислам лары ө з-ө зу н ә дә һ ш ә т ә салырды.
Ч аваниш р б әјл әр и исә началник П ивоваровла lıəp uyu бир
зи ја ф ә т х а н ә д ә кејф ч әк м ә к д ә , кун- кечи рм әкд ә идиләр.
1905 милади или. 25 нојабр.

* * *
1905-чн илнп 27 војабрывда баш верәи Дәмирлн фачиәси. 27 нојабрда дашнаксутјун ордулары lıəp тәрәфдән ҹәм олуб Мадакиз
Чајлы, Наммис вә саир ермәнм көјлүләриндән тәшкмл олунмуш бир
көнүллү орду да онлара гошулуб сүбһ вахты Дәмирли кәндмни
мүһасирә етдиләр. Бу Дәмирли кәндм үч тәрәфдәм ермәнп көјләрн
илә әһатә олунуб јалныз кәндин гәрб тәрәфи Чыраглы адлы ислам
көјүнә битишик иди. Ермәниләр әввәлҹә үч тәрәфдән кәндә һүчум
едиб мүһүм мөвгеләри тутурлар. Кәндин ишғалы заманы габаға
чыхан дөрд чобаны өлдурмәклә мин беш јүз гојун әлә кечириб
ермәни көјләринә көндәрирләр. Сонра да кәндин имарәтләри
бешатылан түфәнкләрлә атәшә тутулур. Бу вахт кәнддә анҹаг дөрд
нәфәр киши вар имиш. Хәмирләри гејрәт ганы илә јоғрулмуш
силаһлы кишиләр кәндин мүнасиб мөвгеләриндә гәрар тутуб, он
мин ҹамаатын гаршысында дөрд нәфәр кимсәсиз ислам ахшама
гәдәр кәнди мүһафизә едирләр. Галан ҹамааг исә аиләләрини
көтүрүб дүзләрә вә Чыраглы кәндинә дағылмаға давам едирләр.
Дөрд нәфәр силаһлы адам ахшама гәдәр кәндп мүһафизә едир,
патронлары вә һәрби ләвазиматлары түкәндијиндән гачыб ҹанларыны гуртарырлар. Ермәниләр гијмәтли әшјаларыны гарәт етдпкдән сонра кәнди одлајыб јандырырлар.
Ҹәнаб губернатор да бәјләрин гәлбини сындырмамаг үчүн Пивоваровун хидмәтдә галмасыны лазым билир.
Дәмирли чамаатыныны сәрвәт вә дөвләти демәк олар ки, бүтүн
ујезд кәндләриндән үстүн иди. Чамаатынын әксәри беш јүз гојун
саһиби имиш. Кәнд ҹамааты әлибош Чыраглы кәндинә пәнаһ
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апарандан сонра ујездин началники јүз казакла кәлиб кәнди од
пчнндә тапыр. Ики мин мигдарында талан едилмиш гојундан анчаг
500 баш тапыб саһибләринә гајтарыр.
Бу мүһарибәдә мүсәлмандан ҹан тәләфагы 8 нәфәр, ермәнидән
псә 40 нәфәрә гәдәр олмушдур. Ујезд началникпнә шикајәт етдикләри кими, гарәт олунан мүсәлман маллары ермәни кәндләриндә
неҹә ки вар үзә чыхыб, гарәтчиләри дә ады илә мэ'лум олса да,
полис белә ишләрә әсла чаваб всрмәјиб нараһатлыг да кечирмәди.
Белә вәһши һәрәкәтләрә полисин фикир вермәмәси һәгигәтдә
ҹаниләрә шәрик чыхмасы кнми нәзәрә кәлирди. Һәгигәт көзү илә
бу пшләрә диггәт едилсә јенә һагг полисин тәрәфиндәдир.
Зира, ермәни террорлары полисә бир дәгигә дә олса, дүз вә
әдаләтлә иш көрмәјә маҹал вермәзди. Дикәр тәрәфдән гарынгулу,
пәфсини күдән полис мэ'мурлары ермәниләрин пулуна алданыб
мәзлум мүсәлманларын фәрјадларына бахмаг вә ешитмәк белә
нстәмәздиләр. Мәзлум мүсәлманлара кәлдикдә нә террорлары, нә
дә ермәниләрә гаршы һәрбн тәдарүкләри, нә дә тамаһкар полис
мэ'мурларыны дојураҹаг гәдәриндә пуллары, нә дә ермәниләрин
идарә рәисләри кими рәисләри вә бәјләри вар иди.
Мүсәлмааларып исә террор тәдбирн авозинә бнр болук мәзлуму
һәрб силаһы јерипә гәдим пилтә илә ачылаи туфапкләри, пул јерина
һөкумат ма'мурларыпып лагејдлијипдәп пејда олан чијәр гавы,
гејратли рәислар јерипә иблис хнсләтлн арсыз бәјлари варды. Бундан
өтрүдүр ки, мүсәлман һәр јердә әзилмәкдә, аиләсинин әлиндән
тутуб o кәндә, бу кәндә гачмагда иди. һәр күндә бир фачиәни
ешидиб гәмли-гәмли "ah!" - дејиб дизләринн гуҹаглајан мүсәлманлары Коланылы мүсәлманларынын дағылмасы артыг дәрәчәдә
пәришан вә һејрәтдә гојмушду.
Бунлары нәзәрә алан мүсәлманлар үмуми бир шура едиб бу
ишләри мүзакирәјә гојмаг үчүн бир чох тәшәббүсләрдә олсалар да,
бәјләрин һәјасызлығындан бир нәтичә алынмады.
Ҹаваншир мүсәлманларынын шурада дејиләчәк еһтијачлары,
јахуд нәтиҹәсиз тәшәббүсләри. Чаваншир мүсәлманлары ермәннләрин һәр јердә тәҹавүзләрини көрүб өзләринин нәһајәт дәрәчәдә
силаһсыз олдугларындан ашағыда јазыпмыш бәндләр ичра етмәк
үчүн үмуми бир шура кечирирләр. Шурада данышылан бәндләр
бунлардан ибарәтдир:
1. Мүсәлманлар өзләри үчүн бир гәдәр сүр’әтли атан түфәнк вә
саир силаһлар алсынлар.
2. Мүсәлманлар артыг- мүдафиә вәзијјәтиндә галмајыб, һүчума
кечсинләр вә ермәниләри говмаға башласынлар.
3. Мүсәлманлар һарда мүһарибә олса малла, чанла ора кедио
вурушмаға борчлу олсунлар.
Бәјларип мүсәлман шурасыпы дакыпцасы, јахуд 31 војабрда баш
верав Чыраглы ва һачыгарвавд хабарлари. 1905-чи ил. Чаваншир
бәјләри мүсәлманларын шурасындан хәбәрдар олуб, бир чохуну
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һәдә илә дағыдыб, онлары бирләшмәјә вә ермәниләрә гаршы
тәчавүзә башламаға имҝан вермәјиб, јенә әввәлкн һалларда галмаға
вадар едирләр. Бу вахт 31 нојабр јетишиб һаҹыгәрвәнд вә Чыраглы
фачиәләри баш верди.
Нечә кн, јухарыда дејилиб јазылмышды, бу кәнд ки, Чыраглы вә
һачыгәрвәнд кәндләриндән ибарәтдир, бүтүн силаһлы адамлары
Әскәр ханын әмисм аиләсини јајлагдан гајтармаг үчүн кетмишдмләр.
Ермәниләр бундан истифадә едәрәк бир нечә дашнаксутјун вә көнүллү әскәрләрдән ибарәт бир орду илә нојабрын 31-дә сүбһ заманы
həMinı кәндпәри мүһасирәјә алыб атәшә тутурлар. Силаһсыз ҹамаат
кәндләри мүдафиәјә гадир олмадыгларындан бир чох атышмадан
сонра өврәт-ушаглары көтүрүб Пүрхуд кәндинә чәкилирләр.
Бу кәндләрдә тәләф олан исламларын сајы 10 нәфәр,
ермәниләрдән олан 100 нәфәрә гәдәрдир. Чыраглы вә һаҹыгәрвәнд
кәндләринин гәтл-гарәт хәбәри әввәлинҹи вә икинҹи саһәјә јетишән
кими ики јүз атлыдан ибарәт бир мүсәлман дәстәси имдада
кәлдикләри вахт јолда төкүлүб Чајлы адлы ермәни кәндини, o
чүмләдән јүз бөЈүк имарәт дағытсалар да исламларын гарәт
олунмуш малларыны кери алмаға мүвәффәг олмадылар. Зира, o
заман ермәни дәсгәлари совушуб ҝетмишдиләр.
Г е ј д : һөр.чәтли мүхбиримиз Јусифбәјов чәнабларына!
һөрмәтли чәнаб! Сиз хөндәрдијиниз Ҹаваншир фачиәләринә бир нсчә јердән
әлимизә ксчән мэ'луматлардан әлавә етдијим кими, бурада да бир нсчә әлавә соз
дсмәкдә өзүмү ихтијарлы вә үзрлү һссаб едирәм.
Әзизим! Сиз өз Ҹаваншир бәјләринизи бу гәдәр тэ'риф сгмәкдә јәгин ки, чайааты
онларын ләјагәтли рәфтарындан хәбәрдар етмәк истәјирсиниз? Әфәидим! Гафгазын
һәр нөгтәсиндәки ки, срмәни-мүсәлман фачиәси зүһур етмиш, o јсрләрин рәисләри сон
дәрәчә сојуг һәрәкәт сдиб, милләтин барәсиндә нәһајәт дәрәчәдә хәјанәтләр дә
етмишләр, чох олуб, бөјүкләрдән гејрәт саһибләри чыхмышдыр. Бунунла бәрабәр,
гсјрәтли олмајанларын ғәләбәси олмушдур. Снзиы дә јазыларыныздал мэ’лум олур ки,
Ҹаваншир бәјләри бигјрәтлик мәртәбәсинин ахырына гәдәр ол апармышлар.
' Онлары тэ'риф ет^әкдә чох да тәлаш ејләмә! Ҹаваншир бәјләриидән бир исчәси дә
Зәнкәзурда отурурлар. O чәнаблар да милләтин һалыны чох пәришан етдиләр. Бир
нечә дәфә "Иршад" васитәсилә онлара интибаһиамә јаздымса да, өзләринә лајиг дә
чаваблар алдым. Мәним зәннимчә јер үзүндә мәрһум Әһмәд бәј Ҹаванширдән башга
Кәнчә губернијасында Ҹаваншир фамилијасыны дашыјан бир зати-гејрәт
галмамышдыр. Инчимә, әзиз гардашым!

һачыгәрвовд во Чыраглы кәвдләривив ахыр һаллары. Бу кәндләр
дағылдыгдан сонра ҹәнаб началник Пивоварова хәбәр көндәрирләр.
Чәнаб Пивоваров мүавинини көндәрир ки, "беш казак илә кет,
һәркаһ мүсәлманларын шикајәти доғруса һәлл ет". Пивоваровун
ислам гатили олан Смородски "беш казакла кетмәк олмаз, зира иш
тәһлүкәлидир” дејиб јары јолдан кери гајыдыр. Будур полисин
исламлара етдији көмәк. Будур онун мүсәлманларла рәфтары!?
Мүхтәсәр, Чыраглы вә Һачыгәрвәнд јаныб гуртарыр. Чамаат
Пүрхуд.кәндинә топланыб оранын да ермәниләр тәрәфиндән әһатә
олундуғуну дүшүнүб, кәнди дүбарә бошалдыб, икинҹи саһәдә олан
мүсәлманларын јанына дашынырлар. Ермәниләр һәмин кәнди дә
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гарәт едиб сонра јандырырлар. Бунлардаи. мэ'лум олур ки, октјабр
ајынвЈН үчүндә башлајыб декабр ајына гәдәр Дәмирли, Чыраглы,
һаҹыгәрвәнд вә Пүрхүд кәндләри јаныб гуртарды. Бу вахт Тәртәр
дәрәспндә Үмидли кәндиндән башга бир ислам кәнди галмады. Бу
кәнддә ујездин мүсәлман сакини олан һиссәсинин гырх верстлијиндә
олуб һәр тәрәфдән ермәни кәндләри илә әһатә едилмишдир.
Мэ'лум олсун ки, Үмидлн кәндинин фаҹиәси бүтүн кәндләрин
фаҹиәсиндән ағрылы вә јандырыҹыдыр. Үмидпи кәнди ҹамаатына
ермәниләрдән олунан әзијјәтдәр индијә гәдәр бир халга, бир
милләтә едилмәмишдир. һеч бнр тарихдә инсандан инсана бир белә
зүлм-ситәмин рәва көрүндүјү јазылмамышдыр, зәнннндәјәм,
Үмидпиләр мәзлум олдулар.' Үмидлиләр кими дағылан, малы, чаны
тәләф олан Гафгазда көрүнмәмишдир.
Үмндли ковдивнв кәдәрли һалы. Үмпдли ҹамааты јухарыда ады
чәкилән кәндпәрин ермәниләр тәрәфиндән дағылдығыны көрүб, онлар да көчүб кетмәк һәвәсинә дүшдүләр. Бу хәјал илә Исмајыл адлы
кәндхудаларыны Тәртәрә-ујезд началннкинин јанына көндәриб он
ларын мүһафизәси алтында көчүб кетмәси үчүн казак истәсә дә, чәнаб Пивоваров мин чүр үзр кәтириб мүһафизә гошуну вермәди.
Кәндхуда:
—Бундан сонра мүсәлманларын Үмидлидә отураҹағы мүшкүлдүр
— десә дә, чәнаб началник чаваб вермир. Кәндхуда мә'јус һалда
Үмидли кәндинә гајыдыр. Үмидли чамааты өз араларында көтүр-гој
едиб бәхтә, һәр нә олурса көчүб кетмәјә гәрар верирләр.
Үмидлн чамаатыпып кочүб кстмәларв вә гәтл олмалары. Үмидпн
ҹамааты мүһафизә гошунундан наүмид оландан сонра 1905-чи ил
декабр ајынын 26-да гијмәтли әшјадарыны арабаја јығыб гарамал вә
сүрүләрини көтүрүб, аиләләринин әлиндән јапышыб јола чыхырлар.
һејвалы адланан ермәни кәндинин јанындан кечдикдә Абрам бәј
һәсән Чалалов бунлара раст кәлнб кечә вахты онларын јол кетмәсини ејб едиб, кечәни һејвалыда галыб сүбһдә кетмәләрини тәвәгге етди. Бәдбәхт, садәдмл Исмајыл кәтхуда ермәнинин шејтан дилинә
инаныб һејвалыда галмаға ҹамаата мәсләһәт корүб вә чөнүб һејвалы кәндинин јахында дүшүр, арабалары вә јүкләри дә дүшүрүрләр.
Кечә сојуг олдуғундан бир аз атәши јахыб гызындыглары вахт пусгуда олан бир дәстә дашнаксутјун вәһшиләринин шејпур сәдасы ешидилир.
Бу шејпур сәдасы ешвдилсә дә, Исмајыл кётхуданын ағлына бир
шеј кәлмир. Зира, өз етдији јахшылыгларына хатирчәм иди. Бу һалда
дашнаксутјунлар Үмидли ҹамаатынын дөрдтәрәфннп мүһаспрә едиб
атәшә тутурлар.
1 Абрам һәсән Ҹалалов Раник адлы ермәни кәндинин кәтхудасы имиш ки, Шуша
мүһарибәсиндә ермәниләрә азугә јстншдирмәкдә Исмајыл кәтхуда онлара нә гәдәр
буғда, шәкәр, нефт вә саир ләвазимат всриб имиш ки, o јахшылыға хатнрчәм олуб гырх
свдән ибарәт Үмидли чамаатыны ган дәрјасыида боғдурмушдур. Јахшылыг сдәнләрин
агибәтини һәр јердә бслә хөрдүм.
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Ьу һалы корон элнбош чамаат бир-бирннэ гарышыб но
едәҹәклорпип билмнрлэр. Әввәлҹә кншиләри оврәтләриидән кэнар
едпб гојун кими башларыны кәсир, сонра өврәтләрин бир һиссәсини
сахлајыб бпр һпссосннн до өлдүрүрләр.
Ну гарышыглыгда һәмән инсанларын саллаханасындаы анчаг 30
нофор чаныны гуртармышдыр кп, бу созлорн нәгл ејләјирләр.
Ермәниләр һамплә өврәтләрни хәнчәр ило гарнцшы паралајанда
мо’сум чоҹугларын ганлы башлары ешијо чыхырмыш. Мүсолманып
ханым оврәтләрн, гызлары срмонп вәһшпләрнии^ олиндә галыб o
тороф бу торофо гачмагда идиләр. Гачанларын дедијниә корә, бнр
нсчо өврәтн дирп сахламышлар.
Г с ј д : һормөтлн мухбиримизин кондордији Ҹлплмшир өһваллтынын лрлсындл
урок сыхан Үмидли фачносина лајнгмичо охујуб истмфадө сдо билмоднм. Зара, бо'зн
согрлори, хујл су токулүб, бутунлукло гаралмышды. Она коро Үмндли оһиалаты
мухтәсәрчә јазылыр.
Маним зоннпмчә, бу сәһифәләрә су токүлмојибпир. Анчаг һөрмәтлн мухбир
Үмндлндо алчаддыллн хлным-блчмллрын лкрмлы флчиәлп һалларыпл длвам котнро
билмајиб бу мүснбпт вәрәглорннн лғлајл-лғллјл јаздығындлн бојлочо гаралмышдмр.
Мән иса o соһпфәлорнн үстүндон ағллја-ағлаја ксчиб һормотлп охучуларын да
ағллмасына разы олмадым.

Мүлаһизә. Bəuıop тарнхнно позор салсаг көрорпк кп, нндијә
годәр һсч бнр халг гадын тајфасына бу гәдор ҹофа етмәмншдир кп,
ермонплор Үмидли ҹамаатына етдиләр. Бир анаиыи габағында үчдөрд баламыны гурбан едиб, балалар әл-ајаг чалдыгда ананы
козлорн јаш нлә долу бир һалда бпһормот етмок инсафмыдыр?!..
Будурму ермәнп мәдәннјјәтн!! Бу хәбпс рәфтарла нстнглалнјјәт
һәвәснндә олам бпр ммлләтин ахыры но олаҹагдыр, хәјалындајам.
150-ә гәдәр оврәт вә кпшпни доғрајыб бпр-бирн үсгә галајыб атән 1
иләјахмаг мәдәнијјәтлп бир мплләтә јарашандырмы?
Нечо ки, мон оввәлчо, бнзим тарнхпн бптороф олдуғуну
јазмышдым, јсно јазмагдајам. Бунунла бело ермәниләрнн бу товр
һоддән артыг ҹәфаларына гаршы голом во һиссијјатда бпторәфлик
нишаноси корүлмүр.
Бирчо Чаваншмрдо олан мәзлумијјәт лајигннчә јазылса ндн,
исламларын
мәзлумијјәтинн
псбат үчүн кнфајәт едордн,
зәнннндојом. Анчаг биз һәмишә сүлһүн арзукеши олдуғумуздан бнр
пара әһвалатлары јазмајыб өртүлү гојдуг. Анҹаг бурасыны јазмаг
пстәјирик ки, hop јердә олдуғу кнми Чаваншнр бәјләрн во полис
гуллугчулары ермәннләрин hop иөггәдә плаиларынын һәјата
кечприлмәсиндә онлара бөјүк көмок көстормншләр.
Буну-халгын гәлбинә мүсибәт дағы кимн чокән бело бир
вәзијјәти бизим тарихимиз һеч вахт кизләтмәјочәкднр.
Јазыб, тарих еднб, милләтин кәләчәји үчүн бир вәтән вә милләт,
һом до бир мәзлумијјәт јадикаранәси кими гојаҹагдыр.
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Әвот, гојаҹагдыр.
һогигәтән o заманлар ки, ермәниләр һәсәнгаја, Јарымча вә
Систола кәнләринин ермәнисини кочүрүб үчүнчү саһәјо апардылар,
о вахт бојлор до ғејрәг едиб Үмндлп мүсәлманларыны көчүрүб ислам
чох олан јердо сакнн етдирсәјднләр, осла бу ([)ачполәр баш вермәзди.
O вах глар бнр нофор гејрәтли, бир нофор ислам ганы олан бәјләрдон
демодпләр ки, ҹомаб Пивоваров, Үмидлп ҹамаатыны мүһафизо
алтында бир јерә көчүрүн ки, толәф олмасынлар. Бело бир адам
тапылмады. Ат белиндо козән, әл гушу пәрваз етдирән бәјләрдо
гејрот ганы олса иди, Үмпдлн кәндииии алты ајлыг кәлинләри, 12
јашында гызлары Һајыстан вәһшилоринин әлиндә галмазды. Ја
пејғәмбәр, баш галдыр мәзарыпдан!!!... Наш көтүрүнүз рнч'от едннпз,
бахыныз снзин иәчнб үммотпнизпи ады пло но 1 әдор бинамусчар
торәммишдир кп, осла исламијјәтдән хоборлорп јох имнш.
Погичо. Үмндлн конди илә борабәр о вахт дағылан кәндләр
бунлардырлар: Үмидли, Имарог Горвәнд кәндләри. Јстишән
мо'луматлара көро Үмидлн кәндиндо оләпләрдон банта, бу кәнддә
ҹан толәфаты јохдур. Мал зәрәри исә һәддәи артыгдыр. Бунларадн
сонра ермониләр Тәртәр доросиндокн бүтүи псчам көјләринп
дағыдыб, сонра Хачын дәрәспно кечирлор.
Лаивар хәбәрлори. 1906-чы нлин башлипғычы. Јанвар ајыида
ермәнн достәләрн hop тәрофдән јығылыб Хачын дәрәсиндәкм
Шыхавәнд кәндинә төкүлүрләр. Бир чох атышмадан сонра чамааты
кәнддән чыхарыб, гәтл-гарәтдән соира мәсчнд вә минбәри одлајыб
бу ики дәрәдә милли амалларына бпр хатИМә чәкирләр. Бунунла
јено раһат олмајыб өз вәһши һәрокотләрнндә давам едпрлор. Бу
дофә ермәниләр мүсәлманларын Дағбасар кәндләрнни дағытмаг
фикрплә Паправәнд кәндино һүчум етмок үчүн гот'и
rəpapa
кәлнрләр. Үчүнҹү саһодә ермәннлормн планы Дағбасар кәндлорпнп
дағыдыб јаваш-јаваш ашағы кондләро јүрүш стмок иди. Паправәнд
кәндп зәнкпн во сәрвотлп олдуғу кпми, бир чох мүһарибә еднчн
ҹаванлары да увар иди. Бу кәнд ермонн сорһәдднндо јерлошон
јарашыглы бир кәнддпр.
Паправәпд мүһарибәси. Панравонд коьщн мүһарпбо үчүн јарарлы
ҹаваилара малик олдуғундан ермәнплор бу кәндн башга Ҹаваншир
кондлорино бәрабор тутмајараг чохлу оскәр тодарүкүндо пдилор.
Она көро чохлу әскәрин јығылыб топланмасыидан сонра онлары
мәшһур ермәни команданы Һамазаспын роһборлијп алтына вериб
1906-ҹы ил јанварын бпринҹп күнү Паправәнд кәнднно һүчума
башладылар. Бир күн ахшама гәдәр шиддәтлп мүһарибо олур.
Мүһаспрәдо олан псламларла дашнаксутјун во ермонп көнүллүләри
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арасында бир күнлүк шиддәтли мүһарибәдә ермәниләр мәғлуб
олараг пәришан һалда ахшам Ағдәрә адланан ермәни кәндинә
чәкилирләр. Бу әһвалат әтраф мүсәлманларына јетишән кими, һәр
тәрәфдән имдада кәлмәјә башламышдылар. Мүсәлманлар әввәлчә
кәндин мүһафизә гошунуну артырыб һәр тәрәфә кәшфијјат голлары
чыхарырлар. Сабаһ јанварын икиснндә ермәнмләр дә гүввәләрини
бәрпа едиб һүҹума башладылар. Һәмән ҝүн атышма чох шиддәтли
олду. Ермәни тәрәфиндән ара-сыра топ да атылырды. Ермәни
әсириннн дедијинә корә, һәмән күн мүсәлманларын үсгүнә
ермәниләр 15000 патрон атмышлар. Ермәннләр һәмпн күнкү
мүһарибәдә һәрб елминин һәр нөгтәсинә әл атсалар да,
мүсәлманларын мүһарибә мејданында маһир олдугларындан јенә
мүвәфәгијјәт газана бмлмәјиб ахшам бнр чох тәләфатла кери
чәкилмәјә мәҹбур олурлар. Бу һалда мүсәлман ҹаванлары мүһасирә
хәттини јарыб гачмаға үз гојан срмәни бөлүкләрини тэ'гибэ
башлајырлар. Ермәниләри чан горхусу пәришан етдијиндән бүтүн
һәрби ләвазиматларыны төкүб гачмагда ндпләр. Ермәни
әскәрләринин сон дәрәҹә пәришан олмалары бундан бнлинир ки,
әскәрләр јүнкүл олсун дејә чијинләриндәки архалыглары да јерә
атыб гачырдылар. Төкүлән әшјаларын ичивдә һәрб мејданынын
хәритәсп вә Һамазаспа јазылмыш мәктублар, мүһарибәјә даир
журналлар да вар иди. Бундан башга бир араба патрон, нә гэдэр
хәнҹәр вә бешачылан түфәнкләр мүһарибә мејданында төкүлүб
галмышды. Бу мүһарибәдә јаралылар нчиндә јарарсыз олуб,
горхусундан чан вермиш низами әскәрләр дә варды. Ермәниләрин
јаралы әскәрләри онлары тэ'гиб едән ислам көнүллү атлыларынын
'аЈаглары алтында галмышлар. Мүсәлман әлинә кечән бүтүн ермәни
әскәрләри Үмидли кәндинин шәһидләри әвәзинә гәтл едилди. Бу
мүһарибәдә ермәниләрдән 120 нәфәри өлмүш, ики јүзү ағыр
јараланмыш, мүсәлманл^рдан исә 15-и өлмүш, бир гәдәр дә
јараланмышды. Бу Паправопд муһарибаснвдә мүсәлмавлар бир аз
көзләрини ачыб апладылар ҝн, срмәпн милләтнвә јалвармагла
јеривдә отурмаз, овлара гаршы һәрбп снлаһ шнләтмәк лазымдыр.
һадисәләрин ичмалы. Чаваншир ујездиндә мусәлманлар әксәријјәтлә
мәглуб олуб бир чох мал вә чан тәләфаты вермшидиләр. Бу Шапорин
һамысы бәјләрин гејрәтсизлијиндән вә началник Пивоваровун
ермәниләрин
тәрәфини
сахладыгындан
мусәлманларын
исә
әксәријјәтлә силаһсыз олдугларындан баш вермшиди. Әсас сәбәб исә
Чаваншир бәјләри олмушдур. 1
1 Мәммәд Сәид Ордубади, Ганлы илләр (1905-1906-чы илләрдә Гафгазда баш всрән
срмәнм-мүсәлман давасынын тарнхи), Бакы. 1991.
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М ир Моһсүв Иовваб

«1905—1906-чы ИЈ1ЛӘРДӘ
ЕРМӘНИ—МҮСӘЛМАН ДАВАСЫ” КИТАБЫНДАН:
... Елә кн pye дөвләти Гафгаз мәмләкәтинә һаким олду,
һәр јердә сакитлик јаранды. һеч бир милләтин бир-бири ипә иши јох
-Чши t ə p KƏC өз иши илә мәшғул иди вә һәр милләт өз гануну илә
мә'бәдләриндә ибадәт едирдиләр. һеч бир милләт бир-биринә һүчум
етмирди. Хүсусән,
ермәниләрлә мүсәлманлар' арасында чох вахт
мәһәббәт вә достлуг олуб, бир-бири илә алыш-вериш едирдиләр.
Ханлыглар заманында ермәниләр вә мүсәлманлар арасында белә
меһрибанчылыг вар иди. һәтта Ибраһим хан ермәни мәликләриндән
Мәлик Шаһнәзәрин гызы һуризад ханымы өзүнә кәбинли арвад
етмишди. һәмин һуризад ханымын Бөјүк мәсчидин һәјәтиндә һалһазырда вагфијјаты вар.
Әфсуслар олсун ки, ермәни тајфасынын инди тәбиәти дәјишиб.
Заһирләри батинләри илә бир дејил. Заһирән өзләрини дост кими
көстәрсәләр дә, батинләри әдавәтлидир. Өзләри дә көрүрләр ки,
тәбиәтләринин бу чүр әдавәтли олмасындан һәмишә зәрәр
чәкирләр...
...Әввәла буну билмәк лазымдыр ки, Ирәван шәһәринин ермәниләри чох кинли, әдавәтли, тәкәббүрлү, худпәсәнд вә хәмирләри
фитнә-фәсад илә јоғрулмуш адамлардыр. һансы вилајәтдә ки,
бунлар тапылыр, мүтләг орда бир әдавәт вә иғтишаш олачаг. Гафга^
вилајәтләриндә нә гәдәр иғтишаш вә мүнагишәләр баш верирдисә,
онларын биринчи сәбәбкары Ирәван ермәниләри олурду.
Бир күн Бакыда олан Ирәван ермәниләри шәһәрдә иғтишаш
салмаға чәһд көстәрирләр. Белә ки, өзүнү һамыдан гочаг вә икид
һесаб едән һәмин ермәниләрдән бири бир мүсәлман өлдүрүр. Ондан
сонра ловғаланараг һәр јердә өзүнү тә'рифләјир вә көрдүјү чинајәтлә
фәхр едирди. Бир күн o, күчәдә кетдији јердә 18 јашлы Бакы
ҹама«ындан кәнҹ бир оғлан онун гаршысына чыхыб дејир:
—Ö ермәни гочағы сәнсән?
Ермәни чаваб верир:
—Годуг, мәнәм!
Оғлаи бу чавабы ешидән кими тапанчаны чыхарыб, ермәнинин
бәдәнинә үч күллә јеридәрәк өлдүрүр. Ермәниләр һәмин мүсәлман
оғланы тутуб, дөјә-дөјә кәтириб диванханаја верирләр. Диванханада
оғланын үстүнү јохладыгдан вә дәфәләрлә данышдырдыгдан сонра
зиндаиа көндәрирләр. Ермәниләр диванханада һәмин оғланн
даньицдыран мэ'мура рүшвәт вериб, разы салдыгдан сонра онун бир
дә диванханаја кәтирилиб сорғу-суал едилмәсини тәләб етдиләр.
Онлар мэ'мурун гаршысында белә бир шәрт гојдулар ки, оғланы
1азәрбајчанлылар (ред.).
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мсУмурун јанына ермәнп әскәрләрп кәтирсни. Елә ки оғланы
мэ'мурун јанына кәтирдмләр, дедп кп, мән бүтүн һәгигәтләри ачыб
данышмышам. Сән ııcə бунларын һамысыны јаздын. Икпнчн дәфә
бураја мәнн кәтпрмәјә нә еһтијач варды? Мэ'мур һнрсләнәрәк
оғланын бојнуна јумруг вуруб әмр етди кп, oııy һәбсханаја
апарсынлар. Оғлан мэ'мура јалварыб хаһпш етдм кп, ону ермәнн
әскәрләрн млә көндәрмәспн. Чүнкп онлар јолда мәнп өлдүрәҹәкләр
Мэ’мур она гулаг асмајыб, зиндана апармағы омр етдм. Һәммн
Ирәвандан олан ермәни әскәрләр ııcə оғланы чәкә-чәкә апарыб, бир
дар күчәдә јерә јыхдылар вә вә сүнкү плә дәлнк-дешнк едиб
олдүрдүләр. Сонра нсә мэ’мура бплдирдпләр кп, гачмаг истәјнрди,
биз дә олдүрдүк...
...Бпр нечэ вахт бу нкн халг арасында сакнтлик јаранды. Буна
бахмајараг, ермәнпләр өз фнтнә-фәсадларындан әл чәкмнрдпләр.
Садәловһ мүсәлманлар нсә онларын бу һмјләләрннә пнаныб һеч бнр
тәдбнр ҝормүрдүләр. Амма бу һијләкәр тајфа кпзлмнчә тәдарүк көРүб јоллар үзәрпндә, кпзлп јерләрдә вә һүндүр гајаларда сәнкәрләр
јарадырдылар. Онлар мүсәлманларда олан сплаһлары әлә кечирмәк
үчүн белә бнр һнјлә пшләтднләр. Әкәр түфәнҝ базарда 20 маната
сатылырдыса, онлар 100 маната, тапанча б маната олдуғу һалда, 30
маната алырдылар. Садәдпл мүсәлманлар снлаһларын ермәниләр
тәрәфнндән белә баһа гијмәтә алындығыны көрүб евләриндә нә
гәдзр силаһ вә сурсат вар нднсә, тамамән ермәннләрә сатдылар...
...Бу күнләрдә Тағ, Туғ, Дағдаған, Мпрмкәндм, һаров вә дикәр
әтраф кәндләрдән ермәнпләр ҹәм олуб ғымдатларла мәсләһәтләшәрәк белә гәрара кәлдиләр кн, Галаны асанлыгла әлә кечнрмәк
үчүн әввәлҹә әтраф кәндләрдә јашајан мүсәлманлары ермәнп һүчумлары плә тәнкә ҝәтирәрәк бпр гмсмпнп гырмаг, дпкәр гисмпнн нсә
гачыртмаг лазымдыр. Кәндләрдән мүсәлманлары тәмнзләднкдән
сонра буралар халпс "һајастан торпағына" (Ермәнпстан) чевриләҹәк.
Бу мәгсәдләрннн һәјата кечнрмәк үчүн әввәлчә Ҝүлаблы үзәрннә
һүҹума кечднләр. Онлар Ҝүлаблыја чатаркән әввәлҹә 6ııp адам
көндәрдпләр кп, кәнднн өзүндән бпр хәбәр кәтирспн. Һәмин адам
кәлнб көрдү ки, кәнднн кишпләриндән чоху Галада, кәндбазарларда, тојлардадырлар. Кәнддә исә өврәт-ушаг вә гочалардан
вә бир нечә түфәнкдардан башга һеч кәс јохдур. Одур ки, ермәнмләр
ҹәсарәтлә кәндин үзәринә јеридмләр. Әввәлҹә истәдиләр км,
мәсчндн дағытсынлар. Кәнддә олан түфәнкдарлар сәнкәрләрә
кирәрәк ермәннләри күлләјә тутдулар. Беләлиҝлә, атышма башлады
вә дорд саат давам етдп. Ермәнпләрин чохусу ачыгда, мүсәлманлар
нсә сәнкәрләрдә олдуғундан ермәнпләрдән 61 нәфәр гәтлә
јетнрплдн. Аз галмышды кп, ермәпнләр ҝерп гајытсынлар. Бу замам
мүсәлманларын күлләсн гуртарды. Онлар тачыб бпр јердә
кпзлондпләр. Ермәннләр әһвалаты баша дүшүб кәндә дахпл олдулар. Онлар евләрн кәзә-кәзә гарәт едпрднләр; Ермәнпләр 20 нәфәр
yıııar, бнр нечә гоча вә бнр-кор kiiiiiiiiiiui гапылары бағлајараг
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кпзләндпкләри 6Vıp евә чатдылар. Ермәниләр евин бир тәрәфини
дешиб от-саман гојараг од вурдулар. Евдәкпләр түстүјә таб кәтирә
бплмәјиб гапыны ачараг бајыра чыхдылар. Ермәниләр төкүлүб бу
ҝүнаһсыз ушагларын вә гочаларын һамысыны күлләјә тутуб гәтлә
јетирдмләр. Әлләрннә дүшән маллары исә гарәт едиб апардылар.
Сонра псә мәсҹпдә долараг орада олан халы, ҝәбә вә саирә
әшјалары гарәт етдикдән соира мпнбәринә од вурдулар.
Ермәниләр Күлаблыдан сонра Абдал кәндинә һүчум едәрәк ону
мүһасирәјә алдылар. Бир кеҹә-ҝүндүз атышма давам етди. Бу давада
мүсәлманлардан 40 нәфәр кмшп, өврәт-ушаг гәтлә јетирилди.
Ермәниләр бурада да мәсҹиди гарәт етднләр...
...Русларын исгәдијн бу иди кн, бу нки мнлләт бир-бирн нлә дава
едпб, бпр-бирилә машғул олсунлар, таннкп довләт фәрағат олсун,
чүнкн мплләтнн зәиф вә касыб олмағы дөвләтин снлаһыдыр.
Нечә күн бундан (јә’ни, ијулун 12-дән) габаг сәккнз мүчтәһид
шәриәтмәд^рдан фитва кәлмншди кп, мүдафпә вә вуруш заманы
башга мнлләтә әшја, хүсуснлә вуруш сурсаты вә мүдафпә үчүн
лазым олан маллары сатмаг олмаз. Она корә ҹәмн мүсәлман тајфасы
Галада вә башга јерләрдә ермәннләрә әрзаг, тахыл вә саир
малларын сатышыны дајандырды. Буна ҝөрә ермәнпләр чох
чәтннлијә дүшмүшдүләр. Әһвалаты һәддиндән артыг шишнрдәрәк,
Голошапова хәбәр вердиләр вә мүсәлманлары тәгснрләндпрднләр.
Ҝенерал чох хатнрҹәмлмклә ермәнпләрә сөз вердн кн, бу нечә мнн
срмәниләрлә мәннм гошунум мүсәлманлары бир суткада, јә’ни 24
саатда тар-мар едиб, өләнини өлдүрәчәк, өлмәјәннни дағлара,
дашлара пәракәндә едәчәкднр.
Бу даванын нечә һазырландығыны ермәнн тајфасынын мө’тәбәрләри там ајдынлығы илә өјрәниб (вуруш баша чатдыгдан вә
барышыг әлдә едилдикдән сонра M.M. Нәвваба), өзләри данышмышлар. Голошапов сөз вернб кн, онун тәдбпрмлә ермәнн силаһлылары вә рус әскәрләри мүсәлманларын евләрннн, дүкан вә базарларыны тамамилә јандырыб, озләринпн гырыпаныны гыраҹаглар,
галаныны исә бүсбүтүн Бөјүк мәсчиддән ашағы мәһәлләләрә говаҹаглар. Ҝенерал pye килсәснндән башлајараг, Бојүк мәсчпдә кими
Растабазары, мејданы, Шејтанбазары вә бүтүн евләрп дармадағын
еднб јандырмағы өз үзәринә көтүрүр. Бундан сонра вурушун давам
етдпрплмәсинн вә јахуд мүсәлманларла барышмаларыны ермәннләрин өз өһдәсинә бурахмышдыр. Кнку Кәләнтәров Голошаповун
бу планыны гәбул етмиш вә кенерала 10000 манат рүшвәт верәрәк
белә иттифага !»&лирләр кн, кенерала вермлән пулдан әлавә
падшаһлыг pye топунун һәр атәшннә 15 манат, чар ордусу
әскәрләриннн түфәнкдән атдыглары һәр бнр күлләјә ııcə бпр манат
пул верилсин.
Кенерал Кәләнтәровла әввәлҹәдән төкдүкләрн тәдбирә әсасән,
рус әскәрләрн ермәни кешикчиләрнндән бирини олдүрәрәк
мүсәлман сәмтә атдылар вә сонра да сәс салдылар ки, мүсәлманлар
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ермәнм кешмҝчисмнм олдүрәрәк Дашыны кәсмнш вә түфәнкмни дә
апармышлар. Габагчадан һазырфнмыш һијләјә әсасән һәмин вахт
рус әскәрләриндән ики нәс|)әр дә кедиб, мүсәлман мәһәлләләрн
тәрәфдән ермәнпләр сәмтә күлләләр атырлар. Ермәниләрин
авамлары чығырышыб кефралын јамына кедирләр вә дејирләр ки,
мүсәлмамлар бир кешикчи олдүрүб, ермәни мәһәлләсинә нечә күллә
атыблар. Кенералын һијләси дә бу иди ки, халгы мүсәлманлара
гаршы галдырсын. Сонра Голошаповун әмрилә ермәни түфәнкдарлары сәнкәрләрә бөлүшдүрүлдү. Руслар да дәстә-дәстә кәлиб,
мүсәлманларын сәнкәрләрини мүһасирә етдиләр. Руслар вә
ермәниләр мүсәлман сәнҝәрләринм күлләбаран етмәјә башладылар.
Пәс ҹумада-с-сәни ајынын үчүнчү күнү - чәршәнбә күнү - јә'ни
гәрарлашдыглары ними, ијулун 12-дә гымдатлар кенералын
мәсләһәтипә күнорта вахты даваны башладылар. Әввәлән гымдатын
бирф'*мүәззин ахырынҹы "ла илаһә илләллаһ" сөзләринн дејән
мәгамда Бөјүк мәсҹнднн минарәсинә бир күллә атды. Күллә
мүәззннә тохунмајыб, минарәннн сүтунуна дәјди. Буну көрән
мүсәлманлар һаләтдән чыхыб, шараг-шарагла ■ дүкан базары
бағладылар. Јарым саат әрзиндә тамам снлаһландылар вә үз
гојдулар сәнкәрләрә вә кирәвәли јерләрә. Бу һаләтдә диван
ишчиләри вә кенералын әли алтында олан Чиновникләр һијлә илә
мүсәлманларын ичинә кәлиб, уҹа сәслә мүсәлманлары сакит
еләдиләр ки, бу дава сизинкиләрлә дејил, казаклар ермәниләрлә дава
едир. Бу кенерал даһа бир һијлә ишләдәрәк габагҹадан лазыми
тэ'лимат вериб, бир pye забитини өз дәстәсилә мүсәлман
мәһәлләсиндә јерләшдирмишди.' Мүсәлманларла достлуг етдијинә
көрә, һәмнн забитә инаныб, еһтирам едирдиләр. Елә ки,
ермәниләрлә руслар башладылар мүсвлманлары күлләбаран етмәјә,
мүсәлманларын ичиндә олан забит оз руслары илә шејпур чалыб сәс
салдылар ки, дава ејләјән казакларла ермәни тајфасыдыр, бунун
мүсәлманлара дәхли јохдур. Мүсәлманлар онун сөзүнә инансапар да,
јараг-әсбаблары әлләриндә күчәләрә кәлиб, вурушмаға һазыр
дурурдулар, амма атан јох иди. Хоф арасында галмышдылар. Кечә
дүшән кими од-алов ишығы аләми көтүрдү.
Бичарә мүсәлманлар бу һијләјә инаныб, ахшамадәк сәнкәрләрда
вә күчәләрдә мүнтәзир дурдулар. Елә ки, кеҹә олду, бу вә'дә
көрдүләр ки, Көчәрли мәһәлләси тәрәфдән од-алов галхды. Хәбәр
кәтирдиләр ки, кенерал Голошаповун әмрилә руслар ермәниләрлә
бирләшиб, Көчәрли мәһәлләсинин мәсчидинә вә евләрә од
вурублар. Бу ишыг онун ишығыдыр. Кенералын һијләси мүәјјән
олдугдан сонра халг карыхыб галмышды. Билмирдиләр сәнкәрләрә
кедиб дүшмәнә ҹаваб версинләр, јахуд базар-дүканда олан шејләри
бир јерә дашысынлар. Хүласә, o кеҹә бүтүн түфәнкдарлар
дүканлардакы маллары евләрә дашымагла мәшғул олдулар. Она
көрә ермәниләр вә руслар бир нечә бош евләрә од вуруб
јандырдылар. Икинҹи кечәдән мүсәлманлар даваны башладылар.

Көчәрли мәсҹидинин әтрафында һијлә илә чадыр гуруб мәнзил
етмиш руслар мәсчидә тәрәф кедән ики мүсәлманы - һачы
Абдулланы вә Кәрбәлајы Әлини күлләләјиб јыхдылар. Онлара
тәрәф кедән даһа бир мүсәлманы да вуруб јерә сәрдиләр. Ондан
сонра кәлиб мәсҹидә од вуруб јандырмаға башладылар. Мәсчид од
алыб јандыгдан сонра, ермәнпләр вә руслар Аббас Мирзәнин оғлу
шаһзәдә Бәһмән Мирзәнин имарәтпнә кәлднләр. Шаһзадә Бәһмән
Мирзә нечә ил бундан мрәли Иран дөвләтиндә бөјүк чинајәт
етднјинә көрә, орадан көч-күлфәтилә гачыб, pye дөвләтинә пәнаһ
кәтирмншди. Pye падшаһы һәр ил onä 36 мин манат мәвачиб
вернрдн. O, аиләсн вә хпдмәтчиләрплә пкимәртәбәли тәмтәраглы
бмр евдә јашајырды. Шаһзадә мәрһум оландан сонра онун варисләри
вә хидмәтчиләри јенә орада галырдылар. Амма бу давадан ирәли
онун оғланлары вә аиләләри евн бисаһиб гојуб, һәр бири бир јерә
кетмншдиләр. Бу имарәти дә кәлиб јандырдылар. Даһа сонра
Рзагулу Мирзә бәј Ҹүрминин вә оғланларынын, еләчә дә Шушанын
нечә бөјүк ә'јанларынын саһибсиз евләринә, бир сыра һамамларла
бирликдә од вурдулар.
Бунлар бош евләри јандыраркән бу тәрәфдә кенералын казак-лары һәр бир сәнкәрә дәстә-дәстә бөлүнмүш ермәни силаһлылары
вә хндмәти гуртармыш ермәни солдатларилә башладылар мүсәлманлары топа тутмаға вә низам гајдасилә түфәнкләр атмаға. Бир
кечә-күндүздә дөвләтин (pye ордусунун) топундан 120 кәрә
мүсәлманлар сәмтә атәш ачдылар. Ондан савајы, ермәниләрин өзләринин 6 әдәд топлары вар иди. Дөвләтин топларынын сајы исә-беш
әдәд иди. Бу 11 әдәд топу сәнкәрләрә гојуб, арасы кәсилмәдән
пејдәрпеј атырдылар.
Дөвләт топларындан мүсәлманларын үстүнә ачылан атәшләр за
мены јерә дүшән топ күлләләрини мүсәлманлар көтүрүр, бир јерә
ҹәм едиб сахлајырдылар ки, лазым олан јерләрә көстәрсинләр вә ке
нералын дөвләтә вә милләтә хәјанәт етдијини сүбут етсинләр. Чүнки
o топларын күлләсиндә дөвләтин нишаны вә нөмрәси вар иди.
Кенерал өзү исә каһ бу, каһ да o бири сәнкәрдәки топчулара баш
чәкәрәк онларын атәшләринә дүзәлишләр верирди. Бу һаләтдә
ермәниләр кенералын јанына кәлиб, ики мүсәлман сәнкәриндән
шнкајәт етдиләр ки, бизләрә бу ики сәнкәрдән чох зәрәр дәјир. Белә
ки, онларын әлиндән бир инсан һәјәтдә вә евләрдә һәрәкәт едә
билмир. Бу сәнкәрләрин бири Көвһәрағанын, o бириси исә һачы
Рүстәмин евләриндә јерләширди. Аға кенерал деди ки, бујурарам һәр
нки сәнкәри тармар едәрләр. Сонра кенералын көстәришилә казак
лар, ермәниләр вә рус әскәрләри һаҹы Рүстәмин евиндә олан сәнкәрә доғру һәрәкәт етдиләр. Евин ермәнипәрә тәрәф олан сәмти
харабалыг пди. Гырғын башламаздан бир күн әввәл кенералын
тәдбирилә кәлиб, харабалыг тәрәфдән евин диварынын дибиндән
күлүнклә јарым аршын гәдәриндә дешик ачмышдылар. Мүсәлманалар һәмин дешији көрүб, бир-биринә хәбәр вермишләр ки.
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ермәниләр Һаҹынын евмнмн дмварыны дәлмбләр. Буиу бнлә-билә
мүсәлманлар сәһләнкарлыг едиб, нә o дешмји бағладылар, нә дә
онун ағзына бир түфәнкдар гојмадылар кп, көрсүнләр нә олаҹаг.
Ермәнпләр русларла бирлнкдә, кизлинҹә o харабалыглара кәлдиләр һәмән дешик олан дпварын јанына. Ҝенералын тэ'лиминэ әсасән
o дешикдән евин ичинә бнр.балаҹа јешик атыб, керн гачдылар. O
јешијин пчмндә бир партлајыҹы маддә варидп кп, онун адыма дина
мит дсјирдиләр. Евин нчинә атДыглары һәмин динамит партлајыб,
икимәртәбәли имарәти һаваја совурараг тар-мар етди. Ондан сонра
евә од вуруб јандырдылар. Јахшы кн, бир адама хәсарәт јетишмәди.
O евдә олан мүсәлманлар габагчадан чыхыб, мүгабилдә олан һаҹы
һәсәнин евинин сәнкәринә долушмушдулар. -Хүласә, кенерал саир јерләрдән кәлмиш 7 мин ермәнн силаһлыларыны, 850 нәфәр казак вә руслары тамамилә бөлүшдүрәрәк
мүсәлман сәнкәрләринин мүгабилинә көндәрди. Снлаһлыларла
јанашы, арасыкәсилмәдән атан дөвләт (pye ордусу) вә ермәни
топларынын чүмләсинин мәгсәдн мәсҹидләрә рәхнә салмаг вә
минарәләри дармадағын етмәк иди. Аллаһа шүкүр, бу гәдәр топлар
ки, нечә јүз дәфә атдылар бир ннсана вә һејвана зәрәри јетишмәди.
һәрчәнд ки, топ күлләләри мәсҹидин әтрафында олан евләрин бир
парасынын тахтапушуна, пәнҹәрәсинә вә бир пара јерләринә дәјиб
шикәст еләди.
Амма бу гәдәр казак, рус вә ермәни топ вә түфәнкләринин
мүгабилиндә, анҹаг онларын јарысы гәдәр олмасына бахмајараг,
мүсәлман тајфасы мәрдликлә дава едир, сәнкәрләрдә вә кизли
јерләрдә мөһкәм дајаныб, дәстә-дәстә ермәниләри вә онларын
сәнкәрләрини күлләјә тутуб атышырдылар. һ әр дәм нә'рејп "ја Әли!"
вә уча сәслә салават чәкиб, нечә јүз јердән курулту илә күлләни
јағмур тәк төкүрдүләр. Әлавә бир топлары вар иди. Үчүнчү кеҹә
һәмин топу тәкәрә миндирәрәк сәнкәрләри доландырыб, һәр
сәнкәрдән бир-ики дәфә ермәни сәмтә атырдылар. Диванхана
габағындан атанда Гыз килсәсинин јанында бир дарвазаны дағытды.
Мамајы сәнкәриндән јухары мејдана тәрәф атанда 18 нәфәр ермәни
јараланды вә өлдү. Топун ичинә нал парчалары вә хырда дәмирләр
долдурмушдулар. Бу топу бүрүнчдән галалы (шушалы) бир уста
төкмүшдү. Бундан башга, бир курултусу вар иди ки, атылан вахт дағ,
даш һәрәкәт едиб курулдајырды. Амма дөвләтин вә ермәниләрин
топу бел ə дејилди. һ әр сәнкәрдән галхан бу топун курулту горхусу
ермәннләри даһа чох вәһшәтә салыр вә һәјәҹана кәтирирди.
O заман ермәниләр Иран тәрәфдән гошун кәлдијини вә бу топун
да онларын олдуғуну күман ејләдиләр. Амма бу тәрәфдән тәсадүфән
o кеҹә вә онун сабаһысы далбадал нечә јүз икид вә тәчрүбәли
дөјүшкән ҹаванлар сурсатла Галаја дахил олдулар. Гала әһли онлары
артыг дәрәҹәдә еһтирамла гәбул едиб, јахшы мәнзилләрдә
50

јерләшдирдиләр. Амма чох олдугларына көрә, әксәринә мәсчидиҹамеәдә јер вердиләр. Чамаат сәһәр, күнорта вә ахшам онлара
ләззәтли јемәкләр вериб, раһатЈЈыгларыны тэ'мин етдиләр. O күн вә
o кеҹә јатыб раһат олдулар. Бу икидләрин ики сәркәрдәләри вар
иди. Бири Султан бәј Пвша бәј оғлу вә бири дә Ибраһим бәј Әли
Мәһәммәд бәј оғлу.
һәмин шәхсләр јејиб, ичиб раһат олдугдан сонра јекдил вә
јекмәгал шәһәр әһлинә дедиләр ки, буну билин, сиз шәһәр әһли
бәдәнин башы һесабындасыныз. Биз кәндисган әһли исә ajar вә саир
үзвләр мәнзиләсиндәјик. Баша һарадан зәрбә кәлсә. лазымдыр ки,
һәмин зәрбә әл вә ајагла башдан рәдд вә мүдафиә, олунсун. Hə гәдәр
ки, баш саламатдыр, бәдән дә саламат олаҹаг. Әҝдр әл, ajar вә гејри
үзвләр олмаса да, баш саламат галарса, бәдән дә саламат галар.
Аллаһ еләмәсин, баша зәрбә јетишсә, бәдән тамам өләҹәк вә гејри
үзвләр дәхи бир иш көрә билмәз.Бизләр дура-дура сиз шәһәр әһли
белә зәһмәтә дүшмәјиниз бизим үчүн наданлыг вә инсафсызлыгдыр.
Лазымдыр ки, биз сизин өндә вурушан дәстәниз олуб, истәнилән
ҹаифәшанлыг әмәлә кәтирәк.
Хүласә, ело ки кечә араја кәлән кими Султан бәј вә Ибраһим бәј
өз икнд чаванларыны дәстә-дәстә сәнкәрләрә бөләрәк вуруша
башладылар. Сонра онлар салават чәкиб "ја Әли!" дејә-дејә ермәни
сәнкәрләринә һүчума кечдиләр вә тезликлә онлары тутдулар.
Мүсәлман ҹаванлары бу әмәлијјаты бөјүк атышмалар вә ермәни
сәнкәрләриндән онларын үзәрләринә јағдырылан күлләләр алтында
апарырдылар.
Бир тәрәфдән дә мүсәлманларын чаванлары вә ушаглары пуд-пуд
нефт вә бағлама-бағлама көһнә әски вә чындалар көтүрүб, үз гојдулар Вәзнровларын сәнкәринә. Орадан исә долдулар ермәниләрин
евләринә. Он беш евә од вурдулар, лакин ҹында вә әскиләр үч кеҹәкүндүз јағышын алтында галыб исландығына көрә һәмин евләрдән
јалныз үчү јанды. Бир гисми исә јарымчыг јанмышды. Бундан башга
Ағадәдәли сәмтиндә мүсәлманлар даһа ики евн јандырараг тамам
мәһв етдиләр. Мүсәлманлар бир o гәдәр ев јандыра билмәдиләр,
чүнкн ирәлидәки давада ермәни тајфасынын јары евләрини,
базарларыны, диванханаларыны вә дикәр имарәтләрнни тамамилә
јандырыб, јерлә-јексан етмишдиләр.
Ермәниләрин аваданлыглары јухары Хәлфәли гапысы тәрәфдә
чәм олмушду. Мүсәлманларын әли дә ора јетмирди. Аралыгда олан
мәсафә исә тамам харабалыг иди. Һәмин кечә Ибраһим бәј өз
дәстәсилә "Ја Эли!" нэ'рэси чәкиб, ермәннләрин сәнкәрләринә вә
евләринә күлләни јағмур тәк јағдыра- јағдыра онларын арасындан
чохлу адамлар өлдүрәрәк ирәлиләјирдиләр. Ибраһим бәјнн дәстәси
ирәлиләднкҹә ермәннләри даһа да јухарылара говурдулар. Бир
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заман јандырмаға ләјагәтп олан бир ермзни евпнә чатан Ибраһим
бәј гышгырараг сөјләдн ки, иефт вә оскп кәтирин, бу евн
јандырачағам. Ибраһим бәј истәјирдм ки, евә од вурсун, бирдән
ермәннләр тәрәфдән бир һавајы ҝүллә кәлиб o бичарәјә дәјдм.
Ибраһим бәј "ја Аллаһ!" чағырыб, јерә јыхылды вә орадаҹа да
чаныпы тапшырды. Елә ки, Ибраһпм бәј һолак олду, она мәнсуб
олан дәстәнин дамағы јанды. Кәдәрлн вә мә'јус орадан o мәзлумун
чәназәсини көтүрүб, Бојүк мәсчидин һәјәтинә кәтирдиләр. O бнрм
дәстәләр дә бәјпн олүм хәбәрини ешидәркән, чох Mə'jyc олдулар.
Елә кп, сабаһ олду, бәјн гүсл вә кәфән едиб, мәсҹпдмн күнбатан
тәрәфиндәки бағчада Шаһмар бәјин јанында дофн етднләр (Аллаһ
онлары бағышласын).
Елә ки, кеҹә аралыға ҝәлди, атышма јенидән башлады. һәр ики
мплләт күлләни бир-биринин үСтүнә јағыш кпмп төкүрдүләр.
Топларын ҝурултусундан, түфәнкләрнн сәснндән вә пҝидләрнн
нэ'рэсиндэн евләр вә гајалар ләрзәјә кәлирди. Бнр мүсәлман дејирди
кн, дава вахты мән ермәниләрин мчиндә јерләшән хәстәханада
јатырдым. Орада хәстәликдән мүалпҹә олупурдум. Ермәииләрнн
сәнкәрләриндән бирн мән јатан отағын пәнҹәрәсинпн габағында
јерләширдп. Пәнҹәрәдән мүшаһидә еднб, ҝөрүрдүм кп, кенерал тезтез һәмин сәнкәрә кәлиб рус; әскәрләрннә вә топчуларына
көстәришләр верирдн. O, дурбннлә бахыб, топчуларын атәшини
тәсһиһ едир, фнлан мәсҹидә, филан мннарәјә атын дејирди. Онун
көстәришилә
атылан
топ
ҝүлләләриндән
бирп
Сејидлн
мәһәлләсиндәки мәсчидин дәмир тахгапушундай кечиб, онун
таваныны шикәст ејләди. Даһа бир топ ҝүлләси исә Бојүк мәсҹидин
минарәсинә дәјиб, дөрд кәрпиҹ салды.
Гәрәз, бу Голошапов дејилән ҝенерал дүнја малындан өтәрн
Аллаһын һөкмүнә мүхалиф кедәрәк өз падшаһынын ганунуна
е'тинасызлыг көстәриб, милләтә вә бир олан Аллаһа инананлара бу
нөв хәјанәткарлыг етмәјп рәва бйлмишдир. Тәәҹҹүблүдүр, дөвләт
нејчүн бу нөв гамаһ вә һејвани-нәфслә иш ҝөрән адамдлары милләтә
һаким көндәрир ки, о да белә гәләтләрә јол верир? Әҝәр бу шәхс вә
буна бәнзәр башгасы аз мүддәт әрз 1Гндә бир мәмләҝәтдә белә
әдаләтсизликлә һөкмранлыг етсә, көрәрсән ки, орада тамам һәрчмәрчлик баш алыб кеднр, мәмләкәт дармадағын олур. Индијәдәк
Гафгаз елинә онун (Голошапов) кими гәддар инсан кәлмәјиб.
Мүсәлманлар әввәлки давада ермәниләрин Хоча Сөһраб кнлсәсини тутмушдулар. Үч күн ҝеҹә-ҝүндүз ону әлләриндә.сахлајыб,
ичиндә сакин олдулар. Амма бир кәс әдәбсизлик едиб, килсәннн бнр
дашына, јахуд ағаҹына әл вурмады, һараныса хараб етмәји өзләринә
рәва билмәдиләр. Лакин бу амансыз ермәни тајфаеы Голошаповун

хаһмшинә бпнаән руслар илә бирликдә Көчәрли мәсчидини јандырыб, нчиндә hop нә вардыса гарәт едиб, дағытмышдылар.
Бу ҝүнүн сабаһы вар. Әлбәттә, Аллаһ-тәала өз евннин фикрини
чәкәҹәк, баисдәрнп ҹәзасыны верәҹәкдпр. Сәбр етмәк лазымдыр...
♦

Мир Моһсүн Нәвваб. 1905—1906-чы илләрдә ермәни-мүсәлман давасы,
Бакы, "Азәрбајчан" нәшријјаты, 1993.

Л тяхйи П ишајев,
Лзәрбајчан Рсспубликасы Назнрлар Кабннетн јанывда Баш
Архив Идаросипнн рәиси, тарих слмлари иамизәди

ҜӨЧҮРҮЛМӘ
һәлә XIX әсрин әввәлләрнндә Русија-Иран вә РусијаТүркијә мүһармбәләриндән сонра Ирандан вә Түркпјәдән он
мниләрлә ермәни чар Русијасынын мүстәмләкәсинә чеврилмиш
Гафгаза көчүрүлдү. Көчүрүлән ермәниләр әсасән кечмнш Ирәван,
Нахчыван вә Гарабағ ханлыгларынын азәрбајчанлыпар јашајан торпагларында јерләшднрилдиләр. Бу көчүрмәнин ҝәләчәк нәтиҹәләрпни һәлә о вахт Руснјанын Ирандакы сәфири, јазычы А.С.Грибоједов ҝөрә бнлмишди. O өз мэ'луматларынын бнрпндә чар
һакпмпјјәт органларына билдирирдп ҝи, Ирандан көчүрүлмүш
ермәннләрнн чох һиссәси азәрбајҹанлы мүлкәдарларынын торпагларында јерләшдирилмишләр. O јазырды ки, јај вахтыны јајлагда
галан азәрбајҹанлылар өз торпагларына гајыдыб башга днндән олан
"ҝәлмәләри" көрәркән чох наразы галаҹаглар. Бу псә арзуолунмаз
нәтиҹәләр верә биләр.
Азәрбајҹан әразнсинә көчүрүлмүш ермәниләр өзләринә јер
еләднкҹә азәрбајҹанлылары әсрләрлә јашадыглары гәдим оғуз
торпагларындан сыхышдырмаға башладылар. Бу барәдә пнгилабагәдәрки чар Русијанын рәсми мәтбуатында кечмпшдә әсасән
азәрбајҹанлыларын јашадыглары әразиләрдә әһалннин мпллн
тәркпбинпн сүр'әтлә дојишдијп, ермәниләрин сајынын дурмадан
артмасы барәдә күлли мнгдарда статистик мэ'луматлар вардыр.
1918-ҹп плин мајында Загафгазпја Сејмн дағылдыгдан сонра
бурада Азәрбајчан, Күрҹүстан вә Ермәнистан республикалары
јараныр. Јарандығы илк күндән тәчавүзкар сијасәт јеридән
Ермәнпстан республпкасы гоншу халглара гаршы әрази нддиасына
башлајыр. 1918-ҹи илин декабрында o, Борчалыны әлә кечпрмәк
үчүн Ҝүрҹүстана мүһарпбә е'лан еднр. Азәрбајҹан Чүмһуриуәти нсә
өз варлығынын илк күнл^рнндән бу үч республика арасында
меһрпбан гоншулуг әлагәси јаратмаг истәјир.
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1918-чи ил мајын 28-дэ е'лан едилән Азәрбајчан Чүмһуријјәти
һөкумәтинин баш назири Фәтәли хан Хојски мајын 29-да өз
фөкумәтинин хариҹи ишләр назири Мәммәдһәсән һачынскијә
јазырды: "Биз ермәниләрлә бүтүн мүбаһисәләри һәлл етдик, онлар
ултиматуму гәбул едәҹәк вә мүһарибәни гуртараҹағлар. Биз
Ирәваны онлара күзәштә кетдик".
Сонракы тарихи һадисәләр көстәрди ки, бу "күзәштә кетмәҝ"
ермәниләрлә мүбаһисәләри нәинки һәлл етди, әксинә, гәдим
Ирәван ханлығы әразисини онлара бағышламагла ермәниләрин
бөјүк иштаһасыны даһа да артырды.
Бәли, 1918-чи иләдәк демәк олар ки, фактики әразиси олмајан
Ермәнистан 1920-ҹи илдән, Загафсазија советләшәндән бәри, әсасән
Азәрбајчан торпаглары һесабына өз әразисини аддым-аддым
кениш ләндирди.
70 ил әрзиндә ЈТенинин уҹалтдығы "пролетар бејнәлмиләлчи"
бајрағы алтында Ермәнистан Азәрбајчан торпагларынын динч јолпа
ишғалы сијасәтини дөнмәдән һәјата кечирмишдир.
1920-ҹи илин декабрында Ермәнистанда совет һакимијјәти
гурулдугдан ики күн сонра пролетар ингилабы бајрағыны уча тутан
Азәрбајчан орадакы бүтүн вар-дөвләтини Ермәнистанын малы е'лан
етди. "Азәрбајҹанын тара ганынын бундан сонра Ермәнистанын
дамарларына ахачағыны" билдирди. Үстәлик Зәнкәзур гәзасыны да
Ермәнистана бағышлады. Ермәнистан исә бунунла кифајәтләнмәк
истәмирди. Вахт варикән Нахчыван вә Гарабағы да Азәрбајҹандан
гопармаға чан атырды. Азәрбајҹан торпагларыны тутмагда
Ермәннстан үчүн һәгигәтән чох әлверишли шәраит јаранмышды.
Ленинин һимајәси илә Мәркәзи һөкумәт тәрәфиндән мүдафиә
олунан ермәни-күрчү болшевик блоку, Гафгазда бүтүн һакимијјәти
өз алләринә кечирмишди. Сталин, Орҹоникндзе, Микојан,
Мјасникјан, Мирзојан вә башгалары өз ирадәләрини демәк олар ки,
бүтүн Гафгазда, илк нөвбәдә исә Азәрбајҹанда диктә едирдиләр. Бу
вахт Азәрбајчан партија тәшкилатына рәһбәрлик едән С.М.Киров
да онларла там һәмрә'ј иди. Азәрбајчанда бу күчпү блока гаршы
мүбаризәдә алдадыпмыш Н.Нәриманов демәк олар ки, тәк
галмышды. Бу ишдә "сапы өзүмүздән оланлар", башабәла "бејнәлмиләлчи" болшевикләримиз дә дүшмән дәјирманына су төкмәкдә аз
рол ојнамајыблар. Мәһз онларын көмәји илә Н.Нәриманов
Азәрбајҹандан узаглашдырылды вә Азәрбајҹанда сәркисләр,
мирзојанлар мејдан суладылар.
Нәтиҹәдә 1920-чи илдә Зәнкәзур кими, јағлы бир лохмаја саһиб
олан ермәниләр гугу гушунун балалары сајағы бу торпагларын әсл
саһибләрини өз доғма јурд-јуваларындан, ел-обаларындан сыхышдырыб чыхартдылар. Өзү дә бу ишдә онлар һәр чүр үсуллара, зора,
аддатмаға, Москвада һөкумәт даирәләриндәки мөвгеләриндән
исгифадә етмәјә әл атыр, бүтүн бунлар кара кәлмәдикдә исә дүнјаја
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ҹар чәкдиләр ки, ај аман "заваллы ермәниләри вәһши мүсәлманлардан" горумаг үчүн бизә гаһмар дурун.
1921-ҹи илдә Дағлыг Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәси
һаггындакы планлары баш тутмајан ермәниләр 1923-чү илдә она
мухтаријјәг верилмәсинә наил олдулар. Лакин онлар өз торпаг
'нддналарындан әл чәкмпр, јаваш-јаваш Азәрбајчан кәндләрини өз
торпагларына гатыр, гануниләшдирирләр. 1929-чу илдә Нүвәди,
Ехнадзор вә Тугут кәндләри Меһри рајонуна верилди. Елә һәмин
илдә азәрбајҹанлылар јашајан 9 кәнд әлавә олараг Ермәнистана
бирләшдирилди.
70 илдә Азәрбајчан вә азәрбајчанлылар јашајан әрази илә бағлы
мәсәләләрдә Ермәнистан рәһбәрлији^ өз гаршыларында башлыча
олараг ики мәгсәд гојмушду: әввәла, Ермәнистан әразисиндәки
азәрбајҹанлы әһалинин нә јолла олурса-олсун орадан сыхышдырыб
чыхармаг, икинҹиси исә Азәрбајҹан Республикасынын торпаглары
һесабына өз әразисини кенишләндирмәк. Бу илләр әрзиндә
Ермәвистанда рәһбәрлијә кимин кәлмәсиндән асылы олмајараг, бу
вәзифәләр дөнмәдән вә ардычыл-сурәтдә јеринә јетирилмишдир.
, 1945-ҹи илин нојабрында Ермәнистан Коммунист Партијасы
'Мәркәзи Комитәсинин катиби Г.Арутјунов И.Сталинә мәктубунда
јенидән Гарабағын Ермәнистан ССР-ә верилмәси мәсәләсини
галдырды. Өзү дә һәјасызлыг o јерә чатыр ки, әкәр һәмин мәсәлә
мүсбәт һәлл олунарса, онда Гарабағын кечмиш мәркәзи вә 1920-чи
илдә дағыдылмыш Шушанын бәрпасы һаггында -һазырланмыш
әлавә тәклифләрин дә Мәркәзн һөкумәтә тәгдим олуначағыны
билднрирди. Сталин һәмин бу мәктубу К.М.Маленковун үстүнә, o
исә өз нөвбәсиндә ҹаваб үчүн ону Азәрбајҹан рәһбәрлијинә көндәрди. М.Ч.Бағыров мәктуба чавабында билдирир ки, Азәрбајҹан
һәмин тәклифә е'тираз етмир, бу шәртлә кп, Ермәнистан ССР, Күрчүстан ССР вә Дағыстан МССР-да әсасән азәрбајҹанлылар јашајан,
Азәрбајҹанла һәмсәрһәд олан вә тарихән Азәрбајчанын ајрылмаз
һиссәси олмуш әразиләр дә онун өзүнә гајтарылсын. Белә бир
шәраитдә мәсәләнин арзуолунмаз истигамәт ала биләҹәјнни баша
дүшән "улу рәһбәр" бу тәклифин кәләчәк инкишафына нөгтә гојур.
1947-ҹи ил декабр ајынын 23-дә "Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин КүрАраз овлағына көчүрүлмәси һаггында" ССРИ Назирләр Советинин
гәрары чыхыр. И.Сталинин имзаладығы һеч бир киришсиз, изаһсыз
јалныз бирбаша гәрар һиссәсиндән башлајан бу сәнәд мәзмунундан
да көрүндүјү кими, чох тәләсик һазырланмышды. 1948-чи нлғмарт
ајынын 10-да ССРИ Назирләр Совети һәмин гәрара әлавә.олараг
икинҹи бир гәрар гәбул едир. Өзү дә көчүрмә нлә әлагәдәр
тәдбирләр планы икинчи гәрарда әтрафлы шәрһ олунур.
Адәтән, белә гәрарлар гәбул олунаркән онларын гәбулундан
әввәл јеринә јетирилмәси илә әлагәдәр һазырлыг. тәдбирләри
көрүлүр. Азәрбајҹанда исә бу мәсәлә илә әлагәдәр бүтүн һазырлыг
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ишләрм јалныз 1948-чи плПн јанварындан, jə'ıııı республмкада ССРИ
Назпрләр Советинин гәрары алындыгдан сопра башлајыб. Респуб
лика Назпрләр Совета исә бу мәсәлә нлә әлагәдәр плк кнзлн гәрарыны 1948-чп ил февралын 2-дә гәбул едпб.
ССРИ Назпрләр Советинин 1947-чн мл 23 декабр тарихли
гәрарында көстәрнлнрди кп, 1948-1950-ҹп млләрдә "конүллүлүк
принсппләрп әсасында" Ермәнпстаи ССР-дә јашајан 100 мин
колхозчу вә дғјкәр азәрбајҹанлы әһали Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз
овлағына кочүрүлсүп. Оилардан 1948-ҹп плдә 10 ммн нәфәрии, 1949чу иддә 40 миН нәфәрми вә 1950-ҹи млдә исә 50 мин нәфәрин
көчүрүлмәсн нәзәрдә тутулурду.
1948-ҹи ил март ајынын Ю-да ССРИ Назирләр Советинмн
И.Сталшшн пмзасы млә "ЕрМәнпстан ССР-дән колхозчуларын вә
дикәр азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчаи ССР-ин Күр-Араз
овлағына кочүрүлмәсп плә әлагәдар тәдбирләр һаггында" гәбул
етдпјп пкинчн гәрарда көстәрилнрдп кы, о, "ССРИ Иазирләр
Советинин 1947-ҹи ил 23 декабр тарихли гәрарына әлавәдир". 1948чи пл 10 март тарихлп гәрарда артыг кочүрмә плә әлагәдәр конкрет
тәдбирләрдән бәһс олунурду.
Азәрбајҹан ССР Назпрләр Советинин 1948-чн ил 14 апрел
тарихли гәрарында исә ССРИ Назпрләр Советанпн 1947-ҹп ил 23
декабр тарихлп вә 1948-ҹп нл 30 март тарихли гәрарлары вә бу
гәрарлардан прәлп кәлән вәзиф^ләр кениш изаһ едилир, бунларын
јеринә јетирилмәсп үчүн республпканын ајры-ајры тәшкплатлары
гаршысында дуран вәзифәләр дәгнгләшдирилди.
Азәрбајҹан ССР Назирләр Совета 1948-чи ил мајын 13-дә бу
мәсәлә илә әлагәдәр әлавә гәрар, Азәрбајҹан К/б/П Мәркәзи
Комитәсп псә 1948-ҹп нл апрел ајынын 13-дә "Ермәннстап ССР-дән
колхозчу вә днкәр азәрбајҹанлы әһалмнпн Азәрбајҹан ССР-ә
көчүрүлмәси илә әлагәдар күтләвп изаһат ишләри һаггында" гәрар
гәбул етди.
ГејД етдијпмиз кими, көчүрмә илә әлагәдәр бүтүи тәдбирләрин
һәјата кечприлмәсинә 1948-ҹи млин јанварындан башланды.
1948-ҹи ил ијулун 9-да республика Назирләр Советннин сәдри
Т.Гулијев ССРИ Назпрләр Совета сәдрннин мүавини В.M.Моло
това мәктубунда Күр-Араз овалығында 1948-чм илдә көчүрүлмәсп
нәзәрдә тутулмуш азәрбајҹанлы әһалнннн јерләшднрмәк үчүн
јаФ ајыт биналарынын олмамасыны нәзәрә алараг, онларын бир
һиа^к&нп республпканын башга рајонларында јерләшдирмәјә
разилыг вермәји хаһиш едир. һәм дә костәрмр ки, көчүрүләп
әһалинпн бнр һиссәсн Ермәннстанын дағ рајонларында јашадығы
үчүн Күр-Араз овалағындакы иглим шәраптинә чәтин алыша бнлир.
Тәәссүфләр олсун ки, ССРИ Назирләр Совети бу хаһншә мүсбәт
чаваб вермир. Нәтичәдә исә Күр-Араз овалығына кочүрүлмүш он
минләрлә азәрбајчанлы арасында күтләви өлүм һаллары баш верпр.
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1948-чи ил мајын 18-дә республика Назирләр Соб£тинин сәдри
Т.Гулпјев Назирләр Совегинин ЕрмәнистаН ССР-дәкм
нүмајондәспнә тэ'чили телеграмында билдирирди- ки,' "мајын 13-дә
кочүрүлмә планы Азәрбајчан ССР Назирләр Совети тәрәфиндән
јалныз Губаја кочүрүләчәк 52 тәсәррүфат вә 232 адамын квчүрмә
вахтыны јаздан пајыза кечирмәк шәртп илә гәбул едилди. Ону
разылашдырмаг үчүн Ермәннстан ССР Назпрләр Советинә тәгдим
един. By мэ'луматы тэ'хирэсалмадан кочүрүләнләрә чатдырын.
Кочүрмәнпн һәјата кечпрнлмәси ншинә башлајын".
Азәрбајҹан ССР әразисиндә азәрбајҹанлы көчкүнләрн гәбул
етмәк үчүн Назирләр Советмннн көстәриши илә республпканын
рајонларына 27 §вфәр мэ'сул шәхсдән нбарәт нүмајәндә көндорилди. Онларын вәзифәси рајонларда көчүрүләнләрн јерләшдпрмәк үчүн тнкилиләрин вәзпЈЈӘТнни мүәјјәнләшдирмәк иди. By
мәсәлә нлә әлагәдар рајон партпја вә ичраијјә комитәләрннә көндәрилмпш мәктубда дејилнрди кн, рајонлара көндәрнләп шәхсләрә
һәртәрәфли шәраит јарадылсын кп, онлар һәмнн рајонларда олан
бош јашајыш биналарына бахсынлар вә онлардан јашајыш евләрн
кими пстифадә еднб-етмәмәјнн мүмкүнлүјүнү тә'јин етсинләр.

By пшә әввәлҹә Азәрбајҹан ССР Назпрләр Советинин шө'бә
мүдирм Н.А.Брутенс (индн Азәрбајҹаны бу бәлалара дүчар едәнләрдән бнри мәһшур К.Н.Брутенспн атасыдыр), сонра исә Р.И.Севумјан рәһбәрлик едпрдп. Неҹә дејәрләр, гојун гурда тапшырылмышды.
Ермәннстандан көчүрүлән әһалп арасында тәблнғат апармаг
мәгсәднлә хүсуси бригадалар јарадылараг Ермәннстан ССР-ин
азәрбајҹанлылар јашајан рајонларына көндәрплдп.
Мараглыдыр ки, 1948-ҹи ил мајын ахырларында ССРИ Назпрләр
Совегнндән республика Назирләр Советннә зәнк едәрәк кочүрмәјә
һазырлығын кедишп һаггында мэ'лумат тәләб едирләр. Ијунун 4-дә
Азәрбајҹан ССР Назпрләр Советинин сәдрн Т.Гулијевин имзасы
плә ССРИ Назирләр Советпнә көндәрплән мэ’лума гда бплдприлнрдн кп, көчүрмә нлә әлагәдар 1948-чн ил мај ајынын 30-нә гәдәр
ашағыдакы пшләр ҝөрүлмүшдүр: көчүрмә планыны тэ'мин етмәк
үчүн Азәрбајҹан ССР-нн 28 рајонуна нншаатчы-мүһәндисләр
кондәрилмиш вә онларын гаршысында јашајаш үчүн јарарлы
бнналары мүәјјән едиб, тэ'мир ишини тәшкпл етмәк вәзифәсн
гојулмушдур. "Кәнд тәсәррүфатында көчүрүлмә ишләрн үзрә
күзәштләр һаггында" ССРИ МИҜ вә ССРИ ХКС-ин 1937-чн нл 17
нојабр тарпхли гәрары Азәрбајҹан дилинә тәрҹүмә еднләрәк 4000
нүсхә нәшр олунмушдур. 25 нәфәрдән пбарәт груп бу күнләрдә
изаһат ишләрп апармаг үчүн Ермәннстан ССР-ә јола салынаҹаг.
Мәтбәә үсулу нлә Азәрбајҹан вә pye дплләрпндә 7000 нүсхә әризәанкет, 5000 нүсхә исә көчүрмә билета һазырланараг Ермәнистан
ССР-ә көндәрилиб вә онларын долдурулмасы ишинә башланылыб.
Көчүрмә хәрчпәри үчүн 1948-ҹи илин республика бүдҹәснндән 13
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ммлјс.. ланат вәсант ајрыл.масы нәзәрдә тутулуб. 1948-чи илдә 12177
нәфәрпн көчүрүлмәсн Ермәнистан ССР Назмрләр Совети илә
разылашдырылыб.
Ермәннстан ССР-дән Күр-Драз овалығына йлк көчкүнләр 1948ҹи ил ијунун әввәлләрнндә кәлмр. Азәрбајҹан ССР Совхозлар
Назирлијинпн һәмин ил пјунун 19-да вердији мэ'луматда
бмлдпрмлнрди кн, гәбул олунан млк сшалонларла 44 азәрбајҹанлы
аиләси кәлмиш, oımap Жданов рајонундакы совхозларда јерләшдирнлмишдпр. Мэ'луматда ҝөстәрмлнрди ки, ҝәләнләр тэ'мир
олунмуш мәнзилләрлә тэ'мин едилир. Онлар өзләрн илә лазыми ев
әшјалары кәтнрмнш, совхозлар онлары мнчәткән илә тэ'мин етмиш,
истәјонләр үчүн бостан саһәләрн ајрылмыш вә имкан дахилиндә
онлара тохум да верилмншдир. Әмәк габилиЈЈӘТли әһалм ишлә
тэ'мин еднлмишдир. Онлар әсасән бағларда вә бостанларда ишә
дүзәлдилмишләр. Көчүрүләнләр арасында бир нечә нәфәр
пхтпсаслы тракторчу дә вар вә онлар мүвәффәгијјәтлә памбыг
тарлаларында култивасија иши нлә мәшғул олурлар. Мэ'луматда
бнлдирилнрди ки, бу ҝүнләрдә әлавә 23 аиләнин гәбул етмәјә
һазырлашырыг.
Ијулун 29-да республика Назирләр Советинин мүвәкили
Коранбој стансијасындан хәбәр верирдр ки, "ијулун 28-дә саат
доггузда 59 вагондан ибарәт ешалон дахил олду. 101 тәсәррүфат1 382
нәфәр оз ев әшјалары вә һејванлары илә варид олунду. Гәбул вә
бошалдылма ишләри лазыми гајдада һојата кеч'ирйлди. Артыг ахшам
саат 9-а гәдәр 98 аилә машынлара јүкләнәрәк, колхозлара јола
салынды".
1948-ҹи ил нојабрын 1-нә гәдәр Ермәнистан ССР-дән Азәрбајҹан
ССР-јә 1799 тәсәррүфатда бирләшән 7747 нәфәр адам көчүрүлдү.
һәмин мүддәтдә, Ермәнисган ССР-дән Азәрбајҹана өзбашына 2834
нәфәрдән \ı6apəT 429 аилә көчмүшдү. Беләликлә, 1948-ҹи ил
нојабрын 1-нә гәдәр Азәрбајчана 2228 тәсәррүфатда бирләшән 10584
нәфәр адам кәлмишди.
һәмин илин декабрында исә Ермәнистандан әлавә олараг 120
тәсәррүфатда бирләшән 462 нәфәр көчүр. Онлардан 65
тәсәррүфатда бирләшән 209 нәфәри Нојанберјан рајонунун Көрпүлү
кәндинин, 64 тәсәррүфатда бирләшән 253 нәфәри исә Јереван
шәһәринин сакинләри иди.
Кочүрмәнин биринчи или Күр-Араз овалығында һазыр јашајыш
евләри, һәјәтјаны саһәләр вә суварылан торпаглар олмадығы үчүн
әһалинин бир һиссәси Азәрбајчанын бош јашајыш евләри олан
рајонларына көчүрүлүр. һабелә Ермәнистан ССР-ин бир сыра дағ
рајонлары сакинләринин тәләби илә онлар дүзән рајонларынын
тәбии шәраитинә давам кәтирә билмәјәчәкләри үчүн с/һдары
Азәрбајҹанын дағ рајонларына көчүрмәји хаһиш едир вә биринчи ил
буна наил олурлар.
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ССРИ Назирләр Советинин 1947-ҹи ил 23 декабр тарихли гәрары
нлә 1949-чу илдә Ермәнистан ССР-дән Азәрбајчана 40 мин нәфәр
азәрбајчанлынын көчүрүлмәси планлашдырылды. 1948-чи ил
кочүрмәспнин нәтиҹәләри көстәрди ки, гырх мин нәфәр адамы
јерләшдирмәк o гәдәр дә асан мәсәлә дејил. Белә ки, 1948-чи илдә
кочүрүлән 10 мин нәфәр нисбәтән даһа чох мәнзил еһтијагы олдуғу
бпр вахтда кочүрүлмәсинә, республиҝанын мүхтәлиф рајонларына
пајланмасына бахмајараг онларын чоху гарамал төвләләриндә
јерләшдирилмишди. Белә бир шәраитдә 40 мин нәфәри Күр-Араз
овалығына көчүрмәк вә јашајыш евләри, һәјәтјаны саһәләрлә тэ’мин
етмәк практики ҹәһәтдән гејри-мүмкүн иди. Она көрә дә республика
Назирләр Советинин сәдри јенидән ССРИ Назирләр Советинә
мүрачиәт етмәјә мәчбур олур. O өз мәктубунда бу чәтинликләри
нәзәрә алараг, 1949-чу илдә Ермәнистан ССР-дән 12-15 мин әһалинин көчүрүлмәсинә разылыг вермәји хаһиш едир. һәм дә хаһиш
еднр ки, Ермәнистан ССР-ин дағ рајонларындан көчүрүлән әһалинин Азәрбајҹанын иглим шәраити әлверишли олан дағ рајонларына
көчүрүлмәсинә, Күр-Араз овалығына көчүрүләнләр үчүн мүәјјән
олунмуш күзәштләрин онлара да аид едилмәсинә ичазә верилсин.
Бүтүн бунлары нәзәрә алараг, Ермәнистан ССР илә разылашдырылараг 1949-чу илдә 15713 нәфәрнн, јахуд 3818 тәсәррүфатын
көчүрүлмәси планлашдырылыр. Онлардан 5420 нәфәри јазда, 10293
нәфәри исә пајызда көчүрүлмәли иди. Лакин һәмин илин
сентјабрына гәдәр ССРИ Назирләр Совета бу планла разылашмыр.
ССРИ Назирләр Совети јанында Баш Көчүрмә идарәсинин рәиси
С.Черемушин Республика Назирләр Советинин сәдри Т.Гулијевә
мәктубунда бир даһа хатырладыр ки, 1949-ҹу илдә Ермәнистан ССРдән Азәрбајҹан ССР-ә 40 мин азәрбајчанлы әһали көчүрүлмәлидир.
һәмин илин 9 ајы әрзиндә көчүрмәнин вәзијјәти һаггында ССРИ
Назирләр Советинә мэ'лумат вермәк үчүн һесабат тәләб едир.
Бу мәсәлә илә әлагәдар республика Назирләр Советинин сәдри
Т.Гулијев 1949-чу ил сентјабрын 21-дә јенидән ССРИ Назирләр
Совета сәдринин мүавини К.M.Маленкова мүрачиот етмәли олур. O
билдирир ки, 90 мин адамы вә 21 мин тәсәррүфаты јерләшдирмәк
үчүн эн азы 20 мин јашајыш еви тәләб олунур. Бунунла јанашы,
истеһсал биналары, мәктәбләр, хәстәханалар, су тәҹһизаты
мүәссисәләри, һамамлар вә с. тикинтиси дә зәруридир. Бунун үчүн
ән азы 400 милјон манатлыг тикинти-гурашдырма иши көрүлмәлидир. Белә бөјүк бир ишин өһдәсиндән исә Азәрбајчан .республикасы
өз күҹү илә ики ил мүддәтинә кәлә билмәз. Бунлары нәзәрә алараг,
республика Назирләр Совети 1949-ҹу илдә көчүрүлмә планыны 10
мин нәфәрә ендирмәји хаһиш едир.
1949-чу илин октјабрында Азәрбајчан ССР Көчүрмә Идарәси
Республика Назирләр Советинә мэ'луматында билдирирди ки, һәмин
илдә 10 мин азәрбајчанлынын көчүрүлмәси планлашдырылыб,
октјабрын 22-нә гәдәр исә 983 тәсәррүфат (4000 нәфәр) көчүрүлмүш,
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1500 тәсәррүфаты (6000 нәфәрп) әһатә едән азәрбајҹанлылара исә
көчүрмә билета верилмишдир. Мүвафиг графикләр үзрә јдәмнрјол
ешалонларында јола салынмаг үчүи һазырлыг ишләрм көрүлмүшдүр.
Идарә бплднрирдп ки, көчүрмә планы мүвәффәгидјәтлә јеринә
јетнрәдәчәк. Лакин Ермәннстан ССР-дә азәрбајҹанлы әһалнни
дәмпрјол стана гјаларына кәтнрмәк үчүн бензин чатышмыр. Кочүрмә
планынын јерпнә јетирплмәсн, азәрбајчанлы әһалинпн Ермәнистанын дәмпрјол сгансијаларына кәтирилмәси мәгсәдплә Лзәрбајҹан
ССР оз јанаҹаг фондундан 60 тон бензин ајырыр.
Ермәнпстан C'CP Назнрләр Советп сәдринмн мүавинн Д.Пирузјан
һәмнн ил декабрын 2-дә Азәрбајчан ССР Назнрләр С о вет сәдрпнә
мәктубунда бплднрпрди кп, 1949-чу пл планына көрә Ермәннстан
ССР-дән Азәрбајчана 3278 тәсәррүфат, јахуд 15276 нәфәр кочүрүлмәлпдпр. Фактпкн олараг 2368 тәсәррүфат, јахуд 10595 адам көчүрүлмүшдүр. План үзрә көчүрмәк үчүн там һазыр олан 628 тәеәррүфат, јахуд 3201 нәфәр чәтин вәзијјәтдә галыр. Онлар октјабр-нојабр ајларында Азәрбајчана көчүрүлмәлн ндиләр. Она корә дә кочкүнләр өз евләрини, мал-гара үчүн тәдарүк етднкләрп јеми, гыш јанаҹағы, әрзаг мәһсулларыны, бэ'зэн исә ев әшјаларыны да сатмыш,
демәк олар км, ачыг сәма алтында галмышлар. Азәрбајчан Көчүрмә
Идарәси онлары бу пл көчүрмәк имканы олмадығыны билдирир.
А.Пмрузјан нсә мәктубунда Т.Гулијевдән хаһпш сдпр кп, бу пшә
гарышараг һәмин әһалинпн кочүрүлмәсинә ҝомәклпк көстәрсин.
Үмумпјјәтлә, 1949-чу илдо Ермәнисган ССР-дән азәрбајЧанлы
әһалп күтләвн шәкилдә Күр-Араз овалығындакы Зәрдаб, Әлн
Бајрамлы, Күрдәмпр, Көјчај, Ммр Бәшпр, Салјан, Сабпрабад, Јевлах
рајонларына көчүрүлүр. Јашајыш евләринин, иҹтнмаи биналарын,
ичмәлп сујун вә с. олмамасы һәмпн рајонларын рәһбәрләринн
мәчбур еднрдн ки, бүтүн васптәләрдән истифадә едәрәк
көчүрүләнләрп гәбул етмәкдән имтина етсинләр. Сәнәдләрдәи
ајдын олур кп, Ермәнистан ССР-дән ҝәлмнш ешалонлар күнләрлә
дәмнрјол стансијаларында дајаныр, јалныз јухарыдан тәзјиг
оланлары мәчбур еднрди ки, көчүрүләнләрн гәбул етсмнләр.
Јевлахда, Сабнрабадда, Уҹарда вә с. рајонларда бу ҹүр һаллара
тәсадүф олунурду. Әкәр гәбул едилирдиләрсә дә көчкүнләри јерләшдпрмәјә јер тапылмыр, онлар јерлн ҝолхозчуларын свләринә
пајланылыр, бу да һәм кәлмәләр, һәм дә јерлп әһали үчүн әлавә
нараһатлыглар төрәдир, наразылыг јарадырды.
Буна ҝорә дә 1949-ҹу илин декабрыида республика Назнрләр
Советнннн сәдри Т.Гулмјев бу мәсәлә илә әлагәдар јенидән ССРИ
Назнрләр Советм сәдринин мүавинн К.M.Маленкова мүраҹиәт етмәли олур. Т.Гулијев өз мәктубунда көстәрирдн кн, ики ил мүддәтиндә
көчүрмә планынын гејри-кафи шәкнлдә јеринә јетирплмәсинин
башлыҹа сәбәбп Күр-Араз овалығына көчүрүләнләр үчүн лазыми
јашајыш евләринпн вә мәдәни-мәишәт оҹагларынын јарадыла
билмәмәсидпр. 1948-1949-чу илләрдә Ермәнпстан ССР-дән көчүрү60

ләпләр әсасән јсрлп колхозчулары сыхышдырараг онларын евләринә
јсрләшдпрнлмпшднләр. Артыг республика органларынын вә рајон
'тәшкнлатларынын бу саһәдә нмканлары тамамплә гүкәнмишдир.
Јеканә јол јсни евләр тпкмәклә кочүрүләнләрн гәбул етмәкдпр.
Мәктубда көстәршшрдн кп, Азәрбајчан ССР-нн 1950-чп ипин халг
тәсәррүфаты планында 3500 тәсәррүфагын (15 мин нәфәрнн)
кочүрүлмәсп планлашдырылыр. Бунун үчүн нсә 3500 ев тикплмәлндир. Азәрбајчан көчүрүлмә тнкпитп грестинин вә колхозларын
иллпк тикинти имканларыны нәзәрә алараг Ермәнистан ССР-дән
Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына кочүрүләҹәк әһали үчүн
кочүрүлмә планында дәјишикликләр етмәк, 1951-ҹн илдә 10 мин,
1952-чи нлдә 20 мин, 1953-чү илдә 20 мин, 1954-чү илдә исә 15 мин
адамын кочүрүлмәсннн нәзәрдә тутмаг хаһиш олунурду.
1950-ҹн мл јанварын 10-да Азәрбајчан ССР Назирләр Совета вә
Азәрбајчан К/б/П Мәркәзп Комптәси "Ермәнистан ССР-дән
Азәрбајҹан ССР-пн Күр-Араз овалығы рајонларына көчүрүлмүш
колхозчуларын вә дикәр азәрбајҹанлы әһалпнпн тәсәррүфат
ҹәһәтҹә јерләшдирилмәсп плә әлагәдар тэ'хпрэсалынмаз тәдбирләр
һаггында" гәрар гәбул едир. һәмин гәрарда көстәрилпрдп ки, 19481949-ҹу плләрдә Ермәнмстан ССР-дән Азәрбајчан ССР-пн Күр-Араз
овалығына 4674 гәсәррүфат (20000 нәфәр) көчүрүлмүшдү. Көчүрүләнләрдән 1410 аплә јерли советләр вә колхозлара мәхсус евләрдә,
3264 анлә исә јерлп колхозчулары сыхышдырмаг һесабына јерләшдмрилмишднр. Гәрарда көчүрүләнләр үчүн тикннтн ишләринин
јарытмаз вәзијјәтп дә гејд олунур. Бу мәгсәдпә икн илдә ҹәми 80
тәзә ев тнкнлмишдм. һәмин гәрарда көчүрүләнләр үчүн евләрин вә
нчтнмап-мәишәт мүәссисәләринин кенишләндирнлмәси тәдбирләрпндән дә әтрафлы бәһс олунур.
1950-чн ил мартын 14-дә Азәрбајчан ССР Назирләр Совета
Ермәнистан ССР-дән јаз көчүрмә планыны вә һәмин ил авгусгун 25дә исә пајыз көчүрмә планыны тәсдиг едән пкн гәрар гәбул еднр.
Бирпнҹм гәрарла јазда 1672 тәсәррүфатын (5510 нәфәрин), пајызда
нсә 1747 тәсәррүфатын (7851 нәфәрин) кочүрүлмәсп планлашдырылырды.
1950-чи илдә көчүрмә илә әлагәдар республика тәшкилатлары
гаршысында дуран башлыча вәзифә көчүрүләнләр үчүн јенн евләр
тикмәк ишинин тәшкили иди.
Сәнәдләрдән көрүндүјү кими, 1950-ҹн ил кочүрүлмәннн ән ағыр
или олмушдур. Кочүрүләнләри јерләшдирмәк үчүн јашајыш евләрн
јох иди.
1950-ҹи илдә көчүрүләнләр үчүн 3500 ев тпкмәк планлашдырылмыш, фактики исә 470 ев тнкилмиш, план 13,4% јерннә
јетприлмншди. 1488 көчкүн аиләсн һәјәтјаны тәсәррүфат саһәси илә
тэ'мин олунмамышды. 1950-ҹи илдә кочүрүләнләр үчүн ев тпкмәк вә
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мал-гара алмаг Мәгсәдилә ајрылмыш 19 милјон манат кредитин
јалныз 13,9 милјон манаты (73%-и) хәрчләнмншди.
һәмин ил апрелин 28-дә вә августун 28-дә бу мәсәлә јенә дә
ССРИ Назирлэр Совета јанында Баш Көчүрмә Идарәсиндә
мүзакирә олунур вә көчүрмә ишиннн јарытмаз вәзијјәти илә бағлы
ССРИ Назирлэр Советннә мэ'лумат вермәк һаггында гәрар гәбул
едилир.
Көрүнүр кн, Баш Көчүрмә Идарәсинин 1951-ҹн илдә Азәрбајчана
көчүрүлмә илә әлагәдар мәсәләләрә белә мараг көстәрмәси
сәбәбсиз дејилди. һәмин нл Ермәнистан ССР-дән Күр-Араз
овалығына көчүрүлмүш азәрбајчаилы әһалн арасында кери гајытма
һалларына тәсадүф едилирди. Ермәнистан ССР-дән азәрбајҹанлылар
нчтимаи тәсәррүфаты гојараг өзбашына Азәрбајҹана көчәркән
Ермәнистан ССР рәһбәрләри сусур, бир дәфә дә олсун буна
е'тиразларыны билдирмнрдпләр. Лакин Күр-Араз овалығына көчүрүлмүш азәрбајҹанлыларын өз дәдә-баба јурдларына гајытмасы
һаллары мүшаһидә едилән кнми, Ермәнистан ССР рәһбәрләри, нечә
дејәрләр, әсл һәјәчан тәбили чалырдылар. 1951-ҹи илин мај-ијун
ајларында Ермәнистан ССР Назирләр Советн, онун көчүрмә идарәси рајон ичраијјә комитәләри Азәрбајҹан ССР Назмрләр Советинә, ССРИ Назирлэр Совети јанында Баш Көчүрмә Идарәсинә
мәктуб вә телеграмлар көндәрәрәк кери гајытма һаллары илә
әлагәдар бөјүк һај-күј капманијасы башлајырлар. Ермәнмстан ССР
көчүрмә идарәсинин рәиси мајын 27-дә 360 аиләнин, Ермәнистан
ССР Назирлэр Советинин сәдрп Карапетјан мајын 29-да 376
аиләнин, Ахта рајон Ичраијјә Комитесинин сәдри исә тәкҹә Ахта
рајонуна 117 амләнин гајытдығыны бнлдирирләр. Онлары горхудан
башлыча мәсәлә-гајыдан аиләләрин апардыглары тәблиғат иди.
С.Карапетјан өз телеграмында билдирирди ки, һөкумәт тәрәфиндән
мүәјјән олунмуш көчүрмә гајдаларыны поздуглары үчүн кери
гајыданлары Ермәнистан гәбул едә билмәз.
Ермәнистан ССР тәрәфиндән гајытма илә әлагәдар галдырылмыш бу галмагал нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан рәһбәрлији Азәрбајчан ССР Көчүрмә Идарәснндән керп гајыданлар һаггында арајыш
тәләб едир. Арајышда көстәрилирди ки, Ермәннстана гајыдан
аиләләрин сајы С.Карапетјанын телеграмында көстәрмлдијп кими,
376 дејил, ҹәмм 215-дир. Гејд едмлирди кн, 1948-1950-ҹп илләрдә
Ермәннстан ССР-дән ҹәми 8018 тәсәррүфат (34382 нәфәр) көчүрүлмүшдүр. Ермәнистан ССР-ин аран рајонларындан Күр-Араз овалығына көчүрүлмүш азәрбајҹанлылар буранын колхоз вә совхозларында виҹданла ишләјирләр. Ермәнистанын Ахта, Басаркечәр,
Гарабағлар кими дағ рајонларындан көчүрүлмүш әһали исә дәфәләрлә Күр-Араз дүзәнлијинин пглнминин онлара дүшмәдијиндән
шикајәтләнмр, Азәрбајчанын дағ рајонларына көчмәјә ичазә
верилмәсини хаһиш едирләр. Лакпн ССРИ Назирлэр Советинин
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гәрарында јалныз Күр-Араз овалығына көчүрмәк нәзәрдә тутулдуғу
үчүн онларын
тәләбләри јеринә јетирилмир.
Арајышда
костәрилирди ки, әкәр Азәрбајчанын дағ рајонларына көчмәјә ичазә
вериләрсә, онда онлары бир нечә күнүн ичәрнсиндә Азәрбајчана
гајтармаг олар. Лакин онларын гејри-гануни тәләби (көрәсән нијә
зорла кочүрмә гануни олурду, лакин онларын дағ рајонларына
кочүрүлмәләрини тәләб етмәләри гејрн-гануни — A. П.) јеринә
јетирпләрсә, бу кәләчәкдә кочүрмә ишинә мәнфи тэ'сир көсгәрә
биләр. Чүнки Азәрбајчана көчүрүлмәк үчүн әсасән дағ рајонларынын әһалиси галыб. Әкәр нндикпләрә күзәштә кедилсә, онлар
да дағ рајонларына көчүрүлмәләрини тәләб едә биләрләр.
С.Карапетјанын 29 мај тарихли телеграмы илә әлагәдар олараг,
Азәрбајҹан ССР Назирлэр Совети һәмин ил ијунун 7-дә хүсуси гәрар
гәбул едир. Бу мәсәләнпн Назирлэр Советиндә мүзакирәсн заманы
азәрбајчанлыларын кери гајыгмасы әсл фачнә кимн гаршыланыр.
Бүтүн күнаһлар Азәрбајчан Көчүрмә Идарәси рәһбәрләринин
үзәринә гојулур, бу һаднсәјә сијаси гијмәт вериләрәк онлар сијаси
күтлүкдә иттиһам олунурлар.
Республика Назирлэр Советинин гәрары imə Н.Аллаһверднјевин
рәһбәрлији алтында Азәрбајҹан ССР Көчүрмә Идарәсинин
ишчиләри һәмин илин ијун-ијул ајларында Ермәнистана кедиб орада
јерлн рајон иҹраијјә комитәләри илә бирликдә кери гајыданларын
сијаһысыны дәгигләшдирирләр. Мүәјјән олунур ки, 1951-чи ил
ијунун 1-нә гәдәр 376 тәсәррүфат дејил, чәми 217 тәсәррүфат (872
нәфәр) кери гајытмышдыр. Көчүрмә Идарәси ишчиләринин
республика Назирлэр Советинә тәгдим етдији арајышда
көстәрилирди ки, С.Карапетјанын телеграмындакы рәгәмләрә
көчүрмә заманы, һәбсдә, орду сыраларында олмуш, дүзкүн олмајараг
көчүрмә сијаһысына салынмыш адамлар да дахилдир. Арајышда
көстәрилирди ки, тәкҹә онларын јохладыглары рајонларда 19481950- ҹи илләрдә 1000 тәсәррүфатдан јухары азәрбајҹанлы аиләси
ичтимаи әмлакына тохунмадан Ермәнистан ССР-ни тәрк етмиш,
Азәрбајчанын мүхтәлиф рајонларына көчмүшләр.
Әввәлки илләрдә олдуғу кнми, 1951-чи илдә дә көчүрүлмә
мәсәләсп Азәрбајчан ССР Назирлэр Советинин диггәт мәркәзиндә
олмушдур. Һәмин ил октјабрын 11-дә Назирлә Совети "Ермәнистан
ССР-дән көчүрүләнләрин тәсәррүфат ҹәһәтдән јерләшдирилмәси вә
1951- ҹи ил пајыз көчүрмә планынын јеринә јетирилмәсинин кедиши
һаггында" гәрар гәбул ехмишдир. Гәрарда көстәрилнр кп, 1951-чн
млин 9 ајы әрзиндә 3400 јенп ев тнкиләрәк кочүрүләнләрә тәһвпл
верилмәлн иди. Лакин чәмн 2231 ев тикнлмнш, тикинти планы 65,7%
јеринә јетирплмишди.
1951-чи нлдә ҹәми 1500 тәсәррүфатын Ермәнистан ССР-дән
Азәрбајҹанын Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси планлашдырылмышды. Көчүрүлмәси нәзәрдә тутулан 400 aımə Јеревандан
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олан
мүәллнмләр,
мүхтәлмф ндарә пшчнләрн, редакснја
әмәкдаишары, һәкпмләр, еидар гадынлар вә башгалары иди.
Онларын нхтмсасларына ујғуи Күр-Араз овалығынын памбыгчылыг
рајонларында пш олмадығы ■үчүн Ермәж icran ССР Кочүрмә
Идарәсн 1951-ҹн нл көчүрмә планындан 400 тәсәррүфаты чыхарараг
1100 тәсәррүфаты көчүрмәји тәклнф едпр. 1951-ҹи илин јазыида 300
апләнпн көчүрүлмәсн планлашдырылмыи!, әслмндә ııcə 311 аплә
көчүрүләрәк, план 103,6% јеринә јетирштмишди.
1952-чп пл јанварын 17-дә Азәрбајчан ССР Назирләр Совета
"1952-4П плдә Азәрбајиан ССР-ər көчүрмә планы вә көчүрүләнләр
үчүн јашајыш евләринин һазырланмасы һаггында" rəpap гәбул едир.
Гәрарда көстәрилирдп ки, 1951-ҹп пл көчүрүлмәси үчүн јашајыш
евләрпнип тикилмәси ишп гејри-гәнаәтбәхш шәкилдә апарылмышдыр. Планда 1100 тәсәррүфатын кочүрүлмәси нәзәрдә тутулмуш, әслпндо псә 909 тәсәррүфат кочүрүлмүш, көчүрмә планы 82,6%
јермнә јетприлмишдпр. 1951-4И ил планында 5000 јашајыш евннин
tiikiihtiicii
планлашдырылмыш, әслиндә исә 370 ев тикилиб
пстпфадәјә верилммш, план 74,1% јерпнә јетнрплмишди.
19524И илдә Ермәнистан CCP-дэн көчүрмә планы 24,6% јеринә
јетирилнр. Көчүрүләнләр үчүн евләр тнкилмәси планы мсә 80,6%
өдәнилир.
1953чү ил февралын 5-дә республика Назмрләр Совета "1953-4ү
нлдә Азәрбајнан ССР-ә көчүрмә планы вә көчүрүләнләр үчүн
јашајыш евләри һазырламаг һаггында" rəpap гәбул едир.
һәмин илин јазында Республика Иазпрләр Совета јанында
көчүрмә пдарәсп Азәрбајиан ССР Кәнд Тәсәррүфаты Назирлнјнннн
габелпјпнә верилир.
1953-чү илдә Сталинин өлүмүндән сонра Ермәнпстан ССР-дән
Күр-Араз овалығына көчүрмәнин сүр'әтм азалыр. Бундан сонра исә
әкс просес кедир. Азәрбајнана көчүрүлмүш әһали кери гајытмаға
башлајыр. Бу просес 1954-чү илдә даһа сүр'әтләнир. Ермәнистан ССР
рәһбәрләрп буна гәтн е'гнразларыны билдирирләр. 1954-чү илин
апрелиндә Азәрбајчан ССР Кәнд Тәсәррүфаты Назирлијннин нүмајәндә hej'əTiı башда назир мүавинн Мөһсүн Поладов олмагла
Ермәнистан ССР-ин азәрбајчанлылар јашајан рајонларыны кәзир,
онларын кери гајытмасы сәбәбләрннм арашдырырлар. Онлар өз
мэ'луматларында көстәрирдпләр ки, керм гајытмағын башлы4а
сәбәбн Күр-Араз овалығында көчүрүләнләр үчүн лазыми шәрамтин
олмамасы, Ермәнистанын дағ рајонларындан кәчүрүлән азәрбајнанлыларын бу јерләрин иглиминә ујғунлаша бнлмәмәсиднр. Онларын
мэ'луматына көрә, 1954-4ү илин апрелинә гәдәр 1155 тәсәррүфат
керпјә, өзләринин әввәлки јерләринә гајытмышлар.
Арајышда керијә гајытманын гаршысыны алмаг үчүн конкрет
тәклнфләр дә прәли сүрүлүрдү. Бу тәклифләр сырасында Азәрбајнан
ССР-ин Күр-Араз овалығында онлар үчүн әлверишли шәраит јарадылмасы, Ермәнистан ССР-ә донәнләрп орада јенидән мәскунлашмаға гојмамаг, өзләри үчүн јени евләр тикмәјә, һәјәтјаны
тәсәррүфа г јаратмаға мҹазә вермәмәк вә саирә тәклнф олунурду.
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1954-чү илнн мајында вә сентјабрында азәрбајланлы әһалинин
көчүрүлдүјү рајонларын П4рамјјә комитәләринин сәдрләринә вә
рајон партија комнтәләрп кагибләрннә республика партија вә
һөкумәг рәһбәрләринин имзасы илә көпдәрнлмиш мәктубда һәмин
рајонлара көчүрүләнләрин Азәрбајнан ССР-ин башга рајонпарына
кетмәспнин вә Ермәнистан ССР-ә ғајытмасынын тезликлә
гаршысыиы алмаг тапшырылды. Мәктубда көсторилирди ки, бу
күнә гәдәр Күр-Араз овалығына көчурүлмүш аиләләрдән 1000-дән
чоху өзләри үчүн јашајыш еви ала билмәмнш һәлә дә Херли
колхозчуларын евләриндә јашајырлар. Бәрдә рајонунун Маленков
адына колхозунда исә онлар јералты пәјәләрдә далдаланырлар.
Мәктубда дејилнрди ки, онлар үчүн мәнзил-мәишәт шәраити
јарадылмалы, ичмәли су илә тэ'мин олунмалы, көчүрүләнләрә
сәһпјјә хидмәти көкүндән јахшылашдырылмалы, Күр-Араз
овалығына көчүрүләнләрин дәгиг сијаһысы тәртиб едилмәлидир.
Азәрбајлан ССР Кәнд Тәсәррүфаты Назприннн 1954-4ү ил
октјабрын 14-дә Азәрбајчан КП МК-ја вә республика. Назирләр
Советннә јаздығы мәктубунда көстәрнлирди ки, 1948-1953-4ү
илләрдә Ермәнистан ССР-дән республиканын Күр-Араз овалығына
11.914 тәсәррүфат (53.000 нәфәр) көчүрүлмүшдүр. 4
,
Азәрбајнана көчүрүләнләрин сајы илә әлагәдар бир мәсәләјә дә
хүсуси диггәт јетирмәк лазымдыр. Сәнәдләрдән ајдын олур ки,
һәмин илләрдә рәсми көчүрмә илә јанашы, көчүрүлән јерләрә
кетмәк нстәмәјәнләр, јахуд Ермәнистанда јарадылмыш дөзүлмәз
шәраитдән, тәһгирләрдән чаныны гуртарыб Азәрбајчана пәнаһ
кәтирәнләр дә аз олмамышдыр. Өнлар күтләви сурәтдә
Азәрбајнанын мүхтәлиф рајонларына, әсасән псә Ермәнистанла
сәрһәд олан Ҝәдәбәј, Товуз, Шамхор, Зәнкнлан вә б. рајонларына
көчмүшләр. Ермәнпстанда мәһарәтлә пәрдәләнмнш тәҮнбләрдән
баш
көтүрүб
гачанлары
Азәрбајланда
да
күләрүзлә
гаршыламырдылар. Сәнәдләр бу факты ачыг-ашкар сүбут едир.
"Коммунист бејнәлмнләлчилији" мөвгејиндә сәдагәтлә дајанан
республика рәһбәрлији онлары ин4итмиш, гајһГгмаг истәјәнләрә
мане олмуш вә онлары јалныз ССРИ Назирләр Советинин
гәрарында нәзәрдә тутулан Күр-Араз овалығы рајонларына кетмәјә
мәнбур егмишләр.
Сәнәдлердән көрүндүјү кими, планлы сүрәтдә Күр-Араз
овалығынын план мәләјән дүзләринә көчүрүлмәҝдән ваһимәјә
дүшән бир чох азәрбајнанлы аиләләри тезликлә Ермәнистан ССР
әразисини тәрк едиб, Азәрбајнанын дикәр рајонларына пәнаһ
кәтирирднпәр. Ермәнистан ССР Басаркечәр рајону Зод кәндинин
сакини Бала һачыјев 1948-4И илин февралында Азәрбајлан ССР
Назирләр Советанин сәдри 'Г.Гулијевнн гәбулунда олмуш вә өз
кәндлиләри адындан хаһиш етмишдир ки, 100 апләннн
Азәрбајнанын Ханлар рајонунуна көчмәсннә иназә версии. Онларын
хаһиши јеринә јетирилмиш вә һәмин 100 аилә Ханлар рајонуна
көчмүшдүр.
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Ермәнистан ССР-дән азәрбајчанлы әһалинии Азәрбајҹана
күтләвп шәкплдә көчмәси һаллары сонракы плләрдә дә давам
етмишдир. Кочүрмә Идарәсинин мэ'луматларынын бириндә
көстәрплир ки, нүмајәидәләрнн кәзднји бмр нечә рајондан тәкчә
1948-1950-чп плләрдә миндән јухары аилә озбашына Азәрбајчана •'
ҝочмүшдүр. Бүтүн бумлар нәзәрә алынарса, шүбһәсиз кп, 1948-1953ҹү нлләрдә Ермәнистан ССР-дән 100 мнн нәфәрдән јухары
азәрбајҹанлы көчүрүлмүш вә ја көчмәјә мәҹбур едилмншдир.
Нәтичәдә 1949-1953-чү нлләрдә Ермәннстан ССР-дән кочүрүлән
бпр нәфәр дә азәрбајчамлы Дағлыг Гарабағ әразисинә бурахылмамыш, әкспнә, "дахили кочүрмә" ады илә 1949-чу нлдә Дағлыг
Гарабағдан 132 (549 нәфәр) азәрбајҹанлы анләсп Азәрбајҹам ССР-ин
Ханлар рајонуна кочүрүлмүшдүр... Беләлпклә дә "Бөјүк Ермәнистан"
үчүм әразиләр бошалдылмасы иши планлы сурәтдә давам
етдирипмишдир.
Архмвдә сахланылан бир тарихи сәнәд гаты милләтчиләрин Ермәннстан рәһбәрләринпн ич үзүнү ачыб ифша еднр. Бу, 1954-ҹү
нлин апрслпидә Азәрбајҹан ССР кәид тәсәррүфагы назирмнин
мүавинп Моһсүн Поладовуп Ермәнистан ССР-ә е’замијјәтдән сонра
республика Назирләр Советинә јаздығы мэ'луматдыр. 1949-чу млдә
Ермәнистан ССР Назирләр Советмнин • сәдрп С.Карапетјанын
ганунсуз костәришн илә Ләмбәли кәндпмдәки азәрбајҹанлылар
јашајан колхоз ләғв олунур. Чох әлверпшлп тәбпи шәранти олан бу
кәнддә субтропик биткиләр совхозу јаратмаг бәһанәси млә орадакы
225 азәрбајҹанлы аиләси зорла говулур. С.Карапетјандан сорушан
олмур кп, мәкәр азәрбајҹанлылар совхозда пшләјә бплмәзләр? Hə
үчүн ораја һөкмән ермәниләр кәлмәлидир? 1949-ҹу ил декабрын
гарлы-шахталы гышында Ләмбәлидән говулмуш азәрбајҹанлылар
Ҝүрчүстан ССР-ин азәрбајчанлылар јашајан кәндләринә пәнаһ
кәтпрдмләр. Лакпн бурада да күрчүләр онлары динҹ бурахмыр. Бир
нечә күн сонра Күрчүсган ССР јерли һакимијјәт органларынып
көстәриши илә ләмбәлмпәр Ҝүрчүстан әразисиндән чыхарылырлар.
Онлар керијә, өз јерләринә гајытмаға мәҹбур олурлар. Лакин бу
дәф& С.Карапетјанын костәришм илә онлар оз јурдлары Ләмбәлијә
бурахылмајараг, Басаркечәр рајонуна көндӘрплмрләр.
Ләмбәлиләрин евләрп мсә бура көчүј5үлән ермәнм аиләләри
арасында пајланыр. XX әсрдә азәрбајчанлы әһалијә гаршы
көрүнмәмиш вәһшнликләр төрәдән ермәнп мплләтчиләрп Ләмбәлпдәки азәрбајчанлы гәбпристанлыгларыны да дағыдараг,
оранын дашларындан јенп бималарын тикинтисиндә нстнфадә
едирләр.
Азәрбајҹан ССР рәһбәрлмјиндән һеч бир комәк көрмәЈән
ләмбәлиләр өлүм-дирим мүбаризәсинә киришәрәк өз торпагларына
донмәк истәјирләр. Онлар Басаркечәрдән кери гајыдараг
Ермәнистанла Күрчүсган сәрһәддмндә, Ләмбәлијә јахын бир јердә
өзләринә јералты пәјәләр тпкәрәк јашајырлар. 1954-ҹү илин
әввәлләринә гәдәр онлар беләҹә мәшәггәтли өмүр сүрүр, амма
зоракылыға табе олмурлар. Сталинин өлүмүндән сонра ләмбәлнләр
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Москваја, ССРИ Иазирләр Советиннн јени сәдри К.M.Маленкова
далбадал мәктуб, әризә вә телеграмларла мүраҹиәт едәрәк зорла
әлләрнндән алынмыш евләринин кери гајтарылмасыны тәләб
еднрләр. Ләмбәлиләрин белә мәрд мүбаризәсн гаршысында
Ермәннстан рәһбәрләрн вә јсрлп һакпмпјјәт органларынын
нүмајәндәләри күзәштә кегмәјә мәчбур олурлар. Лакин јенә дә
бпҹлпјә әл ..атырлар. Ләмбнлиләрә совхозун тикдирднји биналарда
јашамағы вә совхозда фәһлә ишләмәји тәклиф едирләр.
Ломбәлпләрсә бу тәклифи гәтн рәдд едир вә өз евләрини гајтармағы
тәләб еднрләр. ССРИ Назирләр Советинин көстәриши илә ССРИ
Кәнд Тәсәррүфаты Назнрлнји Баш Көчүрмә Идарәси рәисинин
мүавпни башда олмагла хүсусм комиссија јердә вәзијјәтлә таныш
олмаг үчүн Ләмбәлијә кәлир. Әтрафлы јохламадан сонра онларын
галдырдыглары бүтүн мәсәләләр фактларла тәсдигләнир. Комиссија
ләмбәлпләрнн тәләбләрини һаглы сајыр. Комиссија Ермәнисгган
ССР рәһбәрлијиннн ганунсузлуглара јол вермәси барәдә Ермәнмстан КП МК-нын бирмнҹн катмби Товмасјана мэ'лумат верир.
Факт гаршысында галан Товмасјан вә Ермәнистан КП МК
"Ләмбәлндө'евләрин кечмиш саһнбләрннә гајтарылмасы вә онларын
совхозда пшә гәбул едилмәси барәдә" гәрар гәбул етмәјә мәчбур
олур. Беләлпкләддөрд млдән јухары кәркнн мүбаризә нәтпчәсиндә
ләмбәлпләр галнб кәлирләр.
"Күр-Араз овалығы рајонларыны ишчи гүввәсм imə tə' mhh етмәк"
бәһанәсн алтында Јерсванда јашајан азәрбајчанлвшарла бәрабәр
Азәрбајҹан дилнндә олан педагожи мәктәбшә онун 200 тәләбәси дә
Ханлар рајонуна, Јереван Педагожи Институтунун Азәрбајчан
бөлмәсн нсә Бакыја крчүрүаүб Азәрба-јчан Дөвләт Педагожи
Инстнтутуна бирләшдиј5илдн. Онларда дәрс дејән мүәллпмләр ја
Ханлара, ја да Бакыја көчүрүлдү. Ермәнпстан ССР-дәки азәрбајҹан
дпллм тәдрпс мүәссисәләри ја бағланыр, ја да Азәрбајчана
кечүрүлүрдү.
Тәәссүфләр олсун ки, Ермәнпсгандан азәрбајҹанлылар јүз бәһанәДәрлә сыхышдырылыб, тәһгир едилиб вә алчалдылыб
говулдуглары бир вахтда Азәрбајчавда ермәнп милләтиндән олан
шәхсләрин республика һәјатынын бүтүн саһәләриндә кениш әл-гол
ачмалары үчүн һәр нүр шәраит јарадылмышды. Илләр боју
Азәрбајҹанда ермәниләр бүтүн сәвијјәләрдән олан рәсми һөкумәт вә
нҹтимап вәзифәләрдә кен-бол тәмснп олунмушлар.
Чохсајлы-архив сәнәдләриндән көрүнүр ки, Азәрбајҹанда совет
һакимијјәти гурулдугдан сонра 1918-1920-ҹи илләрдә ермәнпләрнн
Бакы, Шамахы, Губа, Зәнкәзур, Гарабағ вә башга јерләрдә
азәр.бајчанлыларын башына ачдыглары мүсибәтләр унудулмуш,
ермәниләр республикада чох јүксәк рәһбәр мовгеләр тутмушлар.
Узун мүддәт онлар Азәрбајчан КП Мәркәзн Комптәсн вә Бакы
Комнтәсинин катнбләри (һәтта бирпнҹи катпбләри), Азәрбајчан
ССР Мәркәзи Ичранјјә Комитәси, Алп Совети, Халг Комисарлары
Совети, Назирләр Советиндә мүавин, шө'бә мүдирләри, назир,
комитә сәдрләри, идарә рәһбәрләри вә башга мүһүм вәзифәләрдә
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ишләмишләр. Дөвләт Тәһлүкәсизлнји Комитәси вә Дахили Ишләр
Назирлијиндә озләринә јува тапан ермәниләр отузунҹу нлләрдәки
репрессија заманы вә сонракы илләрдә азәрбајҹанлыларын башына
ешидилмәмнш
мүсибәтләр
ачмышлар.
Азәрбајҹан
халг
тәсәррүфатынын ән чох кәлирлм саһәләри - тичарәт, тикинти, халг
истеһлакы маллары истеһсалјМ вә мәишәт хмдмәтн саһәләри демәк
олар ки, ермәннләр тәрәфпндән зәбт олунмушду. Азәрбајҹанын
кәлиринин чох һиссәси әјрп јолларла ермәниләрмн чибинә ахырды.
Азәрбајҹанда ән фираван јашајанлар да ермәниләр иди. Maparлыдыр кп, 1920-чи илләрдән башлајараг Јереванда азәрбајҹанлыларын сајы кет-кедә азалдыгҹа Бакыда ермәниләрин сајы
дурмадан артараг 80-чи илләрдә 220 минә чатмышды. Дағлыг
Гарабағ Вилајәтиндән Бакыја ахан ермәниләр (Дағлыг Гарабағда
гејдиЈЈатда галмагла) бурада гејри-гануни јолла торпаглар зәбт
едәрәк бир сыра ермәни мәһәлләләри јаратмаға мүвәффәг
олмушдулар. Игтисадн вә сослал тэ'минат ҹәһәтдән ДГМВ-нин
ермәнн әһалнси һәм Азәрбајҹанын, һәм дә Ермәнистанын дикәр
кәнд
рајонларынын
әһалисинә
нисбәтән
даһа
фираван
ј&шајырдылар. Лакин авантүрмст М.С.Горбачовун бәднам јеиидәнсурма сијасәтиндән өз мәгсәдпәри үчүн мәһарәтлә истифадә едән
Гарабағ ермәниләри узун илләр Азәрбајҹан һөкумәти тәрәфиндән
онларын игтисади вә сосиал тэ'минат чәһәтчә сыхышдырыпдыгларыны бүтүн дүнјаја бәјан етдиләр. Әслиндә исә бунда н Дағлыг
Гарабағы Ермәнистана гатмаг үчүн бир васитә кими истифадә
едилди. Нәтичәдә 1988-чи илин сонуна кими Ермәнистанда олан 250
миндән чох азәрбајҹанлы ахырынҹы нәфәринә гәдәр Ермәнистандан говулду. Алты илдән артыг Азәрбајҹана.гаршы ишғалчылыг
мүһарибәсп апаран Ермәнистан әразимизин 20 фаизиндән чохуну
ишғал едиб, бир милјондан чох сојдашымызы өз олкәспндә гачгына
чевирди. Бүтүн бунлар онун нәтиҹәсидир ки, Совет һакимидјәтинин
илк илләриндән Азәрбајчан рәһбәрлији тәрәфиндән ермәниләрин
бүтүн һәрәкәтләриНә көз јумулуб, онларын гаршысыны алмаг үчүн
һеч бир ҹидди тәдбир көрүлмәјиб. Ермәнистан ССР-дә азәрбајчанлылар сыхышдырылыб, тәһгир олунуб говулдуғу бир зама ima
М.Шакинјанын сәрраст ифадәси илә десәк, Азәрбајчанда јашајан
ермәниләр "јағ ичәрисиндә бөјрәк кими" бәсләнмишләр. Бу да
бизим унутганлығымызын, бикаНәлијимизин вә пролетар бејнәлмиләлчилијинә сонсуз сәдагәтимнзвд нәтиҹәси иди.
♦
«
♦
♦
♦

А.Паишјев,
А.Пашајев.
А.Паишјев,
А.Паишјев,

Көчүрүлмә, Азэрбарйн Дөвләт Нәвдријјаты, Бакы, 1995
Көчүрүлмә, "Республика" гәзети, 12-15 апрел 1991-чи ил;
Көчүрүлмә, "Вәтән сәси" гәзети, 8,17,22,28 мдј 1991-чи ил;
"Бу нә иди: сојгырымы, јохса депортасија?", "Бакинскиј рабо
чиј" гәзети, 6-7 феврал 1992-чи ил;
А.Лашајев, Депортасија, "Азәрбајчан" гәзети, 27,29 ијун, 5,10,11,12 ијул
1997-чи ил.
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Исмајыл Нолпјев
"Азорбијчан Енсиҝлопеднјасы”
фнлолокија елмләрн намнзәди

НПБ-нин

Баш

директору,

ДЕПОРТАСИЈА
Азәрбајчаплыларып Ермәпистаи оразнсипдакн тарнхнc t d iik
торпаглармпдан сијасп тәзјнг во то’гиблорло
чыхарылмасы һаггыода гыса тарихи нчмал

XX јүзилин әввәлиндән 1988-чи илнн декабр ајынадәк
ксчән мүддәт әрзиндә ермәни милләтчнләринин тәхрибатчылыг вә
милли дүшмәнчилик фәалифәти нәтиҹәсиндә 2 милјондан чох
азәрбајҹанлы өз ев-ешијиндән, дәдә-баба торпагларындан дидәркин
салынмыш, онлара мәхсус 400-дән чох гәсәбә вә кәнд, 300-дәк
мәктәб бинасы, китабхана, ушаг бағчасы, тибб мәнтәгәси
дағыдылмыш, јүзләрлә колхоз вә совхоз талан едилмиш јүзминләрлә
адам өлдүрүлмүш вә шикәст едплмишдир. Бу барәдә тарихи
мәнбәләрдә чох сајда фактлар олса да, мәтбуатда олдугча аз
јазылмышдыр. Азәрбајҹанлыларын күтләви гырғыны, деиортасија вә
сүркүн едилмәси барәдә Совет һакнмијјәтп илләрпндә јазмаг јасаг
едилмишди. 1915—20-чи нлләрдә ермәниләрин Бакы, Губа, Шамахы,
Ҝәнҹә, Көјчә, Зәнкәзур, Гарабағ вә Шушада төрәтдикләри күтләвн
гырғынлар барәдә дә тарих кнтабларында, енсиклопедија вә
мәтбуатда јазмаға имкан верилмәмишдир.
1920—40-ҹн илләрдә Мәркәзин вә Азәрбајҹанын Совет
һакимијјәти рә 11 бәрләринин "сәхавәти" сајәсиндә азәрбајчанлылар
јашајан әразиләрин хејли һиссәсинин Ермәнистана верилмәси
фактынын да үзариндән сүкутла кечилирди. 1943—1945-ҹи илдә
Ермәнистан рәһбәрләринин Гарабағы Ермәннстана бирләшдирмәк
үчүн ССРИ рәһбәрлијинә мүраҹнәтләри дә кабннетләрдә мүзакирә
олунур, кениш халг күтләснндән кизләдилнрдн.
1947-ҹи ил декабрын 23-дә И.Сталпнин имзаладығы ССРИ
Назирләр Советиннн 4083 нөмрәлп гәрары илә 1948—1953-чү
плләрдә јүз мпндән чох азәрбајчанлынын Ермәнистандан
Азәрбајҹанын Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси планлашдырылды.
1948-ҹи ил март ајынын 10-да ССРИ Назирләр Советинин
И.Сталинин нмзасы ипә "Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә
башга азәрбајҹанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз
овалығына көчүрүлмәси <илө әлагәдар тәдбирләр һаггында" гәбул
етдији икинчи гәрар да тарихдә өз гара нзләринн гојмушдур.
"Конүллүлүк" ады алтында әһалннин зорла кочүрүлмәси
ермәниләрин "өз әразиләрини" башга милләтләрдән тамамил»
тәмпзләмәк мәгсәди күдүрдү. •
Дағлыг Гарабағ һадисәләри башлајандан сонра да рәсми
мәтбуатда азәрбајчанлыларын говулмасы, депортасијасы барәдә
һәгигәтләри ачыгламаг гејри-мүмкүн иди. Јалныз 1990-чы илин
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јанварында Совет ордусунун Бакыда ганлы гырғым торәтмәсн
һадисәсиндән сонра халг оз ачы талејини, тарихини арашдырмаға
башлады. Һәмпн дөврдә тарих елмләри намизәдп Атахаи Пашајев
1948— 1953-ҹү ил көчүрүлмәләрп барәдә "Кочүрүлмә" адлы силсилә
мәгаләләринн јазды. һәмин силсиләдән олан илк мәгаләләр
"Республика" гәзетиндә дәрҹ олумду. Мәгаләнпн сонракы һиссәләри
исә намэ'лум сәбәбдән ишыг үзү кормәди. Аз сонра проф. Тејмур
Әһмәдов һәмпн магаләләри баш редактору олдугу "Вэтом сәси"
гәзетиидә бүговлүкдә дәрҹ етди. Чох кеҹ дә олса, иәһајәт Атахан
Пашајевпн "Көчүрүлмә" әсәри Азәрнәшр тәрәфиндән нәшр олунду
(1995).
Узун илләр нәшрннә гадаға гојулмуш көркәмлм алпм Мир
Моһсүм Нәввабын "1905-1906-ҹы илләрдә ермәни-мүсәлман давасы"
китабы ("Азәрбајҹан" нәшридјаты, 1993) да ишыг үзү көрдү.
Көркәмли јазычы М.С.Ордубадинин Танлы илләр" китабы (Бакы,
1991) да халгдан кизли сахланан мэ'луматлары үзә чыхарды. Сон
дөврләрдә харичи олкәләрин архивләриндә сахланан, рус, һәтта
ермәни мәнбәләриндә экс олунан мэ'луматларын ишыг үзү көрмәсм,
кениш күтләләрә чатдырылмасы да керчәк һәгнгәтләрин үзә
чыхарылмасына көмәк едир.
Лакин чох тәәссүф ки, бу фактлар тарпхә чеврнлмәклә, тарихдә
галмады. Јени ганлы һадисәләр, гырғынлар, таланлар вә
вәһшнликләр төрәдплди. Даһа чох әразп әлә кечирмәк истәјән
ермәниләрмн фитнәкар һәрәкәтләринә сон гојулмады.
1988-чи илин феврал ајында Азәрбајҹан Республнкасынын
тәркибиндә олан Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтиндә бу әразинин
Ермәнмстан Совет Сосиалист Республикасына бирләшдирилмәси
барәдә мәсәлә галдырылды. Илк өнҹә мухтар вилајәтдә
ермәниләрин ағыр сосиал-игтисади вәзијјәтдә олмалары бәһанә
кәтирилирди. O заман Ермәннстан мәтбуаты, онларын Москвадакы
вә харичи өлкәләрдәки һавадарлары да бурада ермәниләрин
һүгугларынын тапданмасы, миллп марагларына биканәлик
көстәрилмәси барәдә ујдурма мэ'луматлары бүтүн дүнјаја
јајырдылар. Әслпндә бу, узун илләр харичн өлкәләрдә формалашан
ермәнм лоббисинин, мүхтәлиф милләтчи тәшкилатларынын
әввәлчәдән дүшүнүлмүш, мүтәшәккил фәалнјјәтләринин јени
мәрһәләсинин башланмасы демәк иди.
Бу һадисәјә гәдәр хариҹи өлкәләрдә ермәни милләтчи
тәшкилатлары дәфәләрлә топланты вә мүзакирәләр кечирмиш,
Дағлыг Гарабағын Азәрбајчандан гопарылараг Ермәнистана
бирләшдирилмәсинин идеоложи-сијаси планыны һазырламышдылар.
Бу, әслиндә, тарихчиләрә јахшы мэ'лум олан "ермәни мәсәләсинин’
јенидән дирчәлдилмәси, дүнја пчтнмаијјәтинин диггәтини бу
мәсәләјә јөнәлтмәк истәји илә бағлы иди.
1987-чи илдә Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтиндә вәрәгәләр јајылыр, ермәни әһалисннин куја ағыр сосиал-нгтисади вәзијјәтдә
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јашадығыны әсасландырмагла онлары Азәрбајчан халгына гаршы
гојмаг негәјпрдиләр. Вилајәтин ермәнн әһалисини ннандырмаға
чалышырдылар кн, онлар республиканын үмуми әһалисиндән
фәргли олараг дөзүлмәз шәрантдә јашајырлар.. Онларын милли
марагларыны Азәрбајчан ССР-мн гәркибиндә галмагла һәлл етмәк
мүмкүн дејплдир. Куја Гарабағ ермәниләринин бүтүн милли вә
mə'həbm проблемләрп јалныз Ермәнистана бирләшдикдән сонра һәлл
олуна биләр.
Вәзијјәти даһа да кәркинләшдирмәк үчүн мәдәнијјәтин, дилин
пнкишафына шәраит јарадылмамасы, кадр сијасәтинин дүзкүн ryрулмамасы кими бәһанәләр дә ортаја атылырды. Бунун үчүн дә
әввәлҹәдән кпфајәт гәдәр идеоложн һазырлыг ишләри көрүлмүшдү.
ССРИ кпми бојүк дөвләтпн рәһбәрп М.С.Горбачовун мәсләһәтчиси
вә пгтнсадн мәсәләләр үзрә комәкчмсн академик А.Аганбекјан 1987ҹи илин нојабрында ермәни лоббисинин күҹлү олдуғу Франсада
Дағлыг Гарабағын Ермәнистана бпрләшдирилмәсинин лабүд
олдуғуну сөјләмишди. Бундан бпр гәдәр әввәл исә "Литературнаја
газета"нын зона мүхбири Зори Балајанын тарихи сахталашдыран,
Јереванда pye дилиндә бөјүк тиражла чап олунмуш "Очаг" (1984)
адлы китабында азәрбајчанлыпара гаршы дүшмәнчилик һиссләри
тәблпғ олунур, ермәниләрин әразиләринин аз олмасы, әһалисинИн
сыхлығы һәјәҹанла гејд олунурду.
Бүтүн Совет Иггифагы мәҝтәбләр^ үчүн нәзәрдә тутулан
дәрслнкләрдә хәритәләр тәһриф олунду, Азәрбајчан әразнләри вә
шәһәрләри биләрәкдән, гәсдән Ермәнистан әразиләри кими
көстәрилди. Бүтүн бунлар, Азәрбајчан әразиләри һесабына
ермәннләрнн өз торпагларыны ҝенпшләндпрмәк, иддпа етдикләри
әразиләрдән азәрбајҹанлыЛары, күрдпәрн вә башга милләтләрин
нүмајәндәләрини сыхышдырыб чыхармаг, псгәдикләри јашајыш
мәнтәгәләринп ермәниләшдирмәк кимн мәкрли планларыны һәјата
кечирмәк үчүн бир башланғыҹ иди.
1988-ҹп плнн феврал-март ајларындан башлајараг Ермәнистан
Республикасы әразисиндәки азәрбајҹанлылар јашајан кәндләрә һүҹумлар тәшкил едилди. һәмин илин март вә мај ајларында 50 минә
јахын азәрбајҹанлы ермәни милләтчиләринин тэ'гиб вә һәдәләринә
мэ'руз
галараг
ев-ешикләриндән
дидәркин
салындылар.
Ермәнистанын Веди рајонунун Ширазлы кәндинин 54 азәрбајчанлы
аиләсн Түркијә сәрһәддннә сыхышдырылды. Кәндин әһалиси узун
мүддәт әскәрләрин вә тиканлы мәфтилләрин әһатәсиндә јашамалы
олду. О вахт Азәрбајҹан вә Москва рәһбәрлији бу мәсәләни дүнја
ичтимаијјәтиндән кизләтдиләр, ермәниләрин вәһшиликләрини әкс
етдирән фотошәкил, видеокасет вә шикајәт әризәләрини үзә
чыхмаға, мәтбуата вермәјә гојмадылар.
O заманлар Дағлыг Гарабағда әразинин Ермәнистана
бирләшдирилмәсинә кәскин е'тиразыны вә наразылығыны билдирән
јерли азәрбајҹанлылара гаршы да ејни чүр тәдбирләр көрүлдү. Совет
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ордусу вә һүгуг мүһафизә органлары бу антиһуманист тәдбирләрә
таршы сусмагла, лагејдлнк көстәрмәклә, јаланчы вэ'длэр сојләмәклә
чаваб вердиләр.
Беләликлә, азәрбајҹанлылара гаршы тарнхдә мисли корүнмәммш
нөвбәтп депортаспја просеси башланмыш олду. Ермәнистан
әразпспндә та гәдпмдән јашајан азәрбајчаилыларын һамысы зорла
говулду, евләрин, кәндләрпн чоху јандырылды. Артыг 1988-чи ил
декабрын 8-дә бу просес баша чатдырылды. Бу мүддәт әрзиндә 300
мнндән чох азәрбајҹанлы, күрд, һөтта уфаЦмалылар белә Ермәнистан әразиспндән сыхышдырылшб чыхарылды. Тәкчә азәрбајчанлылар јох, Ермәнистандан говулаи башга мнлләтләрин нүмајәндәләрннин дә хејли һиссәси Азәрбајҹана пәнаһ кәгирди.
Ермәнистан Республикасы инсан һүгугларыны, мөвҹуд бејиәлхалг
һүгуг нормаларыны, һәтта өз ’ конституспјасынын маддәләрини
кобудҹасына позараг Ермәнистаным вәтәидашлары олан азәрбајҹанлылара гаршы чинајәткар мөвге тугду. Совет һокумәтинин рәсми
даирәләрп, бејнәлхалг тәшкилатлар мәсәләјә мүдахилә етмәди,
Совет вә ермәнн мәтбуаты, телевпзнја вә раднолары дүнјаја јалан
мэ'луматлар jajapar бу антиһуманист фактын һәгигәт олдуғуну
кизләтмәјә чалышдылар. Ермәни лоббмсинмн күҹлү тэ'сирмнэ мэ'руз
галан Совет рәһбәрлпји Ә.Вәзиров кмми сәриштәсиз бир адамы
Азәрбајҹана рәһбәр тә'јмн етмәклә бу фактларын кизли галмасына
наил олдулар. Ермәнистапдан кәлән гачгынлара гачгын статусу
верилмәдм, онлар Азәрбајҹандакы ермәниләрлә евләрпми дәјишмәк
һүгугундан мәрһум едилдмләр, "оз кәлдпкләрп јерләринә
гајытсынлар" әмри алдылар. Ермәннстан рәһбәрлији исә бир нәфәр
дә олсун азәрбајҹанлынын һүгугм јолла мәнзил дәјншмәсинә имкан
вермәди, оиларын ганунла өз евләринә дөнмәсмнә гәти е'тираз етдн.
1988-ҹн илин сонунда оз евннм ермәин илә ганунм јолла дәјишмәк
үчүн Ермәнистанын Спитак (Гурсалы) рајонуна кедән милис ншчиси
Дашдәмиров шәһәрнн ортасында, һамынын көзү гаршысында
вәһшпчәсинә гәтлә јетирилди. Бу вәһшилик сонракы дөврдә һүгугм
тәдбмрләрин көрүләҹәјинә инамы азалтды вә беләликлә дә 300 минә
јахын азәрбајҹанлынып инсани һүгуглары кобудҹасыма тапданмыш
олду вә онларын өз евләринә, доғмјз јурдларыиа гајытмасына имкан
верплмәди. Чүнки азәрбајчанлылЈфын депортасијасы мүхтәлиф
даирәләрдә әввәлҹәдән һазырланмыш вә узун илләр һәјата
кечирилмәкдә олан тәдбирин нәтиҹәсп иди.
. O заманлар Гах рајон партија комитәсинин катиби ишләмиш,
вәзијјәти өјрәнмәк үчүн ики дәфә Ермәнистана көндәрнлән
комисспјанын тәркибиндә ишләјән милләт вәкили Максим Мусајев
o вахткы вәзнЈЈӘТи белә хатырлајыр:
"Икннҹи дәфә Муса Мәммәдовун (Назирләр Советннин сәдр
мүавини) бдгичылығы илә Ермәнистана јола дүшдүк. Орада бүтүи
јашајыш мәнтәгәләри үзрә азәрбајҹанлыларын сајы мүәјјәнләшдирилмәли иди. Ермәнистаны кәндбәкәид кәзиб сијаһыја72

алма апардыг: мэ'лум олду> ки, Азәрбајҹанын гәрбиндәки бу
әразпләрдә 208 мин сојдашымыз јашајыр. Бакыја гајытдыгдан сонраМ.Мәммәдовун иш отағында бу барәдә арајыш һазырлајырдыг ки,
Ә.Вәзнров Москвадаи зәнк вурду. O, Ермәнистанда јашајан
азәрбајчаилыларын сајы нлә марагланырды. 208 мин рәгәмини
ешитдикдән оһҹа дәгигә сонра јенә зәнк вурду вә билдирди ки, бу
азалдылмалы, 180 мин јазылмалыдыр. Биз онунла разылашмадыг.
Сонра мэ'лум олду ки, Ә.Вәзиров азәрбајчанлыларын сајыны бир аз
да азалдыб вә Москвада әјләшән "аға"ларына јанлыш мэ'лумат
вермб. Москва Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлыларын нечә
говулмасыны, һарада јерләшдирилмәсини планлашдырырмыш..."
(бах "Азәрбајҹан" гәзетн, 17 ијул 1997-чи ил.)
Сонракы тәһгигатлар да көстәрир ки. Совет Иттифагынын рәсми
даирәләри, хүсуси хидмәт идарәләри, Дөвләт Тәһлүкәсизлији
Комитәси (КГБ) бу мәсәләдән нәинкп хәбәрдар олмуш, һәтта
мүә(јән мэ’нада бу мәсәләјә биләрәкдән көз јуммушлар.
Тарпхә нәзәр салаг. Рус чары I Пјотрун заманында вә ондан сон
ракы дөврдә ермәни килсәсиннн нүмајәндәләри илә апарылан
данышыглар нәтиҹәсиндә Азәрбајҹан әразисиндә нғтишашлар
төрәдилир, кизли хәфијјјәләр васитәси илә Иран вә Түркијә
әразисиндәки
стратежи
мәнтәгәләрдән
азәрбајҹанлыларын
говулмасы, өлдүрүлмәси вә кизли васитәләрлә һәммн јерләрә
ермәнм әһалисинин јерләшдирилмәсн һәјата кечирилирди: Бу
мәгсәдлә Русија һөкумәти хејли мәбләғдә вәсаит ајырмышды. 1805—
1813-ҹү.илләрдә рус орду һиссәләрн пндикп Ермәнистан, Азәрбајҹан
вә Ҝүрҹүстан әразиләрнндә онларла азәрбајҹанлы , кәнд вә
шәһәрләрини дармадағын едиб јандырмышды. Бу просес 1828-ҹи
пләдәк ардыҹыл сурәтдә давам етдирилмпш вә нәтиҹәдә Азәрбајҹан
ханлыглары, o ҹүмләдәи Ирәван ханлығы', Нахчыван, Гарабағ,
Кәнҹә, Губа вә Ширван ханлыглары, Борчалы вә Лорп әразиләрп
Руенјанын ишғалы алтына кечмншднр. О замай рус ордулары јерли
әһалијә гаршы чох сәрт давраныр, онлара табе олмајан шәһәрләри,
кәндләри дағыдыр, әһалисини гәддарҹасына гырыр вә јахуд говуб
чыхарырдылар.
Өз
јурд
јувасындан
дидәркин
дүшән
азәрбајчанлылар Түркијә вә Иран әразиләрпнә гачмалы олурдулар.
Бу депортаспја ејни заманда чар Руенјасынын јерләрдә тә’јин етдији
нүмајәндәләр тәрәфиндән рәсмн шәкилдә һәјата кечирилирдн.
Азәрбајҹанлыларын
Ирәван,
Зәнкәзур,
Гарабағ,
Көјчә,
Шәмшәдднн, Ҝәнҹә, Газах, Борчалы, Лори< әразнләрнндән илк
рәсми депортасијавы да бу доврә тәсадүф едир. Јерләрпн
бошалдылмасы, азәрбајҹанлыларын Иран вә Түркнјә әразнләринә
көчүрүлмәси барәдә тәртиб олунмуш сәнәдләрпн әксәрнуәти инди
дә СаНк-Петербург, Москва вә Тбплпсп архнвләрпндә галмагдадыр.
Архив сәнәдләри көстәрир ки, азәрбајҹанлыларын оз әразиләриндән чыхарылмасына вә срмәнпләрнн бу әразнләрә јерләшднрнлмәсннә чохлу вәсаит ајрылмышдыр. Ермәннләр псә онлара
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көстәрилән јардым вә мүкафатдан әлавә тәрк етдикләри јердә галан
Дашынмаз әмлаклары үчүн дә pye һөкумәтнндән пул тәләб
едпрднләр (бах С. Глинка, Описание переселения армян азербай
джанских в переделы России, М., 1831. стр. 115). Ирәванын ишғалындан сонра бураја тэ'чилп олараг Иран вә Түркпјә әразисиндән
40000 ермәни кочүрүлмүшдүр. Ҝәлән ермәнпләр үчүп хүсусп чадырлар гурулмуш, илкин шәраит јарадылмыш, бирдәфәлик јардым
верплмпшдир. Азәрбајҹанлы әһали үчүн белә бир шәраит
јарадылмамыш, онлар күтләви шәкнлдә говулмуш, евләриндән
аваданлыг котүрә бнлмәмиш, јаралылара вә гоҹалара һеч бир
јардым көстәрплмәмишдир. Pye јазычысы вә дипломаты А.С.Гри
боедов јазырды: "Бпзим әдаләтсиз олараг башладығымыз һәр бир
мүһарнбә гуртардыгдан сонра биз өз сәрһадләримизи вә
дүшмәнләримпзи ајырырыг, o дүшмәнләр кн, өзләрн сәрһәднн o
тәрәфинә кечнрләр." (бах И.Јениколопов, Грибоедов ıı Восгок, Kp., 1954,
стр. 80).
А.С.Грнбоедовдан даһа икп характерик ептаты хатырламаг јсринә
дүшәрдп: "Ермәнпләр даһа чох мүсәлман мүлкәдарларын
торпагларында јерләшдирилирдпләр. Јајда һәлә буна јол вермәк
оларды. Саһибләрпн — мүсәлманларын чох һиссәси көч јерләриндә
иди вә башга днндәи олан кәлмәләрлә растлашмаг һаллары аз
олмушду." "Көчкүнләр... мүсәлманлары сыхышдырырлар вә онларын
һамысы (јә'ни, мүсәлманлар) әсаслы сурәтдә наразылыг едирләр".
Pye јазычысы Јури Помпејев 'Тарабағ ган ичиндә" (Санкт-Петербург,
1992) кнтабында Грибоедовдан башга мараглы бир мисал да
кәтирнр. Орада дејилир:
"Биз мүсәлманлара етмәли олаҹағымыз тәлгин барәдә аз
фикирләшмәдик ки, онлар өзләрннин узунмүддәтли олмајаҹаг
чәтинликләрн илә • разылашсынлар вә ермәниләрин илк дәфә
бурахылдыглары торпаглара һәмишәлик саһнб чыха биләчәкләри
барәдә онлардакы горху һисеи арадан галхсын".
O дөврдә, һәгигәтән дә, тәблиғат апарыб мүсәлманлары
ннандырмаға чалышырдылар ки, куја онларын евләрннә вә
торпагларына јерләшдирилән ермәнпләр мүвәггәти кәлмишләр вә
дөвләт онлара шәраит јарадаҹагдыр. Азәрбајҹанлыларын горхусу
исә әбәс дејилди. "Мүвәггәти" ады илә онларын гышлаг евләринә
јерләшдирилән ермәниләр һәмишәлик олараг азәрбајҹанлыларын
мүлкләринә вә торпагларына саһиб олдулар. Онларын е'тиразларына
вә шпкајәтләринә, һәтта дипломат Грибоједовун тәклифләринә белә
чар һөкумәти садәчә олараг е'тинасыз јанашды, һәтта ҹаваб белә
вермәдн.
1826— 1828-ҹи илләр Русија-Иран мүһарибәсн заманы pye
ордусунун зәбт етдији Ирәван ханлығынын јалныз бир һиссәсиндә
мөвчуд олан 737 јашајыш мәнтәгәсиндән јалныз 38-дә ермәниләр
јашамыш, 25 гарышыг кәнд, галаны исә сырф азәрбајҹанлы кәнди
олмушдур. Мүһарибәдә 420 кәнд тамамилә дағыдылмыш, әһалиси
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пеә Ирана кочмәјә мәҹбур едилмншдир. Тәдгигатчы һ.һәсәнов
архив еәнәдләри әсасында бөлкәләр үзрә дағыдылан кәндләрин
сајыпы, гәтлә јетирнлән вә депортасија едилән әһалинин тәхмини
мпгдарыны мүәјјән етмишдир. һәлә 1828-чи иләдәк Ирәван
гәзасында азәрбајҹанлылар 285000 һектар торпаг саһәсинә саһиб
олдуглары һалда, ермәниләрин нстифадәсиндә ҹәми 7548 һектар
торпаг саһәси олмушдур. 1828-1872-ҹи илләрдә азәрбајҹанлылар
јашајан 161 кәнд ермәниләр тәрәфиндән зәбт едилмишдир.
1831-ҹн нлдә чар Русијасы мүһарибәдә әлдә етдији гәнимәтин
инвентаризасијасыны кечирмишдир. Ајдын олмушдур ки, индики
Ермәнистан әразисинии o заманлар ншғал олунмуш Гырхбулаг,
Зәнкнбасар, Кәрннбасар, Ведибасар, Дәрәкәнд, Саатлы, Талин,
Сәрдарабад, Апаран, Дәрәчичәк, Којчә вә Дәрәләјәз маһалларында
420 кәнд дағыдылмыш, ҹәмнсн 317 кәнд галмышдыр. 1873-чи иләдәк
тәбии артым вә кәнардан кәтнрнләнләр һесабына 148 јени ермәни
кәнди салынмышды. Апарылан һесабламалара корә 1931-чи илдә бу
әразндә азәрбајҹанлылар јашајан кәндләрин сајы 208 әдәд
азалмышдыр.
Сонракы дөврләрдә дә (1905—1907 вә 1914—1920-ҹи илләрдә)
ганлы тоггушмалар вә гырғынлар төрәдилмиш, тәхминән јарым
милјон азәрбајҹанлы ермәни террорунун гурбаны олмушдур.
Дашнакларын етник тәмизләмә (түрксүзләшдирмә) сијасәти
нәтиҹәсиндә Ермәнисганда јашајан 575 мин азәрбајчанлынын 98
фапзи вәһшпҹәсинә гәтлә јетприлмиш вә ја говулмушдур.
1917-чн илин декабрындан 1918-ҹп 1 шпн ијунунадәк ермәнн
мнлләтчиләрпнин гошун дәстәләри Ирәван губернијасында 200
азәрбајҹанлы кәндини гарәт едиб јандырмышлар. Сағ галан әһалп
дағлара гачмыш вә орада аҹындан вә сојугдан тәләф олмушлар. 100
мпн нәфәрәдәк азәрбајҹанлы Сүрмәли, Ирәван, Ечмиәдзин, Шәрур
гәзаларыны тәрк етмәли олмушдур.
Тәкчә 1918-ҹи илин јазында Азәрбајчанын јалныз Шамахы
гәзасында ермәни екстремистләри 7 мин нәфәрәдәк адам, o
чүмләдән 1653 гадын вә 965 ушаг гәтлә јетирмншләр. 1918-чи илин
јајында вә пајызында Зәнкәзур гәзасында 115 кәнд, јә'ни әслиндә
бүтүн азәрбајчаНлы кәндләрн мәһв едилмншди. Бу кәндләрдә 7729
нәфәр азәрбајҹанлы, o чүмләдән 3257 киши, 2276 гадын вә 2196 ушаг
вәһшнҹәсннә олдүрүлмүшдү. 1919-ҹу илин ахырынадәк бурадан 60
мпн нәфәрәдәк адам говулмушду. Бу һадисәләр анчаг нки гәзада
баш вермишди. Бакы, Ҝәнҹә, Газах, Күрдәмнр, Губада вә
Азәрбајҹанын башга рекионларында даһа чох гурбанлар олмушду.
1919-ҹу илдә јајын ахырынадәк тәкчә Јенн Бәјазид, Ечмиәдзпн вә
Ирәван гәзалары үзрә вар-јохдан чыхмыш азәрбајҹанлыларын сајы
200 мин нәфәрә чатмышды.
1919-ҹу илдә Ирәван губернијасы мүсәлманларынын америкалылара мүрачиәтиндә дејшшр ки, 88 кәнд дағыдылмыш, 1920 ев
јандырылмыш, 131970 киши өлдүрүлмүшдүр. һәмин илләрдә
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Гарабағыр» дағлыг вә дағәтәји һиссәсиндә 150-јә јахын мүеәл^ан
кәндн харабдлыға чеврилммш, бүтүн әһалиси гарәт сдилмијд, бир
һиссәсп гэ'ГлЭ'зетнрилмиш, галаны исә силаһ күчүнә говулмушдур.
1918—1920-чи млләрдә бүтүн Ермәнистанда азәрбајчанлыларын
башына мүсибәтләр ачылмыш, күиаһсыз адамлар, гадын вә ушаглар
ағласығмаз ишкәнчәләрлә гәтлә јетирмлмншләр. Ермәни, күрчү,
азәрбајуанлы вә түрк мәтбуатынын е'тирафына көрә, Игдыр вә
Ечмиәдзигг гәзаларында 60 кәнд вә онларын бүтүн кишиләри, Ҝөјчә
«маһалында 22 кәнд вә 60 мин адам, Јени Бәјазиддә 84 кәнд вә 15 мин
ев, Ирәван гәзасында бүтүн кәндләр, Ечмнәдзнн вә Сүрмәли
гәзаларында 96 кәнд вә гәсәбә, Зәнкәзур гәзасында 115 кәнд вә 10
мннә јахын азәрбајҹанлы, o чүмләдән 4.472 гадын вә ушаг мәһв
едилмишдир.
Салеһ Бәј "Армјанство" китабында (Баку, Әлм, 1994) харпҹи өлкә
дппломатларынын ермәнп вәһшилмкләрмнм сүбута јетирән факт вә
мэ'луматларынын бмр гисмини гејд етмишдир! һәмми мэ'луматлардаи характермк оланларындан бири адмирал Л.Бристол Маркын
Ч.Л.Бартона јаздығы 28.03.1921-ҹп нл тарнхли мәктубдур. "Мәктубда
гејд олунур: "...дашнаклар һакиммјјәтдә олдуглары заман күрдләрә,
түрк вә татарлара һүчум мәгсәдмлә әлләриндәи кәлән һәр шејп
етдиләр, мүсәлманлара гаршы зорадсылыға әл атдылар, Гафгаз
Ермәнистанында әһалинин хејли iİtkxşcuhh' тәшкил едән
молоканлара нүмајәндәлик белә сахламаға пмкан вермәдиләр.
Мүсәлманлары гырмалары, евләрпни талан еднб дағытмалары,
нәһајәт түркләрә һүҹум етмәләри онлары ҹаваб тәдбири көрмәјә
вадар етди... Ермәни-ордусунун Гарсдакы һәрәкәтләри амернкалыларда онлара гаршы там икраһ һисси ојатды" (сәһ. 396).
"Мәним бир дипломат кими ермәниләрә гаршы һеч бир гәрәзнм
јохдур, лакпн онлара јазығым кәлир вә мүстәгил Ермәннстанын
јарадылмасы ндејасына инана бплмирәм... Инана билмирәм ки,
ермәниләр озкә халглары идарә едә билсинләр. Әкәр һансыса башга
бир милләт өлкәнин бу һиссәсиндә ермәниләрин идарәчилији
алтына дүшәрсә, онлар мүтләг ермәниләрнн зүлмүнә -вә зоракылығына мэ’руз галмалы олаҹаглар" (сәһ. 397).
Дашнакларын һакимијјәтә кәлдији дөврдә азәрбајҹанлылар бир
даһа ермәниләрин зүлм вә вәһшиликләринә мэ'руз галдылар.
1918-ҹи илдә дашнаклар Бакы, Шамахы, Губа вә башга јерләрдә
он минләрлә динч адамы гәтлә јетмрдиләр. О вахт тәкчә Бакы шәһәринин Дағүстү паркында 18 мин нәфәр сојгырымын гурбаны дәфн
едплмпшдпр. 1920-ҹи илин мајында ермәнмләрин билавасптә көмәји
илә тәчавүзкар XI Гызыл Орду Ҝәнчәдә 12 мпндән чох азәрбајҹанлы
гырмышды.
Тәһгнгатлар көстәрир ки, јалныз бу әсрии бпрпнчп рүбүндә
Загафгазијада баш вермиш ики гырғында өлдүрүлән, јараланан,
зорла говулан, ермәнп террорундан мадди зәрәр чәкән
азәрбајҹанлыларын, түркләрин вә күрдләрпн сајы 2 милјона
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јахындыр. 1907-чи илдә 199 минлик "Зинворлар” дејилән ермәни
ордусу, 1918-ҹи плдә Бакыдакы дашнак алајлары, Гарабағда вә
Зәнкәзурда ермәни "Чстник" вә "Хмбабет" һәрби-террор дәстәләри,
1920-ҹи илдә андроникчиләрин бәднам "көнүллүләр корпусу" вә
дашнак һөкумәтинин 40 минлик силаһлы гүввәләри динч Азәрбајчан
әһалиспнп гарәт вә тэ'гиб стмишләр.
• '
Ермәни тәдгигатчысы А.Лалајан 1936-ҹы илдә Москвада нәшр
олунан "Револјусијонныј Восток" журналынын 2—3-чү нөмрәсиндә
бу гырғынлардан бәһс едәрәк јазмышдыр ки, "Дашнак" нүмајәндәләри әтрафларына чохлу конүллү силаһлы дәстәләр јығараг
мүһарибә кедән түрк әразиләриндә гадын, ушаг, гоҹа вә әлилләри
даһа амансызҹасына доғрајыб төкүрдүләр.
Мүәллиф Јени Бәјазиддән олан бир дашнак чәлладынын 1920-чи
илдә өз гәһрәманлығы илә ©јүнмәсини хатырладыр. O фәхрлә өјүнүр
ки, "Мән Басаркечәрдәки түрк әһалисини мәһв етдим. һәрдән
күлләјә һејфим кәлирди. Бу көпәкләрә гаршы ән дүзкүн васитә одур
ки, дөјүшдән сонра бүтүн сағ галанлары топлајыб су гујуларына
долдурасан вә үстүндән чохлу ағыр даш јағдырасан ки, онлар бир дә
јер үзүндә галмасынлар. Мән белә дә етмишәм: кишиләри, гадын вә
ушаглары бир јерә топладым, әввәлҹә һамысыны гујуја атдым, сонра
нсә гујуну ағзынадәк дашла долдуруб ишләрини битирдим".
Динҹ азәрбајчанлыларын зорла говулмасы вә күтләви сурәтдә
гырылмасы 1920-чи илдә дә давам етдирилмишди. Ирәван губернијасында, Зәнкәзур, Ечмнәдзин гәзаларында галан азәрбајчанлылар да говулуб мәһв едилмиш, онларын кәндләри исә јерлә јексан
олунмушду.
1920-чи иләдәк төрәдилмиш милли гырғын вә террор һесабына
Азәрбајчанын 9.800 квадрат километр әразиси Ермәнистана күзәшт
еднлмишдир. Беләликлә, o дөврдә Јени Бәјазид гәзасынын
Басаркечәр маһалы, Ирәван гәзасынын Ведибасар маһалы, Ҝәнчә
губернијасынын Зәнкәзур гәзасы Ермәнистанын ихтијарына верилмишдир. Совет һакимијјәти гурулдугдан сонра да дашнакларын әлә
кечирдикләри Азәрбајҹан торпагларынын хејли һиссәси Ермәнистан
ССР һүдудларында галмышдыр.
1920-ҹи илин әввәлиндә Азәрбајчанын Газах гәзасынын ҹәнуб
һиссәси Ермәнистана верилмиш вә бурада Дилиҹан гәзасы јарадьшмыщдаР' Зөдкезур гәзасынын бөјүк бир һиссәси дә Ермәнистанын’элиндэ галмыш вә онун әсасында Меһри вә Зәнкәзур гәзалары јарадылмышдыр.
Меһријә битишик олан әразиләрин Ермәнистана верилмәси
нәтиҹәсиндә Нахчыван дијары сүн'и сурәтдә Азәрбајчандан ајры
салынмышдыр.
1 9 3 7 —38-чи илләрдә күтләви репрессијалар заманы Ермәнистандакы Азәрбајчан зијалыларынын чоху "халг дүшмәни" ады
алтында сүркүнә көндәрилмишдир. Вахтилә Азәрбајчан кәндләринә
һүчум едән дашнак силаһлы дәстәләринә гаршы мүгавимәт
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көстәрән ел икпдләри "Совег һокумәтшшн әлејһдарлары" ады нлә
һәбс едилмиш вә јахуд тэ’гиб олунмушлар.
Азәрбајчан Республикасыныи президента һејдәр Әлнјев
Азәрбајҹаныи мүстәгнллнјн — Республика күнү мүнасибәти илә
сөјләдијп нптгнндә тарпхпмпзпн бу дөврүнә гијмәт верәрәк
демишдир: "20—30-чу плләрдә коммунист, болшевик һакпмијјәтпнин
гурулмасы, мөһкәмләнмәси нлә әлагәдар јүзләрлә, минләрлә, он
мпнләрлә писан әдаләтсиз олараг репресснјалара уғрамыш,
јернндән-јурдундан узаг елләрә Орта Асијаја, Газахыстана сүркүн
еднлмнш, оз мүлкләриндән, варларындан мәһрум олмуш, чох әзабәзијјәтләрә мэ'руз галмышлар.
1937— 1938-чп илләр рспресснјалары Азәрбајҹан халгына, онун
мәдәнијјәтннә, мә'нәвијјатына бејүк зәрбә вурмушдур" ("Азәрбајҹан" гәзети, 28 мај 1997-чи ил).
Икннҹп дүнја мүһарнбәсп баша чатмамыш ермәниләрпн вахтилә
пддна етдијп әразиләрн тәмнзләмәк мәгсәди илә јени тәдбирләр
һазырланды. Мүһарибәдә гәләбәипн артыг tə' mhh олунмасына
бахмајараг сәрһәдпәрин тәһлүкәспзлијннн tə 'miih етмәк ады нлә
1944-ҹү ил нојабрын 14-дә Күрчүстанын 5 рајонундан мәсһәти
түркләрн амансызҹасына Орта Аснјаја сүркүн едилди. "Бу кочүрмә
әмәлпјјатына АхаЈших, Аднкеј, Аспинза, Ахалкәләк вә Богдановка
рајонларынын 115,5 мин нәфәр әһалисп мэ’руз галды" (бах "Вопросы
истории" жур., Москва, 1991, 9-10, стр. 212).
Бу депортасија Совет һакимијјәти дөврүндә дөвләт сәвијјәсиндә
һәјата кечприлән, мислп корүнмәмиш бир ҹинајәт иди.
Мәсһәтм (Аһыска) түркләрп плә азәрбајҹанлылара, әслиндә һеч
бир фәрг гојулмурду. Ејни көкә, дннә вә днлә мәнсуб олан бу әһали
сон нәфәрннә кнми узаг днјарлара дағыдылды. 1950-ҹн нлләрдә
Сталинин өлүмүндән сонра узун илләр өз торпагларына гајытмаг
уғрунда мүбаризә апаран бу ҹәфакеш, сәбрли вә мүбарнз халгын
әксәр һиссәсн дә Азәрбајҹана, өз гардаш вә баҹыларынын исти
гуҹағына пәнаһ кәтпрдиләр. J ə' hii Совет һакнмијјәти нлләриндә дә
Азәрбајҹан гачгынлар мәскәнинә чеврнлмиш, башы бу ағыр, бәлалы
ишә гарышдырылмышды.
1945-ҹи илдә Икпнҹи дүнја мүһарнбәсн баша чатдыгдан сонра
ермәниләр вахт итирмәдән јенидән әсассыз әрази иддиаларына
башладылар. Һәмин илин нојабрында Ермәнистан КП МК-нын
биринчм катиби Г.Арутјунов И.Сталинә Дағлыг Гарабағын
Ермәнпстана вернлмәси иддиасы илә мүраҹнәт етди. Мүсбәт ҹаваб
алынмаса да, мүраҹнәтләр давам етдирилирди. Бу иддиаларын
давамлы шәкилдә, тез-тез ирәли сүрүлмәсиндә А.Мпкојан да хүсуси
рол ојнајырды.
Г.Арут|унов һәмнн мәктубунда һәјасызлыгла билдирирди ки,
әкәр һәмин мәсәлә мүсбәт һәлл олунарса, онда o, Гарабағын
кечмиш мәркәзн вә 1920-ҹи илдә дағыдылмыш Шушанын бәрпасы
һаггында һазырланмыш әлавә тәклифләринн дә Мәркәзи һөкумәтә
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тәгдпм едәҹәкдир. Сталин һәмин мәктубу К.M.Маленкова, o исә өз
невбәснндә ҹаваб үчүн ону Азәрбајчан рәһбәрлијинә көндәрди.
^Л.Ҹ.Бағыров моктуба ҹавабында билдирир ки, Азәрбајчан һәмин
тәклифә е’тпраз етмир, бу шәртлә ки, Ермәнистан ССР, Күрчүстан
ССР вә Дағыстан МССР дә әсасән азәрбајчанлылар јашајан,
Азәрбајҹанла һәмсәрһәд олан вә тарнхән Азәрбајчанын ајрылмаз
һиссәси олмуш әразиләр дә онун озүнә гајтарылсын. Белә бир
шәраитдә мәсәләнин арзуолунмаз мстагамәт ала биләчәјини баша
дүшән И.Сталпн бу тәклпфин кәләҹәк инкишафына нөггә гојур.
Атахан Пашајев "Кочүрүлмә" китабында һаглы олараг
ермәнпләрин бу мүбарпзәдә тез-тез тактики дәјишикликләрлә
гшанларыны һәјата кечирмәк вә өз мәгсәдләрннә нанл олмаг
ннадларыны хатырладыр. Гарабағы бу јолла әлдә едә бнлмәјән
ермәниләр Ермәнистан әразнләриндә азәрбајҹанлыларын сых
јашадыглары, чохлуг тәшкнл етдикләрн бөлкәләри ССРИ
дөвләтинин өз әли илә тәмизләмәк үчүн васитәләр ахтармаға
башлајырлар. Онларын бу һнјләкәр фәалнјјәтләри өз бәһрәсини
верир.
' - -.•<>**
Јухарыда дејилдији кими, 1947-ҹи ил декабр ајынын 23-дә
Сталпннн имзасы илә "Ермәннстан ССР-дән колхозчуларын вә
башга азәрбајҹанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-нн Күр—Араз
овалығына көчүрүлмәси һаггында" ССРИ Назирләр Советинин
гәрары чыхыр. Гәрарын тәләм-тәләсик һазырланмасы да сәнәднн
өзүндән ајдын көрүнүр. Мовҹуд гајдаја көрә бу чүр сәнәдпәрдә
кирпш вә изаһатвериҹи мәтн олур. Бурада нсә бпрбаша јалныз
гәрарын бәндләри верилмишдир. ССРИ Назирләр Советинин 1947ҹи ид 23 декабр тарихли гәрарында көстәрилирди ки, 1948—1950-ҹи
нлләЈ»дө "көнүллүлүк принсипләрн әсасында" Ермәннстан ССР-дә
јашајан .100 мин колхозчу вә дикәр азәрбајҹанлы әһали Азәрбајчан
ССР-ин Күр-Араз овалығына кочүрүлсүн. Онлардан 1948-чи плдә 10
мин, 1949-чу илдә 40 мин вә 1950-ҹн илдә исә 50 мнн нәфәрин
көчүрүлмәси нәзәрдә тутулурду.
Азәрбајҹан ССР вә Ермәнистан ССР Назнрләр Советләринә
тапшырылырды ки, көчүрүләҹәк әһали арасында көчүрмәнин
шәртләри вә көчүрүләнләрә дөвләг тәрәфиндән күзәштләр
һаггында кеннш изаһат 'ишләри апарылсын. Ҝочүрүләиләр илә
онларын јола салынмасындан ән кечи 10 күн габаг бүтүн һесаблар
апарылсын, газандыглары әмәк күнләринпн һаггы одәнилсин,
көчәнләрмн шәхси истифадәспндә олан бүтүн әмлакын, o чүмләдән
һејван вә гушларын апарылмасына да шәрант јарадылсын.
һәмин гәрарла Ермәнистандан кәчүрүлән азәрбајҹанлы аиләјә
куја "күзәштләр" дә нәзәрдә тутулурду. һәмин "күзәшт"ләрдә көчүрүлән һәр аиләјә пулсуз олараг пки тона јахын ев әшјасы вә кәнд
тәсәррүфаты һејванлары вә с. апарылмасына нчазә верилнрди.
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Азәрбајҹанда вә Ермәнмстанда бу гәрарын јеринә јетирилмәси
үчүн һазырлыг ишләри көрүлмәмишдн. Она корә дә мәсәлә' х'ејли
ләнкимиш вә "јүксәк" һөкумәт сәнәдн нлә әлагәдар Азәрбајҹан ССР
Мазирләр Советинин гәрары ачыг е'лан еднлмәдән, мәтбуатда шәрһ
олунмадан 1948-ҹн пл февралын 2-дә гәбул едплмишдир. Бнринҹи
еәнәддәкп јетәрсизлик Совет довләт рәһбәрлијини 2-чн бнр гәрар
имзаламаға да вадар етмишднр. Икинчи гәрар 1948-ҹп илин март
ајынын 10-да 'вернлмишднр вә бурада тәдбнрләр планы әтрафлы
шәрһ олунмушдур.
Көрүндүјү кимм, гыш ајларында, һәм дә мүһарибәдән сонра
аҹыначаглы һәјат хүрән әһалинин зорла көчүрүлмәси әслиндә ән
ағыр антнһуманист акт — репрессија пдм. Бу, әсасы чарнзм дөврүндә
гојулан сијасәтин—Ермәнистаны азәрбајчанлылардан тәмизләмәк,
харичдәки ермрннләри Гафгаза јерләшдирмәк планынын јенм
формада давамы иди. Гәрарын 11-ҹи маддәсиндә дә бу, ачыгҹа гејд
едмлмишди. һәмин бәиддә дејилодзди: "Ермәнистан ССР Назирләр
Советннә мҹазә верилсин ки, азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајҹан
ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси млә әлагәдар онларын
бошалтдыглары тнкилнләрдән вә јашајыш евләриндән хармчдән
Ермәннстана кәлән ермәниләри јерләшдИрмәк үчүн истифадә
етсинләр."
Ајдын көрүндүјү кими, чар Русијасы заманындакы көчүрмә
үсулундан "халгларын азадлыг бешији" адландырылан Совет
Иттифагы дөврүндә дә ејни чүр истифадә олунду. Бу әслиндә
депортасија иди.
"Панорама" гәзетинин 3 апрел 1997-ҹи ил нөмрәсиндә "Ермәниләр Сталинин әли илә азәрбајчанлыларын депортасијасына наил
олдулар" адлы мәгаләсиндә Ајаз Гоҹајев һаглы олараг гејд
етмншдир: *
"Депортасија шәхсин, дөвләт һүдудларындан кәнара мәчбури
чыхарылМасыдыр. Депортасијаја өлкә әразисиндә мүвафиг иҹазәси
олмадан јашајан харичи вәтәндашлар, вәтәндашлығы олмајан
адамлар, һәмчинин дикәр "арзуолунмајан шәхсләр" мэ'руз галыр.
Амма Азәрбај^ан халгынын јалныз XX јүзилликдә башына
кәтирилән мүсибәтләр, өз'~Доғма јашајыш јерләриндән бир нечә
дәфә мәҹбури сурәтДә вә күтләви Ш&килдә чыхарылмасы
депортасија мәфһумунун мәһдуд чәрчивәлн олмадығыны сүбут едир.
Ермәнисганда јашајан азәрбајҹанлылар, һәмчинин мүсәлман
күрдләр нә хариҹи өлкә вәтәндашлары идиләр, нә дә вәтәндашлығы
олмајан шәхсләр. Онлар буранын көклү сакинләри идиләр. Амма
"түрксүз Ермәнистан" үчүн азәрбајҹанлылар һәгигәтән дә
арзуолунмаз иди. Она көрә дә онлара гаршы бир нечә дәфә
депортасија әмәлијјаты һәјата кечирилди".
Мараглыдыр ки, XIX јүзиллијин икинчи јарысындан ермәни
милләтчи ■ тәшкилатлары өзләринә бөјүк . дөвләт јаратмағы
планлашдыраркән башга милләтләрин • Гафгаздан вә дикәр
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рекионлардан говулуб чыхарылмасыны да унутмур, бу сијасәтн
ачыгҹа ғејд сдирдиләр. Вахтилә Тбилисидә чыхан "Мшак” ермәнп
гәзетиннн редактору да мүсәлманлара "кечмишдә күчлә зәбт
еләдпјинпз бизпм јерләрн тәрк едиб Әрәбистан сәһраларына
кетмәјп" тәклнф едпрдп. (бах "Әкинчи" гәзети, 4,17 феврал 1877-чи
пл) O дөврдә "Мшак" вә днкәр гәзетләрдә бу фнкир ардычыл тәблиғ
о.пупмушдур. һәмнн ермәнн идеолокпјасы совег дөврүнүн миллн
снјасәтпндә
ачыг-ашкар
"бәһрә"
вермәјә
башламышды.
Азәрбајчанлылар мүхтәлиф бәһанәләрлә Орта, Асијаја вә
әлверишсиз аран торпагларына көчүрүлдү.
Көчүрүлмә ишн илә әлагәдар лазымм һазырлыг ишләрп
апарылмадығындан, әһалннпн pə’jıı өјрәнилмәдән, кочүрмәннн
сәбәби вә шәртләрп нзаһ олунмадан пнеанн һүгуглары тапдалајан бу
ҹүр һөкумәт гәрары o гәдәр мәнтнгсиз иди ки, сонралар верилән
әлавә гәрар вә сәнәдләрлә дә сәһвләрп дүзәлтмәк, мәкрлн нијјәти
өрт-басдыр етмәк мүмкүн дејилдп. 1948-ҹи ил март ајынын 10-да
"Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга азәрбајҹанлы
әһалиннн Азәрбајчан ССР-пн Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси илә
әлагәдар тәдбирләр һаггында" гәбул етдији икинчи гәрарда санкп
бпр гәдәр јумшаглыг вар иди. J ə'hh бурада гејд олунурду кп, көчән
әһалн өзләри илә кәнд тәсәррүфаты машынларЫны, аваданлығы,
чанлы вә механики гошгу гүввәләрнни, бүтүн новдән олан ев
һејванларыны вә гушлары, ары аиләләрпни, нәглијјат васитәләрини
вә башга әшјалары да апара биләр.
"Апара биләр"! Гәрарда бунлары јазмаг асандыр. Куја онлара
бојүк һөрмәт бәсләнир, лүтфкарлыг едилпрдп. Һалбукн, дағ
кәндләрнндән бу әмлаклары дашымаг олдугча мүшкүл мәсәлә иди.
Әввәлкн гәрарда "пулсуз олараг пки тона јахын ев әшјасы вә кәнд
тәсәррүфаты һејванларынын апарылмасы" кпми мәһдудијјәт, норма
гојулса да, мүһарибәдән сонра ачпыг, сәфаләт пчиндә јашајан
кәндлннин һеч өз һајына галмаға, арвад-ушағы сағ-саламат "сүркүн
јеринә" апармаға белә нмканы јох иди. Дикәр тәрәфдән, аиләләрин
әксәријјәти башсыз галмышды, кишпләрнн чоху ҹәбһәдән
гајытмамышды, јахуд да әлил, хәстә вәзнјјәтпндә иди. Ағыр
игтпсадп вәзијјәтдә 'олан дағ кәндләрпннн әһалисннә дашынмаз
әмлакы гпјмәтләндирилпб әвәзп өдәншшрдн. 1948-ҹи нлин iuik
кочурмә әмәлифатлары көстәрдп ки, дағ кәндләрпндә јашамыш
әһали Күр-Араз овалығынын иглнм шәраитпнә ујғунлаша билмнр.
Дәһшәтлп
фактдыр ки, Азәрбајчанда да кочүрүләнләрп
јерләшдирмәк пшинә Азәрбајчан ССР Назпрләр Советпнин шө'бә
мүдирн Н.Брутенс вә Р.Севумјан рәһбәрлпк еднрдиләр. Нечә
дејәрләр орада ермәннләрпн јаздыгларыны бурада дүзүб-гошан да
ермәниләр иди.
Фактлар көстәрир ки, лазымп шәраит олмадығына көрә бэ'зн
јерләрдә көчүрүләнләр төвләләрдә јерләшдирплмәлп олурдулар.
Товуз рајонунда вәзидјәт белә олмушду. Ашағы Көриүлү -кәндиндән
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кочүрүлмәли олан 16 аиләнин бпр гисми Јухары Көрпүлү кәндинә,
бмр т е м и исә Борчалыдакы гоһумларыиын јанына пәнаһ апармалы
олмушдулар. Кочүрүлән аиләләрин бир чоху алачыгларда, јахуд
ачыг сәма алтында јашамаға мәчбур иди. Бэ'зи амләләр гышда белә
кеҹәләмәјә ев тапа бнлмәммшдн. Кочкүнләрә ајрылан јерләрдә
нәинки нормал вә ја минимал шәраит јох иди, һәтта ичмәли су белә
тапылмырды. Архив сәнәдләрпндән көрүнүр ки, Ермәнистандан
тәләм-тәләсик, зорла ешалонлара долдурулуб көчүрүлән әһали узун
мүддәт вагонларда, дәмирјол' стансијаларында галмаға мәчбур
олмушлар. Әлаҹсыз галан јерли һөҝумәт нүмајәндәләри көчкүндәри
јерләшдирмәјә бпна тапа билмәдикләрннә ҝорә онлары кәндләрә,
аиләЛерә пајлашдырырдылар. Онсуз да чәтин вә имкансыз олан
аран кәндләриннн јерли әһалиси бу ағырлыға дөзә бплмир, һәм
кәлмәләр, һәм дә јерли әһали чыхылмаз ағыр вәзпјјәтә дүшүрдүләр.
1950-ҹи илдә көчүрүләнләр үчүн 350 ев тикмәк планлашдырылса
да* фактики олараг 47 ев пиша едилмишди.
Атахан Пашајев "Көчүрүлмә" китабында бу чүр чохсајлы тарихи
фактик материала јер вермишдир. Орада мисал кәтирилән
Зәнкибасар рајонунун "Азад" колхозундан Ағчабәди рајонунун
Молотов адына колхозуна көчүрүлән Әмпр Исмајыловун 1951-ҹи
плдә Сталинә кондәрдији бпр телеграм олдугча диггәтчәкиҹидир:
"Әзиз Атамыз!... Азәрбајҹанда бпзпм јашајышымыз үчүн шәраит
јохдур. Азәрбајҹанын иглим шәраити бизә ујғун дејил.
Ушагларымыз орада тәләф олду, өзүмүз исә бу күнә гәдәр хәстәјик.
Әзиз Ата! Сиздән хаһиш едирик км, бизә имкан верәсиниз, јенә дә
Ермәнистан ССР-дә јашајаг".
Будур "көнүллүлүк" ады илә зорла кочүрмәнмн бәһрәсн. Ҝеријә
гајыдан аиләләрин дә күнү rapa олурду. Ермәннстан рәһбәрләри
керп дөнәнләри сыхма-боғмаја салыр, онлара олмазын әзнјјәт верир,
диван тутурдулар. Ермәнистан ССР Назнрләр Советинин сәдрн
С.Карапетјан Совет һөкумәт даирәләринә е’тираз мәктубу вә
телеграмлар көндәрәрәк билдирирди ки, һөкумәт тәрәфиндән
гәрарлашдырылмыш көчүрмә гајдаларыны поздуглары үчүн кери
гајыданлары Ермәнистан тәрәфи гәбул едә бплмәз. "Кочүрүлмә"
китабында гејд олунан бир факт да олдугча мараг доғурур: "1952-ҹи
илдә Ермәнпстан ССР-дән көчүрмә планы 124,6% јеринә јетирилир.
Көчүрүләнләр үчүн ев тикилмәсн планы исә 80,6% өдәнилир."
Вахтилә Ермәнистан ССР-ин Зәнкнбзсар рајонундан олан Рза
Нәсир оғлу Мәммәдов јазыр ки, 1948-ҹн илин март ајында
Азәрбајҹан ССР Назирләр Советпнпн сәдри Тејмур Гулнјев вә
Мәркәзи Комитә каТибинин икинчи мүавпни һәсән Сејидов вә
башгалары бизим рајона кәлнб топланты кечирднләр. Т.Гулпјев дедп
кн, Ермәнистанда јашајан азәрбајҹанлылар Сталин јолдашын
разылығы илә көчүрүлмүшдүр. Республнкада јашајан азәрбајҹанлылары Газахыстана көчүрмәк пстәјирдиләр. Лакнн Мирҹәфәр
Бағыров онлары Азәрбајҹана кочүрмәјә разылыг алыб. Р.Мәммәдов
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хатирәләриндә јазыр: "Сејидли кәндинин, Д^арычаларын, ҺәбиЛ
кәндинин, Рејһалынын, Гулучанын вә Рәнчбәрин әһалисини
чәлтикләрини топламамыш, милисин вә сәрһәдчиләрин көмәји илә
зорла говдулар... 1950-чи илин нојабр ајында Учара кбчдүк. Һавалар
сәрин иди. Јајын истиси дущэн кими ҹамаат истијә таб кәтирә билмәди, чохлары вәфаг етдИ. Һәмин ил биз көчәндә Ағбаба рајонундан
(иидики А мЗ сијз рајонундан) көчүрүлән әһалинин Зәрдаб рајонуна
кәҮирмишдиләр. Онлар орадан гаЈыдыб Учар рајонундакы
дәммрјолун кәиарында ири боруларын ичинә кирәрәк јағышдан
озләрнни горујурдулар" ("Панорама" гәз., 3 ијул 1997-чи ил).
1953-чү илдә Сталинин олүмүндән сонра көчүрүлән әһали бир
гәдәр үрәкләнир вә зора табс олмаг истәмирләр. һәмин илдән
керијә өз көһнә јурдунА гајыдаи , көчкүнләрин сајы чохалмаға
башлајыр. Ермәнистан ÖCP рәһбәрләри буна гәти е'тиразларыны
бнлдирирләр. 1954-чү илин апрелинә гәдәр 1155 аилә өз әввәлки
јерләрннә гајытмышды. Гајыдан .әһалијә гаршы ермәниләр сәрт
гәдбир көрүр, мнлисин комәји илә онлар дөјүлүб тәһгир олунур,
паспорт гејдијјатына- котүрүлмүр, ишләмәләринә имкан верилмирди.
Әһалн тамамнлә сәфаләт ичиндә јашамаға мәҹбур олурду.
Сәнәдлдрдән көрүнүр ки, Күр-Араз овалығына көчүрүлмүш
анләләрдән 100-дән чоху өзләри үчүн јашајыш еви ала билмәмиш,
јерлп колхозчуларын евиндә јашамышдырлар. Бэ'зи јерләрдә
көчүрүләнләрнн јералты торпаг пәјәләрдә јашадыглары вә кери
гачдыглары гејд олунмушдур.
һәмин дөврдә рәсми ҹәдвәл үзрә көчүрүләнләрдән, гејдијјата
алынан әһалидән башга хејли әһали дә өзбашына Азәрбајчана көчмүшдүр. Мәсәлән, о заман Веди рајон Совет Ичраијјә Комитәсинин
сәдри А.Мәммәдов Ермәнистан ССР Назирләр Советинин сәдри
С.Карапетјана билдирирди ки, тәкҹә сон 5 күндә әлавә 75
тәсәррүфат Вединн тәрк едәрәк Азәрбајҹана кетмиш вә бу чүр
кедәнләрин сајы күндән-күнә артмагдадыр. (А.Пашајев, "Көчүрүлмә", сәһ. 31).
Буна сәбәб нә иди? Рәсми көчүрмәјә "көнүллүлүк" ады верилсә
дә, һамыја күн кпмн ајдын иди ки, бурада көнүллү һеч нә јох иди.
Сталинин имзаладығы rəpap зор күчүнә дә олса јерпнә јетирипмәли
иди. Мәҹбури көчүрмәдә әһалн ешалонларла апарылыр, малмүлкүнүн чоху әлиндән чыхыр, вагонларда, стансијаларда
кеҹәләмәлп вә ја јашамалы олур, мәнзил башына чатаначан чоху
хәстәләнир, онлара тибби јардым көстәрилмирди. Кетдикпәри
јерләрдә гураглыг, сусузлуг вә ачлыг көрүрдүләр. Кеч-тез
Ермәнпстандакы әһалинин һамысынын зорла көчүрүләҹәји барәдә
шајиәләр кәзнрдп. O заманлар мүһарнбәдә бөјүк гәһрәманлыг
көстәрмиш Хыдыр Мустафајевин белә сөзү кечмнр, өз гоһумларына
јардым көстәрмәк үчүн, онларын аран јерләрннә дејпл, јарымдағлыг
зонаја, һеч олмазса, Ханлар рајонуна көчүрүлмәси барәдә
хаһпшләрпнә әмәл олунмурду. Буну көрән әһалнннн чоху дөвләт
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тәдбнринмн гәддарлығына мэ'руз галмамаг үчүн өзбашыка көчмәјин
даһа фајдалы олаҹағыны дүшүнүрдүләр. Белә һадда, һеч олмазса
онлар чадырларда, вагонларда, јералты газмаларда јашамагдан,
малјарија нә башга apan хәстәликләрнндән јаха гуртара бпләрдиләр.
O заманлар јолларда өләнләри дәфн етмәк, хәстәләнәнләрин
мүаличәсн илә мәшғул олмаг да мүшкүл мш иди. Ермәнистанла
Азәрбајчап йрасында мәсафә јахын олса да көчүрмә проблеми ағыр
вә чәтпн идп.
Республика президенти һејдәр Әлијев чәнаблары һаглы олараг o
дөврү хатырладараг, үрәк ағрысы илә дсмпшдир: "һамымыз јахшы
билирик км, о вахт бизмм сојдашларымыз — азәрбајчанлылар o јерләрдән, o доғма вәтәнләриидән, јурдларындан зорла чыхарыларкәи,
депортаспја едмләркән itə гәдәр иткнләр вердиләр, чәтишшкләрә
мэ'руз галдылар, нә гәдәр инсанлар тәләф олдулар... Һәтта мэ'лумдур ки, бэ'зилэри бурада jaıuaja билмәдиләр, кпзли олараг гајыдыб
өз јерләрпнә, евләринә кетдиләр. Hə гәдәр әзаб, әзијјәт,
чәтинликләр чәкдиләр. һесаб едмрәм ки, бу да бизим халгымыза
гаршы едилән ән бөјүк әдаләтсизликдир" ("Азәрбајчан" гәзети, 28
мај 1997-ҹп ил).
O заман јол верилән сои дәрәчәдә антиһуманист әдаләтсизликләрдән бири дә бу иди ки, көчүрүлән азәрбајҹанлыларын
Гарабаға, һәтта аз да олса ермәнпләр јашајан, һавасы, пглимп
Ермәнпстаидан кәләнләрин јерләрпнә ујғун олаи әразиләрдә
јерләшдмрилмәсннә һәр вәчһлә мане олупурду. Мәсәлән, Дағлыг
Гарабағ Мухтар Вилајәтннә бағлы олан Мартуни рајонуна
көчүрүлмүш әһалпјә чох rıııc мүпасибәт бәсләнмишдир. O вахткы'
һесабатларда • Мартуни рајонуна көчүрүлмүш әһалинин чох
ачынаҹаглы вәзијјәтдә олмасы кестәрилмишдир. Мнллијјәтчә
ермәпи олан јерлп рәһбәрләрпн бу чүр мүнасибәти сајәспндә
Мартунијә көчүрүлмүш азәрбајҹанлылар орадан гачыб дағылмаға
мәчбур олмушдулар. О заман Азәрбајчанын бу саһә илә мәшғул
олан рәһбәрләрпннн сәрнштәсизлији үзүндән (әслнндә бу ншә дә
epMƏHiuıəp башчылыг едмрдиләр) Дағлыг Гарабаға азәрбајчанлылар
көчүрүләркән јашајыш үчүн шәрапт олмајан елә јерләр нәзәрдә
тутулмушду ки, әһалн орада гала бипмәсин, ермәннләрин етник
таразлығы позулмасын. Ермәнн рәһбәрләр узагкөрәнликлә бу
мәсәләни һәмишә диггәт мәркәзпндә сахлајырдылар, азәрбајҹанлы
рәһбәрләр исә һәмишә олдуғу ними бу мәсәләјә әһәмпјјәт верммр,
лагејдлик көстәрирдиләр. А.Пашајев сәнәдлорә нстимад едәрәк
јазыр: "1949— 1953-чү илләрдә Ермәпнстан ССР-дән кочүрүлән бпр
нәфәр дә азәрбајҹанлы Дағлыг Гарабағ әразисинә бурахылмамыш
әксинә, "дахили көчүрүлмә" ады плә 1949-чу илдә Дағлыг 1арабағда
132 (549 нәфәр) азәрбајҹанлы аиләси Азәрбајҹан ССР-ин Ханлар
рајонуна көчүрүлмүшдүр... Беләликлә дә, "Бөјүк Ермәнистан" үчүн
әразиләр
бошалдылмасы
ишм
планлы
сурәтдә
давам
еггдирилмпшдпр".
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Ермәнистан рәһбәрләрн һөкумәт гәрарларынын харичиндә дә
пш көрмәјә ҹәсарәт едәрәк планда нәзәрдә тутулмамыш кәндләри
бошалтмаға cə'j көстәрнрдиләр. Хүсусилә сәрһәд зоналарында
стратежп әһәмпјјәтлп бөлкәләрдә јерләшән азәрбајҹаагтылар јашајан
кәндпәрнн бошалдылмасыны онлар әсас вәзифә кпмн гаршыја
гојмушдулар. Мэ'лумдур кн, дашнак ермәнп һөкумәтн 1918-чи илин
декабрында Борчалыны әлә кечпрмәк үчүн Күрҹүстана мүһарибә
е'лан етмпшдн. Борчалы әразисп, бнлднјпмнз кнми Тифлисә гәдәр
узапыр. Ермәнпләрмн Тпфлисә дә саһиб олмаг кимн максимум
програмларынын мөвҹудлуғу барәдә һәлә XX јүзиллпјин әввәлиндә
И.Г.Чавчавадзе "Ермәниләр вә фәрјад едән дашлар" (Тифлис, 1902;
Бакы, Елм нәшријјаты, 1990) китабында јазмышдыр. Һәмнн мәгсәдә
чатмаг үчүн ермәниләр, фүрсәтдән истпфадә едәрәк Ҝүрчүстанын вә
Азәрбајҹанын башынын гарышыг вахтында харичи дәстәкләринә
күвәнәрәк бу торпаглара саһиб олмаг истәјирди. Борчалы
әразнсинин исә демәк олар ки, 85 фаизиндә азәрбајчанлылар
јашајырдылар. О вахт бу әразнләрә там саһиб олмајан ермәниләр
1949-ҹу нлдә Борчалыја битишик олан, әслнндә әввәлләр
Ҝүрҹүстана вә Азәрбајчана аид олан торпағлары бошалтмаға
нштаһлаидылар.
1949-чу илдә Ҝүрҹүстанын (Борчалынын)
гоншулуғунда суварылан мүнбит әразнләрн вә абад евләри олан
Ләмбәли кәндини бошалтмаг үчүн Ермәнпстан ССР Назирләр
Советпнпн сәдри С.Карапетјан орадакы колхозу ләғв етдп. Бәһанә,
сәбәб псә чох мәнтнгсиз иди. Ҝуја бурада субтроппк бнткиләр
совхозу јарадылаҹағдыр. һеч кәс сорушмурду кп, нә үчүн онлар өз
евләрмндән чыхарылмалыдырлар. Ахы, бу совхозда елә бу кәндин
адамлары да ншләјә биләрдмләр. 1949-ҹу нлнн декабр ајында, гарлы,
шахталы күнләрдә 225 азәрбајчанлы аиләсн Ләмбәлидән
чыхарылмышды. Әһали Ҝүрчүстанын азәрбајчаилылар јашајан
кәндләрннә пәнаһ апармышды. Лакнн бурада да Ҝүрчүстан
һокумәтп ишә гарышыб онлары Борчалы әразпспндән говду.
С.Ҝарапетјанын көстәрпшн плә онлар өз евләрннә бурахылмадылар
вә дахмли көчүрүлмә јолу илә Басаркечәр рајонуна кәчүрүлдүләр.
Гыса мүддәтдә нсә ләмбәлпләрин евләрннә ермәни аиләләри
јерләшдприлди. Кәндин гәбнристанлығы дағыдылараг гәбпр
дашлары гәбристанлыгда инша едилән шәраб заводунун
тпкинтисинә сәрф олунду. Зорла Бачаркечәрә кондәрнлән
ләмбәлнләр өз јурдларына гајытмаг үчүн мүбарпзәјә башлајыр,
Москваја мүрачпәт еднр, ССР Назнрләр Советмнин јени сәдри
Ҝ. M. Маленкова далбадал
мәктуб, телеграм вә әризәләр
кәндәрпрләр. Өз евләринп тәләб еднрләр. Апләләрин әксәријјәти
Басаркечәрдән кери гајыдараг доғма кәндпәринин јахынлығында
јералты "гара дамлар" газыб јашамаға башлајырлар. Москвадан ССР
Назирләр Советинин көсгәришн нлә ССР Кәнд Тәсәррүфаты
Назирлијн баш көчүрмә ндарәсн рәиснннн мүавнни башда олмагла
јердә вәзпдјәти өјрәнмәк үчүн Ләмбәлијә комиссија кәлир. Јохлама
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заманы азәрбајҹанлыларын шикајәтинә сәбәб олан фактларын
һамысы тәсдигләнир. Комиссија Ермәнистан ССР рәһбәрлијмнин
ганунсузлуға јол вердији барәдә Ермәнистан КП МК-нын биринҹи
катиби Товмасјана ма'лумат верир. Факт гаршысында галан
Ермәнистан рәһбәрлијк КП МК-нын "Ләмбәлидә евләрин кечмиш
саһибләринә гајтарылмасы вә онЛарын совхозда ишә гәбул едипмәси
барәдә" гәрар вермәјә мәҹбур олур. (бах А.Пашајев. көстәрилән
әсәри, сәһ.36). Бунунла белә ләмбәлиләрин әксәријјәти өз евләринә
саһиб ола билмирләр. Онлары совхоз фәһләләри үчүн инша
едилмиш евләрә јерләшдирирләр. Тәәссүф ки, o замандан
ермәниләшмәјә башлајан 4 пара кәнддән ибарәт олан Ләмбәли вә
она гоншу олан Јухары вә Ашағы Көрпүлү кәндләринин әһалиси
1988-чи илдә јенидән говулдулар. O заман әһалинин кери
гајтарылмасына там шәраит вар иди. Лакин һүгуглары уғрунда
ардычыл мүбаризә апаран бу әһали Ә.Вәзировун јаланчы вэ'длэринэ
алданараг узун мүддәт евләрини белә дәјишдирә- билмәди вә ән
нәһајәт дә Совет вә Азәрбајҹан рәһбәрлијинин јарыгмаз фәалиЈјәти
нәтичәсиндә ағыр гачгынлыг талеји илә барышмалы олдулар.
Онларын бүтун әмлаклары да ермәниләрә гисмәт олду.
Ермәнистанын рәһбәрләри 1948—1953-чү' шг көчүрмәләрини
бәһанә едәрәк башга чиркин мәгсәдләрини дә һәјата кечирдиләр.
Ермәнистанда интелектуал сәвијјәли, савадлы азәрбајҹанлыларын
сајыны азалтмаг мәгсәди илә әһалинин хејли һиссәсинин
көчүрүлмәсини бәһанә едәрәк орадакы Азәрбајчан дилиндә олан
али вә орта ихтисас мәктәбләринин бағламаға башладылар. 1930-ҹу
илләрдән мөвҹуд олан али мәктәбләр, техникумлар, Аәзетләр
күтләви сурәтдә ләғв едилди. Х.Абовјан адына Педагожи
Инсгитутда мөвҹуд олан дөрд факүлтәдән (азәрбајҹан дили вә
әдәбијјаты, тарих, чоғрафија, физика вә ријазијјат) ибарәт олан
азәрбајҹанлы бөлмәсинин әјани вә гијаби шө'бәләри бағланды. 1925ҹи илдән азәрбајҹанлылар үчүн тәшкил олунмуш Јереван Педагожи
Техникуму бөјүк еһтијаҹ олдуғу һалда ләғв едилди вә сонра
Азәрбајчанын Ханлар рајонуна көчүрүлдү (бах И.Мәммәдов,
С.Әсәдов. Ермәнистан азәрбајҹанлылары вә онларын аҹы талеји,
Бакы, 1992, сәһ. 50-54).
Ермәнистандакы азәрбајчанлылара гаршы күтләви тәзјигләрин
јени мәрһәләси 1960-ҹы илләрдә башланды. Бу дөврдә мәтбуатда
милли һиссләри гызышдыран, азәрбајҹанлылара гаршы кин вә
нифрәт ојадан мәгалә вә китаблар, кинофилмләр чәкилмәјә
башланды. 1965-чи ил апрелин 23-24-дә Јереван шәһәриндә ермәни
кеносидинин 50 иллијинин гејд едилмәси, 400 минлик нүмајиш
кечирилмәси, гисас; алмаг, Гарабаға, Нахчывана, Түркијә әразиләринә саһиб олмаг шүарларынын ирәли сүрүлмәси Ермәнистанда
азәрбајчанлылара гаршы күтләви тәзјигләрин күҹләнмәсинө сәбәб
әлду. Бу тазјигләр нәтичәсиндә он минләрлә азәрбајҹанлы тәдричән
өз доғма јурдларыны тәрк етмәјә мәчбур олду.
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Јетмишинҹн илләрдә азәрбајчанлылара гаршы дүшмәнчилик
тәблиғаты даһа да кенишләнмәјә, ачыг шәкил алмаға башлады.
Харичи өлкәләрдәки ермәни милләтчи тәшкилатлары исә
фәалијјәтләрини хејли кенишләндирмәјә наил олдулар.
Ј973-чү . нлдән башлајараг хариҹи өлкәләрдә түркләрә вә
азәрбајчандылара гаршы террор вә башга сијаси тәдбирләр һәјата
кечирилди. Түркијәнин онларла дипломаты кизли ермәни ордусунун
үзвләри тәрәфиндән өлдүрүлдү. Ермәнистанда азәрбајчанлылара
гаршы кизли, планлы өлүм тәдбирләри ичра олунду.
1979-ҹу ил сентјабрын 3-6-да ермәниләр Парисдә конгрес
кечирдиләр. Бу конгресдә АСАЛА террор тәшкилаты, Гарабаға
Јардым Чәмијјәти вә он алты сијаси тәшкилат иштирак едпрд^Бу^.
тарихдә Дүнја ермәниләринин Биринҹи Конгреси ады илә Лјј£
олунур. Бу конгресдә Совет Ермәнистаиында ермәниләрин
мүбаризәси, Гарабағ мәсәләси вә с. барәдә ујдурма "проблемләр"
мүзакирә едилди.
1982чи илдә Суријада ермәни килсәсинин тәшәббүсү илә Совет
Ермәнистанындан олан фанатик милләтчиләр, террорчу груплар вә
тәшкилатлар бирләшәрәк Гафгазда ермәниләрин сых јашадығы
әразиләрин вәзијјәтини мүзакирә етдиләр вә Дүнја ермәниләринин
Икинҹи Конгресинин кечирштмәсини гәрарлашдырдылар.
1983ҹү илдә Лозанна шәһәриндә Дүнја ермәниләринин Икинчи
Конгреси топланды. Бу конгресдә Совет Ермәнистанындан кәлән
"Гнчаг" "Дашнаксутјун" вә "Верегмијел" террорчу тәшкилатлары
тәмсил олунурдулар. Гарабаға Јардым Чәмијјәтинин дә иштирак
етдији бу конгресдә Совет Ермәнистанынын 29.000 кв.км-лик
әразисинин она азлыг етдији мүзакирә олунду вә Ермәнистан
әразиләринин кенишләндиршшәси уғрунда мүбаризә компанијалары апарылмасына гәрар верилди.
1985-чи ил ијунун 13-дә Франсанын^евр шәһәриндә Дүнја ермәниләринин Үчүнчү .-Конгресинин топлантысы кечмрилди. Террор
тәшкилатлары вә фанатик групларын иштирак етдији бу^кИТҺгресдә
АСАЛА террор тәшкилаты формал олараг иштирак етмирди. Бурада
мүбаризәнин сијаси јолла давам етдирилмәси, террорун исә
дајандырылмасы rəpapa алынды. Конгресдә Јунаныстанын түркләрә
гаршы јүрүтдүјү сијасәт мүдафиә едилди. Азәрбајҹанда ермәниләрин
сых јашадыглары әразиләрин Ермәнистана верилмәси барәдә гәрар
гәбул едапмәси нәзәрдә тутулду.
1985-ҹи илдә Франсанын Марсел шәһәриндә башга бир топланты
да кечирилди. Бурада Совет Иттпфагында јени һакимијјәтә кәлән
Горбачовдан ермәни мәсәләсинин һәллиндә истифадә етмәк јоллары
мүзакирә едилди, јени рәһбәрлијнн ермәни мәсәләсинә диггәт көстәрәчәји ачыгча гејд олунду. Бу топлантыда Азәрбајчан торпагларында, o чүмләдән Гарабағда јашајан ермәниләрин мүбаризәјә
һазырланмасына, тәблиғатын даһа да күчләндирилмәсинә гәрар ве
рилди.
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1987-ҹм ил нојабр ајында Москва шәһәрммдә ермәнп
гәбристанлығында кечнрилән топланты да мәһз 1985-чи ил
Јығынҹағыида гәбул едплмпш гәрарларын иҹрасы илә бағлы иди. Бу
гоплантыја
даһа
чох
ермәнн
килсәләринии
кешпшләри
Јығышмышдылар. Бурада 'Тарабағ бшимдир, бнз торпагларымызы
керп истәјнрпк" тәләбн нрәли сүрүлдү вә бунуила да Гарабағын
плһаг еднлмәсн уғрунда һәрәкатын јеии доврү башланды. Мәһз
бундам сонра әввәлчәдән һазырланмыш плана ујғун шәкилдә
Јереванда
ермәнп
террор
тәшкилагларынын
мплләтчп
фанатнкләрнндән nə* дашнаксутјун партијасынын нүмајәндәләриндәп пбарәт "Гарабағ Комитәси", Дағлыг Гарабағда псә
"Крунк" тәшкплаты јарадылды. 1973—1985-ҹм плләрдә террор
һәрәкатында фәал иштпрак едән "фәдап"ләр бу тәшкплатлара
хидмәтә ҹәлб едплдпләр. Бу вахтлар ермәпи килсә рәһбәрләриннн
топлантысы кечприлдп вә бу топлантыда ермәии килсәләрпнпн
'Тарабағ һәмрә'јлнк Ҝомитәсп" вә онун мәркәзи tə 'ciic олунду.
Мәркәзпн
әсас
вәзифәси ермәниләрпп
Гарабағ уғруида
мүбарпзәсинә көмәклик костәрмәк, бу јолда кәрәк олам мадди
јардымлары tə ' miih етмәк иди. Онларын јардым вә тәшәббүсү нлә
АБШ-да "Ермәнн Ассамблејасы" формалашдырылды. Бу тәшкилата
Америка рәһбәрлнјмндә, сенатда ҹидди ишләр апармаг вәзифәси
һәвалә олунду. Әсас мәгсәд Амернка-Совет данышыгларында
ермәниләрнн нстәкләрнннн һәјата кечмрилмәсннә чалышмагдан
пбарәт иди. Авропа дөвләтләрннпн пајтахт шәһәрләрпндә чмдди
тәблнғат ншн апарылырды. Ермәннстаидан вә Гарабағдан азәрбајҹанлы әһалнннн говулуб чыхарылмасы планлары һазырланырды. Бу
планлара ујғун олараг кнзли вә ачыг тәдбнрләр һәјата кечнрилмәјә
башланды. 1987— 1988-ҹи илләрдә Ермәнмстанда јашајан азәрбајҹанлылара гаршы конкрет- тәдбнрләр планлашдырылыб һәјата
кечирилсә дә вә бу барәдә Совет һокумәти рәһбәрлијнндә кифајәт
гәдәр мэ’лумат олса да, бу террор вә сепарагчылыг актларынын
дөвләт сәв|фјәсиндә гаршысыиын алынмасына ҹәһд костәрплмәди.
'Тарабағ Комптәсн" әтрафына топлашан террорчулар фәал
һәрәкәтә кечднләр. 1988-чи нлин ганлы фачиәләрн белә башлады.
Гачгынлығын ән фаҹпәли мәрһәләсн дә мәһз 1988-ҹп нл олду.
'Тарабағ бизимдир", "Рәдд олсун түркләр" дејә фэалиЦэтэ башлајан
ермәни террорчу дәстәләрннин нлк һәмләләрп заманы Москваја вә
Бакыја шнкајәтә кәлән нүмајәндәләр өз јерләринә мә’јус
гајыгдылар. 1988-чп нлии апрел-мај ајларымда Азәрбајҹана говулан
әһалини оз јерләрннә гајтармаг ҹәһдләрн дә баш тутмады. Ҝерн
гајытмаг мсгәјән әһалмјә гаршы даһа амансыз һүҹумлар башлаиды.
Совет һөкумәтнннн вә Ермәнистаныи һүгуг-мүһафизә органлары
динҹ әһалини мүдафиә етмәк әвәзннә гәсдән 'аҹнзлнк едир,
лагејдлик көстәрир вә ортүлү шәкилдә^epjiləHH террорчуларыиа
шәраит јарадырдылар. Москванын бирбаша тәзјиги вә дигтәсн
алтында ишләјән Азәрбајҹан партија вә дөвләт рәһбәрләрп дә гәти
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тәдбпр корә бмлмнр, Горбачовун јалан вэ'длэринэ инанараг вахт вә
пмканлары удузурдулар. Беләликлә, 1988-чп илин декабр ајынадәк
Ермәннстандакы азәрбајчанлылар, мүсәлман күрдләр вә б.
халтларыи нүмајәндәләри Лвулдулар. 300-дән чох адам ишкәнчә
нлә олдүрүлдү вә јахуд јолларда сојуг вә ачлыгдан һәлак олду. 350
Minıə јахыи адам исә оз ев-ешијнндән дидәркпн дүшдү. Јенә дә
гачгынларын Гарабаға вә Бакыја јерләшдприлмәсинә мане олдулар.
Гачгынлыг доврүндә вәтәнпәрвәр адамларыы јардымларындан
башга гачгыилара дөвләт сәвмјјәснидә һеч бнр көмәк коегәрилмәдн.
Москванын вә ермәнм тәшкплатларынын тэ'спрп алтына дүшән Ə.
Вәзпров вә А.Мүтәллнбов кпмн рәһбәрләрпп сәрпштәсизлијн,
сијасп сәбатсызлығы, узагкөрмәзлији вә мајмаглыглары үзүндән
Дағлыг Гарабағ вә онун әтраф рајоиларындан да ззәрбајҹанлылар
говулуб чыхарылды, әразиләримизин 20 фанзн ишғал едилдн.
1990-ҹы Илии сентјабр ајында Азәрбајчандан олан ССРИ халг
денутатлары ССРИ Алн Советнннн сесспјасына илк дәфә олараг
"Ермәннстандан азәрбајҹанлылдрын зорла говулмасы һаггында"
мүһүм бнр сәнәдлә мүраҹиәт етди. Бу сәнәд Али Советпн үзвләринә
пајланмыш вә мәтнп гәзетләрдә дәрч олунмушду (бах "Баку" гәзетп,
23 сентјабр 1990-чы нл). Лакпн тәәссүфләр олсун кп, ССРИ
һокумәтн, онун алн ганунверпчи тәшкплаты һеч бпр рәсмп тәдбир
кормәмишди. Бу бпр даһа o демәк пдп кп, Мәркәзп һөкумәт
азәрбајҹанлыларын ганунп, констптусмјон һүгугларына мәһәл
гојмур. Мәркәзи һөкумәтиы мәсәләјә там лагејдлик кестәрмәсп онун
бу ншләрин тәшкилатчысы олдуғуну тәсдпг едпрдп. Әввәлкн
көчүрмәләрин, сүркүипәрнн тарпхн гәһлплн дә белә бпр мәнтнгп
нәтнҹәјә кәлмәјә там әсас верир.
Азәрбајҹан Республнкасынын презндентп һејдәр Әлнјевин узагкөрәнлијн вә јорулмаз фәалнуәтн сајәсиндә атәшкәсин е'лан
олунмасы,
фактики
олараг
мүһарибәнин дајандырылмасы
мәһрумнјјәтләрә дүчар олмуш халгымыза хејлп тохтаглыг вермпш,
гачгынларымызын гәлбин&ә өз јурдларына дөнмәк үчүн үмнд
гығылҹымлары јандырмышдЫр. Азәрбајчан рәһбәрлијнннн нүфузлу
бејнәлхалг тәшкнлатларла апардығы днпломатнк көрүшләр ермәнн
сеператчылары ба-рәдә һәгигәтләрп үзә чыхарыр вә Гарабағ
мәсәләснннн сүлһ јолу илә, әдаләглн һәллннә инам јарадыр.
Азәрбајҹан Республикасынын президенти мөһтәрәм Һејдәр
Әлнјев чәнабларынын "1948-1953-ҹү илләрдә азәрбајҹанлыларын
Ермәнистан ССР әразиспндәкп тарихи-етнпк торпагларындан
күтләви сурәтдә депортаснјасы һаггында" бу барәдә хүсуси фәрман
пмзаламасы милли мүнаснбәтләр вә гачгынлыг проблемп нпә мәшғул олан бир шәхс кими мәнн даһа чох севпнднрди. Јахшы бплирәм
ки, бу фәрманын нечә бөјүк һүгугн-снјасн әһәмпуәтп вар. Ахы
Азәрбајҹан халгынын сон нкп јүз мл әрзмндә тарихн
торпагларындан, доғма ев-ешнјпндән чыхарылмасы факты узун
мүддәт тәдгпг едилмәмнш галырды. Ән ппсп ııcə бу иди кн, совет
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һакнмијјәти илләриндә бу барәдә гәтијјән данышмаг олмазды.
Тарих китабларында бу барәдә ја һеч јазылмыр, јахуд да һәгигәтләр
тамамилә тәһриф олунурду.
Ирәван ханлығы әразисмндә, Көјчәдән, Зәнкәзурдан, ЛориПәмбәк маһалындан, Шорәјелдән, Гарс вә Күмрүдән әһалинин
күтләви
шәкмлдә
чыхарылмасы
факты,
садәҹә,
милли
мүнагншәләрин, сијаси тоггушмаларын, мәһәлли сааашдарынын
нәтиҹәси һесаб едилир, бунунла да Русијанын азәрбајҹзнлыпара
гаршы
тәтбиг
етдији
дүшмәнчилик
сијасәти
мәһарәтлә
пәрдәләнпрфн.
1905, 19.15, 1918 вә 1920-чи млләрдә индики Ермәнистан
оразпләрпндә рус орду һиссәләринин көмәји илә дашнакларын
'етник тәмизләмә әмәлијјатлары да узун мүддәт беләчә өрт-басдыр
едилмишди. Башга бәлалар да вар иди. 20-30-чу илләрдә голчомаг,
мүлкәдар ады илә чохлу азәрбајчаплы аиләси Сибирә вә Орта Асгуа
әразиләринә сүркүн олунмушду. Бүтүн бунлар барәдә архивләпрдә
кифајәт гәдәр материал, дәлил-сүбут олса да, онлара депортасија
факты кими сијаси гијмәт вермәк гејри-мүмкүн иди.
— Бунлар артыг һөкумәт гәрарлары илә әсасланырды. Әкәр
әввәлки дөврләрдә һәмин мәсәләләр әл алтдан, кизли кедирдисә, бу
дәфә азәрбајчанлыларын көчүрүлмәси дөвләт сәвијјәсиндә баш
верирди. Бу барәдә 1947 вә 1948-чи илләрдә ССРИ Назирләр
Советннин бир нечә рәсми гәрары имзаланмыШды. Белә гәрарларын
верилмәси, һәм дә мүһарибәдән аз сонра кәндләрдә ачлығын һөкм
сүрдүјү, аилә башчыларынын чохунун кери гајытмадығы, јахуд алил,
хәстә вәзијјәтдә олдуғу бир шәраитдә һәјата кечирилмәси
халгымыза гаршы әсл дүшмәнчилик сијасәти иди.
Она көрә дә бу 'дәһшәтли һадисәнин тәдгиги барэяэ'рэсми
фәрманын верилмәси хүсуси әһәмијјәтә маликдир. Мөһтәрәм
президентимиз һәмин сәнәди имзаламагла тарихи бир мәрһәләнин
бүнөврәсини гојмуш олду. Онуи милли, сијаси, стратежи әһәмијјәти
сон дәрәчә бөјүкдүр. Бу бизә 1988-ҹи илдә Ермәнистандакы бүтүн
азәрбајчанлыларын сон нәфәринәдәк чыхарылмасына сијаси гијмәт
вермәјә һүгуги әсас јарадыр. Тарихдәки бошлугларын долдурулмасы, "ағ ләкәләрин" арадан галдырылмасы, "гара лэкэлэрйн" објектив шәрһи
баахымындан һәмин сәнәд тәдгигатчылар,
сијасәтчиләр үчүн бөјүк имканлар ачыр. Биз реал тарихи
тәдгигатларымызла депортасија проблемини өјрәнмәли, әсл
һәгигәти дүнја ичтимаијјәтинә, бејнәлхалг тәшкилатлара чатдырмалыјыг.
Мәһз бу јолла кәләчәк сијаси тәләбләримизи елми шәкилдә
әсасландыра биләрик. Бејнәлхалг һүгуг нормаларына, БМТ-нин
гачгынларын проблеми илә мәшғул олан комиссарлығын һүгуги
сәнәдләринә ујғун олараг халгымызын өз доғма горпагларына
гајтарылмасы мәсәләсини галдырмаг, гачгынларымыза статус
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вермәклә онларын ' итирилмиш һүгугларыны мүдафиә етмәк
имканларындац истифадә етмәлијик.
Өз даими вәтәндашларына ачыг-ашкар ишкәнчә верән, онларын
бүтүн һүгугларыны, ајаглајараг өмүрлүк ғачгына чевирән
Ермәнистан Республикасы, кечмиш совет һөкумәти бејнәлхалг
мәһкәмәләрә ҹәлб едилмәлидир.
Хапгымша гаршы јөнәлдилмиш бу сисгшли Д^имәнчилик сијасәтмнә, кәнд вә гәсәбәләрин талан едилмәсинә, күтләви гырғынлара
көрә сәбәбкарлара, даһа дүзү, чинајәткарлара лајигли чәза верилмәлидир.
“АзәрбајчАн"гвзепш. 17јанвар 1998-чи m.

"Республика" гәзети, 1,3 август 1997-чи ил (бах, һәмчинин, Исмајш
Вәлчјев, Гачгыилар. "Көјтүрк" нәшријјаты, "Өнәр", Бакы, 1996;
♦ И.Өмәроглу, O дағларда нәләр галды. Дидәркинләр, Бакы, Кәнчлик,

♦

1990, сәһ 123-146;

♦
♦

®мәРоглУ Вәлијее, Дунја сусур, тарих сусмур, Бакы, Кәнчлик,
И. Өмәроглу. Бурулғанлар ичиндә. "Күнәш" нәшријјаты, 1997.

Вагиф Арзумаилы
Лзәрбајчан Республикасы Елмлар Лкадемнјасы Мнллн
Мүнасибатләр Институтунун директору, филолокија слмләри
доктору, профессор

ДЕПОРТАСИЈА, СОЈГЫРЫМ, ГАЧГЫНЛЫГ
1920-чи илдә Ермәнистанда Совет, һакимијјәти
гурулдугдан сонра дашнак һакимијјәти дөврүндә гәдим ата-баба
јурдларындан дидәркин салынмыш, Азәрбајҹана, Ирана, Түркијәјә
вә Күрчүстана сығынмыш .мүсәлман гачгынларын бир гисми
Ермәнисгандакы өз доғма јурдларына кери гајытмаға мүвәффәг
олмушдулар.
Ермәнистан рәһбәрләри гачгынларын кери гајытмасынын'
гаршысыны алмаг мәгс^дилә мүхтәлиф бәһанәләр кәтирир, онлары
Ермәнисган әразисина • бүрахмаг истәмирдиләр. 1922-чв илин, јајында Ермәнисгггн һОкумәти куја јолухуҹу хәстәликләрин
јајылмасыны бәһанә едәрәк, Иран әразисиндә сығыначаг тапмыш
гачгынларын Ҹулфа кечид мәнтәгәсиндән кечәрәк Ермәнистана гајытмаларынын гаршысыны алмаг үчүн дәфәләрлә Азәрбајчан
һөкумәтинә мүрачиәт етмишди. Ведибасар вә Зәнкибасар
гачгынларына o шәртлә кери гајытмаға ичазә вермишдиләр ки,
онларын 1918-1920-чи илпәрдә ермәниләрә гаршы вурушмаларда
иштирак етмәмәләри сүбута јетирилмиш олсун.
~
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Лакпн Ермәннстан һөкумәтпнин мүгавнмәтпнә в? орада һөкм
сүрән аҹлыг вә сәфаләтә бахмајараг 1922-чи илдә 70 ммндән артыг
гачгын доғма јурдларына гајытмышды. Mүеәлманларын (түркләрнн
вә әчәмп күрдләрпн) јашамыш олдуглары кәндләрин чохунда
Гүркијәдән кәлмпш ермәнп апләләри јерләшдирилднкләриндән,
гајыдан гачгынлар ермәмпләрлә бпркә јашамаға мәчбур олмушдулар. Сонралар 80-дән артыг ермәннләрлә гарышыг мәскәиләр
беләҹә јаранмышды.
1939-чу нл спјаһыјаалынмасындан 1959-ҹу ил сијаһыјаалынмасынадәҝ ҝечән 20 ил әрзиндә азәрбајчанлыларын iikii дәфә артмаг
еһтпмалы олдуғу һалда, 1959-ҹу нлдә Ермәнистанда ҹәммсм 107.700
нәфәр, јахуд 1939-чу илә нмсбәтән 17.800 нәфәр аз мнгдарда түрк
галмышды. һәмин мүддәтдә азәрбајҹанлылар артмаг әвәзинә 23,2
фанз азалмышлар.
Бәс Ермәнистанда азәрбајчанлылара гаршы репресспјалар нечә
һәјата кечмрилирди? Тәбии ки, һәмпн дөврдә Ермәнистан мәтбуатында бу мәсәлә илә әлагәдар һеч бпр из бурахылмамышдыр. Лакнн
һәмин дөврдә репрессијадан ҹаныны гуртарыб Иран вә ја Түркијәјә
гачан мүһаҹпрләрпн вердпкләрн мэ'луматлар Түркпјәдә чыхан бпр
сыра мәҹмуәләрдә өз әксинм тапмышдыр. 20-чн нлләрпн сому вә 30ҹу плләрпн әввәлләриндә бүтүн Совет Игтнфагында һәјата
кечирплән коллективләшмәнин ән сәрт тәдбпрләри Ермәнистанда
јашајан азәрбајчанлылара гаршы тәтбиг еднлирдн. Илк нөвбәдә атабабадан варлы оланларын мал-гарасыны әлләрнндән алыб колхоз
тәсәррүфатына гатыр, озләрнни мсә "голчомаг" дамғаеы илә Газахыстана сүркүн едирдиләр. Бир аздан бу ҹүр тәдбирләрпн ортабаб
кәндлштәрә дә шампл едилмәси, мал-гарадан әлавә әкпн саһәләрннпн дә онларын әлләрмндән алынмасы Ведибасарда, Зәнкпбасарда вә Гәмәрлпдә кәндплп үсјанларынын баш вермәспнә
сәбәб олмушдур. Түркијәдә чыхан "Одлу јурд" мәчмуәси (баш
редактору М.Ә. Рәсулзадә) "Ведпбасар вә Нахчыван үсјаны давам
едир" башлыглы мәгаләсиндә јазырды: "Үсјан бир тәрәфдән
Ирәвана вә Көјчә көлүнә, дмкәр тәрәфдән Ордубад вә Зәнкәзура сирај әт ејләмнш дир.
Бојүк Ведибасар партизанларынын мигдары 600 нәфәрднр...
Партнзанлара һеч бир тәрәфдән јардым едилмир вә Гызыл Ордудан
алдыглары смлаһ вә көјлүләрин вердмкләрн әрзагла кечннирләр.
Зәнкәзур, Ордубад, Нахчыван, Ведмбасар вә Крјчә партпзанлары
араСында рабитә мовҹуд олуб, Гарабағ-Ҝәнҹә вә Муған партизанлары илә әлагәјә кирмәјә cə'j еднрләр.
Совет Ермәнистамынын коммунистләр шурасынын рәнсп Седрак
Саркпсјан партпзанларын һүҹумуна мэ'руз галараг олдүрүлмүшдүр.
■Шофер вә аркадашы ағыр јараланмышдыр".
Ҝегдикҹә күҹләнән Веднбасар үсјаны һаггында һәмпн мәҹмуәнпн
башга бпр сајында јазылыр: "Минләрлә кәндлннин мштирак етдијм
партизан һәрокаты гүввәтли бир шәкнл алмышдыр. Үсјанчылар

коллекгивләшмә снјасәтиндән ваз кечилмәсини, әрзағын һөкумәтин
гојдуғу гијмәтләрлә дејил, сәрбәст сурәтдә сатылмасыны вә террора
сон вернлмәсини тәләб шүары алтында һәрәкәт етмәдәдирләр... Ән
актив ролу орта һаллы көјлүләр вә әксәријјәтлә шәһәр үнсүрләри
ојнамагдадыр".
"Одлу јурд" мәҹмуәси Ведибасар үсјанынын јатырылмасы заманы
гәтлә јетирилән Аббасгулу бәј Шадлинскинин өлүмү илә бағлы
индијәдәк охуҹулара мэ'лум олмајан тамамилә башга бир мэ'лумат—
онун дашнаклр тәрәфиндән гәтлә јетирилмәси һаггында мэ'лумат
лар вермишдир. Мәҹмуәнин "Ведибасарда тара бајраг" адлы мәгаләспндә јазылыр: "Зәнкибасар, Ведибасар, Кәрнибасар вә Нахчыван
тәрәфләрдә үсјан мәнтәгәләриндә олан көјләрдә тара бајраг
чәкилмиш олдуғу һүдуд бојунда олан мүхбнрләримиз тәрәфиндән
хәбәр верилмәкдәдир. Матәмдә ермәни көјлүләри дә иштирак
етмәкдәдирләр. Аббасгулу ағанын групундан олан көјләрдән 80
нәфәр 17 тәләфат вермәк мүгабнлиндә Түркпјәјә кечмәјә мүвәффәг
олмушлар. Руслар Араз бојунда һүдуду кечәркән өлдүрдүкләри 17
көјлүнүн мејитләрини күнләрчә сәһрада бурахмышдылар. Түркијәјә
кечмәјә мүвәффәг олан 63 көјлүнүн сөјләдикләринә көрә Аббасгулу
аға дашнаклар тәрәфиндән гәтл едилмишдир. Bə бу һадисә дашнак
олмајан ермәни көјлүләрин дә нифрәтинә сәбәб олмушдур".
"Аббасгулу аға нечин өлдүрүлдү?" суалына мәҹмуәдә белә ҹаваб
верМлир: "һәр кәсдән зијадә болшевикләрн севиндирәҹәк олан бу
гәтл һадисәсинә дашнаклар нәдән мүраҹиәт етмишләр?
Аббасгулу аға pye ингилабындан сонра әксәријјәти түрк олан
Ирәван вилајәтиндә сүн'и бнр ермәнп әксәридјәтп јаратмаг үчүн түрк
көјләрини јерлә јексан етмәјә башлајан дашнаклара, онларын
гәһрәманы андроникләрә ики ил мүгавимәт көстәрмиш, бу јерләрдә
түркүн мовчудијјәтини мүһафизә етмәјә мүвәффәг олмушдур.
O заман Ирәван вилајәтиндә Загафгазнја сејминин хүсусн
комиссијасы 200-дән артыг түрк көјләриннн мәһв едилмпш олдуғуну
тәсбит ејләмишди. Аббасгулу аға дашнакларын шејтанн тәдбнрләринә гаршы кәлмиш вә бу сајәдә Веди вә Нахчыван тәрәфләри бу
сојгырымдан гуртара билмишди.
Дашнаклар инди Аббасгулу ағанын руслара гаршы мүбаризә
етмәсиндән истифадә едәрәк "ннтигам" алмышлар. Аббасгулу
ағанын өлдүрүлмәснндән дашнак олмајан ермәни көјлүләри даһа
чох мүтәәссир олмушдулар".
Ермәннстанда азәрбајҹанлылар јашајан кәндләрин үсјаны
јатырылдыгдан сонра, үсјанчыларын хејли һиссәси Иран вә ја
Түркијәјә гачмаға мәҹбур олмушдуларса да, бу үсјаны бәһанә едәрәк
азәрбајчанлы кәндилнләрин күтләвн сурәтдә һәбс просеси башланмышды. Һәбсләрин башланмасына нкинҹи бәһанә нсә Ермәнпстанда јашајан түркләрин, азәрбајҹанлыларын Иран вә Түркијә нлә
гоһумлуг әлагәләриннн олмасы вә онларын куја һәмин ©лкәләрдә
мүһаҹирәт етмиш әксингилабчы гүввәләрлә әлагә сахламалары
олмушдур.
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"Одлу јурд" мәҹмуәси "Ирәванда һәбсләр" адлы мәгаләсиндә
јазырды: "Ирәван вилајәтиндә 130 түрк милләтсевәрләр һәбсә
алынмышлар. Бунлар Русијаја сүрүләҹәкләр. Мәһбусларын арасында
Түркијәјә кечмәјә тәшәббүс етмәкдә иттиһам едмләнләрдән Аббас
вә Мәһәммәд Тағы бәјләр дә вардыр. Мартын 17-дә сүрүлә, ҹәкләрдн. Ф әгәт Бор^шыда вә Газах тәрәфләрнндә дәмирјол
хәттшшн түрк көјлүләринин әлпндә олмасы нәзәрә алынараг
һәләлик тэ'хирэ салынмышдыр".
Ермәннстанда азәрбајҹанлыларын күтлӘви репрессијасы онлары
Түркијәјә гачыб ҹанларыны гуртармаға мәчур едирдм. Бу, хүсусилә
Түркнјә илә һәмсәрһәд рајонларда күтләви характер алмышды.
Ермәннстанда jaımjafi азәрбајчанлылар сәрһәд мүһафизәсинин зәиф
олдуғу јерләрдән, дағлыг әразиләрдән кеҹәләр дәстәләрлә Түркијәјә
кечирдиләр.
Ады чәкнлән мәчмуә "Мүһаҹирәт" мәгаләснндә јазыр:
"Ғ.рмәннстанда јашајан түркләрдән мајын сонуна гәдәр Түркијәјә
(Иғдыр) тәрәфләрә 300 адам кечмишдир. Бунларын јалныз 50-си
аиләдндир. Јердә галанларын амләләрн o тәрәфдә галмышдыр.
Зэнцибасар, Веднбасар вә Кәрнибасарда 200 анләнин евләри мәһв вә
әмлаклары зәбт еднлмишдир. Сәрһәддә јахын вә узаг јерләрдән 10
минләрлә әһали кечә-күндүз Түркијәјә кечмәјә чалышырларса да
болшевнкләр сәрһәддә мане олурлар. Индијә гәдәр кечмәк
истәјәнләрин чоху руслар тәрәфиндән сәрһәддә өлдүрүлмүшдүр".
30-чу илләрдә Ведибасарын, Зәнҝибасарын, Гәмәрлинин, Дәрәләјәзиы, Ағбабанын вә дикәр бөлкӘләрин әллп миндән артыг түрк
әһалиси аиләликлә Газахыстан чЪллэрйнэ" сүркүн едилмишдиләр.
Сәрт иглнм вә бәрбад мәнзил шәраитннә ујғунлаша билмәјән
әһалинмн хејли һиссәси тәләф олмушду.
Сүркүн мүддәти гуртардыгдан сонра өз евләрннә гајытмаг
истәјән аиләләрин әксәријјәтини јашадыглары рајонун Түркијә илә
сәрһәд олмасыны бәһанә едәрәк Ермәннстана бурахмадыгларыцдан,
онлар ја кери гајытмыш, ја да Азәрбајҹан bə КүрЧүстанда сығыначаг
тапмышдылар. һазырда Газахыстанда јашајан сојдашларымызын
әксәрпјјәтинн 30-чу илләрдә Ермәнистандан сүркүн едмлмиш
аиләләр тәшкил едирләр.
Кечмиш Совет Иттифагынын һәр јериндә олдуғу кими, 1936-37-ҹи
илләр репресснјасы заманы Ермәнистанда да илк нөвбәдә орада
јашајан түрк зијалылары тэ'гиблэрэ мэ'руз галмышдылар. Он
минләрлә түрк һәмин илләрдә "тројка"нын гәрары илә һәбс едилмиш, онларын хејли һиссәси күлләләнмишди.
Ермәнистаны әксингилабчы вә антисовет үнсүрләрдән тәмизләмәк ады алтында апарылан мнллн ајрысечкилик сијасәти o һәддә
чатдырылмышды ки, республикада азәрбајҹанлы кадрлар демәк олар
ки, галмамышды. Иш o һәддә чатмышды км, "парчала, һөкм сүр"
сијасәти јеридән Москванын өзү Ермәннстанда азәрбајҹанлыларын
дискрнминаснјаја мэ’руз галмасыны е’тнраф етмәјә мәҹбур олмушду.
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19 3 6 -ҹы илин нојабр ајында ССРИ Мәркәзи Ичраијјә Комитәси
Милләтләр Шурасынын Рәјасәт һеј’әти "Ермәнистанда милли
азлыглар арасында апарылан ишләрин вәзијјәти" һаггында мәсәлә
мүзакпрә етмишди. Гәрарда көстәрилирди ки, Ермәнистан ССР
Мәркәзи Ичраијјә Комитәси милли азлыглар арасында иди апаран
ше’бэсини ләғв етмишяир. Мэркэзи органлар милли -азлыгларын
мәдәни вә тәСәррүфат еһтијачларынын өдәнилмәсини тэ’мин
етмәмишләр. Милли азлыглар ичәриснндән мәркәзи апаратлар үчүн
милли кадрларын һазырланмасы, милли рајонларын азәрбајчанлы вә
күрд кадрлары илә тэ’мин едилмәси вә дөвләт ишләринин јерләрдә
онларын дилиндә апарылмасы гејри-кафи вәзијјәтдәдир.
ССРИ МИК Милләтләр Шурасынын Рәјасәт һеј’әти Ермәнистан
ССР Мәркәзи Иҹраијјә Комитәсинә тапшырмышды ки, гыса мүддәт
Зрзиндә милли азлыгларла иш апаран шө’бәни бәрпа етсин,
азәрб^Јҹанлы вә күрд әһалисиннн јашадыглары рајонларын апаратларыны милли кадрларла әвәз етсин, милли азлыглар
нчәрнсиндән кадрлар һазырласын, азәрбајчнлыларын вә күрдләрин
чалышдыглары колхозларда торпагларын әбәдилик олараг онларын
истифадәсинә верилмәси һаггында фәрман версии. Јухарыда гејд
етдијимиз гәрарла әлагәдар Берлиндә нәшр еднпән "Кутлу од" адлы
милли Азәрбајчан мәҹмуәси "Ермәнистанда түркләр" мәгаләсиндә
јазырды: "Совет Азәрбајчанында тәдрисатын 15 дилдә кетдијн, кәрәк
маариф, кәрәксә коммунист фиргәси тәшкплатларында бу
ммлләтләрә мәхсус сексијалар мөвҹуд олдуғу охучуларымыза
мэ’лумдур. Үстәлик бир дә "Мухтар Дағлыг Гарабағ" адыјла Азәрбајҹанын көбәјиндә бир Ермәнистан дәхи јарадылмышдыр.
Мэ’лум олдуғу үзрә букүнкү Совет Ермәнистанында јашајан
азәрн түркләри Гарабағдакы ермәниләрин сајындан аз дејилдир.
Әҹәба, бу јүз әлли минә варан гардашларымызын вәзијјәти нә
һалдадыр? Онлара мухтаријјәт верипмишми? Довләт мүәссисәләри
јанында онлара мәхсус та бир сексија мөвҹуддурму? Милли
күлтүрләрини инкишаф етдпрмәк үчүн пмкан вә вәсаитә
мал икдирләрми?
...Ермәнистанда сајлары ISO минә чатан түркләр јох олмаға
мәһкум едилмишләр. Вәзијјәт o гәдәр фаҹиәви имиш ки, Москва
буну е’тираф етмәјә мәҹбур олмушдур. Бир Москва ки, өзү pye
олмајан мнлләтләрн боғазламаг вә мәһв етмәкпә мәшғулдур".
1937-ҹи илин пајызында Ермәнистанда күчләнән репрессијалар
далғасынын фонунда азәрбајҹанлылар даһа ағыр зәрбә алмыш
олдулар. Халг дүшмәнләрини, тротскичи—бухаринчп ҹәсуслары нфша етмәк мәгсәдилә А.Микојан, Н.Јежов вә Л.Берија Ермәнистана
кәлмишднләр. Микојанын режиссорлуғу илә кечирилән "тәмизләнме" просесиндә Москваја белә мэ’лумат вермишдиләр ки, Ермәнистанын Араз' вә Јухары Арпачај бојларында јашајан азәрбајҹанлылар
куја еллнклә Түркијәјә көчмәк фпкриндәдпрләр. Она көрә дә һәмнн
илнн пајызында Ведибасар, Зәнкнбасар, Ечмиәдзин, һокемберјан вә
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Ағбаба рајонларыпын Түркијә нлә һәмеәрһәд рајонларынын
кәндләрнндә јашајан азәрбајҹанлылар күтләви сурәтдә репрессијаја
мэ'руз галдылар. Мпнләрлә аилә сүркүн едплди.
Үмумнјјәтлә, Ермәннстаида 30-ҹу нопәрдә 100 мпндән артыг
азәрбајҹаилы репресијаја мэ'руз галмышдылар. Бу акспјалар ичра
еднлән замам һеч бмр мүгавнмәтә раст кәлмәјән Ермәнистаи
рәһбәрләрп 40-ҹы нлләрнн сонунда даһа бмр акснјанын- -азәрбајчанлыларын депортасијасы акспјасынын һәјата кечпрплмәсинә намл
олдулар.
Ғ.рмәмнстанда азәрбајҹанлылара гаршы 1918—1920-чн плләрдә
сојгырымы вә 1936— 1937-чп илләрдә репресснја аксијасы һәјата
кечнрплмәсинә бахмајараг, Ермәннсганын Түркијә вә Иран,
Азәрбајҹан вә Ҝүрчүстан сәрһәдләрн бојунҹа олан әразиләрдә еләҹә
дә, Ермәннстан Республмкасынын пајтахгыида вә бир сыра мүнбит
торпаглары олан әтраф рајонларда азәрбајҹанлылар јашајырдылар.
Ермәннстан рәһбәрләринин гаршысымда дуран башлыҹа вәзифә
Ирәван этрафында вə Түркијә илә сәрһәдбоју мүнбпт торпагларда
јашајан азәрбајчанлылары һәмпн әразпләрдән көчүрмәјә наил
олмагдан ибарәт иди. Бунун үчүн исә млк нөвбәдә Москванын
разылығы алынмалы пди. Бәһаиә кммп харпҹдә јашајан ермәнпләрин Ермәннстанда јашамаг арзусупда олдугларыны, лакнм омлары
јерләшднрмәк үчүм әразпләрпп азлыг тәшкмл етдпјпнм Сталинин
нәзәринә чатдырмаг лазым кәлирдм. Чыхыш јолуну исо Ирәван
әграфымда јашајан түркләрмн Азәрбајҹанын аран рајонларына
көчүрүлмәсмндә корүрдүләр. Чүнкм Азәрбајҹанын дағәтәји рајонларында әсасән ермәниләр јашајырдылар. Оилар исә бу әразиләрә
һәлә 1828— 1831-ҹн млләрдә Русијанын һимајәси алтында көчүрүлмүшдүләр.
Харпчдз јашајан ермәниләрин Ғ.рмәнмстана кочүрүлмәсп үчүн
мәсәлә галдырмаг фүрсәтннп онлар млк дәфә 1943-чү илдә Теһран
комфрансы замамы әлдә етмишдиләр. Конфрансын кедмшиндә
һијләкәр ермәни дмаспорунун иүмајәндәләри ССРИ харичи ишләр
назмри Молотовла әлагә јаратмыш, онларым Ермәнистана кочүрүлмәсп үчүн Совет рәһбәрлнјиннн разылыг вермәснни хаһмш етмпшдмләр. Молотов И.Сталинлә данышдыгдан сонра онларыи кочүрүлмәсинә разы олдугларымы билдирммшди.
Ејни заманда 1945-ҹи млдә Ермәннстан КП МК-нын бмрннчн
катиби Г.Арутјунов јенидән Гарабағын Ермәннсгана бирләшдирилмәсм мәсәләспнп галдырыр. O, мәсәлә мүсбәт һәлл олунарса, онда
Гарабағын кечмиш мәркәзн вә 1920-чи илдә дағыдылмыш Шушаhi>ih бәрпасы һаггында тәклифләр һазырлајараг мәркәзи һокумәтә
тәгдмм едәҹәјини билдмрир. Сталин һәмпн мәктубу К.Маленкова, o
да М.Ҹ.Бағырова кондәрмр. М.Ҹ.Бағыров ҹаваб верир кн, е'тираз
етмир, лакин o шәртлә ки, Ермәнмстанын, Күрчүстанын вә Дағыстанын осасән азәрбајчанлылар јашајан вә тарнхән Азәрбајҹанын
олмуш әразиләрн онун езүиә гајтарылсын. Беләлнклә, мәсәләнин
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арзуолунмаз истигамәт алаҹағыны һисс едән Москва онун үстүндән
кечмәк мәҹбуријјәтиндә галыр.
Бундан сонра Ермәнистан рәһбәрләри өз тактикасыны дәјишмолм олур. Харичдән кәтириләчәк ермәниләри јерләшдирмәк
бәһанәси илә орадан азәрбајҹанлыларын депортасија едилмэсинй
иаил олмаға чалышыр.
1945-чи илин нојабрында Ермәнистан һөкумәтинин вәсаТәтини
осас котүрәрәк ССРИ һөкумәти харичдә јашајан ермәниләрин Совет
Ермәнистанына көчүрүлмәси ишинин тәшкили һаггында гәрар
верпр. Ермәнистан һөкумәти јанында репатриантларын гәбулу вә
јсрләшдирилмәси үзрә хүсуси комитә јарадылыр вә ермәниләрин
кочүрүлмәси нәзәрдә тутулан өлкәләрә республика һөкумәти өз
мүмајондәләрини көндәрир. Артыг 1946-чы илин әввәливдә 130 мин
срмонм Ермәнистана көчмәк арзусунда олдуғуну билдирир. "һнчак"
вә "Рамкавар" лартијалары, Үмумермәни Xejpnjjə Иггифагы
кочүрүлмәннн тәшкили үчүн 1 милјон доллар хәрчләјирләр.
Тәкҹә 1946-чы нлдә Суријадан, Јунаныстандан, Ливандан, Ирандан, Болгарыстан вә Румынијадан 50,9 мин нәфәр, 1947-чи илдә
Фәләстнндәи, Сурнјадан, Франсадан, АБШ-дан, Јунаныстандан,
Мпспрдән, Ирагдам вә Ливандан 35,4 мин нәфәр ермәни гәбул
сдплиб Ермәнпстанда јерләшдирилмишди.
1948-ҹн нл јанварын 9-да "Совет Ермәнистаны" гәзети баш мәгаләснндә јазырды: "Болшевнкләр партијасы, Совет һөкумәти вә
шәхсәи Сталин јолдашын гајғысы сајәсиндә өз доғма јурдундан узун
нлләр боју дндәркпн дүшәрәк јад елләрдә сәфилликлә һәјат кечирән
90 мпиә гәдәр ермәни өз доғма вәтәнинә—Совет Ермәнистанына
гајытмаг пмканы гапмышдыр... Вәтәнә гајыдан ермәниләр бөјүк
шадлыг вә мпслн көрүнмәмнш руһ јүксәклији илә онлар үчүн'јени
олан һәјата гошулурлар.
Совет һөкумәтп вәтәнә гајыдан ермәниләри ачлыг вә
дпләнчплмјнн кпрдабындан хилас етмиш, онлара јени һәјат шәраити
јаратмышдыр".
Ҝөрүндүјү кими, "мнлләтләр атасы" Сталинин сајәсиндә ермәниләрә јени һәјат, азәрбајҹанлылара псә сүркүнләр, дидәркинлик вә
депортаспја гисмәт олурду.
Ермәнистан рәһбәрлији кочүрүлмәләрин 1946-чы илә нисбәтән
L947-4H нлдә азалмасынын сәбәбнни онунла изаһ едирдиләр ки,
харпчдән кәлән ермәниләр әсасән шәһәр сакинләридир, онлары
дағлыг рајонларда јерләшдирмәк мүмкүн дејил, көчүрүләнләр исә
јалныз Ирәван вә онун әтраф рајонларында мәскунлашмаг
истәјирләр. Ермәнистан рәһбәрлпјн харпадән кәлән ермәниләри
гәсдән күнләрлә дәмпрјол стансијаларында сахлатдырыр, онлар
арасында тәблиғат апарырдылар ки, әкәр Ирәванда вә әтраф
рајонларда јерләшдирнлмәсәләр, кернјә-харичә гајытмаг һаггында
Москваја телеграмлар вурсунлар. Онлар бүтүн бунларын Совет
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һөкумәтинин харичи өлкәләрдә нүфузуна тэ'сир едәҹәјини И.
Сталинин нәзәринә хүсусилә чатдырырдылар. Хариҹдән Ермәнистана көчмәк арзусунда олан минләрлә ермәниләрин сијаһысы Һ©р
күн Москваја тәгдим едилирди.
Ермәнистан КП МК-нын биринчи катиби Г. Арутјунов вәзијјәтдән јеканә чыхыш јолуну Ермәнистандан јүз мин әһалинин
Азәрбајҹана көчүрүлмәсиндә көрүр, И. Сталпндән буна разылыг
вермәсини хаһиш едфди. Ермәнистан һокумәти көчүрүләҹәк
јашајыш мәнтәгәләринин сијаһысыны әввәлҹәдән һазырламышды.
Бу сијаһыја илк нөвбәдә Ирәван шәһәри вә она јахын рајонлар —
Әштәрәк, Зәнкибасар, Ечмиәдзин, Октемберјан, Арташат (Гәмәрли),
Гарабағлар, Веди, Јеғегнадзор, Ахта (Раздан), Әзизбәјов вә с.
рајонлары даХИл едилмншдн.
Ермәнистан рәһбәрләри Сталини инандыра билмишдиләр ки,
көчүрүлән азәрбајҹанлылары Азәрбајҹанын памбыг јетишдирилән
рајонларында, Муған-Мил дүзәнлнјиндә јерләшдирмәк игтисади
ҹәһәтдән сәрфәлидир. ,
Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын вә мүсәлман күрдләринин
зорла Азәрбајҹана көчүрүлмәсинә разылыг верән, исти иглим
шәраити вә бахымсызлыг нәтиҹәсиндә он минләрлә адамын тәләф
олмасында мүгәссир һесаб едилән Азәрбајҹан КП МК-нын биринҹи
катиби Мир Чәфәр Бағуровун мәһкәмәси заманы o, һәмин просеси
белә шәрһ етмишди ки, 1947-чи илин сонунда И. Сталинин
көмәкчиси Поскребышей она зәнк едиб Сталинин ону чағырдығыны
сөјләјир. O, Москваја кедир вә Сталинин гәбул отағында Г. Арутјуновла растлашыр. Бирликдә Сталинин кабинетинә дахил олурлар.
Сталин мүгәддимәсиз филансыз дејир:
—БағыроВ', билирсән ки, ермәниләр харичдән Ермәнистана
кәлирләр, Ару^јуновун да торпағы јохдур. Сән өз азәрбајҹанлыларыны орадан көтүр, онлары Муғанда, Милдә јерләшдирәрсән.
М.Ч. Бағыров дејир ки, јолдаш Сталин, бу асан мәсәлә дејил.
Ичазә верин гајыдым, Бакыда јолдашларла да мәсләһәтләшим.
Мәсәләни јолуна гојмағы көтүр-гој едәк.
Сталин онун бу ҹавабындан әсәбиләшир вә дејир:
—Дејилди, әмәл ет! Гуртарды!
М.Ч.Бағыровун Бакыја гајытмасындан бир гәдәр сонра, јә'ни
декабрын 23-дә ССРИ Назирләр Совети "Ермәнистан ОСР-дән
колхозчуларын вә башга азәрбајҹанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин
Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында" гәрар гәбул едир.
Бу гәрар Ермәнистанда јашајан азәрбајҹанлылар үчүн гәфид вә
көзләнилмәз олур. Декабрын 23-дә гәбул едилән гәрарын өбү дә
тәләсик һазырландығындан кириш вә изаһат верилмәмишди.
Азәрбајчан ССР Назирләр Совета 1^948-чи ил февралын 2-дә мүвафиг
rəpap гәбул едир.
Ермәнистан рәһбәрлијинә дә елә бу лазым иди. 1948-ҹи илдә
Суријадан, Ливандан, Франсадан, АБШ-дан, Мисирдән, Болгарыс-

тандан вә Румынијадан чәми 10 минә јахын ермәни көчүрүлүр.
Беләлпклә, харичдән ермәниләрин Ермәнистана көчүрүлуәси
дајандырылыр. Үмумијјәглә, 1946-1948-ҹи илләрдә харичдән Ермәнистана тәгрибән 100 мин ермәни көчүрүлүр.
1947-ҹи ил 23 декабр тарихли гәрарда көстәрилирди ки, 19481950-чи илләрдә "көнүллүлүк" принсипи әсасында Ермәнистан ССРдә јашајан 100 мин колхозчу вә дикәр азәрбајҹанлы әһали
Азәрбајҹан ССР-ин Ҝүр-Араз овалығына көчүрүлсүн. 1948-ҹи илдә
10 мпн, 1949-чу илдә 40 мин вә 1950-ҹи илдә 50 мин нәфәрин
көчүрүлмәси нәзәрдә тутулурду. Һәмин гәрарын 11-чи бәндиндә
көстәрилирди ки, Ермәнистан ССР Назирләр Советинә ичазә
вернлсин ки, азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз
овалығына кочүрулмәси илә әлаагәдар онларын бошалтдыглары
тикилмләри вә јашајыш евләрини хариҹдән Ермәнистана кәлән
ермәнмләри јерләшдирмәк үчүн истифадә етсинләр.
Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин 1948-ҹи ил 2 феврал
тарнхли гәрарына әсасән 1948-ҹи илдә Ермәнисгандан көчүрүләҹәк
10 мин нәфәр әһалини гәбул етмәк вә јерләшдирмәк планлашдырылмышды. Гәрарда Салјан, Саатлы, Сабирабад, Әли-Бајрамлы,
Пушкин, Ағҹабәди вә Хыллы рајон иҹраијуә комитәсинә тапшырылмышды ки, 1948-чи ил февралын 15-дәк көчүрүләнләрин
јерләшдириләчәји колхозларда олан бош јашајыш евләринин
тэ'мири вә бәрпасы үчүн тикинти бригадапары јаратмаг, онлары
лазымн нәглијјат васитәсилә тэ'мин етмәк, јашајыш евләринин бир
һиссәсини көчүрүләнләрә вермәк истәјән колхозчулары ашкар етмәк
вә гејдијјата көтүрмәк, колхозларда көчүрүлмә илә әлагәдар кениш
изаһат ишләри апармаг лазымдыр.
Бу гәрарын иҹра едилмәсинин мәҹбурилији она кәтириб чыхарды
ки, мүлајим иглим шәраитинә, булаг сујуна адәт етмиш әһалинин
хејли һиссәси Күр-Араз овалығында иҹтимаи биналарда јаталагдан,
гыздырмадан, малјаријадан вә дикәр јолухучу хәстәликләрдән мәһв
олдулар.
Үмумијјәтлә, 1948-чи ил нојабрын 1-нә гәдәр 1799 тәсәррүфат,
7747 нәфәр көчүрүлмүш, үстәлик 429 аилә (2834 нәфәр) көчүрүлмәси
нәзәрдә тутулан вә тутулмајан рајонлардан мүхтәлиф тәзјигләрә
мэ'руз галдыглары үчүн пәракәндә һалда Азәрбајчана көчмүшдүләр.
һәмин илин декабрында 129 тәсәррфатда бирләшән 462 нәфәр дә
көчүр. Онлардан 65 аилә Нојемберјан рајонунун Көрпүлү кәндинин,
64 аилә исә Јереван шәһәринин сакинләри олмушлар. Үмумијјәтлә,
рәсми мэ'луматлара әсасән 1948-ҹи илдә Ермәнистандан Азәрбајҹана 2357 аилә (11.046 нәфәр) көчүрүлмүшдүр.
1949-ҹу ил сентјабрын 21-дә вәзнуәтин дөзүлмәз олдуғуну нәзәрә
алараг Азәрбајчан ССР Назирләр Совети ССРИ Назирләр Советинә
мүрачиәт едир ки, һәмин ил көчүрүлмә планыны 10 мин нәфәрә
ендирсин. 1949-чу илин октјабр ајына олан мэ'лумата ҝөрә 983
тәсәррүфат (4000 нәфәр) көчүрүдмүш, 1500 тәсәррүфаты бирләш99
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дирән 6000 нәфәрә исә көчүрүлмә билетләри верилмишдир. Һәтта
Ермәнистанда бензин чатышмадығындан көчүрмә планыны јеринә
јетирмәк мәгсәдилә Азәрбајчан өз јаначаг фондундан әһалини
дәмирјол стансијаларына кәтирмәк үчүн 60 тон бензин ајырыр.
Үмумијјәтлә, 1949-ҹу ил декабрын 2-нә олан мэ'лумата көрә
Ермәнистандан 2368 тәсәррүфат, 10595 аилә көчүрүлүр. Көчүрүләнләр әсасән Зәрдаб, Әли-Бајрамлы, Күрдәмир, Көјчај, Мирбәшир,
Салјан, Имишлн, Сабирабад вә Јевлах рајонларында јерләшдирилир.
Азәрбајчан ССР Назирләр Совети 1950-чи илдә 2419 аиләнин
(14361 нәфәр) көчүрүлмәси үчүн гәрар гәбул едир.
1948—1950-чи илләрдә Ермәнистан ССР-дән көчүрүлмүш 8110
аиләдән јалныз 4878-ни јашајыш евләри илә тэ'мин етмәк мүмкүн
олду.
1951-ҹп илнн әввәлиндән әһалинин бир һиссәси мәҹбүр олуб
Ермәнистана—бошалдылмыш кәндләринә гајыдырлар. Ҝери гајытманын күтләвн шәкил алачағындан еһтијат едән Ермәнистан
рәһбәрлијн бејүк һај-күј галдырыр, онлары гәбул етмәкдән имтина
едир. Әслиндә хариҹдән кәлән ермәнипәри јерләшдирмәк ады
алтында көчүрүлән кәндпәр әсасән бош галырды. Харпчдән кәләнләрпн чүзн һиссәси кәнд рајонларына кедирдиләр. Һәр ҹүр јағлы
вә'дәләрлә ҝәтирилән ермәниләрин әксәрпјјәти өзләринн алдадылмыш һесаб едпр, сосиал инкишаф бахымындан бәрбад вәзијјәтдә
олан азәрбајчанлы кәндләрннә ajar гојмаг истәмирдиләр. Ермәннләр күтләви сурәтдә кәлдикләри өлкәләрә гајытмаға ҹан
атырдылар.
1951-чи илдә Ермәнистандан 1500 аиләнин Күр-Араз овалығына
көчүрүлмәсн планлашдырылыр. Онлардан 400 аилә Ирәван
шәһәринин сакинләри нәзәрдә тутулурду. 1952-ҹп илдә Азәрбајчан
ССР Назирләр Советинин көчүрмә планы һаггында гәбул етдији
гәрарда 1200 тәсәррүфатын көчүрүлмәси нәзәрдә тутулур вә илин
ахырында бу план 124,6 фаиз јеринә јетирилир. һәмин илләрдә ејни
заманда гејри-рәсми сурәтдә Ермәнистандан Азәрбајҹана миндән
чох аилә көчүб кәлирди.
1953-чү илдә И.Сталинин өлүмүндән сонра көчүрмә сәнкијир вә
әһалинин керијә гајытма просеси сүр'әтләнир.
Үмумијјәтлә, 1948— 1953-ҹү илләрдә Ермәнистандан Азәрбајҹана
депортасија едилән әһалинин сајы 100 мин нәфәрдән чох олмушдур.
Ермәнистандан азәрбајчанлыларын депортасијасы илә јанашы
јашајыш мәнтәгәләринин адларынын дәјишдирилмәси, тәһсил вә
мәдәнијјәт оҹагларынын бағланмасы, рајонларын бирләшдирилмәси
әмәлијјаты апарылыр. Тәкҹә 1947— 1953-чү илләрдә 60 јашајыш
мәнтәгәсинин адлары дәјишдирилмишдир. Ермәнистан ССР Али
Советинин 19 сентјабр 1950-ҹн ил тарихли фэрманй! илә ашағыдакы
дәмирјол стансмјаларынын адлары дәјишдирилмишдир:
Колакирән-Туманјан, Һамамлы-Спитак, Ортакилсә-Маисјан,
Тумардаш-Вардакар, Арпачај-Ахурјан, Гарагула-Ҝедап, Әләјәз-Арагатс, Боғудлу-Артени, Гарабурун-Гармрашен, Гамышлы-Советашен,
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Улуханлы-Масис, Иманлтһлы-Мхчјан, Гәмәрли-Арташат, Ширазлы-Ајгаван.
..
• 1951-чи ил мартын 19-да верилән фәрманла Дилиҹан рајону
Ичеванла, Әзнзбәјов рајону Микојан рајону илә, Әләјәз рајону
Абаранла, Гарабағлар рајону Веди илә, Гукасјан рајону Амасија илә
бпрләшдирилмишдмр. Кадр мәсәләләрн һәлл едилдикдән сонра
бэ'зн рајонлары сонралар јенидән ајырмышдылар.
Ермәнистанда көчүрмә аксијасыны һәјата кечирдикдән сонра
түркднлли әһалинин азалмасыны әсас көтүрәрәк рајон вә
республика сәвнјјәли түркдилли кадрлары ермәниләрлә әвәз етмәјә
башладылар. Гарабағлар, Веди, Зәнкибасар, Красносело рајонларынын паргија комигәләриннн биринҹи катибләри, дикәр 10
рајонда исә икннҹи вә үчүнчү катибләри дәјишдириләрәк јерләринә
ермәниләр тә'јин едилдиләр.
Сонралар исә Ермәнистан КП МК-нЫн тәшкилат мәсәләләри
үзрә катиби Мәммәд Искәндәров, кәнд тәсәррүфаты шо'бэсинии
мүдир мүавнни Рәһим Аллаһверднјев, МК-нын мэс'ул гәшкилатчысы
Чүмшүд Султанов, кәнд тәсәррүфаты назиринин мүавини Мирзә
Бәшнров тутдуглары вәзифәләрдән азад едилдиләр. Мэс'ул вәзифәләрдә ишләмиш азәрбајчанлыларын Азәрбајҹана ахыны сүр’әтләнди.
Бүтүн бунларла јанашы Амасија, Басаркечәр, Красносело вә
днкәр рајонларда азәрбајҹан дилиндә чыхан гәзетләр бағланды.
Көчүрмә илләринин һәр ҹүр тәзјиг вә сыхынтыларына дөзән,
Азәрбајчан театр сәнәтннә көркәмли сәнәткарлар бәхш едән
Ирәван театры 1948-1949-ҹу илләрдә "Мәшәди Ибад", "Лејли вә
Мәҹнун", "Ешг вә интигам", "İllah Исмајыл" кими әсәрләри
тамашаја гојмушду. Бүтүн бунлара бахмајараг, театр да бағланды.
Ермәнистанда али тәһсилли кадрларын чохалмасына имкан
вермәмәк мәгсәдплә илк нөвбәдә Х.Абовјан адына Јереван
Педагожи Институтунда Азәрбајҹан дилиндә олан факүлтәләри—
дил-әдәбијјат, тарнх, ҹоғрафија, физика-ријазијјат факүлтәләри,
Ермәнистан Дөвләт Гијаби Педагожи Инстнтутунун ејни адлы
факүлтәләрн бағлаиараг Азәрбајҹандакы мүвафиг институтлара
кочүрүлдү. Азәрбајҹан елминә көркәмли хадимләр бәхш етмиш
Ирәван Педагожи Техникуму бағланараг Ханлар рајонуна көчүрүлдү. Бир гәдәр әввәл, јә'ни мүһарибә шшәриндә Ленпнаканда
(Күмрүдә) фәалијјәт көстәрән вә Загафгазијада јеканә олан Сүд
Сәнаје Техннкумунун азәрбајҹанлы шо'бэси бағланды.
Ермәнистан рәһбәрләри хариҹдән кәлән ермәниләрн јерләшдирмәк бәһанәси ады алтында Нахчыванла Ермәнистан арасындакы
әразиләрдә хејли мнгдарда ермәнп әһалисинпн јерләшдирнлмәсннә
наил олдулар. Ирәван шәһәрн әтрафындан көчүрүлән азәрбајҹанлыларын әвәзинә ермәниләри мәскунлашдырдылар. Көчүрүлмә
нәтпҹәснндә Ирәван әтрафындакы Әштәрәк, Гарабағлар, Гәмәрлп,
Веди, Зәнкнбасар, Октемберјан, Ечмиәдзпн рајонларынын вә Арпаıoı

Севан хәттн әтрафында јерләшән рајонларын азәрбајчанлылар
јашајан мүнбнт торпаглары ермәннләрин әлинә кечдн. Түркијә илә
сәрһәд бојунда јерләшән Веди, Зәнкибасар, Октемберјан рајонларынын азәрбајчанлы әһалисини көчүрмәклә өзләрн үчүн е'тибарлы сәрһәд золағыны тэ'мин етдиләр. Амасија рајону бир тәрәфдән Түркијә, диҝәр тәрәфдән Күрчүстанын ермәниләр јашајан
Богдановка вә Ахалкәләк рајонлары арасында јерләшдијиндән
Ермәнистан рәһбәрлији һәмин рајонун әһалпспни дә көчүрмәк
гәрарына кәлмишди. "Ермәнистанын Сибири" адландырылан
Амаснја рајонунун Гарабулаг, Гызылкәна, Шурабад вә Дашкөрпү
кәндләрп Азәрбајҹанын аран рајонларына ҝөчүрүлмүшдү. Лакин
сонралар Амасијанын көчүрүлмәси просесн дајандырылмышды.
Чүнки көчүрүлән кәндләрдә кәнардан кәлән һеч бир ермәни
мәскунлашмаг истәмәдијнндән кәндләр бош галырды. Бу исә
игтисади ҹәһәтдән Ермәнистан һөкумәтинә әл вермирди. Чүнки
Ермәнистанын һејвандарлыг мәһсуллары плә тэ'мин едилмәсиндә
Амасија рајонунун хүсуси јери вар иди.
Әкәр 1948-1953-чү илләрдә Ермәнистандан 100 миндән артыг
азәрбајҹанлы әһали депортасија едиләрәк Азәрбајҹана кочүрүлмәсәјди вә бу көчүрүлмә илә јанашы мәдәни-маариф оҹаглары
бағланмасајды, рәһбәр кадрлар сыхышдырылыб чыхарылмасајды
азәрбајҹанлы әһалинин тәбии артымы нәтиҹәсиндә 70-ҹи илләрин
сонунда Ермәнистанда азәрбајчанлыларын сајы ермәниләрин сајына
нисбәтән чохлуг тәшкил едәҹәкди. Бу тәһлүкәни Ермәнистан
рәһбәрләри әввәлчәдән көрүр вә вахтында тәдбир ҝөрүрдүләр.
Ермәнистандан азәрбајчанлы әһалинин көчүрүлмәси илә әлагәдар олараг Ермәнистан мәтбуаты, o чүмләдән "Совет Ермәнистаны"
гәзети һеч бир из бурахмамышдыр. 1948-1953-чү илләрин "Совет
Ермәнистаны" гәзети сәһифәләриндән јалныз ону мүшаһидә етмәк
олур ки, кәндләрдә әһалинин мипли тәркиби тәдриҹән дәјишир,
мүсәлман кәндләри ермәни кәндләринә чеврилир.
Ермәнистанда антитүрк, антиазәрбајчан тәблиғаты 60-чы илләрин орталарында јенидән вар күчү илә ишә салынмышды. 1964-чү
илдә Ермәнистанын рәсми даирәләри Москванын разылығы илә
"ермәни кеносидинин" 50 иллијинин гејд едилмәси һаггында гәрар
гәбул етмишдиләр. Бир ил әрзиндә Ермәнистанын бүтүн күтләви
информасија васитәләри, нәшријјатлары, редаксијалары 1915-ҹи ил
"кеносид"инин тәблиғи илә мәшғул олдулар. Һәмин вахтадәк кизли
фәалијјәТ көстәрән "Дашнаксутјун" партијасы фүрсәтдән истифадә
едәрәк бир нов ачыг фәалидјәтә кечмишди. Ермәни милләтчиләри
1965-чи илин февралында чәллад Андроник Озанјанын анадан олмасынын 100 иллијини тәнтәнәли сурәтдә гејд етдиләр. һәмин дөврдә
"Ермәнистаны Јенидән Бирләшдирмә Комитәси" јарадылмышды.
Бу һәрәката кизли сурәтдә Ермәнистан КП МК-нын o заманкы
биринчи катиби Г. Заробјан, икинҹи катиби һ. Багдасарјан, Елмләр
Академијасынын президента В.Амбарсумјан, шаирләр һованес
Шираз, Силва Капутикјан, академикләр Б. Улубабјан, Ч. Ҝиракосјан
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вә с. рәһбәрлик едирдиләр. Нүмајиш вә митингләрдә исә тәләбәләри, харичдән кәлән ермәнипәри габаға верирднпәр.
Комитә өз гаршысында Түркијә "Ермәнистаныны", Нахчыван вә
Гарабағы-индикм Ермәнистана бирләшдирмәји мәгсәд гојмушду.
1965-чи ил апрелин 24-дә Јереванда "гырғынларын" 50 иллијинә.
һәср едилмиш јығынчаг кечирилмишди. Ермәнистан ЕА-нын
президенти Виктор Амбарсумјан мэ'рузэ етмишди.
Тәдбирин кечирилмәси заманы "Ермәнистаны Јенидән Бирләшдирмә Комитәсинин" үзвләри онларын нүмајәндәсинә мэ'рузэ үчүн
сөз верилмәмәсинә е'тираз әламәти олараг Опера театры бинасынын
шүшәләрини сындырмыш, шәһәрдә чахнашма салмыш, орада
јашајан азәри түркләрини "кеносидлә" һәдәләмишдиләр.
60-чы илләрин орталарында Ермәнистанда апарылан милли
ајрысечкилик сијасәти вә дискриминасија аксијасы нәтиҹәсиндә
Јереван вә онун әтраф рајонларындан минләрлә аилә Азәрбајчана
көчмәјә мәчбур олмушду.
1961-чи илдә ССРИ һөкумәти харичдә јашајан ермәниләрин јени
дәстәсинин гәбул едилмәси һаггында rəpap гәбул етмишди.
Ермәнистан КП МК-нын 1961-ҹи ил октјабр пленумунда rəpapa
алынмышды ки, ермәниләрин Ермәнистана 1946-48-ҹи илләр
кочүрүлмәси заманы әлдә едилән тәҹрүбәјә әсасланараг онларын
јерләшдирилмәсинә онлара мәнзил фонду ајырмагла, мәктәбләр вә
с. сосиал објектләр тәшкил етмәклә башлансын. 1962-чи илин
әввәлиндән башлајараг Ҝипрдән, Мисирдән, Суријадан, Ирандан,
АБШ-дан, Түркијәдән, Уругвајдан, Аркентинадан ермәннпәр Ермәнистана ахышдылар. 1962-1965-ҹи илләрдә Ермәнистана 7 мин
ермәни кәлмишди. Онлар әсасән сәнаје шәһәрләриндә вә
Октемберјан, Ечмиәдзин, Арташат вә Веди рајонларында јерләшдирилмишдиләр.
Үмумијјәтлә, 1962-1973-чү илләрдә хариҹдән Ермәнисгана 26,1
мин ермәни кәлмишди.
1946-1948-ҹи илпәрдә олдуғу кими, 60-чы илләрдә харичдән
ермәниләрин Ермәнистана кәтирилмәси орадан азәрбајчанлыларын
күтләви сурәтдә депортасија едилмәси нпә нәтичәләнмиш , он
минләрлә азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајҹана вә башга јерләрә
көчмәсинә сәбәб олмушду.
1968-ҹи илдә ермәни тарихчиләри сахтакарлыгла Еребуни (куја
гәдим Ирәван) шәһәринин куја 2750 ил өнчә салындығыны сүбута
јетирмәјә чәһд көстәрдиләр, тәнтәнәли јубилејләр кечирдиләр.
Ермәниләр әски ермәни әлифбасы илә шәһәрин салынма тарихини
јазмыш вә ону шүшә габын ичәрисиндә торпаға басдырмышдылар.
Лакйн һәмин шүшә габын II Јекатерина заманында Русијада
истеһсал олундуғу сүбут едилдикдән сонра ифша олундулар. Ермәнн
тарихчиләринин Ирәван шәһәринин әски азәрбајчанлы шәһәри
олмасы фактыны данмаг чәһдләри бир даһа пуча чыхды. Тәәссүф ки,
һәмин вахт Азәрбајҹан алимләри сусмағы үстүн тутдулар.
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1979-чу илдә кечирилән ҮмумтҮһф^г сијаһыјаалынмасЫнын
нәтиҹәләринә көрә Ермәнистанда азәрбајҹанлылар 160.841 нәфәр,
јахуд Ермәннстан әһалпсиннн (3.037.259 нәфәр) 5,3 фаизини тәшкмл
едпрднләр. Мүгајисә олунан мүддәтдә ермәнкпәр 743,6 ммн
нәфәрдән 2,725000 нәфәрә чатмышды. Онларын артымы 280 фаиз,
јахуд 3,7 дофә. олмушдур. Ејни мүддәг әрзиндә күрдләр 15,3 мин
нәфәрдән 50822 нәфәрә чатмыш, 301 файз, Ја\уд 3,3 дәфә артмышды.
Бу pərəM jiəp азәрбајчанлыларын Ермәнистанда нә дәрәҹәдә
дискриминасија вә репрссспјаја мэ'руз галдыгларына әјани
нүмунәдмр.
Тәҹҹүблү орасыдыр ки, 1972-чп млдә Ермәнистан Республикасы
"Халглар Достлуғу" ордени плә тәлтмф едилмишди.'
1965-ҹм илдә Ермәнистан рәһбәрләри Ҝөјчә (Севан) көлүнүн
сујунун азалмасыны бәһанә едәрәк Дрпа чајынын канал васитәсилә
Севана ахыдылмасы үчүн ССРИ һөкумәтннин гәрарыны ала
билднләр. Узунлуғу 48,5 километр олан бу тунел-каналын чәкилмәси
илә Арпа чајындан суварылан Нахчыван МССР-ин торпаглары суја
һәсрәт галды. Тәәссүф ки, Азәрбајҹанын o заманкы рәһбәрләри
ермәниләрин бу һәрәкәтинә гаршы чыхмаға өзләриндә чәсарәт
тапмадылар.
1960-1970-ҹп плләрдә Ағстафа-Иҹеван, Ичеван-Раздан, СеванШорҹа, Шорҹа-Зод (гызыл мэ'дэнннэ) чәкилән електрикләшднрлмиш дәмирјол хәтләри Ермәннстанын нгтпсадијјатынын
днрчәлмәсмнә хејли тәкан верди. Чүнки Ермәнистанын нәһәнк кимја
сәнајесн мүәссмсәләрп ва тохуҹулуг комбинатлары бүтовлүкдә
Азәрбајҹандан кәтирилән хаммал әсасында ишләјирдн.
Зод гызыл мэ'дэниндэн чыхарылан гызылын јујулмасы заманы
әмәлә кәлән зәһәрли маддәләр Араз чајына ахыдылыр. Ҝорус вә
Сисјанын сәнаје мүәссисәләринин туллантылары Һәкәри чајы
васитәсилә, Гачаран вә Гафанын мис-молибден е'малы комбинатларынын зәһәрлр туллантылары Охчу чајы васитәсилә Араз
чајына, Аллаһверди-Шамлыг мэ'дэнлэринин туллантылары исә Де
бет чајы васитәсилә Күр чајына ахыдылараг Азәрбајҹан тәбнәтинә,
ҹанлы аләминә, еколожи вәзијјәтинә өлдүрүчү зәрбәләр вурулур.
Ермәнистан игтисадијјатынын бүтөвлүкдә Азәрбајҹандан гидаланмасына бахмајараг ермәни зијалылары, мәдәнијјәт вә пнҹәсәнәт
хадимләри мүтәмади олараг антитүрк, антиазәрбајҹан тәблиғатыны
күуләндирир, ермәни вә азәрбајчан халглары арасында әдавәт
тохуму сәпирдиләр. Ирәванда 1915-ҹи млдә "сојгырымына" мэ'руз
галанларын хатирәсинә абндәнин гојулмасы, Окгемберјан рајонунда
Сәрдарабад дөјүшчүләринин хатирәсинә мемориал комплексин
ачылмасы, ушагдан бөјүјә кими һамынын бу абидәләри зијарәт
етмәси, "ермәнигырғынларына" һәср едилмиш сахта кннофилмләрин
нүмајиш етдирнлмәси ермәни халғында Азәрбајҹан халгына гаршы
дүшмәнчилик һиссләринин аловланмасына сәбәб олурду. Хүсусән
ермәнп јазычыларындан С.Зорјанын, К.Еминпн, С.Ханзадјанын,
С.Ајвазјанын тарихи сәпкидә јазылан роман вә повестләрн, пуб104

лпсистмк әсәрләри ермәни халгында түрк дүнјасын», мүсәлман
дүнјасына rapuibi дүшмәнчилик һиссләри тәлгин едирди.
Ирәван телевизијасы вә радиосу Гарабағын, Нахчыванын ермәни
горпаглары олмасы һаггында мүтәмади верилишләр тәшкил едир,
бнр нов срмәниләри Азәрбајчана гаршы һүчума һазырлајырдылар.
1965-чи нлдән е'тибарэн һәр ил апрелин 24-ү рәсми олараг
"кеносид" күнү кнми гејд еднлир. һәмин күнләр Ермәнистанда
јашајан азәрбајҹанлылар үчүн горхулу күн һесаб едилирди. Шәһәрин
күчә-базарларында әлә кечән азәрбајҹанлылары дөјүр, тәһгир
едирдиләр.
1983-ҹү ил апрелин 24-дә ермәниләр "кеносид" күнүнү бәһанә
едәрәк Масис рајонунун мәркәзиндә (Улуханлыда) азәрбајчанлылар
јашајан евләрә басгынлар етмиш, гәсәбәдәки гәбирнстанлыгда
гәбир дашларыны гырыб дағытмышдылар. Мүдафиәсиз әһали
Түркијә сәрһәдинә сығынмаға мәҹбур олмушдулар. Јалныз
һәрбчиләр ншә гарышдыгдан сонра азғынлыглара сон гојулмушду.
Бу чүр һадисәләр Ермәнистанда азәрбајчанлыларын јашадыглары 22
рајонда мүхтәлиф вахтларда, мүхтәлиф чүр баш верирди.
Сон јетмнш илдә Ермәнистанда јашајан аәәрбајчанлылара гаршы
е'лан едилмәмнш ачыг "сәлиб јүрүшү" республиканын ән -јүксәк
данрәләриндә һазырланыр, кизлн гәрарлар вә хүсуси көстәришләр
васитәснлә һәјата кечирилирди. 80-ҹи шшәрин орталарында
Ермәнистанда јашајан азәрбаЈҹанлыларын проблемләрини һәлл
етмәк үчүн мәсәләнин кәскин шәкилдә Ермәнистан рәһбәрләри
гаршысында гојулмасы вахты чатмышды.
Бу мәсәләни Азәрбајҹан рәһбәрләри галдырмалы идиләр. һагг,
әдаләт дә буну тәләб едирди. Лакин Азәрбајҹан рәһбәрләри һәр күн
Ермәнистандан онларын үнванына көндәрилән шикајәт мәктубларына е'тинасыз јанашыр, Ермәнистанын "дахпли ишләринә
гарышмамағы" үстүн тутурдулар.
һәмин дөврдә Ермәнистанда ики јүз әлли минә јахын азәрбајҹанлы јашадығы һалда, Ермәнистан КП МК апаратында онлары
бир нәфәр инспектор тәмсил едирдн.
Ермәиистан ССР Назирләр Советннин вә Али Советинин
апаратларында Али Совет сәдринин ичтиман әсасларла
мүавининдән башга ("Совет Ермәнистаны" гәзетинин редактору
əh'əhəbh олараг ичтимаи әсасларла мүавин сечилирди) бир нәфәр дә
олсун азәрбајҹанлы мэс'ул шәхс ишләмирди. Комсомолун Мәркәзн
Комитәсиндә исә 1981-чи илдән е’тибарэн бнр нәфәр азәрбајҹанлы
тэ'лиматчы ишләјирди. Әһалинин әксәрпјјәтини азәрбајҹанлылар
тәшкил едән рајонларда (Красносело, Варденис—Басаркечәр,
Маснс—Зәнкибасар, Амасија), әсас номенклатур вәзифәләрдә
ермәнмләр ншләјирдиләр. Амасија рајону әһалисинпн 86 фаизини
азәрбајчанлылар тәшкил етдији һалда, номенклатур вәзпфәләринпн
90 фаизинп ермәннләр тутмушдулар. Әввәлләр Ермәнпстанын рајонларында рајон партија комитәсиннн биринчн катиби вәзифәсиндә
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пшләмнш азәрбајҹанлыларын һеч бпринә Ермәнистанда тәгаүдә
чыхмаг мүјәссәр олмамышды. Онлар тәҮпбләрә вә террора мэ'руз
галдыгларындан ја республикаиы тәрк едәрәк Азәрбајчана көчмәјә
мәчбур олмуш, ја да мүәммалы шәкилдә һәјатла видалашмышдылар.
Әввәлләр Амасија рајон партмја коммтәсинин биринчи катиби,
сонралар исә "Совет Ермәннсганы" гәзетинин редактору вә Али
Совет сәдриннн ичтпман әсасларла мүавини Мәһәррәм Бајрамовун
талејп 1981-ҹп илдә мәһз бело олмуш, суи-гәсд иәтпҹәспндә һәјатдан
кетмишдн.
Ермәниотанда азәрн түркләрннә гаршы апарылан мнлли
ајрысечкилик спјасәтпнә, онларын мүхтәлмф бәһанәләрлә сыхышдырылмасына нЫтајәт ки, Сов. ИКП МҜ реаксија вермәјә мәчбур
олмушду.
"Ермәннстан партија тәшкилатында Сов. ИКП МК-нын' 1983-чү
ил ијун пленуму гәрарларынын јерпнә јетирилмәси һаггында" Сов.
ИКП МК-нын 17 окгјабр 1984-чү нл тарихлм гәрарында дејилирди
ки, сон вахтлар Ермәнмстанда милләтчилик әһвалн-руһијјәсини
гызышдыран әсәрләр јазылыр, тарихи һәгнгәтләр тәһриф едилир,
азлыгда
галан милләтләрин дилинин вә мәдәнијјәтинин
инкншафына нмкан јарадылмыр, партија, совег вә тәсәррүфат
структурларында онларын нүмајәндәләрн.тәмсил олунмурлар вә с.
Бүтүн бунларла мүгајнсәдә, һәммн деврдә Азәрбајҹанда јашајан
ермәнпләр истәннлән сәвијјәдә мэс'ул вәзифәләрә ирәли
чәкилнрдиләр. Ермәни милләтиндән олан назнр вә нечә-нечә назир
мүавинләрн, рајон партнја комитәсинин катнбләрм, ичраијјә
комитәләринин сәдрләрм, республика мигјаслы идарә рәисләрн
Азәрбајҹанда вәзнфә тутурдулар. һүгуг-мүһафизә органларында,
хүсусән дә республика Прокурорлуғунда вә Дахили Ишләр
Назирлмјмндә бнр чох мэс'ул -вәзмфәләрдә ермәнпләр ишләјирднләр. Үмумијјәтлә, Азәрбајчанда ермәни милләтиндән олан
республика сәвијјәли номенклатур кадрларынын үмуми сајы
онларын республика әһалисинә олан нисбәтиндән дәфәләрлә чох
иди. ДГМВ-дә әјалинин 30 фаизини азәрбајчанлылар тәшкил етдији
һалда, вилајәтин идарәетмә структурларында онлар һәмин нисбәтдә
тәмсил олунмамышдылар. Ермәнистанда олдуғу кими, ДГМВ
әразисиндә дә бүтүн сәвијјәләрдә азәрбајҹанлы әһалинин һүгуглары
тапданырды. 1984-чү илдә Азәрбајҹан халгынын гәддар дүшмәни
З.Балајанын "Оҹаг" китабынын дәрҹ едилмәси Ермәнистанда
азәрбај<ıaнлылара гаршы дүшмәнчилик һиссләринин ачыг-ашкар
гызышмасына сәбәб олду. һәмин вахт Ермәнпстанда 170 тәмиз вә 94
гарышыг азәрбајчанлы јашајыш мәскәнләри вар иди. З.Балајан
китабын әввәлиндә јазыр ки, Ермәнистанда олан бүтүн кәндләри—
1063 кәнди кәзиб доланмыш, нәтичәдә бу кита”5ы јазмышдыр. O,
һәмин әсәрдә һеч олмазса јолүстү дә олса азәрбајчанлы
кәндләриндән кечдијини гәсдән гејд егмәмишдир. Лакин Амасија
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рајонунун ермәни кәндиндә өјрәнир кн, рајонда јашајан
ермәниләрин сајы азалыр (тәбии ки, азәрбајҹанлыларын сајы
артырды). Онда З.Балајан "тәдбир көрмәјин вахты чатдығыны"
бнлдирнр. З.Балајанлара белә бир фүрсәти М.Горбачовун е'лан
етдији бәднам "демократија вә ашкарлыг принснпләри" верди.
Ермэннпэрэст Михаил Горбачовун 1985-ҹи нлдә Совег Иттифагы
Комунпст Партијасынын Баш катиби сечипмәсиндән сонра Дағлыг
Гарабағ ермәниләринин өз мүгәддәратыны тә'јнн етмәсн пәрдәси
алтында Азәрбајҹана гаршы аннексија планы ншләниб һазырланды.
Бу планын һәјата кечирилмәсинә мансчилнк торәдә биләҹәк шәхс—
һејдәр Әлијев 1987-чи илин октјабрында Сов. ИКП МК-нын Сијаси
Бүросундан узаглашдырылды. Елә һәмин ил октјабрын ахырында
Јереванда ДГМВ-ни Ермәнистана бирләшдирмәк тәләби илә
митннгләр кечирилди. Нојабрын 18-дә Горбачовун сағ әли
А.Аганбекјан Парпсдә "һуманпте" гәзетинә вердијн мүсаһпбәсиндә
ДГМВ-нин Ермәнистана бирләшдирилмәсинин игтисади чәһәтДән
даһа сәрфәли олмасыны вә бу мәсәлә үзәриндә хүсуси комиссијанын
ншләдијини бәјан етди.
1988-ҹи мл февралын 20-дә ДГМВ Халг Депутатлары Советинин
јалныз ермәни депутатларынын иштиракы илә кечирилән
нөвбәдәнкәнар сессијасы вилајәти Азәрбајчанын тәркибиндән
чыхарыб Ермәнистанын инзибати әрази бөлкүсүнә дахил едилмәси
һаггында гәрар гәбул етди. Азәрбајчан ССР Али Советн ДГМВ
ХДС-ннн Конститусијаја зидд гәрарыны рәдд етдикдән сонра
Ермәнистанын милләтчи рәһбәрләри "Дашнаксутјун" партијасынын
"түрксүз Ермәнистан" програмыны һәјата кечирмәјә башладылар.
1988-ҹи ил февралын 19-дан е'тибарэн Јереванда јенидән күтләвн
митингләр башлады. Митинг иштиракчылары "Ермәнистаны
түркләрдән тәмизләмәли!", "Ермәнистан јалныз ермәннләр үчүндүр!" кими шүарлар ирәли сүрдүләр. Митннгләрин үчүнчү күнү
Јереванда саламат галмыш јеканә мәсчид бинасы (XX әсрин
әввәлләриндә шәһәрдә 8 мәсчид мөвҹуд олмушдур) вә азәрбајчанлы
мәктәби, Ч.Ҹаббарлы адына Јереван Драм Театрынын ләвазиматы
јандырылды. Јереванда бу һадисәләрә гаршы е'тиразыны билдирән
азәрбајҹанлыларын евләринә од вурурдулар. Јереванда бүтүн бунлар
төрәдилән заман Сумгајыт фачиәси һәлә һазырланырды. "Сумгајыт
гырғынлары" програмынын ичрачыларындан ән фәалынын 1959-чу
илдә анадан олмуш Едуард Робертович Григорјан адында ермәнинин
олмасы (өлдүрүлән 26 ермәнидән 6 нәфәри онун пајына дүшүр),
һадисәдән он күн әввәл Сумгајытын бүтүн әманәт кассаларындан
ермәниләрин өз әманәтләрини күтләви шәкипдә көтүрмәләрн,
гырғынларын видеолентә алынмасы үчүн ермәни операторларынын
әввәлчәдән һадисәләрин планлы шәкилдә төрәднләҹәји јерләрдә
өзләринә хәлвәтн чәкилиш мөвгејн сечмәләрн, ики күндән сонра
һәмин лентләрин монтаж едалиб бүтүн дүнјаны долашдырылмасы,
"Сумгајыт гурбанлары"нын хатнрәсинп "әбәдиләшдирмәк" үчүн
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әввәлчәдән һазырланмыш абидәнпн дәрһал Степанакертдә гојулмасы вә бу кими фактлар еүбут еднр ки, бүтүн бунлар ермәниләри,
еләчә дә дүнја иҹтимаијјәтини Азәрбајҹан халгына гаршы ајаға
галдырмаг, онун "вәһши" образыны јаратмаг мәгсәдини күдмүшдүр.
Сумгајыт гырғынларынын фәал тәшкнлатчыларындан ермәни
Оһанјанын, Самојлов вә Павловскинии адлары исә узун мүддәт
мәтбуатдан кизли сахланмышдыр.
Сонралар Л.Тер-Петросјан өз мүсаһибәләринин бириндә демишдн кн, Сумгајыт һадисәсиндән сонра Азәрбајҹан халгы шок вәзијјәтинә дүшмүшдү. Әкәр өлкә рәһбәрлнји бу мәгамдап нстифадә едпб
ДГМВ-нмн Ермә.нистана бпрләшдирплмәси һаггында rəpap чыхарса
иди, Азәрбајҹан буна е'тираз едә бнлмәјәчәкди.
Бу сөзләр ајдын сүбут едир ки, Сумгајыт фачиәси ермәнпләр үчүн
03 сепаратчылыг аксијаларыны һәјата кечирмәкдән өтрү лазым
олмушдур.
Лакин мәркәзин, онун Азәрбајҹана fiə Ермәнист-ана көндәрилмиш емиссарларынын икиүзлү мөвгеләри (Ј. Лигачов Азәрбајчанда, A. Јаковлев Ермәнистанда) ермәнп милләтчиләринин өз
бәднам нијјәтләрини һәјата кечирмәк үмидләрнни артырырды.
Ермәни милләтчиләри үчүн Ермәнистанда ән мүнбит рајонларда
јашајан 250 миндән артыг азәрбајҹанлыны республикадан зорла
чыхармаг Гарабағ мәсәләсини һәлл етмәк гәдәр вачиб иди.
1988-чн илдә исә республика рәһбәрлији азәрбајчанлыларын
тәһлүкәсизлијинин горунмасына тэ’минат вермәмәклә онлар
арасында ваһимә вә горху јарадараг Ермәнистандан депортаснја
едилмәсинә башладылар.
Ајры-ајры рајон рәһбәрләрн азәрбајҹанлылара гаршы пгтисадм
тәзјиг үсулларындан истифадә едәрәк кәндләрә чөрәк, әрзаг вә
күндәлик тәләбат малларынын верилмәсини мәһдудлашдырырлар.
Әрзаг үчүн шәһәрләрә вә рајон мәркәзләринә кетмәјә мәҹбур олаи
азәрбајҹанлылар тәһгир едилнр, дөјүлүр вә гарәт едилирдиләр. Иш o
јерә чатыр ки, март ајында Ҝүрчүстанын Богдановка вә Ахалкәләк
рајонларында јашајан ермәниләр Амасија рајонунун кәндләринә
дәфәләрлә смпаһлы басгынлар едирләр.
Мәркәз азәрбајҹанлыларын компакт јашадыглары рајонларда
дахили хидмәт гошунларыны, бөлмәләрини јерләшдирмәјә мәҹбуф олур. Һадисәләрин сонракы инкишафы
көстәрди ки, бу
бөлмәләрә јалныз мүнагишәләри мүшаһндә етмәк сәлаһијјәти
верилибмиш.
һадисәләрин бу ҹүр инкишафынын көзләнилмәз, фәлакәтлн
нәтиҹәләрә кәтириб чыхарачағы һисс едилирдн. Буна көрә дә 1988чи ил мартын 25-дә "Гарабағ” комитәсинин фәалијјәти Ермәнистан
ССР Конститусијасына вә мовчуд ганунвериҹилијә зидд олдуғуна
көрә, республиканын Али Совети һәмин комитәнм гејри-гануни
һесаб едәрәк фәалијјәтинин дајандырылмасы һаггында rəpap
чыхарды. Азәрбајҹан ССР Али Совети дә өз нөвбәсиндә "Грунк"
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тәшкилатынын фәалијјәтинин дајандырылмасы вә онун тәшкилатчыларыпын чинајәт мәс'улиј[јәтинә чәлб едилмәси һаггында
rəpap гәбул едир. Лакин һәр ики-fәрар сонралар кағыз үзәриндә
галыр.
Ермәнистан ССР Али Советинин, Назирләр Советинин вә КП
МК-нын органы олан "Коммунист" гәзетн 13 декабр 1988-чи ил
нөмрөсиндә "Фәлакәт аны, мәс'улијјәт аны" мәгаләсиндә һәмин
доврү белә сәҹиЈЈӘләндирирди: "Мејдана сијаси авантүристЛәр
чыхмышлар. Онлар өз мәгсәдләринә чатмаг үчүн һеч нәјин
гаршысында дајанмырлар. Бу мәгсәдләр јахшы мэ'лумдур: онлар
аҹкөзлүклә һакимијјәтә чан атырлар, халгы милли фаҹиә илә
нәтичәләнә биләчәк сон һәддә сүрүкләјнрләр.
1988-ҹи пл ијунун 10-да Азәринформ е’тираф етмәјә мәҹбур
олмушду ки, Ермәнистандан республикаја 3 мин гачгын кәлмишдир.
Онлары o заман гачгын јох, "даими јашајыш јерләрини мүвәггәти
гәрк едәнләр" адпандырырдьшар.
1988-ҹи ил ијунун 15-дә Ермәнистан ССР Али Советинин
нөвбәдәнкәнар сессијасы ДГМВ-нин Ермәнистана бирләшдирилмәси һаггында rəpap гәбул едәрәк Азәрбајчан ССР Али Советинә
мүраҹпәт етди ки, буна разылыг версии. Азәрбајчан ССР Али Совети
бу ганунсуз тәләбн рӘдд етднкдән сонра Ермәннстандакы
азәрбајҹанлыларын вәзијјәти даһа да ағырлашды.
Ијунун 17-20-дә Јереванда Театр мејданында азғынлашмыш
дәстәләри автобусларла јахынлыгдакы азәрбајҹанлылар јашајан
Масис рајонунун мәркәзинә вә Зәнкиләр, Зәһмәт, Дәмирчи,
Достлуг, Низами, Сарванлар кәндләринә басгынлар етдиләр.
Мүдафиәсиз он миндән чох авәрбајҹанлы Совет-Түркијә сәрһәдинә
топлашмыш, орда кеҹәләмәјә мәҹбур олмушдулар. һәмин күнләр
20-дән чох азәрбајчанлы јараланмышды. Рајон мәркәзи Масис
гәсәбәсиндән 3 миндән чох азәрбајҹанпы евләриндән чыхарылды.
Бүтүн бу иғгишашлар заманы ССРИ Дахилп Ишләр Назирлијннпн
рајонда олан гүввәләри јалныз мүшаһидәчи ролуну ојнајырдылар.
1988-ҹн ил ијулун 18-дә ССРИ Али Совети Рәјасәт һеј'әтинин
иадасында ДГМВ һаггында мәсәләни мүзакирә едәрәк республикалар арасында сәрһәдләрин дәјишдирилмәси јолверилмәз һесаб
едилдикдән сонра ермәни милләтчиләри азәрбајчанлыларын
Ермәнистан әразисиндән чыхарылмасы үчүн һәр јердә мнтингләр
тәшкил етмәјә башладылар.
Ермәнистан ЕА-нын мүхбир үзвү "Гарабағ" һәрәкатынын
лидерләриндән бири Рафаел Казарјан 1988-чи ил нојабрын 4-дә
Јереванда кечирилән митингдә демишдир: "Дәстәләрин көмәји илә
емиграсијаны тэ'мин етмәк лазымдыр. Бизә бүтүн онилликләр
әрзиндә илк дәфә Ермәнистаны тәмизЛӘмәк имканы верилмишдир.
Мэн буну бу он ајда мүбаризәмизин әи бөјүк наилијјәти һесаб
едпрәм. ("Армения двадцать месяцев борьбы", Сборник вступлений.
Ереван. 1989, сәһ. 15; Бах: "Вэтэн сэси" гэзети, 17, 1991-чи ил.
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Л.Јунусовун "1988— 1989-ҹу нлләрдә Ермәннстандакы гырғынлар"
мәгаләси). Јереванда русҹа чыхан "Коммунист" гәзети 13 декабр
тарпхлн нөмрәспндә "Фәләкәт аны, мәс'улијјәт аны" мәгләсиндә
е'тираф етмәјә мәҹбур олмушду: "Комнтәнин ("Гарабағ") јерли
өзәкләрннин тәшәббүсү плә рајон вә кәндләрдә митингләр тәшкил
еднләрәк азәрбајҹанлылардан өз евләрпни тәрк етмәләрп тәләби
прәлн сүрүлүрдү. Ән һәјәҹанландырыҹы һал одур ки, "Гарабағ"
комптәспнин һазырладығы сијаси мүнгишәләрә һәтта ушаглары да
чәлб едирднләр. Тәсәввүр един ки, Амасија рајонунун мәркәзиндә
рајон халг нрзарәти комитәси сәдринин оғлунун рәһбәрлији илә 30
мәҝтәблп нүмајиш кечирир вә азәрбајҹанлыларын ишдән
говулмасыны тәләб еднрләр". Амасијанын бенәлмиләл мәктәбинин
ермәнп шакпрдләриннн тәләби илә дәрһал мәктәбнн азәрбајҹанлы
бөлмәси бағланмышды. Бир һәфтә әрзиндә 1988-чн ил декабрын 1дәк рәһбәр вәзифәләрдә ишләјән азәрбајҹанлыларын әксәријјәти
ишдән азад еднлмишдиләр.
Шакирдләрин милли мүнагишәјә ҹәлб едилмәсинә кәлдикдә исә
гејд етмәк лазымдыр ки, һәр бир ермәни аиләсиндә ушаға јенијетмә
дөврүндән тәлгин едилирди ки, түркләр онларын гаты
дүшмәнләридир вә буна көрә дә фүрсәт дүшән кими онлардан гисас
алмаг лазымдыр.
1988-ҹи ил нојабрын орталарында Азәрбајҹана 80 миндән артыг
гачгын пәнаһ кәтирмишди. Нојабрын 17-дә Бакыда "Азадлыг"
мејданында кечирилән митинг заманы Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлыларын компакт јашадыглары әразидә онлара мухтаријјәт
верилмәси тәләби илә гәтнамә гәбул едилмишди. Ермәнистан
телевизијасы һәмнн күн митингдән репортажлар көстәрәрәк
гәтнамәнин тәләбләрини дәфәләрлә ефирдә сәсләндирмншди.
Бу тәләбләрдән нараһат олан Ермәнистан рәһбәрлнји Али
Советин нојабрын 22-дә Опера театрынын бинасында кечирилән
сесснјасынын кедишмнн митинг нштиракчыларынын һүҹумундан
сонра дајандырараг онларын тәләбн илә депутатлары, рајон
рәһбәрлијини јерләрдә "гајда-гануну бәрпа етмәјә" көндәрдиләр.
Әслиндә исә онлара тапшырыг верилмишди ки, бир һәфтә әрзиндә,
јә'ни нојабрын 28-дәк Ермәнистаны азәрбајчанлылардан тәмизләмәк
аксијасыны һәјата кечирсинләр.
Бу һагда јухарыда гејд едилән "Фәләкәт аны, мәс'улијјәт аны"
мәгаләснндә јазылыр: "Гарабағ" комитәси авантүристләрннин
чағырышына милләтчилик азарына тутулмуш бир сыра партијасовет ншчиләри дә гошулмушлар. Ајры-ајры рајонларда милләтләрараси гырғына сүрүкләјән ҹошмуш еһтпраслары ҹиловламаг,
вәтәндашлары мүдафнә етмәк, тәхрибатчылары ифша етмәк
әвәзинә, онлар адамларын (jə 'hh азәрбајҹанлыларын—мүәллифләр)
күтләви сурәтдә чыхарылмасына фитва вердиләр. Бу ҹүр "миссија"
илә бэ'зи. "хадимләр" Кироваканда, Степанаванда, Арташатда
евләри бчр-бир кәзирдиләр". Әлбәттә, азәрбајчанлылар јашајан
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бүтүн рајонларын вәзнјјәти белә иди. ДепортасиЈ§ \ аксијасыны
мүәјјән олунмуш мүддәтдә баша чатдырмаг үчүн Калинин, Спитак,
Гугарк, Нојемберјан, Красносело, Варденпс, Јеғегнадзор, Әзизбәјов,
Арарат, Масис, Сисјан вә Меғри рајонларынын рәһбәрләри
хүсуснлә ҹанфәшанлыг көстәрирдиләр.
Ермәнистаны 1988-чи илдә тәрк етмиш вә Ханлар рајонуна пәнаһ
кәтнрмиш миллиЈЈӘтҹә_рус олан Л.Н.Толстјак Азәрбајҹан Гачгынлар
ЧәмпЈЈӘТнндә јаздығы өз изаһатында көстәрмишди ки, нојабрын 27дә Ермәнистан ССР Назирләр Совети сәдринин бирннчи мүавини
(даһа сонралар Ермәнистан КП МК-нын бнрпнчн катиби сечилмиш)
В.Мовсесјан Варденис рајонунун Зод кәндинә кәлиб әһалинин кәнди
тәрк етмәси үчүн үч күн вахт вердијини деди вә әлавә етди ки, бу
мүддәтдә кәнди тәрк еТмәсәләр онларын тәһлүкәсизлијинә тэ'минат
верилмәјәҹәк. Депортасијаны сүр’әтләндирмәк үчүн електрик хәттини кәсдиләр, әрзаг верилмәсини дајандырдылар, дағ јоллары илә
рајону тәрк едән азәрбајҹанлыларын көчүнү тез-тез атәшә тутдулар.
Бу ҹүр изаһатлар јүзләрҹәдир.
Јенә дә јухарыда ады чәкилән "Фәлакәт аны, мәс'улијјәт ^ды"
мәгаләсинә мүрачиәт едәк: "Нојабрын 26-да "Гарабағ" һәрәкаты
фәалларынын, тәһрикчи чыхышларындан гызышмыш 500 нәфәр
Кнровакай сакини Шаумјан кәндинә доғру һәрәкәт етди. Вурушма
ики күн давам етди,’ силаһлы атышма олду. ӨләИләр вар. Кујбышев
кәндиндә дә гырғынлар төрәдилди, орада да тәләфат вар.
һәрәкатын фәалларынын көмәји чһә јарадылмыш "взүнүмүдафиә
дәстәләри" јолларда гојдуглары постларда азғынлыглар төрәдирдиләр. Азәрбајчанлы кәндләринә әрзаг көмәјн костәрән ермәниләр дөјүлүрдүләр".
Ермәнистан мәтбуаты Шаумјан (әввәлки ады Вартанлы)
гырғынлары һаггында јалныз "атышма олмушдур, тәләфат вар"
сөзләрини гејд етмәклә кифајәтләнмишдир. Шаумјан (Вартанлы)
кәнди Кировакан шәһәринә битишик олмасына бахмајараг,
пнзибати-әрази бөлкүсүнә көрә Гугарк рајонуна да*цл олмушдур.
Шаумјан (Вартанлы) фачиәси өз ссенарисинә көрә 1918-1920-чи
илләрдә Күмрү-Гаракилсә бөлкәләриндәки силаһсыз азәрбајчанльшар јашајан кәндләрә ермәни гулдурларынын һүҹумлары заманы
төрәдилән вәтднпикләрин тәкрары иди.
Тәәссүф ки, дүнја ичтимаијјәти Ермәнистандакы нә 1918-1920-чи
нлләр, нә дә 1988-1989-ҹу илләр гырғынлары һаггында хәбәр
тутмамышдыр. Ермәниләр бир әсрдә Вартанлы кәндиндә ики дәфә
азәрбајчанлылара гаршы сојгырым төрәтмишләр. Онлар адымы
сәнә гојарам, сәни дә јана-јана" принсипи илә Азәрбајчан халгыны
вәһши кими гәләмә вермәклә ичтиман pə'j јаратмаға чалышмышлар.
Вартанлы гырғынларынын үстүндән сүкутла кечиб, ону өрт-басдыр
етмәклә јанашы, өзләриннн төрәтдикләри Сумгајыт гырғынларына
сијаси гијмәт верилмәсини тәләб етмәк мәһз ермәниләрә мәхсус
һәјасызлыгдыр.
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Инди нсә шаһидләрпп вердпјп нфаләләр но Ермәннсган
Республикасы Прокурорлуғунун көидордпјп ҹаваблар арасында
Вартанлы гырғынларымын бэ'зп еәһнәлорп пло таныш олаг. Әсрим
әвәлләриндо тамамплә азәрбајҹанлылар јашајаи Вартанлы кондипдо
1988-чн илин сонунда ермомилор чохлуг тәшкпл едпрдиләр.
• Ермәнпләр нојабрын 25-дән 2б-на кечом кеҹо снлаһлы 11үҹум
едирләр. һәмин күн күчлү гар јағыр, бораи iimiiui. Дзәрбајчанлылар
кәнди тәрк едиб мешәјә чәкплмәјә мәҹбур олмушдулар. Гатилләр
кәнддә растларына чыхан Меһралы Искәндәрову ағаҹа бағлајыр,
көзләри гаршысында арвады Ханым Искәндоровамын бојнупа
кәндир кечириб һәр чүр тәһгир едәрәк кондпн нчнндә ҝоздмрпрләр.
Онларын 14 јашлы оғлу Алмм һадисәдән хәбор тутараг ов
түфонкинм көтүрүб кондә енир вә ата-анасыны хмлас стмок үчүн
атәш ачмаға мәчбур олур. Күлләләр долу кпмм Алимпн үзәрпнә
јағдырылыр. Јаралы Алими ата-анасынын көзләри гаршысында
јанап тонгалын ичинә атырлар. Бу дәһшәти ҝөрмәмок үчүм апасы
Ханым өзүнү чаја атыр ки, боғулсун. Ону чајдан чыхарыб ншкоиҹо
илә өлдүрүрләр. Вәһшичәсмнә дөјүлүб hop чүр тәһгирләрә мо'руз
галан Меһралы Искәндәров көзләрини әбәди јумур. Ермәнистан
Республикасы Прокурорлуғунун бу ҹмнајәт ишм ило бағлы ҹавабында дејилир: "Искәндәров Меһралы һәсән оғлу 1938-чи илдә
анадан олмуш, Вартана кәнд сакинидпр. 1988-чн ил мнлләтләрарасы
тоггушма нәтичәсиндә өлдүрүлмүш, Вартана кәнд гәбнристанлығында басдырылмышдыр. Онун мејити 1989-ҹу илин сонунда
гоһумлары тәрәфиндән чыхарылараг Азәрбајҹанда јенидән дәфн
едплмпшдир. ССРИ Прокурорлуғу ҹинајәт ишп галдырмышдыр.
Ҹпнајоткар тапылмамышдыр".
Искәндәровларын үчүнүн дә һаггында верилән ҹавабын сонунда
дејплир: "Чпнајәткарлар тапылмамышдыр". Көрәсән, бүтүн кәнд
ҹамаатынын ҝөзү гаршысында баш верән фачиәнин иштнракчыларыны доғруданмы ССРИ Прокурорлуғунун ишчиләри ашкара
чыхара бнлмәмишднләр?
1941-1945-ҹн илләр мүһарибәсмндә бир голуну нтирмиш 69 јашлы
Гәриб Бајрамовун еви кәндин јухары һпссәсиндә олдуғундан
Искәндәровларын фачиәсиндән кеҹ хәбәр тутур. Чајын кәнарына
ениб мејитләри көрдүкдән сонра евә гајыдыб үстләрннн өртмәк үчүн
бир шеј кәтирмәк истәјир. Бу дәм архадан ону балта илә вуруб јанан
тонгалын ичинә атырлар. Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун ҹавабында исә дејилир: "Бајрамов Гәрпб Исмајыл оғлу 1919ҹу илдә анадан олмуш, Шаумјан кәндинин кечмищ сакини, 1988-чи
нлдә Шаумјан кәндинин ермәнн оһалпсп тәрәфиндән өлдүрүлмүш,
мејит јары јандырылмышдыр".
. Өз гоншусунун башына архадан ендирдпјп зәрбәдән ганына
гәлтан едилән, кәндин ағбирчәји һүсејнова
Лејли һаггында
көндәрнлән ҹавабда дејилир: "һүсејнова ЈТејли һәсән гызы 1925-чи
112

нлдә анадан олмуш, Вартана кәнд сакини, 1988-чи илин нојабрында
милләтләрарасы тоггушма нәтичәснндә өлдүрүлмүш во Вартана
кәнд гәбиристанлығында басдырылмышдыр.
1989-чу илин
ахырларында онун мејити гоһумлары тәрәфиндән Азәрбајчана
апарыпыб јенидән дәфн едилмишдир. ССРИ ПрокурорЈЈуғу чинајәт
иши галдырмыш, ҹинајәткарлар тапылмамышдыр".
Сумгајыт фачиәси заманы јүзләрлә азәрбајчанлы аиләсинин өз
һәјатларыны тәһлүкә гаршысында гојараг ермәнн гоншуларыны
гәзәбләнмиш күтләнин тәһлүкәсиндән хилас етмәләри һаггында
мәтбуатда чох јазылыб. Лакин Вартанлы ермәннләри бу чүр инсани
һиссләрдән узаг идпләр. Онлар азғын милләтчиләрин өнүндә кедир,
азәрбајҹанлыларын сығындығы евләри нишан верирмишләр.
Азғынлашмыш дәстәјә Шаумјан кәнд советинин сәдри Ж. Аракелјан
бәләдчилик етмишдир.
Сүлејман Мәммәдов гоншусу Мехагын евиндә кизләнибмиш.
Мехаг ону гулдурлара тәһвил вермиш, онлар исә машын шинләрини
јандырыб C. Мәммәдову дири-дири одун ичинә атмышдылар.
Намәрд гоншу тутдуғу ишдән һәзз ала-ала түкүрпәдичи сәһнәјә
тамаша етмишдир. Чинајәткар јенә дә "тапылмамышдыр".
Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун чавабы: "Мәммәдов
Сүлејман Гәнбәр оғлу 1938-ҹи илдә анадан олмуш, Вартана кәнд
сакини, 1988-ҹи нлин нојабрында милләтләрарасы тоггушма
нәтиҹәсиндә өлдүрүлмүшдүр во Вартана кәнд гәбирнстанлығында
басдырылмышдыр. 1989-чу илин ахырында гоһумлары тәрәфиндән
Азәрбајҹанда јенидән дәфн едилмншдир. ССРИ Прокурорлуғу
чннајәт иши галдырмыш, чинајәткар тапылмамышдыр".
Үмумијјәтлә, Вартанлы кәндиндә 14 нәфәр азәрбајҹанлы
вәһшичәсинә өлдүрүлмүш вә јандырылмышдыр. Кәндин сағ галан
әһалнси гарлы-човғунлу күнләрдә дағларла, мешәләрлә күндүзләр
кизләниб јалныз кеҹәләр јол кедәрәк 13-14 күн әрзиндә.Азәрбајчана
чатмышдылар. Онларҹа вартанлылар дағларда иткин дүшмүшләр.
Тоггушма заманы алдыглары бәдән хәсарәтиндән,- јолларда
тутулдуглары хәстәликләрдән сонра Азәрбајчана кәлән онларча
вартанлылы вәфат етмиш, нечәси шикәст олмушдур.
Үмумијјәтлә, Гугарк рајонунда ермәниләрнн төрәтдији
гырғынлар нәтиҹәснндә 30-дан артыг азәрбајчанлы гәтлә јетирилмишдир. Гугарк фачиәси Ермәнистан рәһбәрлији тәрәфиндән
өрт-басдыр едилди. Сонралар, јә’ни 1989-чу илдә Ермәнистан КП
МК-нын бүросу Гугарк рајон партија комнтәсинин биринчи катиби
Л.Багдасарјаны вә РИК-нн сәдри, С.Газарјаны ишдән азад етмәклә
кифајәтләндн. Лакин Вартанлы (Шаумјан) гырғынларынын әсас
тәшкилатчылары вә нҹрачылары чинајәт мәс'улн(јәтиндән кәнарда
галдылар.
Гоншу Спитак (кечмиш һамамлы) рајонунун рәһбәрлији
азәрбајчанлылара гаршы төрәтдикләри ҹннајәтләрә көрә Гугарк
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рајонунун рәһбәрләриндән һеч дә кери галмамышдылар. Нојабрын
28-дә Спитак рајон ИК-нин сәдрн В.һачајан, ДИШ-ин рәисм
Сәркисјан, ДТК рајон шө'бәсинин сәдр мүавинп Меһрабјан рајонун
азәрбајҹанлылар јашајан Сарал вә Гурсал кәндләринә кәлиб
билдирмишдиләр ки, онларын тәһлүкәсизлијинә тэ'минат вермирләр. Әкәр нки саат әрзиндә кәндп тәрк етмәсәләр, смлаһлы дәстәләр
кәндә һүҹум едәчәкләр. Ҹамаат онларын тәклифини рәдд едиб
Кировакандан көндәрилән һәрбчиләрин басгынларыны мәрдликлә
дәф етдпләр. Лакин Спитак вә Гугарк рајон рәһбәрләри јенә кәлиб
тэ'кндлэ тәләб едирдиләр ки, кәнд чамааты тезликлә чыхмалыдылар.
Онлар өзләри илә 34 автобус, 40 јүкүнүөзүбошалдан машын
кәтирмишдиләр. Онларын көстәрпшп илә бир дәстә адам ев
саһибләринин көзү гаршысында ев әшјаларыны һәјәтә чыхарыб од
вурурдулар.
Онлар ҹамааты силаһ күчүнә автобуслара долдуруб рајон
әразисиндән кәнара гоншу Гугарк рајонуна доғру апардылар. Орада
Мргаһовпт (һәмзәчимән) кәнди јахынлығында ахшамдан хејли
кечмнш силаһлы дәстәләр көзләјирдиләр. Спитак рајонунун
рәһбәрләри иши елә гурмушдулар ки, ганлы һадисә гоншу рајонун
әразисиндә төрәдилсин, беләликлә, онлар мәс'улиј[јәтдән кәнарда
галсынлар. Кеҹәнин гаранлығында јолун кәнарында пусгуда дурмуш
гулдурлар автобуслары атәшә тјргур, 3 нәфәр һәлак олур, 7 нәфәр
ағыр јараланыр. Бу чинајәтлә бағлЫ Ермәнистан Республикасы
Прокурорлуғунун вердији ҹавабдан:
*1. Балаҹајев Шаһин Садад оғлу 1977-чи илдә анадан олмуш,
Сарал мәктәбинин 4-чү синиф шакирди. Мргаһовит кәндинин
јахынлығынд^ Спитакдан кәлән ПАЗ-672 маркалы 39-52 АДН
нөмрәли автобус намэ'лум шахсләр. тәрәфиндән атәшә
тутулмушдур, күллә башындан дәјмиш, јериндәҹә кечинмишдир.
01.12.1988. *
2. Балачајев Тејмур Мәсим оғлу 1959-ҹу илдә анадан олмуш,
Кировакан дәзкаһгајырма заводунун фәһләсн, ПАЗ-696 маркалы
57-94 АДН нөмрәли автобусла (Спитакдан кәлән колонна)
Мргаһовит кәнди јахынлығында уешәдә намэ'лум шәхсләр
тәрәфиндән даша басылмыш, башындан зәрбә алараг јериндәчә
кечинмишдир. 01.12.1988.
3. Балачајева Сүрәјја һүсејИ гызы 1954-чү илдә анадан олмуш,
јухарыда гејд едилмиш һадисә заманы бәдән хәсарәти алмыш вә
02.12.1988-ҹи илдә хәстәханада кечинмишдир".
Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун вердији һәмин
мэ'луматын әлавәсиндә исә Балаҹајевләрин һәр үчүнүн күллә
јарасындан өлдүрүлдүјү гејд едилмишдир.
Сүрәјјанын һәјатыны хилас етмәк мүмкүн иди. Лакин ону
Кировакан хәстәханасында тибб бачылары дөшәкағы илә боғуб
өлдүрмүшдүләр.
114

Сүрәјјаныи үстүндә олан 6 мин манат нағд пулуну вә 3 мин манат
дәјәрпндә олан зинәт шејләрини хәстәханада һәкимләр оғурламышдылар. Рајон рәһбәрләри һәр үч мејити Азәрбајҹана кәтирмәјә
гојмамыш, Гугарк .рајонунун Вартанлы кәндиндә һәрбчиләрин
көмәји илә дәфн етдирмишдиләр.
Спитак фачивснпдоп даһа бнр нүмово.

Гурсалы кәнд сакини Рәһнм Дашдәмиров 23 ил иди ки, Киро
вакан шәһәриндә милис шө’бәсиндә ишләјирди. Ə mək ветераны,
милис э'лачысы иди. 1988-чи илдә баш верән һадисәдән сонра Кәнчә
шәһәринә көчмүшдүләр. 1989-чу ил ијунун 9-да оғлу Мајылла шәхси
машынларындачСпитак шәһәринә кәлиб бэ’зи сәнәдләри көтүрмәк
вә зәлзәләдән сонра Гурсалыда дағылмыш. евләринин дәјәринин
әвәзини алмаг истәјирдиләр. Спитак РИК-ин гаршысында ону
Таныјан ики ермәнч һүчум едиб хүсуси дүзәлдилмиш арматурла
башыны әзир вә һадисә јериндән гачырлар. Өзүнү итирән Мајыл
атасыны м5шына гојуб Газах хәсгәханасына чатдырмаг истәјир.
Ермәниләр онлары машынла тэ’гиб едирләр. Рәһим кишини
хәогвханаја чатдырмаг мүмкүн олмур. O артыг јолда кечинмишди.
Ијунун 10-да Р. Дашдәмирову Кәнчә шәһәриндә дәфн едирләр.
Бунунла әлагәдар олараг Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун һәгигәтдән узаг, ријакар чавабында дејилир: "Дашдәмиров
Рәһим Чаббар оғлу 1932-чи илдә анадан олмушдур. 1989-чу илин
ијулунда оғлу илә бирликдә зәлзәләдән чатачаг конпенсасијаны
алмаг үчүн Спитака кәлмишдиләр. Дөјүлмүшдүләр. Хәстәханаја
јерләшдирилмәкдән имтина етмишдир. Өз машынында Бакыја
кетмишдир. 1990-чы илдә Ермәнистан ДТК-ја Бакыдан телеграм
кәлмишдир ки, Дашдәмиров Спитакда дөјүлдүкдән сонра Бакыда
өлмүшдүр. *Бунун әсасында чинајәткар мәһкәмәјә верилмиш, анчаг
психи хәстә олдуғу мүәјјән едилмишдир".
Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун көндәрдији чаваб
һәгигәтә ујғун олмадығы кими, Дашдәмировун гатилини "психи
хәстә" чыхармасы да ермәнисајағы сахтакарлыгдыр.
Ермәнистанда азәрбајҹанлылара гаршы дәһшәтли чинајәтләр
төрәдилмиш рајонлардан бири дә Степанаван (Чәлалоғлу)
рајонудур. Кујбышев кәндинин сакинләри Тәмраз Јусиф оғлу
Искәндәров, Килас Рүстәм гызы Хәлилова, Шәриф Ҹаббар оғлу
Хәлилов вәһшичәсинә дөјүлмүш вә сојуг силаһла гәтлә
јетирилмишләр. Пушкино колхозунун сағычысы (Кәр-Кәр кәнд
сакини) Бәсти Исрафил гызы Мустафајева исә Ермәнистанда баш
вермиш дәһшәтли зәлзәләдән сонра, јә'ни бүтүн дүнјанын
Ермәнистанын һалына ағладығы бир вахтда, 30 декабр 1988-чи илдә
дири-дири јандырылмыш вә мејити зибилликдә кизләдилмишдир.
Хејли мүддәтдән сонра онун мејити һәрбчиләрин көмәји илә
тапылмышдыр. Гејд етдијимиз дөрд өлүм һадисәсиндән јалныз
икисинин барәсиндә чинајәт иши ачылмышды.
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1902-чи 11лдә анадан олмуш, Калинино рајон мәркәзшшәки 41
сајлы евдә јашајан Мәһәммәд Нәби оғлу Садыговун евннә рајон
мәркәзиндә кечирилән митингдән ајрылан силалы дәстә һүҹум
етмиш, ону сојуг силаһ вә даш-гаја илә өз һәјәтмндәчә гәтлә
јетирмишдиләр.
Бу һагда "Правда" гәзетинин 7 јанвар 1989-чу ил тарихли,
"Социалистическая индустрия" гәзетннпн 18 декабр 1988-ҹи нл
тарнхлн сајларында мэ'лумат дәрч едмлмпшдир. 1988-чн нлин нојабрдекабр ајларында бир тәрәфдән Ермәнистанын азәри түркләри
јашајан кәндләринин әһалиси сыхышдырылыр, кәндләрә әрзаг
көндәрилмнр, електрик хәтләри кәсилир вә силаһлы басгынлар
едшшр, дикәр тәрәфдән кәндләри тәрк едән аиләләрә јолларда
диван тутулур, әмлаклары ra pər едилир, өзләри исә гәтлә
јетирилирдиләр. Ермәнистанда милли зәминдә баш верән
чинајәтләрин әксәријјәти әсасән азәрбајчанлы әһалисинин өз
јашајыш мәнтәгәләрини тәрк етмәјә мәҹбур олдуглары вахт баш
вермишдир. Ермәнисгандан Азәрбајҹана кедән бүтүн јолпар
үзәриндә бир нечә јердә силаһлы гулдур дәстәләри јерләшдирилмишди. Гулдурларын әксәријјәтм милис формасы кејәрәк
јолларда өзбашына јохлама-бурахылыш мәнтәгәләри јаратмышдылар. Онлар бүтүн машынлары сахлајыр, сәрнишинләрин сәнәдләрини јохлајыр вә машында азәри түркләри олдуғуну мүәјјән едән
кими ону машындан дүшүрүр, әмлакыны бошалдараг гарәт едир,
өзүнү исә вәһшичәсинә гәтлә јетирирдиләр. Бу гәбилдән олан бир
гәтлин тарихчәсинә нәзәр салаг.
Ермәнисгана јүк кәтирмиш Кујбышев шәһәриндән олан сүрүчү
Николај Петрович Белјакинин вердији изаһат Масис рајону Достлуг
кәнлинин сакини, 1966-чы илдә анадан олмуш Мүшфиг Тағыјевин
фачиәсиндән бәһс едир. Н. Белјакин јазыр: "Мән Мүшфиглә күндүз
саат 3-дә јүкләнмиш машында Достлугдан јола дүшдүк. Јеревандан
кечәрәк јолун мүәјјән һиссәсини кетмишдик. Абовјан шәһәриндә
јохлама-бурахылыш мәнтәгәсиндә сәнәдләримизи јохламаг үчүн
сахладылар. Сонра изин вердиләр ки, јолумузу давам етдирәк.
Тсовагјуғ кәндинин гуртараҹағында биз шлагбаум вә бир дәстә адам
көрдүк. Мүшфиг мәндән кабинәнин јатаг јеринә кечмәсинә иҹазә
вермәјими хаһиш етди. Мән ичазә вердим. Сонра бизи сахладылар,
бир нәфәр јахынлашыб сәнәдләри истәди вә машынын јүк јерини
ачмағы тәләб етди. Мән кабинәдән чыханда артыг бир нечә нәфәр
машынын ајагчасына чыхмышдылар. Мәнә дедиләр ки, машыны
јолдан кәнара чәкмәлијәм ки, јохласынлар. Машынын јүкүнү
бошалтмаға башладылар. Бир мүддәтдән сонра "Волга" маркалы
ДАМ машыны кәлди. Бундан сонра әшјалары јенидән машына
јүкләмәјә башладылар. Милис мајору мәнә деди ки, машыны
онларын ардынҹа Севан шәһәринә сүрүм. Машынын кабинәсннә
әввәлчә бир чаван оғлан отурду. Севана чатмамыш, o, кабинәдән
дүшдү, јеринә милис ишчиси отурду. "Севан" јол ишарә көстәричисинин јанында тонгаллар галанмыш, адамлар топланмышдылар.

Гаршымызы јүк машыны кәсди. Бу дәм күтлә машына һүчум чәкди
вә гапыны ачыб мәни машындан узаглашдырдылар. Мүшфиг исә
капитанла бнрликдә кабинәдә отурмушду. Бу дәм гышгырты аләми
көтүрдү, кабинәдә нә исә пүскүрдү. Бу, тәгрибән беш дәгигә давам
етди. Кабинәни һәр тәрәфдән дөврәјә алмышдылар. Мајор мәнә
јахынлашыб дедн ки, "Волга"ја әјләшим, сонра ратсија илә ермәничә
нә псә хәбәр верәрәк, јолун үстүндәки ДАМ мәнтәгәсинә тәрәф
кетдик. Бир мүддәтдән сонра әскәрләр кәлдиләр... Даһа сонра бир
милис ишчиси кәлиб деди ки, һадисә јеринә кетмәлијәм. Бизи
сахладыглары јердә машыным јох иди. Јолдан хејли аралыда,
һасарын архасында машынын шүшләрини сындырылмыш, кабинәни
әзилмиш көрдүм. Сүканын архасында әјләшәндә көрдүм ки,
кабинәдә һәр шеј дағылмыш, Тағыјев исә јох иди. Јанымда милис
ишчиси отуруб деди ки, милис машынынын архасынча мәнтәгәјә
кетмәлијик. Сонра ДАМ-ын мүшајиәти илә јенидән Абовјан
мәнтәгәсинә кәлдик. Јодда милис ишчиси мәнә деди ки, Тағыјев
һәлак олуб. Абовјан мәнтәгәсиндә машынын јүкүнү сијаһыја алмаг
үчүн бошалдыб јенидән јүкләдиләр. Декабрын 5-дә мәни машынла
Севан шәһәринә көндәрдиләр. Орада әшјалары автомобил
мүәссисәсинин бинасына бошалтдылар, сонра мән прокурорлуға
изаһат вермәк үчүн кетдим. Мәнә бир нечә нәфәр көстәридләр.
Онларын бирини таныдым. Ону азғынлашмыш күтләнин ичиндә,
машынын јанында көрмүшдүм. Декабрын 7-дә мәни евә бурахдылар
(Кујбышев шәһәринә)".
Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун М.Тағыјевин гәтлә
јетирилмәси' илә әлагәдар көндәрдији чавабда исә гысаҹа дејилир:
"Тағыјев Мүшфиг Тағы оғлу 1966-чы илдә анадан олмуш, Масис
рајону Достлуг кәнд сакинидир. 28 нојабр. 1988-ҹн илдә бир груп
ермәни тәрәфиндән өлдүрүлмүшдүр. Чинајәт иши—50202388".
Кечмиш ССРИ Прокурорлуғунун мүстәнтиги Низамовун бу
ҹинајәт иши илә бағлы апардығы истинтаг нәтиҹәсиндә мүәјјән
едилмишдир ки, Мүшфигин өлүмүнүн әсас күнаһкарлары—милис
капитаны ө.Сарибекјан вә ДАМ мајору Барсеғјандыр. Онлар јүк.
машыныны гәсдән сахладыгдан сонра гулдур дәстәсинин
башчылары Л.Григорјан вә Р.Хачатурјан Мүшфиги машындан
чыхармыш, голлары илә үзүнүн бир тәрәфини јандырмыш, әл вә ajar
бармагларыны сындырмыш. бәдәнини хач шәклиндә јандырмышлар.
Лакин мәһкәмә бу ишэ’ганун мөвгејиндән дејил, сырф ермәни
призмасындан бахдығы үчүн чинајәтин әсас ичрачылары кәнарда
галмыш, јалныз әввәлләр мәһкум едилмиш Л.Григорјан "мәс'улијјәтә" чәлб едилмишдир. Јүк машынынын сүрүчүсү миллијјәтчә
pye олмасајды, бу ҹинајәт дә Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғу тәрәфиндән ачылмајачагды.
Декабрын 10-да Мүшфигин мејити Иҹеван хәстәханасындан
гоһумларына верилир. Ону Коранбој (кечмиш Гасым Исмајылов)
рајонунун Гарадағлы кәндиндә дәфн едирләр.
Гејд етдијимиз кими, Ермәнистанда азәри түркләринә гаршы
едилән ҹинајәтләр әсасән јолларда, көч заманы төрәдилдијиндән
чинајәт иши гаддырылмамыш, мэ'лум чинајәткарлар исә әлә
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верилмәмишдир. Чүнки Ермәнпстанда түрк (азәрбајчанлы) өлдүрән
һәмишә миллм гәһрәман һесаб едилмишдир. Бу сәбәбдән дә
Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғу чинајәтләри ачмаға дејил,
мүмкүн олан гәдәр өрт-басдыр етмәјә cə'j көстәрмишдир. Онлар
јалныз тәкзнб едилмбси мүмкүн олмајан ҹинајәтләри сәнәдләшдирмишләр.
Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғу өз әразисиндә
төрәдилән мпнләрлә чинајәти ачмадан ашағыдакы кими шаблон
ҹаваблар вермишдир. "Көстәрилән мэ'луматлара ујғун шәхс паспорт
гејдијјаты столундан вә кәнд советинин тәсәррүфат китабындан
кечмәмишдир", "Үнванда гејдијјатдан чыхыб", "Өлүмү һаггында
гејдијјат рајон ВВАГ шо'бэсиндэ јохдур", "1988-чи илдә үнвандан
чыхыб Азәрбајчан ССР-ә кетмишдир" вә с.
Ермәннстан Республикасы Прокурорлуғунун Масис гәсәбәсинин
сакини Сәфа Новрузәли гызы Чәфәрова һаггында вердији
мэ'луматда јазылмышдыр: "Көстәрилән мэ'луматлара ујгун шәхс
РДИШ-ин вә ВВАГ-ын гејдијјатындан кечмәмишдир”. Белә чыхыр
ки, белә бпр адам үмумијјәтлә, Масис рајонунда јашамамышдыр вә
онун өлдүрүлмәси дә тәбии ки, ујдурма һесаб едилмәлидир. Лакин
сәнәдләр ичәрсиндә Чәфәрова Сәфа Новрузәли гызынын Масис
гәсәбә Совети тәрәфиндән верилмиш доғум һаггында шәһадәтнамәсинин сурәти вардыр. Шәһадәтнамә 1980-чи ил апрелии 11-дә
јазылмыш вә гејд нөмрәси 189-дур (Ш-СЛ 262473) Шаһидләрин
вердији изаһата әсасән исә Сәфа башындан алдығы зәрбә
нәтиҹәсиндә Масисдә һәлак олмушдур.
Ермәнистан тәрәфи азәрбајчанлылара гаршы төрәдилән чинајәтләри тәкзиб едәрәк гејд едир ки, конкрет олараг бу вә ја дикәр
һалда зәрәрдидәләр Ермәнистанын һүгуг-мүһафизә органларына
мүрачиәт етмәмишләр. Бир һалда ки, Ермәнистанда азәрбајҹанлылара гаршы ҹинајәтләр республика һөкумәти сәвијјәсиндә,
онун јерләрдәки партија, совет вә һүгуг мүһафизә орган рәһбәрләринин башчылығы илә төрәдилирди, онда азәрбајҹанлыларын
шикајәтләринин нә мэ’насы олачагдыр? Ким бу шикајәтә бахачаг,
кимләри ҹәзаландыраҹагдыр? Тәк-тәк шикајәтчиләри исә бир даһа
әзишдириб елә һала салырдылар ки, шикајәт етдијинә дә пешиман
олурду. Ахырда да сөзләри бу олурду ки, сизинкиләр Сумгајытда
ермәниләри нијә гырдылар? Шүкүр един ки, өлдүрмәјибләр".
Бүтүн бунлара көрә азәрбајчанлылар өз рәсми шикајәтләрини
јалныз Азәрбајҹана чатдыгдан сонра едә билдиләр.
Амасија рајонунда азәрбајчанлылара гаршы едилән чинајәтләрлә
әлагәдар Ермәнистан Республикасы Прокурорлуғунун ҹавабында
дејилир: "Рајонун кечмиш сакинләри азәрбајҹанлыларын вә онларын
гоһумларынын әризәләриндә нә әмлак иддиасы, нә дә ермәниләр
тәрәфиндән онлара гаршы зор ишләдилмәси һаггында ССРИ ДИШин оператив әмәлијјат групуна шикајәт едилмэмйшдир".
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Амасија рајону чоғрафи мөвгејинә көрә бир тәрәфдән Түркијә
imə Ермәнистанын, дикәр тәрәфдән Күрчүстанын ермәниләр
јашајан рајонлары илә әһатә олунмушдур, 18 мин әһали киров кими
галмышдыр. Рајондан кәнара чыхан азәрбајчанлылары өлүнчәјә
гәдәр дөјүрдүләр. Үмид тәкҹә вертолјотлара галмышды. Рајон
ДИШ-ин әмәкдашы Ариф Искәндәр оғлу Мәммәдов вә Әзизбәјов
кәнд сакини Арзу Исфәндијар оғлу һагвердијев 1988-чи илин
нојабрында машынла ев әшјаларыны Азәрбајчана апараркән јолда
автомат силаһдан атәшә тутулмуш, бир нечә јердән куллә
бәдәнләринп дешик-дешик етмишди. (Сүбутлар Азәрбајчан Мәһкәмә Експертизасы Институтунда сахланылыр). һәрбичиләрин БТРләрин мүшајиәти илә Охчоғлу кәндиндән јола салынан 15 аиләнин
ев әшјалары Ахурјан рајонунун Капс (Ганлыча) кәндиндә
машынлардан бошалдыпмыш, талан едилмиш, сонра исә од вурулуб
јандырылмышдыр. Бу чинајәт иши илә ССРИ Прокурорлуғунум
әмәкдашлары мәшғул олмаларына бахмајараг, һеч кәс мә’сулијјәтә
чәлб едилмәмишдир.
Әсас јоллары силаһлы ермәни гулдурлары әлә кечирдикләринә
көрә, Ермәнистанын Азәрбајчанла һәмсәрһәд рајонларынын
азәрбајчанлы әһалиси машынла дејил, гышын гарлы күнләриндә
дағлардан пијада ашараг өзләрини Азәрбајчана чатдыра
билмишдиләр. Красносело, Варденис, Сисјан, Гафан, Корус, Раздан,
Әзизбәјов, Амасија рајонларындан 48 нәфәр дағлары ашаркән
борана дүшүб һәлак олмушлар.
Варденис (Басаркечәр) рајонунун Шишгаја кәнд сакини, 1971-чи
илдә анадан олмуш Шаһин Габил оғлу Әлијев 1988-чи илин
декабрывда дағлары ашаркән Кәдәбәј рајонунун әразисиндә борана
дүшмүш вЗ донуб өлмүшдүр. Онун мејити 4 ај сонра дағлардан гарын
алтындан тапылмыш вә Шәмкир рајонунун Дағ Чијәр кәндиндә
дәфн едилмишдир.
i
Сисјан рајонунун Шәки кәндинин сакини, 1925-чи илдә анадан
олмуш Халисә Әмраһ гызы Әлијева 1988-чи илин декабрында
дағлардан ашаркән борана дүшмүш вә өлмүшдүр. Лакин онун
мејитини тапмамышлар. Дағларын гары әридикдән сонра, 1989-чу
илин мај ајында гоһумлары дағдан онун палтарларынын гырыгларьшы вә ағ сачларыны тапмышлар.
Ермәнистандакы гырғынларын ән фаҹиәлиси Јереван шәһәри
Естонакан күчәси ев 12/1, мәнзил 56-да јашајан Мискәровалар
аилэсйнин башына кәтирилмишдир. 1955-чи илдә анадан олмуш
Елза Чәфәр гызы Мискәрова в ә . 1956-чы илдә анадан олмуш
гардашы-Видади намәрд гоншуларынын вә "досгларынын" ширин
дилләринә алданараг мәнзилләрини Бакыја дәјишдирмәк үчүнмүнасиб вариант ахтарырдылар. Елза вә Видади "садиг"
досгларынын әли илә һәр чүр ишкәнчәләрлә гәтлә јетирилмиш вә
һәр икисинин мејитини Азат су анбарына тулламышдылар.
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Мүвафиг сәнәдләр вә шаһпдләрин вердикләри ифадәләр
әсасында Азәрбајҹан Гачгынлар Ч әмијјәтиндә тәртиб едилмиш
сијаһыја әсасән 1988—1990-чы млләр әрзиндә Ермәнистамда 216
нәфәр азәрбајҹанлы вәһшиҹәсинә гәтлә јетирилмиш вә ја
милләтләрарасы мүнагпшә зәминдә баш верән • һадисәләр
нәтмчәсиндә һәлак олмушлар. һәмпн сијаһыја әсасән 52 нәфәр
алдығы хәсарәт нәтичәсиндә өлмүш, 34 нәфәр ишкәнчә илә
өлдүрүлмүш, 15 нәфәр јандырылмыш, 8 нәфәр машынла вурулмуш, 9
нәфәр јолларда гәзаја уғрадылмыш, 7 нәфәр һәким гәсди
нәтиҹәспндә, 9 нәфәр дәһшәтли һиссләрдән кечирдији инфаркт
нәтиҹәсиндә әлмүш, 2 нәфәр интиһар етмиш, 2 нәфәр машын
партладылмасы нәтичәсиндә, бир нәфәрп елетрик чәрәјаны илә, бир
нәфәрн суда боғуб өлдүрмүшдүләр, 6 нәфәр иткин дүшмүш, 2 нәфәр
хәстәханадан јоха чыхмыш, 48 нәфәр нсә дағларда борана дүшүб
һәлак олмушлар.
1990-чы Илии августун 9-да Азәрбајҹан Республикасы Алн Совети
ССРИ Прокурорлуғуна 05-1-208 нөмрәли мәктубла мүраҹиәт едәрәк
Ермәнистанда милли мүнагИшәләр зәмининдә һәлак олмуш
азәрбајҹанлылар һаггында мә'л?мат вермәји хаһиш етмишди. ССРИ
Баш Прокурорунун мүавини, I дәрәчәли әдлијјә мүшавмри В.И.
Квартсовун 4 октјабр 1990-ҹы ил 15-1502-90 нөмрәли ҹаваб
мәктубунда дејилир: "Сизин мәктубунузла әлагәдар олараг
билдирирәм ки, 1988-1989-ҹу илләрдә Ермәннстан ССР-дә милли
зәминдә баш верән чинајәт фактлары үзрә 675 чинајәт иши
галдырылмышдыр, онлардан 283-ү истинтаг аидијјаты үзрә
Азәрбајҹана кондәрмлмишдир. Ејни заманда Азәрбајҹан ССР-дән
Ермәнистана тәһгигат үчүн 138 ҹинајәт иши дахил олмушдур. 1989чу ил декабрын 31-нә олан мэ'лумата көрә Ермәнистанын һүгугмүһафнзә органларынын иҹраатында олан бу гәбилдән 530 ҹинајәт
ншнндән 200 иш үзрә ҹпнајәт ачылмамыш вә истинтаг
дајандырылмышдыр".
1988-чн илмн нојабр-декабр ајларында Ермәнистан әразисиндә
мплли мүнасибәтләрин кәскинләшмәси үзүндән бир сыра рајонларда
гарәт, јанғын вә ичтимаи гајда-гануна зидд олан дикәр һалларда
мүшајиәт олунан күтләвм иғтишашлар баш вермишдир... Бу
һәрәкәтләр нәтпчәсиндә 21 нәфәр өлдүрүлмүш (20 азәрбајҹанлы вә
бир ермәни) 4 нәфәр сонрадан өлүмлә нәтиҹәләнән ағыр бәдән
хәсарәти алмышдыр. Гәтл һадисәси үзрә 8 чинајәт иши вә
здрәрчәкәнләрин өлүмү илә нәтиҹәләнмиш ағыр бәдән хәсарәти
ybpə дорд ишин нстинтагы баша чатдырылараг мәһкәмәјә
көвдәрилмншдВр. Әлијевләр барәсиндәки чинајәт ишннә бәраәт
газандырыҹы^саслар үзрә хитам верилмишдир, белә ки, пстинтаг бу
гәнаәтә кәлмншдир ки, онун Мирзојаны өлдүрмәси сон зәрурм
мүдафиә нәтпчәспндә баш вермишдир.
Бу гәбилдән мәһкәмәјә көндәрилән үч гәтл вә бәдән хәсарәти
јетирилмәсинә көрә ики ҹинајәт иши үзрә чинајәткарлар мүхтәлиф
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мүддәтләрдә азадлыгдан мәһрум едилмишләр. Бир нечә чинајәт иши
әлавә истинтага гајтарылмышдыр.
Ермәнистан Республикасы Прокуроруна тапшырылмышдыр ки,
бу пшләр үзрә апарылан истинтагын тамлығыны вә објективлијини
јохласын, онун баша чатдырылмасы үчүн тәдбирләр көрсүн.
Күнаһкарларын мүәјјәнләшдирилмәмәси үзүндән истинтага хитам
верилмиш ишләри арашдырмаг вә истинтагы тәзәләмәк
мәсәләсинин мүмкүнлүјүнү өјрәнмәк тапшырығы да верилмишдир.
91 мүттәһим барәсиндә ҹәмиси 53 ҹинајәт иши көндәрилмишдир. 48
пш үзрә 82 нәфәр мүһакимә олунмуш, онлардан 30 !?әфәр мүхтәлиф
мүддәтә азадлыгдан мәһрум едилммшдмр.
В.И.Квартсовун ҹавабы илә әлагәдар тәкҹә ону гејд едирик ки,
әкәр Ермәнистанын һүгуг-мүһафизә органларынын. иҹраатында
олан 530 чинајәт ишиндән 200 иш үзрә ҹинајәт /ачылмамыш вә
нстинтаг дајандырылмышдырса кечмиш ССРИ Прокурорлуғунун бу
пшә неҹә көмәк етдијини вә һансы нәзарәти гојдуғуну иза!т етмәјә
еһтијаҹ галмыр.
Мәһз һүгуг-мүһафизә органларынын нәзарәтсизлији, онларын
ермәни ммлләтчиләринин сепаратчы һәрәкәтләринә вахтында
ганунп гијмәт вермәдикләринин нәтнҹәсиндә 200 миндән артыг
азәри түркләри әсрләр боју јашадыглары әзәли торпагларындан бир
һәфтә әрзиндә вәһшичәсинә говулдулар.
Кечмиш Иттифаг органлары да азәрп түркләринин Ермәнис-,
тандан депортасијасына сејрчи мүнасибәт көстәрди. Демәк олар ки.
бүтүн азәрбајҹанлылар Ермәнистандан говулдугдан сонра, јә'ни
1988-чи ил декабрын 6-да Сов. ИКП МК вә ССРИ Назирләр Советн
"Вәтәндашларын даими јашајыш јердәрини мәчбури тәрк етмәсиндә
Азәрбајчан ССР вә Ермәнистан ССР-ин јерлп органларынын ајрыајры вәзифәли шәхсләриннн јолверилмәз һәрәкәтләри һаггында"
гәрар гәбул етмишди.
ССРИ Назирләр Совети сәдринин o заманкы мүавпни Б.Ј.
Шербинанын рәһбәрлији илә һәр үч Загафгазија республикаларынын Назирләр Советләрпнин сәдрләрп вә Иттифагын мүвафиг
назирликләринин рәһбәр ишчиләрн дә дахип олмагла хүсуси
комиссија јарадылмышды. Бу комнссија гачгынларын тә1глүкәсиз
көчүрүлмәси вә јерләшдирилмәси мәсәләләри илә мәшғул олмалы
иди. Әслнндә исә Ермәнистандан азәрбајҹанлылар фактики олараг
тәмизләндикдән вә орада баш верән зәлзәләдән сонра бу комиссија
да өз ишини баша вурду.
Зәлзәләнин вурдуғу зпјанлары арадан галыдырмаг, игтисадијјаты
бәрпа етмәк үчүн Ермәнистана хејли мигдарда ншчп гүввәси лазым
иди. Мәһз бу мәгсәдлә дә 1989-чу нл јанварын 4-дә Ермәнпстанын
рәНбәрлијинин "хаһиши" илә Азәрбајчан рәһбәрлији сијаси күтлүк
нүмунәси көстәрәрәк һәр нкн республиканын КП МК-ларынын, Али
Совети Рәјасәт һеј’әтләринин вә Назирләр Советләринин адындан
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гачгынлара дапмп јашајыш јерләрпнс гајытмалары үчүн мүрачиәт

етди.

Азәрбајҹандан Ермәнмстана көчән ермәниләри исә күтләви
сурәтдә Азәрбајчана керн гајтармаға башладылар. Декабрын 16-да
СИТА мэ'лумат вермрди: "Азәрбајҹан ССР-ин партија, совет вә
дпкәр органларынын cə'jıı илә әввәлләр Азәрбајҹаны тәрк етмиш
ермәнн мплләтпндән олан шәхсләр керм гајытмаға башламышлар.
Декабрыи 11-дән 15-дәк Ермәнистандан даммн јашајыш
јерләринә 2300 нәфәрдән артыг адам гајытмышдыр, o ҹүмләдән
Бакыја 1100 нәфәр, Шамахыја 315 нәфәр, Загаталаја 110, Шамхора
54 нәфәр. Гајыдан кими онлар оз ,әмәк коллективләриндә ишә
башлајырлар".
Ермәнистан рәһбәрлији өзүнү "сығорта" едәрәк азәри түркләрпнин Ермәнистана гајытмасына тэ'минат верилмәси иллүзијасы
јаратмаг мәгсәднлә 15 декабр 1988-чн илдә Сов. ИКП МК вә ССРИ
Назпрләр Советннин 6 декабр тарихли јухарыда ады чәкилән
гәрарынын јеринә јетирплмәсинин кедишнни мүзакирә едәрәк 13
нәфәр рәһбәр ишчпни Сов. ИКП сыраларындан кәнар етмиш (даһа
дәгиг десәк, бир вәзифәдән башга вәзифәјә дәјишдирмишди), 68
нәфәрә партија тәнбеһи верммшди. Бүро һәмчинин Гугарк рајои
ПК-нын биринҹи катибм Л.Бағдасарјаны вә РИК-ин сәдри
С.Газарјаны мшдән азад етмәклә кнфајәтләнмиш, Степанаван вә
Иҹеван РК КП-нин бпрннчп катнбләрн Ј.Ҹшмартјан вә Ч.Ананјана
исә ҹидди тәһмәт вермиш, адлары чәкилән рајонлардан әлавә
Јеғегнадзор, Красносело, Арарат, Масис, Амасија, 'Нојемберјан
рајонларында вәтәндашларын һүгугларынын позулмасына, шантаж
вә күтләви пғтмшашлара јол вернлдијини гејд етмишди. Ермәнистан
РеспубЖзкасы Прокурорлуғу исә Севан, Калинине вә Абоејан рајон
прокурорларыны ишдән азад етмишдп.
Ермәнистанда зәлзәлә баш вермәс^јди, шүбһәсиз ки, һеч бу чүр
башдансовду ҹәза тәдбирләринә дә әл атылмајаҹагды.
Чүнки Ермәнистанда һејвандарлыг вә тәрәвәз мәһсулларынын
әксәр һирсәсини азәрбајчанлылар истеһсал едирдиләр. Мәнзилләрпни дәјпшпдпрмәк јолу илә Азәрбајчандан кәлән ермәниләр исә
әсасән шәһәр мүһитнндә јашадысларындан гачгын кими
Ермәнистанда гејдә алыныр, мадди јардым алараг дәрһал Русијанын
шәһәрләринә үз тутур, орада гачгын кими јенидән гејдә алынараг
бир даһа мадди јардым алыр вә дикәр ҝүзәштләрдән истифадә
едирдиләр. Азәрбајҹанлылар исә Ермәнистана ермәниләрин мадди
рифаһ вәзнјјәтини јахшыһашдырмаг үчүн онлара "гара фәһлә" кими
лазым идиләр. Азәрбајҹан ргФбәрлији исә бу мәсәләјә өзүнүн
эн'энэви бејнәлмиләлчилик принсипләриндән јанашырды.
Ермәнистанда баш верән дәһшәтли зәлзәләдән сонра бүтүн
инчикликләри, Азәрбајчан халгына едилән зүлм вә һагсызлыглары
бир кәнара гојараг зәлзәлә зонасына истәр мадди-техники, истәрсә
дә ишчи гүввәсилә көмәк көстәриб учгунлар алтында инилдәјән
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ермәниләрин хиласына биринчи јетишән азәрбајчанлы олду. Даһа
фпкнрләшмәди ки, хилас етдији ермәни өзүнә кәлән кими әлинә
снлаһ көтүрүб, јенә дә Азәрбајчан халгынын гәсдинә дураҹагдыр.
Мајасына, илијинәдәк мнлләтчилик азарына тутулан ермәниләр
исә "Гарабағ" комитәси башда олмагла Азәрбајчанын һуманист
комәјиндән имтина етмәјә чағырдылар. Ленинакан вә Спитакда
минләрлә ермәнинин учгунлар алтында галыб инилдәмәсини, көмәк
уммасыны вечинә алмајыб зәлзәлә зонасына кәлмиш M.
Горбачовдан Гарабағ проблеминин онларын хејринә һәлл етмәсини
тәләб етдиләр. Азәрбајчан рна пәнаһ кәтирмиш 250 минә јахын
сојдшынын дәрд-сәрини кәнара гојуб карван-карван Ермәнистана
көндәрдији һәр чүр ләвазимат, пал-палтар, дава-дәрман долу јүк
машынлары Ичевандан кери гајтарылды.
Нојабрын 11-дә Республика Һәрби Комиссарлығынын вә Мүлки
Мүдафиз Гәраркаһынын сәфәрбәр етдији вә ичиндә 78 нәфәр
мүхтәлиф пешә саһиби олан (69 сәрнишин, 9 екипаж) "ИЛ-76"
тәјјарәси зәлзәлә зонасында Ленинакан (Күмрү) јахынлығында
гәзаја уғрадылды. Лакин һәмин гәзанын сәбәбләрини арашдырмаг
үчүн нә комиссија јарадылды, нә дә експертләр тәләб едилди.
Ермәниләр исә гәзадан мө'чүзә нәтичәсиндә сағ галмыш Фәхрәддин
Балајеви һәр јердә ахтармышдылар ки, јеканә шаһид кими арадан
көтүрсүнләр. Лакин һәрбчи һәкимләр ону госпиталда гадынлар
јатан отагда аракәсмәнин архасында кизләтмишдиләр. Ермәнистан
рәһбәрләри исә тәјјарә гәзасында һәлак оланларыы аиләләринә вә
Азәрбајҹан халгына башсағлығы вермәји белә өзләринә рәва
билмәдиләр.
Бүтүн бунлара бахмајараг, јенә дә республиканын һәр јериндә
имәҹиликләр кечирилир, зәлзәләдән зәрәр чәкәнләрә көмәк
мәгсәдилә 400412 нөмрәли һесаба он милјонларла манат вәсаит
топланыр, Ермәнистана көндәрилирди. Сәнаје-Тикинти Назирлијинин Газах рајонундакһР хүсуси тнкинти-гурашдырма трести
бүтүн ишчи гүввәси вә техникасы илә бирликдә Ермәнистана
зәлзәләнин нәтиҹәләрини арадан гапдырмаға вә јени тикинти
ишләри апармаг үчүн көЛдәрилмишди.
Азәрбајчан һөкумәти јығылан вәсаит һесабына зәлзәләјәдәк
Ермәнистанын Амасија, Спитак, Гугарк, Степанаван рајонларында
киров кими сахланылан 20 миндон артыг азәрбајчанлыја мадди
јардым көсгәрмәк, мәнзил тикәрәк гајғыларыны јүнкүлләшдирмәк
әвәзинә, сојдашларымызын талејини Ермәнистан һөкумәтинин
үмидинә гојду. Зәлзәләдән бир күн әввәл Гугарк рајонунун һајдарлы
кәндиндә олмуш "Краснаја Звезда" гәзетинин хүсуси мүхбири, мајор
O. Владикин "Әдавәт фәаллары" мәгаләсинә (17 декабр 1988-чи ил,
290) јазмышды: "һајдарлынын кирәчәјиндә јолу танкла кәсмиш
забит вә силаһлы әскәрләри көрдүм. Лејтенант Витали Накпонныј
нәгл етди ки, онларын вәзифәләри ермәни вә азәрбајчанлы әһалиси
арарсында тоггушмаја јол вермәмәкдән ибарәтдир. Онлар (јә'ни
азәрбајчанлылар) фактики олараг блокададырлар. Нәглнјјат
ишләмир. Електрик ҹәрәјаны верилмир. 20 күндүр ки, чөрәк вә
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дикәр әрзаг мәһсуллары кәтирилмир. Онлар кеҹә-күндүз танкын
јахынлығында олурлар. Узаглашмагдан горхурлар".
Јетмиш илдә милли ајрысечкилик сијасәти јүрүдән Ермәнистан
рәһбәрлији зәлзәләдән сонра да өз чиркин әмәлләрини давам
етдирдп. Зәлзәлә заманы һәлак олмуш, ағыр јараланмыш, евләри
дағылмыш азәрбајҹанлыларын талејинә биканә галды. Спитак вә
Гугарк рајонларынын рәһбәрләри һәмин рајонларын һәрби
комендантларына тәгдим етднкләри сијаһыда азәрбајҹанлы
кәндләринин адларыны сијаһыдан чыхармышдылар кп, куја артыг
орада әһали јашамыр. Бунунла да онлары әрзаг вә дикәр зәрури
васитәләрлә тэ'мин етмәкдән, тибби јардымдан белә мәһрум
етмишләр.
Хүсусп дөвләт гәрарына әсасән ө5 мадди вәзијјәтиндән асылы
олмајараг зәлзәлә зонасыида ев әшјалары, мејвә ағачпары вә
сығорта едилмәмиш ев һејванлары үчүн һәр бир аиләјә ашағыдакы
кимн өдәнчләр верилмәси нәзәрдә тутулмушду: тәк јашајанлара 4
мин рубл, икинәфәрлик аилә үчүн 7 мин рубл вә аиләнин галан һәр
бпр үзвү үчүн 1,5 mVih рубл.

Лакпн азәрбајҹанлылар јашајан кәндләрин әһалисиндән һеч бир
аиләјә бу чүр өдәнч верилмәди. Хүсуси евләрин сығорта дәјәринин
өдәмплмәсн заманы һәр һансы ермәит! еви үчүн 40-50 мин рубл
сығорта һаггы өдәнилирдисә, онунла ејни саһәјә малик азәрбајҹанлы
еви үчүн 4-5 мин рубл өдәнилирдн. Зәлзәлә зонасында јашајан
азәрбајҹанлыларын бир чоху шәхси евләринин сығорта дәјәрини ала
6l ШМӘМНШД1шәр-.
Зәлзәлә ермәниләрин тамамилә силаһланмасы үчүн фүрсәт
вермпшди. Јардым вə тикинти материаллары ады алтында кечиш
ССРИ-нин һәр јерпндән вә бэ'зи харичи өлкәләрдән ән мүасир
^илаһлар дашынды.
v Москванын ермәннләрә арха дурмасы нәтиҹәсиндә 1988-89-чу
илләрдә мндикм Ермәнистан әразисиндән 171 јекчинс вә 94 гарышыг
азәрбајҹанлы јашајыш мәскәнләри бошалдылды. Ермәнистанын
Меһри рајонунда галмыш ахырынчы азәрбајҹанлы кәнди-Нүвәди (бу
кәнд 18.02.192$-чу илдә Загфедерасијанын гәрары плә Зәнкилан
рајонундан гопарылыб Ермәнистанын инзибати-әрази болкүсүнә
дахил едилмишди) 1991-ҹи ил августун 8-дә "Чајкәнд әмәлијјаты"на
гурбан едпләрәк бошалдылды. Үмумијјәтлә, Ермәнистанын 22 кәнд
рајонундан вә 5 шәһәриндән 250 миндән артыг азәрбајҹанлы вә 18
мин мүсәлман күрдләри өз әзәли торпагларындан вәһшиҹәсинә
говулдулар.
1988-ҹи илә гәдәр Ермәнистанда азәрбајҹанлыларын јашадыглары әрази республика әразисинин (29,8 мин кв.км) 25 фаизини,
јахуд тәгрЈибән 7,5 мин кв. км тәшкил едирди.
. Ермәнирган рәһбәрлији азәрбајҹанлыларын Ермәнистан әразисиндән тәмизләнмәси аксијасыны баша чатдырдыгдан сонра онларын ја^падыглары кәндләрин адларыны дәјишдирмәјә башладьшар.
Ермәнистан Республикасы Али Советинин 9 апрел 1991-ҹи ил
тарихЛи фәрманы илә 87 азәри јашајыш мәскәнләринин адлары
дәјишдирјшмишдир. Бу аддым Ермәнистанда 1935-1988-чи илләр
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әрзпндә апарылан аддәјишмә әмәлијјатынын давамыдыр. Тәкҹә
1935-ҹи илдән 1988-чн 1 шпн августуна гәдәр мүддәт әрзиндә
Республика Дли Советинин мүхтәлиф фәрманлары илә Ермәнистанда олан 994 јашајыш мәнтәгәсиндән 517 азәрбајчанлы јашајыш
мәнтәгәсинин адлары дәјишдирилмишдир.
Бу сијаһыја 1988-89 чу илләрдә Ермәнистанда бошалдылмыш 260а јахын сырф вә гарышыг азәрбајчанлыларын јашајыш мәнтәгәләринин адларыны әлавә етднкдә ермәни мәншәли јашајыш
мәнтәгәләрннин пајына чүзи бир һиссә галыр.
Үмумијјәтлә, сон 200 илдә индики Ермәнистан әразисиндән ики
мнндән артыг азәрбајҹанлылар јашајан мәскәнләр мүхтәлиф јолларла—рәсми көчүрмәләрлә, силаһ күчүнә говмагла, сојгырым төрәтмәклә, кәндләри јандырыб хараба гојмагла сијаһыдан силин мишдир.

“ Ермәнисган азәрбајчаплыларыиыв тарнхи чоғрафијасы”
китабывдав:

ҜӨЧҮРМӘ
...Етник "тәмизләнмә" вә "түрксүз Ермәнистан" уғрунда
ермәниләрин әсрләр боју апардыглары кизли мүбаризә вә ачыгашкар мүһарибәләр тарихннә 1991-чи ил августун сәккизинә кечән
кечә сон гојулду. Иззәт вә исмәтләрини, гочалары вә гадынлары,
көрпәләри ермәни фашистләриндән горумаг үчүн o кечә
нүвәдилиләр дә ата-баба јурдларыны тәрк етмәјә мәчбур олдулар.
1988-ҹи илдән сонракы үч илдә Ермәнистанда азәрбајчанлыларын
мәскун олдуглары јеканә кәнд дә өз јурддашларыны итирди.
Ермәнистанда даһа нә азәрбајчанлы вар, нә азәрбајчанлылар
јашајан кәнд, нә дә бу кәндләрдән һәр биринин чох гәднмдән бәри
дашыдығы түрк мәншәли ады.
Өтән јүзиллијин 20-ҹи илләриндән 1989-чу иләдәк Түркијәјә,
Ирана, Азәрбајҹана, Ҝүрчүстана, Шимали Гафгаза вә Орта Асијаја
бурадан кедән ата-баба јурдуну тәрк етмәјә мәчбур галан, "Иран
тәбәәси", "Түрк тәбәәси" ады алтында, "халг дүшмәни", "шүбһәли
үнсүр" дамғасы илә сүркүн едилән, 1948-1953 вә 1988-1989-чу
илләрдә дидәркин дүшән азәрбајҹанлыларын сајы 1,5 милјон
нәфәрдән чох олмушдур. Бундан әлавә 1905-1907-чи вә 1918-1920-чи
илләрдә олан ганлы вурушмаларда јарым милјон азәрбајчанлы
Ермәнистан әразисиндә гәтлә јетирилмншдир.
Ермәнистан азәрбајчанлылары сөзүн әсл мэ'насында сојгырымы
сијасәтинин гурбаны олмушлар. Сојгырымы—милләтин, иргин,
ғәбилә вә тајфанын көкүнү кәсмәк демәкдир. Ермәнистан
азәрбајҹанлыларынын да көкү ата-баба јурдундан һәм физики, һәм
дә mə' həh кәсилмишдир. Буну бир дә она көрә физики вә mə' həbh
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диван, гәтл һесаб етмәк лазымдыр кн Ермәнисган азәрбајҹанлылары
өз гоншуларына гаршы һеч вахт үсјанкар мовге тутмамыш,
мүстәгиллик, һакимијјәт уғурунда нәинкн силаһлы, һеч динҹ јолла да
мүбаризәјә галхмаг фпкриндә оЛмамышлар, онларын истәји-амалы,
әмин-аманлыг шәраитиндә јашајыб-јаратмаг, доғма Вәтәни сајдығы
Ермәнпстанын дпрчәлишнндә күҹү вә имканы дахилиндә иштирак
етмәк олмушдур. Дағлыг Гарабағ адландырылмыш ујдурма
проблемлә, бунуила бағлы күкрәјиб әтрафа јајылан әдавәтлә
Ермәнистан азәрбајҹанлысынын һеч бир әлагәси, тәгсири,
тәмәннасы белә олмамышдыр. Онларын Ермәнистандан говулмасы
мәһз миллм әдавәтин ҝүчләндирилмәси, "түрксүз Ермәнистан"
сијасәтииин нәтиҹә- смдир.
"Ермәни-мүсәлман" азәрбајчанлы мүнаЛ#иәсинин тарихи,
тәсвпрп, сәбәб вә нәтнҹәләри индијәдәк јалныз биртәрәфли
ишыгландырылмышдыр. Ермәни халгынын тарихиндә, дәрсликләрдә, күтләви информасија ' васитәләриндә, һәтта бәдии әдәбијјатда, филмләрдә вә сәһнә әсәрләриндә ермәни-түрк, ермәниазәрбајчанлы мүнагишәләри хүсусилә 1965-чи илдән сонра башлыҹа
мөвзуја чеврилмишди. Әксинә, Азәрбајчанда исә бу барәдә сөзсөһбәт ачмаг узун заман гадаған олмуш, һәтта тарихи һәгигәтләри
олдуғу кими јазмаға белә имкан верилмәмишдир.
Икм гоншу халг арасында узун илләр боју давам едән милли
әдавәтин, хүсусилә 1905 вә 1918—1920-чи илләрдә төрәдилән ганлы
тоггушмаларын сәбәб вә нәтичәләринин тәһлилнндә икйли
мүнасибәт варды. Азәрбајчанда бу барәдә сусмағы үстүн тутурдулар.
Ермәнистанда исә, әксинә, милләтчи үнсүрләр хариҹдән верилән
фитвалар әсасында гаршыдурманы һәмишә сахламыш вә азәрбајҹанлыларын тамамилә говулмасы вәзифәсини һәјата кечирмәк
үчүн һәртәрәфли һазырлыг иши апармышлар.
Буна көчүрүлмә јох, репрессија демәк даһа дүзкүн оларды. Баш
мәшгин тарихчәси белә олмушдур. 1943-ҹү илдә үч дөвләтин Теһран
конфрансында Совет—Иран мүнасибәтләри мүзакирә едиләркән,
ермәни диаспору әлверишли фүрсәтдән исгифадә едәрәк ССРИ
Харичи ишләр назири В.Молотова мүрачиәтшадә хаһиш етмишдир
ки, Иранда јашајан ермәниләрин ССРИ-јә көчмәсинә ичазә
версинләр. Молотов елә орадаҹа И.Сталинлә данышдыгдан сонра
онларын ҝөчүрүлмәсинә разылыг вермишдпр. Г.Арутјунов бу
фүрсәтдән нстифадә едәрәк хариҹи ермәниләрин Ермәнистана
көчүрүлмәси барәдә гәрар верилмәсинә наил олур.
Хариҹдә јашајан ермәниләри Ермәнистанда јерләшдирмәк үчүн
азәрбајчанлыларын Ермәнистандан зорла көчүрүлмәси һаггында илк
гәрар "Голос Арменија" гәзетинин вердији мэ'лумата ҝөрә (11 нојабр,
1990-чы ил) М.Ҹ.Бағыровун вә Г.Ј.Арутјуновун 3 дДкабр 1947-чи ил
тарихли мәктубу илә әлагәдар верилмишдир. Бу мүраҹиәтә ҹаваб
олараг ССРИ Назирләр Совети ики гәрар гәбул етмншдир.
Биринчиси 23 декабр 1947-чи ил тарихли "Ермәнистан ССР-дән

колхозчуларын вә дикәр азәрбајчанлы әһалиннн Азорбајҹан ССР-ин
Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында" гәрар иди. И.Стапннин
нмзаладығы һәмин гәрар азәрбајчанлылар үчүн көзләнилмәз зәрбә
иди, ачыг репрессија иди. һеч бнр аргумент көстәрилмәдән,
киришсиз-изаһсыз тәләм-тәләсик верилән бу гәрарда нәјин
баһасына олурса олсун бүтүн азәрбајчанлыларын Ермәнистандан
көчүрүлмәси тәләб олунурду. ССРИ Назирләр Советинин 10 март
1948-чи ил тарихли гәрарында исә биринчи гәрарын јерннә
јетирилмәси үчүн тәдбирләр планы шәрһ едилирди.
ССРИ Назирләр Советинин 23 декабр 1947-чи ил тарихли
гәрарында көстәрилирди ки, 1948—1950-чи илләрдә көнүллүлүк
принсипләри әсасында Ермәнистан ССР-дә јашајан 100. мин
колхозчу вэ дикәр азәрбајҹанлы әһали Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз
овалығына көчүрүлсүн. "Кәнүллүлүк" ифадәси хүсуси мәгсәдлә
гәрара салынмышды, әслиндә бу гәти репрессија иди. Гәрара көрә
1948-чи илдә 10 мин нәфәрин, 1949-чу илдә 40 мин нәфәрин, 1950-чи
илдә исә 50 мин нәфәрин көчүрүлмәси нәзәрдә тутулурду. Бу
һадисәләри архив сәнәдләри әсасында һәртәрәфли тәдгиг едән
Атахан Пашајев һаглы олараг белә бир гәнаәтә кәлмишдир ки, (бах,
"Республика" гәзети,
14, 15, 1990-ҹы ил) Мәркәзин Азәрбајҹан
ССР*вә Ермәнистан ССР Назирләр Советләрини тәләсдирмәси,
онларын ҹәми бир ај мүддәтиндә кениш тәдбирләр планы
һазырлајыб ССРИ Назирләр Советинә мэ'лумат всрмәләринитэ'кидлэ тәләб етмәси һеч дә сәбәбсиз дејилди. Бу тәләсиклијин эсясәбәби гәрарын ахырынчы, П-ҹи маддосиндә ајдын шәрһ
едилмишдир. "Ермәнистан ССР Назирләр Советинә ичазә верилсин
ки, азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына
көчүрүлмәси илә әлагәдар онларын бошалтдыглары тикилиләрдән
вә јашајыш евләриндән хариҹдән Ермәнистана кәлән ермәниләри
јерләшдирмәк үчүн истифадә етсинләр". Бүтүн бунлар тарихи
Ғ|әгигәтләрдир. Бәс, әслиндә, бу гәрар неҹә јеринә јетирилди? Әлдә
олан мэ'луматлара көрә 1948-ҹи илдә Ермәнистан ССР-дән
Азәрбајҹан ССР-ә 1799 тәсәррүфат, 7747 нәфәр көчүрүлмүшдүр.
һәмин мүддәтдә 2834 нәфәри бирләшдирән 429 аилә мүхтәлиф
тәзјигләрә мэ'руз олмушлар. Беләликлә, 1948-ҹи илин пајызынадәк
кәләнләрин сајы 10,584 нәфәр олмушдур. 1949-чу илдә гәрарда
нәзәрдә тутулмуш 40,000 нәфәр әвәзинә 15,276 нәфәр, 1948—1950-чи
илләрдә гәрарла Ермәнисган ССР-дән чәми 8,018 тәсәррүфатда
бирләшән 33382 нәфәр көчүрүлмүшдүр. Бунунла јанашы һәмин
илләрдә 1000 тәсәррүфатдан чоХ азәрбајҹанлы аиләси (7 мин нәфәр)
ичтимаи әмлакларыны Ермәнистанда гојуб өзбашына Азәрбајҹанын
мүхтәлиф јерләринә гачмалы олмушлар. Бүтөвлүкдә көтүрүләрсә
1948—1953-чү илпәрдә Ермәнистан ССР-дән 100 мин нәфәрдән чох
адам зорла 'көчүрЈлмүш вә ја көчмәјә мәчбур едил- мишдир.
Сталинин өлүмүндән' сонра көчүрүлмә дајандырылмышдыр^ Бу
заман әкс просес башланмышды. Ахта, Гарабағлар, Јеғегнадзор,
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Әзизбәјов вә башга дағ рајонларындан зорла Күр-Араз вадисинә
көчүрүлән 10 мннләрлә әһаланпн агибәти даһа кәдәрли олмушдур.
Иглим шәраитинә ујғунлаша бмлмәдикләри үчүн, ади мәишәт
ујғунлуглары олмадығындан көчүрүләнләрнн үчдә бирн ачлыг вә
хәстәлпкләр нәтичәспндә һәлак олмушдур. Архив сәмәдпәриндән
корүндүјү kiimii кочүрүлән әһалинии бир гисми төвләләрдә, бэ'зэн
исә һәтта һејванларла бпр јердә јашамышлар. Онлар үчүн ајрылан
вәсаптин чәмп 45—47 фаизпндәм мстифадә едилиб, јашајыш евләри
тикилмәмпшдир. Ермәннстандан өзбашыиа көчәнләрин бөјүк бир
дәстәсм ДГМВ Мартуни рајонунун Гишп вә Хунушнак кәндләриндә
мәскунлашмышдылар. Вилајәтин ермәни рәһбәрләри Азәрбајчан
көчүрмә компссијасынын рәһбәрләрп олан ермәнмләрин (Брутенс,
Севумјан) көмәјп илә онлары Мартунн рајонундан мүхтәлпф
бәһанәләрлә говмушлар. 1948— 1953-чү илләрдә Ермәнистандан
көчүрүлән азәрбајҹанлылардан бир нәфәр дә олсун Дағлыг
Гарабағда мәскунлашмаға гојмамышлар.
Кочүрүлмә дөврүндә икинчн мүсибәт Ермәнистандан кәлән
азәрбајҹанлыларын елә 1948-ҹи илдән башлајараг јенидән өз доғма
јурдларына гајытмасы иди. 1948— 1950-ҹи млләрдә 376 тәсәррүфатын
јенидән Ермәнистана гајытмасы хәбәрини Ермәнистан Назирләр
Советинин сәдри С.Карапетјан (29 мај 1950-чи ил тарихли
телеграмында) Ермәнистан үчүн фаҹиә һесаб едирди. Әслиндә бу,
Ермәнистан
үчүн дејил,
орадан
Азәрбајҹана
говулмуш,
Азәрбајҹандан јенидән Ермәнистана гајытмаға мәчбур олмуш
дидәркин азәрбајҹанлылар үчүн фаҹнә иди. Буна бахмајараг беш ил
әрзнндә Азәрбајҹана көчүрүлмүш Ермәнистан азәрбајчанлыларынын саламат галанларынын тәгрибән 40—45 фаизи өз доғма
јурдларына гајытмышдыр.
Көчүрүлмә просесинин башга бир ҹәһәтинп дә гејд етмәк
вачибдир. Харичдән кәлән ермәннләрн јерләшдмрмәк үчүн
азәрбајҹанлылары оз дәдә-баба јурдларыидан көчүрмәк нәзәрдә
тутулурду. Әслнндә псә мәгсәд азәрбајҹанлыларыиЕрмәнистандан
депортаспјасы иди. Белә бир факт да бунун әјани сүбутудур ки,
Ермәнистан әразисиндә елә индинин өзүндә дә әввәлләр
азәрбајҹанлыларын јашадығы јүзләрлә кәнд харабалыға чеврилмншдпр. Ермәнистан КП МК-нын 1975-чи ил јанвар пленумунда
көстәрилдији кими 476-дан чох кәнд истифадәсиз галмышдыр. һәтта
ермәнн милләтчиләринин өзләрнннн дә 1990-ҹы илдә е'тираф
етдпкләри кими "азәрбајҹанлыларын көчүрүлмәси илә әлагәдар
бошалдылан торгтаглардан вә мәнзил фондундан харичдән кәлән
ермәнн кәндлиләринин јерләшдирилмәсн үчүн истнфадә едилмәди".
Бүтүн бу дејпләнләрдән јеканә бир нәтиҹә чыхыр кн,
Ермәнистандан азәрбајчанлыларын зорла көчүрүлмәсн нә харнҹдән
кәлән ермәниләрин јерләшдирилмәси, нә дә Азәрбајҹанда
памбыгчылығы ннкишаф егдирмәк мәгсәди дашымамыш, әксинә
дашнакларын әзәли арзулары олан тәкмилләтли Ермәнистан
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Республикасы јаратмаг сијасәтинин нәтичәси олмушдур. Лакин
1948—1953-чү илдә дә буна наил ола билмәдиләр.
Бу саһәнин тәдгигатчылары шүбһәсиз ки, кәләчәкдә сүбут
едәҹәкләр ки, ахырынчы 1988*1989-чу илләрдә Ермәнистандан
говулан
азәрбајчанлыларын
сајы
мүхтәлиф
мәнбәләрдә
костәрилдији кими 165 мин, 189 мин, һәтта 200 мин дејил, даһа
чохдур. Тәрк етдикләри әрази исә бэ'зэн мәтбуатда көсгәрилдији
кпмп 6.000 кв. км дејил. һесабламаларын көсгәрдији кими 9.800 кв.
км-дән чохдур. Нәзәрә алмаг лазымдыр ки, Ермәнпстанын тшдики
әразисннин 36 рајонундан 33-дә 1918-чи иләдәк азәр(фјчанлылар
јашамышдыр. 1976-чы илдә Ермәнпстанда 319 азәрбајҹанлы кәнди
варды. Ермәниләр тәдричлә кәндләрин адларыны дәјишдирдикләринә көрә 1988-ҹи илдә 22 рајонда 185 азәрбајчанлы кәнд ады
галмышдыр. Бүтүн бунлар әввәлчәдән дүшүнүлмүш мәкрли бир
сијасәтин—"түрксүз
Ермәнистан"
стратекијасынын
һәјата
кечирилмәси үчүн мүстәсна усгалыгла апарылан кениш һазырлыг вә
баш мәшг иди.
1989-ҹу илин мартында Ермәнистанын Гафан рајонунда
Азәрбајчан халгынын гәддар дүшмәни, Зәнкәзурун вә ШәрурДәрәләјәзин азәрбајҹанлыларыны ганына гәлтан едән дашнак
Нждеһә абидә гојулмушдур. Рајон партија комитәсинин биринҹи
катиби Мкртчјан абидәнин ачылышында јүзиплик арзуларынын
һәјата кечирилдијиндән бәһс едәрәк демишдир: "Сиз чох зәһмәт
чәкдиниз, лакин республиканы азәрбајҹанлылардан тәмизләјә
бнлмәдиниз. Сизин бөјүк арзунузу нәвәләриниз јеринә јетирди.
Инди Ермәнистанда һеч бир азәрбајчанлы галмајыб". Доғрудур ,
Мкртчјан нитг сөјләдији заман бүтүн Ермәнистанда јеканә
азәрбајчанлы кәнди олан Нүвәди Ј -алырды. Лакин бүтүн 250 мин
нәфәр кими Нүвәди кәндинин дә әһалиси 1991 -чи ил августун 8 -дә
һөкумәт сәвијјәсиндә бир күн әрзиндә говулду.
♦

Ермәнистан азәрбајчанлыларынын тарихи чоғрафијасы, Бакы, Кәнчлик, 1995.

И. М әммәдов, C. Әсодов

"ЕРМӘНИСТАН АЗӘРБАЈЧАНЛЫЛАРЫ BƏ ОНЛАРЫН АЧЫТАЛЕЈИ" КИТАБЬШДАН:
...XIX јүзиллијин ахыры вэ XX јүзиллик Ермәнистан
азәрбајчанлыларынын һәјатында ән дәһшәтли ншкәнҹәләр,
гырғынлар, гачгынлыг, сојгырымы, mə'həbii кеноснд дөврү
олмушдур. Индики Ермәнпстанын әразпснндә әврәлләр мөвчуд олан
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Ирәван губернијасынын Ирәван, Ечмиәдзин,, Јвни-ı Бәјазид,
Алекса ндророл гәзаларында, Ҝәнчә губернијасынын Зәнкәзур вә
Газах-Диличан гәзаларында, Тифлис губернијасынын Лори-Пәмбәк
[Борчалы маһалы] гәзасында 2310 јашајыш мәнтәгәсиндән, кәнддән
2000-и азәрбајҹанлылара мәнсуб олмушдур [бах, 3. Коркодјан "Совет
Ермәнистанынын әһалиси" 1831-1931, Ирәван, 1932, с. 162]. Бу
кәндләрдән 1 2 0 0 -нүн тарихи-чоғрафијасы ермәни мәнбәләриндән
истифадә едиләрәк ишләниб чапа һазырланмышдыр. Ермәни
әһалиси исә әсасән 1828-1830-чу илләрдә вә 1915-1918-чи илләрдә
Түркијәдән, Ирандан көчүрүлүб кәтирилмишдир. Бу һәгигәти 1986чы илдә Јереван универснтетинин бурахдығы "Ермәнистан вә әтраф
рајонларынын топонимләр лүғәти" [дөрд чилддә] бир даһа тәсдиг
едир. Орада көсгәрилир ки, ермәни кәндләринин 70 фаизиндән
артығында "әввәлки сакинләр 1928-1929-ҹу илләрдә Түркијә вә
Ирандан кәлмиш мүһаҹирләрдир", Н.И. Шавров "Загафгазијада pye
ишинә тәһлүкә" китабында көстәрдији кими, "1826-1828-чи илләр
мүһарибәсиндән сонракы ики илдә—1828-чи *шдән 1830-ҹу иләдәк
Загафгазијаја 40 мин Иран ермәниси, 84.600 Түркијә ермәниси
көчүрүлмүшдүр вә онлар ермәни милләтиниН. чүз'и олдуғу
Јелизаветполун вә Ирәван губернијаларынын ән јахшы торпагларында јерләшдирилмишдир... көчкүнләрин ән чоху ермәниләрдир.
Инди Загафгазијада јашајан 1 мЛн. 300 мин нәфәрдән 1 милјону
дијарын јерли әһалиси дејил, кәлмәдир".
"Кафказски календар”ын салнамәләриндә верилән статистик
мэ'луматлар сүбут едир ки, Ермәнистанын индики әразисиндә
әввәлләр азәрбајҹанлылар ермәниләрдән хејли чох олмушдур.
Мәсәлән, 1886-ҹы илдә Кәнҹә [Јелизаветпол] губернијасынын
Зәнкәзур гәзасындакы З26.кәнддән 154-ү азәрбајчанлы ..кәнди [45,7
фаиз], 91-и күрд кәнди [27,8 фаиз] вә јалныз 81-и ермәни кәнди [24,8
фаиз] олмушдур.
1889-чу илдә Зәнкәзур гәзасынын азәрбајҹанлы әһалиси 1.500
нәфәр ермәниләрдән чох олмушдур. 1897-ҹи илдә исә Зәнкәзчрун
"әһалиси 142 мин нәфәр олмушдур ки, онлардан 71,2 мини [50,1 фаиз]
азәрбајчанлы, 63,6 мин нәфәри исә [44,8 фаиз] ермәни олмушдур.
Ирәван губернијасынын 1920-ҹи иләдәк Азәрбајчанын тәркибиндә олан гәзаларында, хүсусилә Ирәван гәзасында азәрбајчанлы
Әһалинин сајы хејли чох олмушдур. Мәсәлән, гәзада олан 99 мин
нәфәрдән 62,6 мини азәрбајҹанлы [66 фаиз], 36,4 мин нәфәри ермәни
[34 фаиз] олмушдур.
Ирәван губернијасынын Ечмиәдзин, Јени Бәјазид, Сүрмәли
гәзаларында исә азәрбајчанлылар әһалинин үчдә бирини тәшкил
етмишдир.

/Лавров Н.И. "Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани
инородцам". С.-Петербург, 1911, с. 59-61.
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1916-чы ил јанварын биринэ олан мэ'лумата көрә бу бөлкәләрдә
әһалннин етник тәркиби јенә азәрбајчанлыларын хејринә чохлуг
тәшкил едирди. Ирәван гәзасында 74,2 мин нәфәр вә ја 48 фаиз, Зәнкәзур гәзасында 119 мин нәфәр вә ја .53,3 фаиз, Јсни Бәјазид гәзасында 50,7 мин нәфәр, Сүрмәли гәзасында 45 мин нәфәр азәрбајҹанлы олмушдур. Бу рәгәмләр әјани сурәтдә сүбут едир ки, XIX вә
XX әсрләрин әввәлләриндә индики Ермәнистанын әразисиндә јерли
әһали олан азәрбајчанлылар әксәријјәт тәшкил етмишләр.
Ермәни-азәрбајҹанлы мүнасибәтләриндән тамамилә кәнар олан,
лакин һадисәләрә олдугҹа објектив јанашан АБШ профессору Частин Маккарти "Кеносид олмушдурму?" китабында рус мүстәмләкә
сијасәтини характеризә едәркән јазыр. ки, 1828 вә 1854-чү илләрдә
руслар ики дәфә Шәрги Анадолуја һүчум етмиш, һәр ики дәфә јерли
ермәниләр онларын тәрәфини сахламышлар. Һәр ики һалда руслар
чыхыб кеТмәли оланда өзләри илә 100 мин ермәни тәрәфдарыны
Гафгаза кәтирмиш, онлары говулмуш мүсәлманларын евләриндә
јерләшдирмишләр [һазырда Ермәнистан республикасынын әразиси
олан Ирәван губернијасынын 1828-чи ипә кими әһалисинин 80 фаизимүсәлманлар иди]" .1
1500 илә јахын бир дөврдә өз истиглалијјәтини, дөвләт
гурулушуну итирмиш Ьрмэнилэр XIX јүзиллијин ахырларында вә
XX јүзиллијин әввәлләриндә Русијанын, Инкилтәрәнин, Франсанын
јаланчы вэ'длэринэ инанараг Түркијәдә мухтаријјәт ала билмәдији
үчүн вә ермәни-түрк мүнагишәләри нәтичәсиндә јухарыда көстәрилдији кими ермәниләрин Гафгаза ахыны илә әлагәдар
Загафгазијада мухтаријјәт уғрунда, нәинки ермәни дөвләтини, һәтта
"Бөјүк Ермәнистан" адландырдыглары дәниздән-дәнизә Ермәнисган
јаратмаг иддиаейна дүшдүләр. Бунун үчүн "сүбута" јетирилмәли иди
ки, Ермәнистан адланан бу әразидә ермәниләр чохллуг тәшкил едир.
Лакин тарихи фактлар бунун әксини сүбут едир. 1894-1896-чы
илләрин ермәни-түрк мүнагишәләри, антитүрк әһвал-руһијјәси өз
әкс сәдасыны 1905-чи илдәки ермәни-мүсәлман мүһарибәсиндә
азәрбајчанлыларын сојгырымында тапды.
• Бирнвчи марһәлә — 1905-чи ил

XX: әсрин әввәлләриндә ермәни милләтчиләри өз
тарихи торпагЈШрында јашајан азәрбајчанлылары планлы сурәтдә
доғма јурдларындан чыхармаға, гырмаға, милли сојгырыма
башламышлар. Азәрбајҹанлырала 'ермәниләр арасында илк тоггушма Бакы шәһәриндә 'башлајараг Шушаја, Зәнкәзура, Ирәвана,
Нахчывана, Ордубада, Ечмиәдзинә, Чәваншир вә Г^зах гәзаларына
јајылды.

1"Азәрбајчан” гәзсти N? 1,4 јанвар 1992-чи ил.
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Иҝнпчп моркәло — 1918—1920-чи илләр
Загафгазпјада үч мүстәгил республика—Азәрбајчан,
Күрҹүстан вә Ермәнистан јарадылдыгдан соира 1500 ил әрзиндә
бирннҹп дәфә олараг истиглалијјәт әлдә едән Ермәнистан
республпкалараарасы
сәрһәдләрпн
мүәјјәнләшдирнлмәсиндә,
мүбаһпсәли әразнләрин бејпәлхалг тәшкплатда мүзакнрәсинә мәһәл
гојмадан коһнә иддиаларыпдан әл чәкмәјәрәк Азәрбајчан вә
Күрчүстан торпаглары һесабына "Бојүк Ермәнистан" јаратмаг
мәгсәдилә һәм Азәрбајҹана, һәм дә Ҝүрчүсгана гаршы мүһарибәјә
кпрпшди. һәмпшә олдуғу KiiMiı 1918-чм млдә дә ермәнп дашнак
һөкумәтинин әрази иддналары Загафгазија халглары арасында
ганлы вурушмалара, гырғыплара, гачгынлыга кәтириб чатдырды. Бу
дөврдә ермәни милләтчнләринин торәтдикләри ганлы гырғынлары,
мплләтләр вә республпкаларарасы мүнаспбәтләрдә јаратдыглары
кәркинликләрп анчаг фактларын дили илә, тарихи сәнәдләрлә
вермәјнн ox учу үчүн даһа сәрфәли олдуғуну нәзәрә алараг ЛориПәмбәк, Шоракәл гәзасыпдан башламыш Ироваи губернијасынын
гәзаларына вә Ҝәнчә губернијасынын Зәнкәзур гәзасынадәк
әһалисинин әксәрпјјәтн азәрбајҹаилылардан ибарәт олан 6 у
гәзаларда дашнакларын төрәтдији вәһшилнкләри ардыҹыл сурәтдә
тәгдпм едирпк.
"Дашнаклар 1918-ҹп илдә Гарс вплајәтинп, Ирәван губернијасынын бир һиссәсинм мүгтәфигләрдән алараг Ермәнмстанын
әразпспнп 17.500 мнкилис кв. милмнә, әһалмсинн 1 ммлјон 510 мин
нәфәрә [795.000 ермәниләр, 575000 мүсәлманлар, 140.000 башга
мплләтләр| чатдырдылар. Онлар бунунла кифајәтләнмәјнб Күрҹүстан ССР әразнспнә дахил олан Ахалкадәк вә Борчалыны,
Азәрбајчан ССР тәркпбиндә олан Гарабағ, Нахчыван дијарыны вә
Јелизаветпол губерппјасынын ҹәнуб һиссәсинп тәләб едирдмләр. Бу
әразпләрп зорла бирләшдпрмәк ҹәһди Загафгазијанын ийкилис
ишғалы дөврүндә [Күрчүстанда, декабр, 1918-чи илј мүһарибәјә вә
Азәрбајҹанда узунмүддәтли вә ганлы мүһарпбәјә кәтириб чатдырды
ки, бунун да нәтичәспндә мүбаһисәли рајонларын әһалисп 10-30%
азалмыш, бир сыра кәндләр, созүн әсл мэ'насында, јерлә-јексан
едилмишднр" .12
1920-ҹп нл ијунун 29-да Москваја көндәрднји телеграмда C.M.
Киров хәбәр верирдп кн, Ермәннстанын һәбсханаларында јүзләрлә
коммунист әзаб чәкмәкдәднр. Зәнкнбасарда үсјаны јатыраркән әсир
дүшмүш азәрбајчанлылара диван тутулмушдур. Онлары јериндәчә
күлләләмишләр. Дашнакларын ағ террору дорд әграфы бүрүмүшдүр.
1 1 пнҝилис мили 25,4 мкм-дир [микрометр).
2 "Бејүк Совет Енсиклопедијасы". биримчи бурахмлыш, ч. 3. с.437
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Дсникинчиләр полковник Зенкевич башда олмагла дашнак
маузерчиләринин комәјинә кәлмпшләр.
28-ҹи дивизијанын рәисн Нестеровски XI Ғызыл Ордунун рәисинә
кондәрдијн телеграмда [1920-ҹи ил 22 сентјабр) билдирирди ки,
дашнакларын торәтдији гырғындан гачыб хилас ола билән
гачгынлар Нахчыван рајонунда мәскән салмышлар. Оиларын сајы
тәгридән милјона [курсив бизимдир] чатыр.
Гачгынлар чох ағыр шәраитдәдирләр, ачыг һавада Араз саһилиндә лүт, аҹ, тагәтдән дүшүрләр. Гочаларын вә ушагларын
вәзпјјәтн даһа ағырдыр.
1918-1920-чи илләрдә азәрбајчанлыларын сојгырымы дөврүндә
Ермәннстанын индики әразиснндә јашајан 575.000 нәфәр азәрбајҹанлынын 565 мини гырылмыш вә говаланмышдыр. Бу рәгәмн 3.
Коркодјан өзүнүн "Совет Ермәнистанынын әһалисп 1831-1931" кптабында тәсдиг едпр. 1920-ҹи 1 шдә Совет һөкумәтпнә дашнаклардан
ҹәми 10 .0 0 0 нәфәрдән бир гәдәр артыг түрк [азәрбајчанлы) әһали
галмышдыр. 1922-ҹн илдә 60.000 гачгын гајытдыгдаи сонра
азәрбајҹанлылар бурада 72.596 нәфәр тәшкнл стмпшдпр.
Дағлыг золағын 5-чи саһәсинин мүсәлман әһалиси мүвәккили
Исмајыл Султановун Кәнчә гәза рәисинин адына көндәрдији мз'луматдан чыхарыш:
"Бу илин 13 апрел тарихиндән башлајараг Арарат Республикасынын гошунлары Көјчә рајонунун, Јени Бәјазид гәзасынын динч
мүсәлман әһалисинә гаршы һүчума кечмишдир. Мәгсәд Көјчә
көлүнүн шәрг вә шимал һиссәсини бурада јашајан мүсәлманлардан
тәмизләмәкдир.
һал-һазырда 60.000 әһалиси олан 2 2 кәнд дағыдылмыш, јандырылмыш, әһали исә гырылмышдыр. Бәдбәхт мүсәлман әһалиси
Көјчә мүсәлманларыны гырмағы гаршысына мәгсәд гојмуш вә буну
јеринә јетирән ермәни гошунларынын атәшләри илә рәһмсизчәсинә
мәһв олур. Ермәни һөкумәтинин вә ермәниләрин кечмиш гоншуларына вә тәбәәлијиндә олан мүсәлман вәтәндашларына гаршы
белә вәһшнликләрини көрдүкдә адам дәһшәтә кәлир. Ермәни го
шунлары әлләринә дүшән мүсәлманлары һеч вәчһлә сағ бурахмыр,
ағлакәлмәз ишкәнчәләрлә онлара зүлм едир, бэ'зи гадынлары вә
јенијетмә гызлары чыхмаг шәртилә, гадынлары, ушаглары, гочалары
вә кәнчләри өлдүрүрләр, әһалинин малы, дөвләтн аҹкөз ермәни
гошунлары тәрәфиндән әлә кечирилиб, өз арапарында бәрабәр бөлүшдүрүлүр, сағ галанлар исә гошунлар тәрәфиндән тэ'гиб едилир,
чох аз мигдарда Кәнчә гәзасынын бешинчи саһәсинин кәнарларына
ахышыб кәлирләр. Галан 17 кәндин сакинләри нсә Чаваншир гәзасынын дағлыг һиссәсинә гачыр, даһа доғрусу 7-8 кәндин сакинләри
ермәни гошунлары тәрәфиндән тэ’гиб олунан Кәнчә гәзасынын 5-чи
саһәсинин гарлы зирвәләриндә, дәрәләрдә кизләнирләр, гарын
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алтында галыб күтләви шәкилдә мәһв олурлар. Арарат Республиҝасынын мәсәләси һәлл олунуб, артыг Көјчә' рајонунда мүсәлман
галмајыб. һал-һазырда Јени Бәјазид гәзасында 84 мүсәлман кәнди
дағыдылмышдыр. Онлардан 22-си апрел ајынын 13-20 тарихләриндә
дағыдылмышдыр. Бунлар: Щашкэнд, Гошубулаг, Сарыјагуб, Баш
Шорча, Ajar Шорҹа, Соғангулу-ағалы, АғкилСә, Зод, Гулу Ағалы, Б.
Гарагојунлу, К. Гарагојунлу, Зәрзүбил, Чајәһмәдли, Имәкдағ, Гара
Иман, Кәсәмән, Баш кәнд, Кичик Мәзрә, Шишгаја, Баш һаҹы,
Гәриб Гаја кәндләридир. 15 миндән артыг еви олан бу кәндләрин
сакинләрм бүтүн малы,, дөвләти башлы-башына бурахыб гачмышлар.
Бүтүн бу мал-дөвләт һал-һазырда ермәниләрә галыб: гарәт едилмиш
әмлак бир нечә милјон вә һәтта милјардлар гәдәрдир" .1
Азәрбајчанын әзәли, гәдим тарихи торпағы олан, јалныз 1920-чи
ил нојабр ајынын 30-да ермәниләрә һәдијјә едилән Зәнкәзур
гәзасында ермәниләрин 1918-чи илдә төрәтдикләри вәһшиликләр
һаггында "Грузија" гәзетиндә верилән сәнәдләрә диггәт един:
Гәза рәисиннн 30 октјабр 1918-чн ил рапортунда 1-чи саһәнин
1917-чи илин декабрындан 1918-чи илин августунадәк ашағыдакы
кәндләрин сијаһысы кәтирилир.
1) Күрдләр кәнди 1917-ҹи илин декабрында дағыдылмышдыр:
150 мин манат зәрәр вурулмушдур.2) Әрәмис (Әрәфсә) јенә декабр ајында дағыдылмышдыр, 6
нәфәр өлдүрүлмүш, 180 мин манат зәрәр вурулмушдур.
3) Бәһрили кәнди јенә һәмин дөврдә дағыдылмышдыр: 9
нәфәр өлдүрүлмүш, 1 0 0 мин манат зәрәр вурулмушдур:
4) Дулус кәнди јенә һәмин дөврдә дағыдылмышдыр: 90 мин
манат зәрәр вурулмушдур.
5) Гаракилсә јанвар ајында (19Г8) дағыдылмышдыр: 165 нәфәр
өлдүрүлмүш, 300 мин манат зәрәр вурулмушдур.
6 ) Пулкәнд кәнди һәмин дөврдә дағыдылмышдыр: 19 нәфәр
өлдүрулмүш, 160 мин манат зәрәр вурулмушудур
7) Арыхпы кәнди һәмин илин апрел ајында дағыдылмышдыр:
25 нәфәр өлдүрүлмүш, 128 мин манат зәрәр вурулмушдур.
8 ) Дәсгәкерт кәнди һәмин илин апрел ајында дағыдылмышдыр: 1 0 0 мин манат зәрәр вурулмушдур.
9) Шыхлар кәнди һәмин илин ијун ајында дағыдылмышдыр: 95
нәфәр өлдүрүлмүш, 500 мин манат зәрәр вурулмушдур.
10) Забазадур кәнди һәмин дөврдә дағыдылмышдыр: 90 мин
манат зәрәр вурулмушдур.
11) Шәки кәнди август ајында дағыдылмышдыр: 95 нәфәр
өлдүлмүш, 16 милјон манат зәрәр вурулмушдур.
1 "Азврбајчан" гөзсти, 17 мај 1919-чу ил.

12) Јагублу кәнди һәмин илин август ајында дағыдылмышдыр:
28 нәфәр өлдүрүлмүш, 6 милјон манат зәәр вурулмушдур.
13) Гызылчыг кәндн һәмин илин август ајында
дағыдылмышдыр: 27 нәфәр өлдүрүлмүш, 5 милјон манат зәрәр
вурулмушдур.
14) Вағуди кәнди һәмин илин август ајында дағыдылмышдыр:
96 нәфәр өлдүрүлмүш, 13 милјон манат зәрәр вурулмушдур.
■15) Сисјан кәнди һәмин илин сентјабрында дағыдылмышдыр:
60 адам өлдүрүлмүш, 800 мин манат зәрәр вурулмушдур. 1
Бу сәнәдләрән көрүндүјү кими Ермәнистанын индики инзибати
әразисинә дахил олан тәкчә Сисјан рајонунда 9 ај мүддәтиндә
дағыдылан 15 кәнддә 625 нәфәр өлдүрмүш, 51.390.000 манат зәрәр
вурулмушдур.
Бүтүн бу дејиләнләрдән мәгсәд ермәни милләтчиләринин
сгратежи планларынын әсас истигамәтләрини мүәјјәнләшдирмәкдән
ибарәтдир. Баш истигамәт исә антитүрк, антиазәрбајчан һәрәка*
тыны кенишләндирмәклә гисасчылыг мүһарибәси апармаг, бу јолла
хәјали "Бөјүк Ермәнистан" јаратмаг олмушдур. 1918—1920-чи илләрдә дашнак Ермәнистанынын төрәтдији минләрлә гырғында бунлар
ашкар көрүнүр. "Азәрбајчан" гәзетиндә "Арарат Республикасында"
сәрлөвһәли мәгаләдә бу мәгсәд ачыг е'тираф едилир. Гәзет јазыр:
"Једди күн бундан әввәл Гулу адлы бир кәндли бизим Гараиман
кәндинә кәләрәк билдирди ки, забитләр Фнлимов вә Нншаневин
башчылығы илә ермәни дәстәләри кечә Гызыл Вәнк, Субасан вә
Зағалы кәндләрини мүһасирәјә алдылар. Ҝуја пристав чағырыр
бәһанәсилә бүтүн кишиләри кәнддән чыхартдылар, өзләри исә
кәнди талан етмәјә башладылар. Кәндлиләр јалварыб хаһиш етдиләр
ки, нә исгәсәләр, онларын тәләбини өдәјәрләр, тәки онлары азад
етсинләр. Чавабларында ермәниләр бнлдирди ки, ики-үч мүсәлман
кәндини мәһв етмәклә биз гисас алмагдан дојмарыг. Әкәр биз 30
кәнд дә дағытсаг, бу, сентјабр ајында һәтта Бакынын кичик бир
күчәсиндә ахыдылан ермәни ганы вә гурбанлары илә мүгајисә еднлә
билмәз.
Бу үч кәнди дағыдандан 4 күн габаг ермәниләр Чамурлу
кәндиндә 4 киши вә 6 арвады вәһшичәсинә өлдүрмүшләр. һәм дә
кишиләрин башларыны кәсмиш, гадынларын исә дөшләрини.
Мејидләри биз өзүмүз басдырдыг.
Шорча кәндиндә башына ојун ачылмыш бир гадын билдирди ки,
кәнддә бүтүн кишиләри гырдылар, ушаглары тәндирләрдә јандырдылар, сонра бүтүн кәнддән 8 гадын сечиб апарыб 2 0 күн
1 "Грузија" гөзети,
9 нојабр, 1918-чи ил, Зонкәзур гәза роисинин Көнчә
губернаторунун 20 октјабр 1918-чи ил тарихли 644 немрәли рапорту, бах: һөмчинин
"Тарих" гөзети, 24 нојабр 1990-чы ил.
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сахладыгдан, шәрәфмнә тохундугдан сонра бурахдылар "Азәрбајҹан"
гэзетн, №30, 9 феврал (27 јаивар) 1919-чу ил.
Ҝәнҹә губернаторунун мэ'рузэсиндэ мүсәлман әһалисинин ағыр
вәзијјәтиндән бәһс едиләрәк көстәрилир ки, ермәниләрин
вәһшилијинин һәдди-һүдуду јохдур. Онларын јанында орта әсрин
кәдәрли дәһшәтләрн чох солғун ҝөрүнәр. Адам инана билмир ки,
XX әф д ә бүтүн Авропада өз мәдәнијјәтиндән дәм вуран бир халг
көмәксиз динҹ әһалијә гаршы-вәһшиликләрин бүтүн үсулларыны
тәтбиг етмиш олсун. һәр күн губернијанын һәр јериндән алынан
рапортларын, мэ'луматларын јаратдығы дәһшәтләрлә бу сәтирләри
јазмаг чәтиндир: гадынлар зорланыр, ушаглар одда јандырылыр,
дилләр, гулагдар кәсилир, ишкәнҹәләр, тәһгирләр...
Мэ'рузэни баша чатдырараг ермәниләрин һәрәкәтләрини вә
вәһшиликләринм белә үмумиләшдирирәм, тәкчә Зәнҝәзур гәзасында
105 (јүз беш) кәнд дағыдылмыш вәтарәт едилмишдир1.
"Ермәниләр тәрәфиндән азәрбајҹанлыларын гырылмасы чохдан
башламыш, дөвләт сијасәти сәвијјәсинә галдырылмыш вә Азәрбајҹанын һүдудларындан кәнара чыхмышдыр. Онда тәәҹчүбләнмәјә
дәјәрми ки, анҹаг Ермәнистанда дашнак һөкумәти "өзүнүн 30 ајлыг
һакимијјәти дөврүндә (мај 1918—нојабр 1920) Азәрбајчан
әһалисинин 60%-ни гырмышдыр12.
Г.Мурадјан ермәни һөкумәтинин. Көјчә көлүнүн шимал саһилиндә олан азәрбајҹанлы кәндләрини дағыдан бандит дәстәләринин
бәдии тәсвирини верәрәк јазмышдыр: "...Бизим һөкумәтин көрдүјү
тәдбирләр нәтичәсиндә... бу кәндләрин (Тохлуча, Ағбулаг, Арданыш вә б.) әһалиси Ермәнистанын сәрһәдләрини тәрк етмишдир.
Мән саһибсиз галан кәндләри көрдүм, орда бир нечә пишикдән,
һабелә сарсыдычы сакитликдән һејрәтләнән итләрин гәрибә һүрүшмәсини көрдүм. Бу кәндләрин әһалиси чох бөјүк саһәләрдә картоф,
буғда вә арпа әкини гојуб кетмишләр. һөкумәт бу кәндләрдән ики
милјон пуд буғда вә јарым милјон пуд картоф көтүрә биләҹәк...3
"Дикәр гәһрәман" ермәни, арвадлары, аналары вә бачылары там
сојунмаға мәчбур етмиш вә әввәлҹәдән һазырланмыш көлмәчәјә
апарыб бүтүн чамаатын гаршысында өрдәк кими һәрәкәт етмәјә
мәҹбур етмишдир. Бу алчаг чылпаг гадынлары дөјмүш вә саатларла
орада галмаға мәҹбур етмишдир. Сонра әмр етмишди кн^гадынлар
һәбс олунсун, кеҹә чаван гадынлары вә гызла^зы јанына чағырыб
тәһгир етмиш, онлары кешикчиләрә вермишдир4.
1Азәрбајчан тарихи сәнәдләр вә нәшрләр үзрә, Бакы, 1990, с. 192—194.
2 Бах "Зарја Востока", № 77, 78, 80,6, 7, 511, 11 апрсл 1923-чү ил
3 Лалајан А. А. "Историческиезаписки", ч. 2, М. 1938, с. 80. "Жоговурд" [халг] гэзети
105, 1920-чи ил.
4 Лалајан А. А. "Исторические записки", ч. 2, с. 101.
13 6

1918-чи илин айгустунда Игдир вә Ечмиәдзин гәзаларында мүсәлман кәнддәриндә гырғынлар башламышды. Хмбапет Дронун көстәрнши илэ 60 кәнд дағыдылмышды. Бу кәндләрдәки бүгүн кишиләр
гылынҹдан кечирилмиш, көзәл арвадлар исә апарылмышды1.
"1919-чу ил јанварын әввәлләриндә Зәнкәзурдакы һадисәләрин
тэ'сири илә, һабелә зорла көчүрмә вә дијары мүсәлманлардан
1 тәмизләмәк мәгсәди илә гәзанын дағлыг һиссәсинин 40 мин
нәфәрәдәк сакини Гарабағын Чәбрајыл, Шуша вә Ҹаваншир
гәзаларына вә республиканын башга јерләринә гачмышдыр.
...1919-чу илин јајынын ахырларында Ведибасарда, Чәнуби-Гәрби
Азәрбајчанда вә Ермәнистанда мүсәлманларын вәзијјәти олдугча
чәтинләшди. Ермәнистанын мүсәлман әһалисинин бөјүк әксәријјәти
бу һадисәләрин нәтичәсиндә гачгына чеврилди. Онлар өз кәндләринә гајытмаг истәјәркән дәфәләрлә говаланмыш, онларын евләри
вә торпаглары Түркијә ермәниләри тәрәфиндән тутулмушду. Ермәнистанда белә гарәт олунмуш мүсәлманларын сајы анчаг Јени
Бәјазид, Ечмиәдзин вә Ирәван гәзаларында 200 мин нәфәрә
чатмышдыр"2.
1918—1920-ҹи илләрдә Ермәнистан азәрбајчанлыларынын
башына кәтирилән мүсибәтләр, күнаһсыз адамларын, гадынларын
вә ушагларын ағласығмаз ишкәнчәләрлә гәтлә јетирилмәси
һаггында шаһидлик верән архив сәнәдпәри дә аз дејилдир:
"Сисјан маһалынын 1-чи полис саһәсинин бүтүн мүсәлман
кәндләри, 2-чи саһәнин кәндләринин бөјүк әксәријјәти, 3-чү, 4-чү вә
5-чи саһәләрин кәндләринин хејли һиссәси тамамнлә мәһв
едилмишдир. Бир чох кәнд ермәниләр тәрәфиндән тамамилә јерлә
јексан едилмиш вә 50,000 мүсәлман гачгыны Чәбрајыл гәзасында
сығынаҹаг тапмышдыр.
Шаһидләрин ифадәсинә вә рәсми сәнәдләрә әсасән. Зәнкәзур
гәзасында 115 мүсәлман кәнди дағыдылмышдыр (архив сәнәдиндә
115 кәндин сијаһысы верилир—муәллифләр)...
Көстәрилән кәндләрдә 3257 киши 2276 гадын, 2196 ушаг
өлдүрүлмүш, 1060 киши, 794 гадын, 425 ушаг јараланмышдыр. Бүтүн
гәза үзрә 10068 нәфәр мүсәлман әһалиси өлдүрүлмүш вә шикәст
едилмишдир. Лакин ермәни вәһшилијинин дәһшәтли мартирологу
чәтин ки, һәгигәтә ујғун олмуш вә бу рәгәм хејли артырылмалыдыр.
Белә ки, гәзада баш верән бу дәһшәтли гарма-гарышыглыгда
мүсәлманларын тәлашла гачмасы гурбанларын чохуну һесабламаға
имкан вермирди.
Шаһидләрин
ифадәләринә
көрә
ермәниләрин
гәзада
төрәтдикләри ашағыдакы амансыз вәһшилнкләр мүәјјән едилир:
' Азәрбајчан ССР EA хәбәрләри, №4,1989, с. 120.
2 Азәрбајчан ССР EA Хәбәрләри №4, 19&S.C.142,144.
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1) Вағуди кәндиндә дәстәнин ермәни салдатларына пајланмыш 15
көзәл гыз тәһгир едилмәклә өлдүрүлмүшдүр. 2 ) һәмин кәнд
дағыдыларкән сығынаҹаг ахтаран 400 нәфәр мүсәлман мәсчидә
долдуруимуш, әввәлчә пәнчәрәдән ора әлдәгајырма бомба
атьшмыш, сонра исә мәсчидә од вурулуб бүтүн адамлар јандырылмышдыр. 3) Һәмин кәнддә Гәдимә Таһир гызынын дөшләрини
кәсиб елә онун өзүнүн доғранмыш көрпәсинин ағзына вермишләр.
4) Һәмин кәнддә Јолчу Шаһһүсејн оғлунун тәнәссүл үзвүнү кәсәрәк
өзүнүн ағзына гојмушлар. 5) һәмин кәнддә ҹаван гызлар: Нисә
Аман гызы, Әчәб Нуһбала гызы, Сона Чәфәр гызы, Шаһнәли Чәлал
гызы зорланмагла өлдүрүлмүшләр. 6 ) һәмин кәндин јанында
Күлбәсти Гасым гызы өлдүрүлмүш, дөшләри ҝәсилмиш, фагәрә
сүмүјүнүн арасына мыхланмышдыр. 7) Нүвәди кәндиндө ермәниләр
јорған-дөшәкдә хәстә јатан Әсәдбәј Мәлик Аббасовун синәсинә
сүнкү санчмышлар. 8 ) Һәмин кәнддә ермәниләр кәнддән гачмаг
истәјән гадын вә ушагларын башыны гылынчла вә хәнчәрЛә
кәсмишләр. 9) Шәкм кәндинин күчәсиндә дөшләри кәсилмиш гадын
мејитләри вә ики јерә болүнмүш көрпә ушаг мејитләри вардыр. 1 0 )
Ирмишли кәндини дағыдаркән ермәниләр сүдәмәр ушаглары
сүнкүјә тахмыш, мејитләрини тикә-тикә доғрамышлар. 1 1 ) Ағуди
кәндиндә ермәниләр мүсәлманлардан христианлығы гәбул етмәји
тәләб етмиш, гадынларын дөшүнү кәсәрәк көрпәләрин ағзына
сохмушлар. 12) Ағуди кәндиндә ермәниләр Гуламәли Шәкәр
оғлунун ајағыны топугдан кәсмиш, сонра сүнкү илә дәлик-дешик
едәрәк чанлы икән өлүнчәјә гәдәр јеримәјә мәчбур- етмишләр. 13)
һәмин кәнддә бүтүн көзәл гызлары зорламыш вә өлдүрмүшләр. 14)
Чуллу кәндиндә ермәниләр јорған-дөшәкдә хәстә јатан 9 нәфәри
гылынҹдан кечирмишләр. 15) Бағырбәјли кәндиндә ермәниләр 7
нәфәр киши вә гадыны бир евә долдурараг од вуруб јандырмышлар.
16) Мүсәлләм кәндиндә мејитләр o гәдәр ејбәчәр һала салынмышдр
ки, башсыз, голсуз, ајагсыз мејитләрин ким олдуғуну танымаг
олмурду. 17) Татар кәндиндә адлы-санлы гоча Мәшәди Гәләндәр
Мәшәди Гулу оғлу өлдүрүлмүш, нефт төкүлмүш вә јандырылмышдыр. 18) һәмин кәнддә ермәниләр Кәрбәлаји Аплаһверди
һүсејн оғлунун әл-голуну бағлајыб башыны кәсмишләр. 19)
Вартанидзор^ кәндиндә даһа чох гадын вә ушағы гылынчдан
кечирмишләр. 20) Рәһман-Әфәнди кәндиндә (Ирәван губернијасы,
Јени Бәјазид гәзасы) гоча киши Ибраһим һачы һүсејн оғлунун
сағикән көзүнү чыхармыш, мејидини јандырмышлар.
Зәнкәзур гәзасынын јүздән артыг кәндинин дағыдылмасы, јүз
мпнләрлә мал-гара оғурланмасы, бағларын, тарлаларын мәһв
едилмәси мүсәлман гәзасынын игтисади вәзијјәтини диләнчи
вәзијјәтинә салмыш, 50.000-дән чох гачгын Азәрбајчанын кәндләринә пәнаһ кәтирмишдир. Садә һесабламалара көрә гәзанын
азәрбајчанлыларына 1 милјард манатзәрәр вурулмушдур".'
1Азәрб. ССР МДОИА. ф. 897, on 1. и. 112, в. 19.
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Зәнкәзурда баш верән һадисәләр һаггында һәр чүр јалан мә'луматлара јол вермәмәк үчүн Азәрбајчан Демократик Чумһуријјәти
һөкумәти ашағыдакы мэ'луматы вермәји вачиб билмишдир.
"ТәгрибәН бир илә јахын Зәнкәзур гәзасы саһәсиндә
ермәниләрдән ибарәт мүхтәлиф силаһлы бандит дәстәләри
фәалијјәт көстәрмишдир. Бу бандит дәстәләри әһалини горхудараг
вә Азәрбајчан һөкумәтини таныјан мүсәлман кәндләрини
дағытмыш, өз доғма јурдларыны тәрк етмәјә мәчбур олан вә гоншу
гәзаларда сығыначаг ахтаран динч әһалини гарәт етмишләр. 60 мин
нәфәрдән артыг мүсәлман гачгын, јерсиз-јурдсуз ачлығын вә сојуғун
бү^үн сынагларыны көрмүшләр" .1*
' Скотланд-Лиддел "Ермәни-таТар сазиши. Гарабаға-сүлһ кәлир"
мәгаләсиндә көстәрир ки, мән јанваузда Шушада оларкән бйр
инкилис забитинә дедим ки, һазырлашырам Зәнкәзур округуна
кедим вә орда гачгын-мүсәлманларын вәзијјәтини өз көзүмлә көрүб
әмин олум. Онларын сајы 40 мин нәфәрдән чох иди, һамысы
ермәниләрдән зәрәр чәкәнләр иди.2
Ирәван губернијасында 1918-ҹи илин март ајынадәк дағыдылшчш
вә тәрк едилмиш мүсәлман кәндләринин сијаһысында губернијада
15155 тәсәррүфаты тәмсил едән 199 кәнд (100626 нәфәр)
көстәрилмишдир. Бу рәгәмләр Кавказски календардан [1908-чи ил]
көтүрүлмүшдүр. 1908-1918-ҹи илә гәдәр әһали артымы да
һесабланараг дағыдылмыш кәндләрин әһалиси 135.000 нәфәр
тәшкил етмишдир.
1919-чу илин сон ики ајында Ирәван губернијасынын Ечмиәдзин
вә Сүрмәли гәзаларында 96 кәнд, Ирәван гәзасынын исә бүтүи
кәндләри мәһв едилмишдир.3
Рекионда дөрд илдән бәри јаранмыш кәркин вәзијјәтин "тарихин
тәкрары илә" һәмаһәнк сәсләндијинә көрә Азәрбајчан ДемократииЧүмһуријјәти һөкумәтинин мэ'рузэсиндэн ашағыдакы парчаны
кәтирмәк мәгсәдә ујғундур:
"Мәркәзи јерләрдә, һәтта өз игамәткаһында да аз да олса гајдагануну бәрпа етмәјә башы гарышан јеничә јаранмыш Азәрбајчан
һөкумәти һәм дә физики күчүнүн азлығы нәтичәсиндә Азәрбајчанын бөјүк бир һиссәсиндән вәзијјәт Һаггында мүтамади, реал
мэ'лумат ала билмәдијинә көрә Шуша, Гарјакин, Чаваншир вә
Зәнкәзур кими учгар гәзаларда баш верән һәрәката, тәбии ки,
лазыми сәвијјәдә диггәт јетирә билмирди. Бүтүн бунларын нәтичәси
Азәрбајчан һөкумәти тәрәфиндән адлары чәкилән гәзаларын
дағлыг һиссәләриндән ермәни әһалисинин бөјүк әксәријјәтинин
Азәрбајчан һөкумәтини танымаг истәмәмәси вә бу һөкумәтин
тәрәфдарлары кими, мүсәлманлара гаршы дүшмән мүнасибәтин
јаранмасы олду. Андроникин башчылығы илә өз јүрүшләрини ачыг
' Бах: Азөрб. ССР МДОИА, ф.894, on 10, и. 103, в. 10-19. Бах: һәмчшшн Азәрбајчан
тарихи сәнәдләр вә нөшрлөр үзрә. с. 238-239.
2 Бах: Азәрбајчан тарихи сәнәдлар вә нәшрләр үзрә, с. 220.
3 Азәрб. ССР МДОИА, ф. 894, on. 10, иш 20. в. 47Д8.
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ајдын е'лан етмиш ермәни гошун һиссәләринин һәмин јердөрдә пејда
олмасы илә вәзијјәт даһа да кәркинләшди. Азәрбвјчандаи ајрылыб
Ермәнистана бирләшмәсп мәсәләси гәти шәкИлдә гојулду. Јерли
әһалмнин ичәрпсиндә һәмин мәгсәдә гуллуг едән, лакин ркурдугдан,
зоражылыгдан вә писан өлүмүндән чәкипмәјән партизан дәстәләрн
дә мејдана кәлди. һәмин рајонда 150-јә јахын мүсәлман ‘ҝәнди
дағыдылды вә гарәт едилди, күллү мигдарда гачгын арасы
кәсилмәдән Ағдама вә башга рајонлара ахышыб кетди" .11
Ермәнистанын рәһбәрлији јекҹинс ермәни республикасы јаратмаг
үчүн мүхтәлиф јени фитнәләрә әл атмаға башламышдыр. Белә
фитнәләрдән бири дә һөкумәт гәрары илә азәрбајҹанлыларын
Ермәнистандан зорла көчүрүлмәси олду.
Үчүочү мәрһалә — квчүрүлмә (1948—1953)
Буна көчүрүлмә јох, репрессија демәк даһа дүзкүн
оларды. 1943-ҹү илдә үч дөвләтин Теһран конфрансында Совет-Иран
мүнасибәтләри мүзаҝирә едиләркән, ермәни диаспору әлверишли
моментдән истифадә едәрәк ССРИ харичи ишләр назири В.
Молотова мүраҹиәг едиб хаһиш етмишднр ки, Иранда јашајан
ермәниләрин ССРИ-јә көчмәсинә ичазә версинләр. Молотов елә
орадаҹа И. Сталинлә данышдыгдан сонра онларын көчүрүлмәсинә
разылыг вермишдир. Г.Арутјунов бу фүрсәтдән истифадә едәрәк
харичдәки ермәниләрин Ермәнистана көчүрүлмәси илә әлагәдар
азәрб.ајчанлыларын Ермәнистандан зорла көчүрүдмәси барәдә гәрар
верилмәсинә нашт олур.
Харичдә јашајан ермәниләри ЕрмәнИстанда јерләшдирмәк үчүн
азәрбајчанлыларын Ермәнистандан зорла көчүрүлмәси һаггында илк
гәрар "Голос Арменија" гәзетинин вердији мэ'лумата көрә [11 нојабр,
1990-чы ил] М.Ч. Бағыровун вә Г.Ј. Арутјуновун 3 декабр 1947-чи ил
тарихли мәктубу илә әлагәдар верилмишдир. Бу мүраҹиәтә ҹаваб
олараг ССРИ Назирләр Совети ики гәрар гәбул етмишдир. Биринчиси 23 декабр 1947-чи ил тарихли "Ермәнистан ССР-дән
колхозчуларын вә дикәр азәрбајҹанлы әһалинин Азәрбајҹан ССРнин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында" гәрар иди. И. Сталинин имзаладығы һәмин гәрар азәрбајчанлылар үчүн ҝөзләнилмәз
зәрбә, ачыг репрессија иди. һеч бир аргумент көстәрилмәдән,
киришсиз, изаһсыз тәләм-тәләсик верилән бу гәрарда нәјин
баһасына олурса-олсун бүтүн азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан
көчүрүлмәси тәләб олунурду. ССРИ Назирләр Советинин 10 март
1948-чи ил тарихли гәрарында исә биринчи гәрарын јеринә
јетирилмәси үчүн тәдбирләр планы шәрһ едилирди.
ССРИ Назирләр Советинин 23 декабр 1947-ҹи ил тарихли гәрарында көстәрилирди ки, 1948-1950-ҹи илләрдә "конүлүлүлк"
принсипләри әсасында Ермәнистан ССР-дә јашајан 100 мин
колхозчу вә дикәр азәрбајчанлы әһали Азәрбајҹан ССР-нин Күр1 Азәрб. ССР МДОИА. ф. 894, on I. иш 43. в. 13-14.
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Араз овалығына көчүрүлсүн. "Конүллүлүк" ифадәси хүсуси мәгсәдлә
гәрара салынмышды. Әслиндә бу, гәти репрессија иди.
Ҝөчүрүлмә просссинин башга бир чәһәтини дә гејд етмәк
ваҹибдир. Харичдән кәлән ермәниләри јерләшдирмәк үчүн
азәрбајчанлылары өз дәдә-баба јурдларындан көчүрмәк нәзәрдә
тутулурду. Әслиндә нсә мәгсәд азәрбајҹанлыларын Ерманистандан
тәмизләнмәси иди. Белә бир факт да бунун әјани сүбутудур ки,
Ермәнистан әразисиндә елә индинин өзүндә дә әввәлләр
азәрбајҹанлыларын јашадығы јүзләрлә кәнд харабалыға чеврилмишдир. Ермәнистан КП МК-нын 1975-чи ил јанвар пленумунда
көстәрилдији кими 476-дан чох кәнд истифадәсиз галмышдыр.
һәтта ермәни милләтчиләринин өзләринин дә 1990-чы илдә е'тираф
етдикләри кими "Азәрбајҹанлыларын көчүрүлмәси илә әлагәдар
бошалдылан торпаглардан вә мәнзил фондундан харичдән кәлән
ермәни кәндлиләринин јерләшдирилмәси үчүн истифадә едилмәди"2.
Бүтүн бу дејиләнләрдән јеканә бир нәтиҹә чыхыр ки, Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын зорла көчүрүлмәси нә харичдән
кәлән ермәниләрин јерләшднрилмәси, нә Азәрбајҹанда памбыгчылығы инкишаф етдпрмәк мәгсәди дашыкамыш, әксинә
дашнакларын әзәли арзулары олан тәкмилләтли Еррәнисган
республикасы јаратмаг сијасәтинин нәтиҹәси олмушдур. Лакин
1948—1953-чү илдә дә буна наил ола билмәдиләр.
• .'
•Бу саһәнин тәдгигатчылары, шүбһәсиз, кәләчәкдә сүбут едәҹәкләр ки, ахырынҹы 1988—1989-ҹу илләрдә Ермәнистандан говулан
азәрбајҹанлыларын сајы мүхтәлпф мәнбәләрдә көстәрилдији кими
165 мин, 189 мин, һәтта 200 мин дејил, даһа чохдур. Тәрк етдикләри
әрази исә бэ'зэн мәтбуатда көстәрилдпји кими 6000 кв. км дејил,
һесабламаларын көстәрдији кими 9,800 кв. км-дән чохдур.
♦

И.Мәммәдов. С.Әсәдов, Ермәнистан азәрбајчанлылары вә онларын
ачы тадеји (гыса тарихи очерк), Бакы. "Азәрбајчан" нәшријјаты,
1992.
Ь эбиб PəbımoFJjy

“СИЛИНМӘЗ ИЗЛӘР, САҒАЛМАЗ ЈАРАЛАР”
КИТАБЫНДАН:
„..Икинчи дүнја мүһарибәсиндә ССРИ-нин гәләбәси
бүтүн дүнјада онун нүфузуну хејли јүксәлтмишдн. Бир чох халгларССРИ-нин хиласкар ролундан руһланыр, она пәнаһ кәтприрдиләр.
Бу минвалла Ермәнистанда апарылан тәблиғат харичдө јашајан
ермәниләрин бир һиссәсинин көчүб Ермәннстана кәлмәсинә сөвг
едирди.
1 Бах "Коммунист" гәзети (Јерсван), 20 јанвар 1975-чн ил.
2 Бах "Голос Армснија" гәзсгн, 11 нојабр 1990-чы ил.
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O дөврдә азәрбајҹанлыларын сыхышдырылмасынын јени бир мәрһәләси, "көнүллүлүк" принсипи әсасывда көчүрүлмә дөврү үчүн
мүәдјән сәбәбләр һазырланыб һәјата кечирилмәјә башланды. Ермәни милләтчиләри үчүн колхозларын ириләшдирилмәси, перспективсиз кәндләрин ләғв олунмасы кампанијасынын башланмасы һәгиги тапынты ролу ојнамаға башлады. Азәрбајчанлылар јашајан' вә
"перспективсиз" кими гәләмә верилән кәидләр ләғв едилир, әһалисинә истәдикләри кәндләрә көчмәк тәклиф олунурду. Ириләшдирмәјә мэ'руз галан азәрбајчанлылар јашајан кәндләрин ермәниләр
јашајан кәндләрлә бирләшдирилмәси "јығынҹагларда" гануниләшдирилирди. Бу кими һаллар мәктәбләрин, мәдәнијјәт оҹагларынын
бағланмасына, милли кадрларын ишсиз галмасына вә башга јерләрә
көчмәсинә сәбәб олурду. Ордуда хидмәт едән, башга вилајәтдә тәһсил алан тәләбәләр өз ата-баба јурдунда инкишаф перспективләри
көрмәдикләринә көрә бир даһа Ермәнистана гајытмыр, валидејнләрини дә көчүрүб апарырдылар. Беләликлә, азәрбајҹанлыларын
көчүрүлмәси давам едирди.
4
'
1948-чи ил Ермәнистанда јашајан азәрбајҹанлыларын һәјатында
јени фачиәләрин башланғычы или кими тарихә дахил олмалыдыр.
1941-1945-ҹи ипләрин ганлы мүһарибәси заманы әјилән гәддини
һәлә дүзәлдә билмәјән азәрбајчанлы әһали јенидән көч јолуна
сүрүкләнди. Сталин-Микојан-Берија үчлүјү Ермәнистанда јашајан
азәрбајҹанлы әһалинин талејиндә јени бир кеносид програмынын
һәјата кечирилмәсинин әсасыны гојду.
"Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга азәрбајҹанлы
әһалинин Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси
һаггында" ССРИ Назирләр Советинин 1947-ҹи ил 23 декабр тарихли
гарары әсасында Ермәнистанда јашајан 100 мин нәфәр (јә'ни республикада јашајан бүтүн јашлы азәрбајҹанлылар) азәрбајчанлы әһали
көчүрүлмәли иди. Бу гәрар әсасында Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлы әһалинин 1948-чи илдән башлајараг "көнүллү" сурәтдә
Азәрбајҹана көчүрулмәсинә башланды. Гэрарьш 11-ҹи бәндиндә
дејилирди: "Ермәнистан ССР Назирләр Советинә иназә верилсин ки,
азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына
көчүрүлмәси илә әлагәдар онларын бошалтдыглары тикилиләрдә вә
јашајыш евләриндә хариҹдән кәлән ермәнипәри јерләшдирмәк үчүн
истифадә етсинләр". Сонра ајдын олду ки, бу кәндләрдә јерли ермәнипәр мәскунлашдырылмышдыр.
Коммунист партијасынын тәблиғат-тәшвигат машыны ишә салыныб бу көчүрмәни белә әсасландырмаға ҹәһд көстәрирди. Биринчи
аргумент: Азәрбајчанын кениш вә мүнбит торпаг саһәләри, көзәл
тәбии шәраитм вардыр. Әкәр Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлылар ораја көчсәләр мадди-һәјат шәраитләри өлчүјәкәлмәз дәрәҹәдә
јахшылашар, мәдәнијјәт, тәһсил, ичтимаи-сијаси инкишаф саһәсиндә
јүксәк сәвијјәјә чатмаг имканы газанарлар. "Сиз башга јерә jöx, өз
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сојдашларынызын јанына кедир, онларла говушурсунуз. һднсы халг
бир әразијә топлашмаг истәмәз?'. Иланы јувасындан чыхармаға
гадир олан бу кими рәсми дөвдәт тәблиғаты архасында јүз илләрлә
формалашмыш мәкрли ермәни мәгсәдини Азәрбајчанда һеч ким
дәрк етмәмиш, баша дүшмәмиш, ја да фәргинә вармамышды. Әксинә, Азәрбајҹандан онларча рәсми нүмајәндәләр, o чүмләдән Назирләр Совети сәдринин мүавини,’ јазычылар, зијалылар Ермәнистана
кәлиб азәрбајчанлыпарла сөһбәт апарыр, көчүрмәни Ленин-Сталин
милли сијасәтинин јени бир тәзаһүрү кими гәләмә верир, ермәни
тәблиғатынын мүддәаларыны тәкрар едир, көчүрмәни сүр'әтләндиОрмәјә чағырырдылар.
Азәрбајчан ССР Назирләр Совети јанында көчүрмә идарәси
јарадылмышды. Көчән һәр бир аипәјә "көчмә билети" тәгдим олу
нурду. Бу билетдә дејилирди: " һәмин билет Азәрбајчан ССР Назирләр Совети јанында көчүрмә идарәси тәрәфиндән верилмишдир. Вәтәндаш (ад вә сојады јазылырды) ондан өтәри ки, o аиләси илә бирликдә һәгигәтән Азәрбајҹан ССР-ә көчәндир вә ССРИ МИК вә
ХКС-нин "К.Т. көчмәси үзрә күзәштләр һагтында"кы 17 нојабр 1937ҹи ил тарихли 1152043 №-ли гәрарында нәзәрдә тутулмуш күзәшт вә
һүгуглардан истифадә едир".
Көчүрмә он ил әввәлки гәрар әсасында һәјата кечирилирди. Белә
бир көһнәлмиш гәрарын сәмәрәбини көчкүнләр дәрһал һисс етмишдиләр. Бу барәдә ашағыда сөһбәт кедәҹәкдир.
Икинчи аргумент: "Түрк јатағанынын пәнчәсиндән гуртарыб
дүнјаја сәпәләнмиш ермәниләр өз вәтәнләринә гајыдырлар" тәблиғаты. Ермәнистанын әразиси кичикдир, онлары јерл&шдмрмәкдә
чидди чәтинликләр мејдана чыхаҹагдыр. Әкәр азәрбајчанлылар көчсәләр харичдән кәлән ермәни гардашларымызы бошалмыш кәндләрдә јерләшдирмәк мүмкүн олачагдыр. Азәрбајчанлыларын көчмәси онларын ермәниләрә көстәрдикләри гардашлыг мүнасибәтинин
јени тәзаһүрү олачагдыр.
Әкәр азәрбајчанлыларын көчүрүлмәси 10 ил әввәлки гәрар әсасында һәјата кечирилирдисә, ермәниләрин јерләшдирилмәси үчүн
ССРИ Назирләр Совети 1945-ҹи ил нојабрын 21-дә хүсуси гәрар гәбул етмишди. Бу гәрарда харичдән ермәниләрин кәтирилмәси вә
Ермәнистанда јерләшдирилмәсинин бүтүн деталлары нәзәрдә ту
тулмуш, хејли вахт ајрылмышды. Азәрбајчанлыларын көчүрүлмәси
харичдән кәлән ермәниләрин онларын јашадыглары кәндләрдә јерләшдирилмәсилә әсасландырылырды. Бу тәклифи верән вә rəpapa
салдыран Ермәнистан рәһбәрлији вә онларын Москвадакы лоббисннин мәкрли сијасәтинин мәгсәди сонрадан бәлпи олду. Әсас мәгсәд
харичдән кәтирилән ермәниләри јерләшдирмәк јох, азәрбајчанлылары говмаг, ермәни кәндлиси үчүн кениш һәјат саһәси тәмин етмәк, јалныз ермәнипәрдән ибарәт республика јаратмаг имиш.
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Харимдә јашајан ермәниләрин кәтирилмәси заманы апарылан
тәблиғат ермәниләрдә гаты милләтчијшк психозунун кенишләнмәсинә јени тәкан вермәјә башлады. Тәблиғатда "Түрк јатағанынын
пәнчәсиндән гуртармыш ермәниләрин вәтәнләринә гајытмасы тарихи һадисәдир" фмкри кенишләндиршшр, түркләрә гаршы нифрәт
hııccn тәлгин олунурду. Ермәнистана ajar басан һәр бир ермәни
дәрһал түрклә—азәрбајҹанлы илә растлашдыгда, онларда интигам
һиссл баш галдырмаға башлајырды. Илк дөврләрдә онлар бу һисси
бүрузә вермәкдән чәкинирдиләр. Лакин јени нәсил мејдана кәлдикдә
бу горху арадан галхыр, ачыг тәчавүзә јол верилирди.
Бу саһәдә харичдә фәалијјәт көстәрән дашнак партијасы азәрбајҹанлылара гаршы ннфрәт һиссингпсенишләндирмәкдә әсас роллардан биринн ојнајырды. Көчкүнләрин ичәрисинә сохулуб кәлән
дашнак емнссарлары антптүрк тәблиғатыны даими кенишләндирирдиләр. Әввәлҹә кизливдә, 1965-ҹи илдән сонра исә ачыгҹа, һәтта
күтләвп информаснја васитәләрп илә азәрбајчанлвшарын көчүрүлмәсн усталыгла һәјата кечирплирди. 'Гәдбир али вә орта ихтисастәһсшш органларындан башлады. Х.Абовјан адына Ермәнистан Дөвләт
Педагожи Инстнтутунун азәрбајчанлы шө'бәси бағланыб Бакыја
көчүрүлдү. Бу шо’бэнин днл-әдәбијјат, тарих-ҹоғрафија, физикаријазијјат факүлтәләри, һабелә паралел гијабм тәһсил бөлмәләри
фәалијјәт көстәрирди. Бу факүлтәләрдә 600 нәфәрдән чох тәләбә
тәһсил алырды. Јереван Педагожи Техникуму Ханлар шәһәринә көчүрүлдү. Кәнд Тәсәррүфаты Техникуму, сонра Ч.Ҹаббарлы адына
Јереван театры фәалијјәтләрини дајандырдылар. Бу театрда хусуси
дәсти-хәтти вә хидмәти олан Әли Зејналов кими театр хадими Азәрбајчана үз тутду. Бүгүн бунлары көрән, инкишафын кәләчәк перспектививдән мәһрум олан халг күтләлори дә көчмәјә башлады.
Јухарыда дејилдији кими, азәрбајчанлылар чохлуг тәшкил едән
рајонлар ја' ләғв олунур, ја да бир нечә рајона парчаланырды. Тәбииднр ки, бүтүн дәјишикликләр кадрларын ихтисарына, ишсиз галмасына сәбәб олурду, онлар әзаблы көч јолуна үз тутурдулар.
Бүтүн бунлара бахмајараг көчүрмә ишләри ләнк кедирди. O заман Көјчә маһалында јашајан, 1918-чи илдә андроникләрдән ҹаныны
гуртарыб Азәрбајҹана пәнаһ апаран, 1922-ҹи илдә јенидән доғма
кәндинә гајыдан пирани гоҹа Шамо Влијевин "Микојанын гәләми
Андроникин гылынчындан бетәрдир" кәламы кениш јајылмышды.
Шамо киши дејирди ки, Андроникин гылынчындан гуртарыб гачанлар ев-ешикләринә гајытдылар. Микојанын гәләми елә һөкм јазыб
ки, бир даһа бураларын үзүнү көрә билмәјәчәјик. Дејәсән дашнакларла Советдәр бир шејдир: онлар гылынҹла, бунлар исә памбыгла
баш кәсәндирләр.
Әһалисинин 90 фапзиндән чохуну азәрбајҹанлылар тәшкил едән
Басаркечәр рајонунда "көчүрмә" ҹидди чәтинликләрлә гаршылашды. Рајон әһалиси көчүрмәни тәшкил етмәк үчүн рајона кәлән
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смиссарлара дејирди: "Арамызда Шаһдағы, o тәрәфдә исә Кәлбәчәр
вар. Нијә бу гәдәр әзијјәт чәкиб бизи ораја көчүрүрсүнүз? Јахшы
олмазмы ки, биз јеримиздә галаг, сәрһәдди бу тәрәфә—-Севанын
(Көјчәнин) ортасына чәкәсиниз? 1 Бу кими кизли мүгавимәтин тәшкилатчылары Талыб Мусајев, Тапдыг Әмирасланов, Јунис Рзајев вә
башгалары иди. Беләликлә, Басаркечәр рајонунда азәрбајчанлылар
јашајан 33 кәндин әһалиси јериндән тәрпәнмәди. 1988-чи илин депортасија дөврүнә гәдәр бүтүн тәзјигләрә синә кәрди.
Көчүрмәни сүр'әтләндирмәк үчүн Ермәнистан рәһбәрләри чох
һалларда рәһбәр ишчиләрә гаршы тәзјиг көстәрирдиләр. Мәсәлән,
Әзизбәјов рајонундан көчүрмә ишләри imə элйгэдар рајон Ичраијјә
Комитәсинин сәдри Јусиф Аббасову вә рајкомун икинҹи катиби
Әзиз Чәфәрову Јеревана дэ'вэт етмишдиләр. Орада сөһбәтин нәдән
кетдијини билән олмады. Лакин онлар Јеревандан гајытдыгдан
дәрһал сонра хәбәр јајыпды ки, Ј. Аббасов Бакыја, Ə. Чәфәров исә
Мир-Бәшир рајонуна көчүбләр. Hə гәдәр гәрибә көрүнсә дә онларын вәзифәдән азад едилмәси нә рајон партија комитәсиндә, нә дә
Рајон Советинин сессијасында мүзакирә олунмамышды.
Рајон әһалисинин үчдә бириндән артығынын азәрбајчанлы олмасына бахмајараг бирчә күн әрзиндә рајон мәркәзиндә вәзифә тутан
бир нәфәр дә азәрбајҹанлы кадр галмады. Бунлары көрән азәрбајҹанлы әһали, o ҹүмләдән, Ə. Чәфәровун гоһумлары јашајан Һерһер вә Гармрашен вә башга кәндләрин әһалиси көчкүн јолуна үз
тутду.
Ермәнистан һөкумәти көчүрмәнин тәшкили заманы белә бир
тактика һәјата кечирирди. Илк нөвбәдә әһалиси гарышыг олан,
сонра мүнбит торпаглары вә јахшы тәбии иглим шәраити олан
кәндләрин азәрбајчанлы әһалиси көчүрүлүрдү. Гарышыг әһалиси
олан кәндләрдән азәрбајчанлылар көчүрүлдүкдән сонра онларын
евинә дәрһал һәмин кәндин ермәни әһалиси јерләшир, евешикләринә саһиб олурдулар. Әһалиси бүтүнлүклә көчүрүлән кәндләрдә исә дағ кәндләриндән кәтирилән ермәниләр мәскунлашырды.
Тәбии иглим шәраити чәтин олан дағлыг зонада јерләшән кәндләр
һеч јада да дүшмүрдү.
Ашағыда кәтирилән факт, үмумијјәтлә көчүрмәнин нечә тәшкил
едилдијини әјани сурәтдә нүмајиш етдирир. Әзизбәјов рајонунда Чул
кәнди вар иди. Рајон мәркәзиндән чәнуб-шәрг тәрәфә 10 км. мәсафәдә, Әзизбәјов-Сисјан јолунун сағ тәрәфиндә, мешәли тәпәләрлә
әһатә олунмуш сәфалы бир кушәдә јерләшмншди. Узагдан бахаркән
кәнд ири бир амфитеатры андырырды. Кәндин ичиндән бүллур кими
бәрг вуран шәффаф булаг сују ахырды. Кәнддәки IX-XV1 әсрләрә
аид гәбиристанлыг буранын гәдим түрк тајфаларына мәхсус јашајыш
јери олдуғуну көстәрирди. 1831-чи илдә 25 евдә 117 нәфәр, 1891-чи
илдә 899 нәфәр, 1905-чи илдә 1222 нәфәр, 1931-чи илдә 960 нәфәр
азәрбајчанлы әһалиси олмушдур. 1931-чи илдә 1905-чи илә нисбәтән
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әһалинин азалмасы 1918-1920-чи илләрдә ермәниләр тәрәфиндән
төрәдилән сојгырымынын нәтичәси иди. 1918-чи илдә әһали кәнди
тәрк етмиш, 1920-чи илдән сонра кери гајытмышды. 1949-1950-чи
илләрдә кәндин әһалиси Азәрбајчана көчүрүлдү. Әһалини елә тәләм-тәләсик чыхармышдылар ки, һәтта колхоз сәдри Ризван Гулијев
әмәк һаггына дүшән тахылы белә апара билмәмишди. Садә кәндлинин вәзијјәтини тәсәввүр етмәк чәтин дејилди. Азәрбајчанлылар
көчүрүләндән дәрһал сонра дағлыг саһәдә јерләшән Ағхач кәндиннн ермәни әһалиси бурада јерләшдирилмишди^ Ермәнистан ССР
Али Советинин 1950-чи ил 18 апрел тарихли фәрманы илә Чул кәдди
Артаван адландырылмышды. Беләликлә, һәм әһапи көчүрүлмүш,
һәм дә тарих сахталашдырылмышды. Бела нәтиҹә чыхармаға әсас
верән одур ки, ермәни мәнбәләривдә Чул кәкдинә характерик олан
дәлилләр Ағхач кәндинин дәлилләригш ујғун кәлир. Белә чыхыр ки,
Чул кәндиндә 1950-чи илә гәдәр азәрбајчанлы әһали јашамајыб. Чул
кәнди 63°, К? 45" узунлуг 39° 39', 35" ен даирәсиндә, дәниз сәвијјәсиндән 1885 метр јүксәкликдә, Ағхач кәнди исә 63°, 05', 45" узунлуг, 39°
35',57" ен даирәсиндә, дәниз сәвијјәсиндән 1940 метр јүксәкликдә
јерләшмишди. Беләликлә, даһа јүксәкликдә јерләшән кәнд әһалиси
ашағыја—мүнбит торпаглары олан кәндә көчүрүлмүшдү.
Ағхач кәндиндә јашајан ермәниләрин әчдадлары 1828-1829-чу
илләрдә Ираньш Хој вә Салмас шәһәрләриндән кәлмиш әввәлчә
Сөјлән кәндиндә, сонра исә әввәлләр азәрбајҹанлыр јашамыш Ағхач
кәндиндә јерләшмишдиләр. 1831-чи илдә Сөјлән кәндиндә 14 аиләдә
58 нәфәр, Ағхач кәндиндә исә 6 аиләдә 37 нәфәр азәрбајчанлы әһалиси олуб. Ирандан көчүб кәлән ермәниләрин Дәрәләјәз бөлкәсиндә јерләшмәси илә әлагәдар олараг бу кәндләрин азәрбајчанлы әһалиси башга кәндләрә көчмүшдү.
Көрүндүјү кими, чар Русијасы дөврүндәки һадисәләрлә Совет
.дөврүнү һадисәләри бир-бири илә үст-үстә дүшүр. Јалныз бир
фәрглә: чар Русијасы дөврүндә азәрбајчанлылар ев-ешикләриндән
говулур, јерләриндә ермәниләр мәскунлашдырылыр, кәндин ады
олдуғу кими галыр, онларын һансы милләтә аид олдуғу сахланылырды. Совет дөврундә исә азәрбајчанлылар говулур, әвәзиндә ермәниләр мәскунлашдырылыр, кәндләрин ады дәјишдирилиб ермәниләшдирилир, тарих сахталашдырылырды.
Чул кәндинин көчүрүлмәси үзәриндә она көрә мүфәссәл дајандыг
ки, бүтүн дикәр кәндләрин дә башына ејни ојунлар ачылмышды. Со
вет Ермәнистанында әввәлчә 1918-1920-чи илләрдә азәрбајчанлы
әһалиси говулмуш кәндләрин, сонра интернасионал адланан, 19481952-чи илләрдә вә нәһајәт әһалиси 1988-чи илдә говулмуш бүтүн
кәндләрин ады дәјишдирилиб ермәниләшдирилмишдир. Буна һәм
Азәрбајҹан халгына гаршы, һәм дә тарихә гаршы тәчавүздән, кеносиддән башга өзкә ад вермәк олмаз.
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Азәрбајчапыларын Ермәнистандан јола салынмасынын ачыгланмасы да мараг доғуран мәсәләдир. Ермәниләр чалышырдылар ки,
ймкан дахилиндә көчүрмәни сүр’әтләндирәрәк даһа чох кәнд бошалдыб өзләри мәскунлашсынлар. Нәзәрә алынмырды ки, Азәрбајчан бу гәдәр әһалини гәбул едиб јерләшдирмәјә һазырдыр, ја јох.
Ермәнистандан көчүрүләнләр ев әшјалары, мал-гарайары илә бирликдә һејван дашынан вагонлара долдурулуб Имишли, Сабирабад,
Саатлы, Бејләган, Ағдаш, Көјчај.^Зәрдаб, Учар, Ханлар рајонларына
доғру, Јереван-Нахчыван-Минчиван-һорадиз-Саатлы истигамәтиндә
јола салынырды. Гьпмар јај күнләриндә көчкүнләрин нә гәдәр әзабәзијјәт чәкдикләрини тәсәввүр етмәк чәтин дејилдир.
Көчкүн карванларындан биринин кечдији јолу нәзәрдән кечирәк.
Басаркечәр, Нор-Бајазид, Ахта рајонларындан көчүрүләнләри Зәнкибасар (Улуханлы) дәмир јолу стансијасына топлајырдылар. Он
ларын бир јерә чәм олмасы, вагонларын јүкләнмәси азы 10 күндән
чох чәкирди. Бундан сонра 30-40 вагондан ибарәт көчкүн карваны
јола салынырды, һәрәкәт еЛә планлашдырылмышды ки, көчкүнләр
ири дәмир јолу стансијасындан кечәләр кечирди. Она көрә белә
едирдиләр ки, јерли әһали көчкүн сојдашларынын ачыначаглы һалыны көрүб наразылыг етмәсинләр.
Көчкүнләрин Имишли, Саатлы, Учар, Ағдаш, Ханлар рајонларына кедиб чатмасы ән азы 10-15 күн чәкирди. Әһали вә мал-гара
сусузлугдан, ачлыгдан хејли әзијјәт чәкирди. Мал-гара гыздырма
хәстәлијинә тутулуб тәләф олурду. Гочалар вә ушаглар арасында
өлүм һаллары баш верирди. Көчкүн вагонларында доғулан ушаглара
валидејнләри Көчханым, Көчәри ады верирдиләр. Көчәри гәдим
заманларын, Көчханым исә Совет дөврүнүн төһфәси иди. Амасија,
Нојемберјан, Гафан, Сисјан, Әзизбәјов, Микојан вә башга рајонлардан јола салынанлар да бу кими чәтинликләр вә ачыначаглы вәзијјәтлә үзләширдиләр.
Ермәнистандан јола саланларла Азәрбајчанда гаршылајанлар
арасында лазыми әлагәнин олмамасы үзүндән кәләнләр Азәрбајчан
рајонларында да хејли әзијјәт чәкирдиләр. Бир чох һалларда гатарлар вахтында мәнзил башына чатмырды. График позулдуғундан
көчкүнләр вахтында гаршыланмырды. Әһапи сгансијалар әтрафында
төкүлүб јени әзијјәтлә үзләширди. Нәглијјат чатышмамазлығы
үзүндән онлар вахтында нәзәрдә тутулан кәндләрә апарылмырды.
1948-1952-чи илләрдәки көчүрмә заманы әһалинин јашадығы вә
јени мәскунпашдығы .әразинин тәбии иглим шәраити нәзәрә алынмамышды. Дәниз сәвијјәсиндән 1900-2000 метр јүксәкликдә, дағлыг
рајонларында јашајанларын Азәрбајчанын аран раЈОНларында јерләшдирилмәсинә һеч вәчһлә һагг газандырмаг олмазды. Јерли
шәраитә ујғунлаша билмәјән көчкүнләр Азәрбајчанын мүхтәлиф
рајонларына сәпәләнмәли олурдулар. Инди Азәрбајчанда елә бир
кәнд тапмаг олмаз ки, 1948-1952-чи илләрдә кәләН көчкүнләрин һа147

мысы һәмин кәнддә галмыш олсун. Беләликлә, Ермәнистанда јашајан азәрбајҹанлыларыи көчүрүлмәсп әсрләр боју бу әразидә јашајан
әһалинии озүнәмәхсус адәт-ән’әнәләринин дә сырадан чыхмасына
кәтириб чатдырды.
Јухарыда гејд еднлдн ки, Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын көчүрүлмәси онунла әсасландырылырды ки, ҝуја омлар кетдпкдән сонра
бошалмыш кәпдләрә хариҹдән ҝәлән ермәнпләр јерләшдириләчәкднр. Һәгигәтдә ııcə белә олмады. Бошалмыш 200-дән чох кәнддә
бнр нәфәр дә олсун харичдән ҝәлән срмәнн јерләшдирилмәиишди.
Бу кәндләрә јерли ермәниләр көчүб саһиб олмушдулар. Ләғв олунан
Гарабағлар рајонунун бүтүн кәндләринмн әразиси Веди рајонундакы
ермәннләр јашајан кәндләрин мал-гарасы үчүн отлаг јеринә чеврилмишдп. Маргунп рајону дағ кәндләринии ермәнн әһалиси Веди вә
Арташат рајонларында, Ағин рајону дағ кәндпәринин ермәни әһалиси Зәнкибасар рајонунун Меһмандар вә дикәр кәндләриндә јерләшдирилмишди. Јалныз Ирандан ҝөчүб ҝәлән ермәниләр үчүн Ечммәдзин, Һоктемберјан, Арташат рајонларында бир нечә совхоз
тәшкил олунмушду.
Харнчдәи кәлән ермәниләри јерләшдирмәк үчүн Јереван шәһәриидә јени мәһәлләләр салынды, јашајыш биналары тикинтиси ҝенишләнднрилди. Мәсәлән, Әрәбкир адпанан саһәдә јенп шәһәр пи
ша едилди. Бу да 70-ҹп илләрдә Јереванын тәркибинә дахил олду.
Азәрбајҹанлыларла мәскун олан Тәпәбашы, Дәмирбулаг, Шәһәр
мәһәлләләриндән азәрбајчанлылар көчүрүлән саһәләрдә јени чохмәртәбәли биналар уҹалдылды.
Мэ'лумат үчүн гејд едәк ки, 1831-ҹи илдә Шәһәр мәһәлләсиндә
3199 нәфәр, Тәпәбашы мәһәлләсиндә 2537 нәфәр, Дәмирбулагда исә
1595 нәфәр азәрбајҹанлы әһалиси јашамышды.
Хармҹдән кәлән ермәниләри јерләшдирмәк үчүн Чарентсаван,
Гагарин кнми јени шәһәр вә гәсәбәләр салынды. Бүтүн тикилиләр,
мебел вә габ-гаҹагла бирликдә пулсуз олараг онлара верилди. Хүсуси
ев тикмәк арзусунда оланлара кредитләр верилди, аз мүддәтдән
сонра борчлар онларын ајағындан силинди.
Ермәнистан рәһбәрлији көчүрмәни баша чатдырмаг үчүн бүтүн
тәдбирләрдән истифадә едир, ишин ичиндән иш чыхмасындаи горхур вә тәләсдирнрдиләр. һәгигәтән дә онларын горхмаға әсаслары
вар имиш. Сталинин вәфат етмәси "көнүллү" көчүрмәни мүвәггәти
дә олса дајандырды. Заваллы көчкүнләр азад нәфәс ала билдиләр.
Онларын бир һиссәси ата-баба јурдлары олан Ермәнистана доғру
үз тутду. Лакин јерли һакимијјәт органлары онларын гојуб кетдикләри евләрдә вә кәндләрдә јерләшмәјә ичазә вермәдиләр. Ермәниләр мүфтә јијәләндикләри ев-ешикдән әл чәкмәк истәмирдиләр.
Кери гајыданларын бир һиссәси, мәсәлән, Нојемберјан рајонундакы
Ләмбәли вә Көрпүлү кәндләринин әһалиси јералты дахмалар дүзәл-

диб орада јашамаға мәҹбур олдулар. Ләмбәлиләр мејвәчилик совхозунда чалышмаға башладылар.
Зәнкнбасар рајонундан олан көчкүнләрин бир һпссәси кери гајыдыб ләғв олунмуш һәбилкәнд вә Сарчалар кәндләриндә топлашдылар. Чәтин тәбии иглим шәраити олан бу кәндләрдә ермәниләр
москугшашмамышды. Республика һөкумәтн бош галан торнаглардан
сәмәрәли истнфадә етмәк үчүн тәрәвәзчилик совхозу тәшкил етмәји
лазым билди. Тәсәррүфат М.И. Калинин адына совхоз адландырылды. Талејнн һөкмүнә бир бах! Азәрбајҹанлыларын говулуб көчүрүлмәсиннн тәшкплатчы вә ичрачыларындан бири олан Ермәнистан КП Мәркәзи Комитәсинин биринҹи катиби Г.А. Арутјунов
1953-чү ил Сов. ИКП МК-нын сентјабр пленумундан сонра вәзифәдән азад едилиб бу совхоза директор тә'јнн олунду. Әһалиси
бүтүнлүклә көчүб керн гајыдан азәрбајҹанлыпардан ибарәт олан бу
совхозда директор вәзифәсиндә ишләдији мүддәтдә o, азәрбајчанлыларын фәдакар әмәјинә һејран галдығыны дәфәләрлә гејд етмиш,
азәрбајҹанлыларын кочүрүлмәсиннн ҹинајәт характерп дашыдығыны сонралардан баша дүшдүјүнү бојнуна алмыш, пешманчылыг чәкдијнни бнлдирмишди. Лакин сонракы пешманчылыг һеч вахт фајда
вермәднји кими, бу дәфә дә белә олмушду. Бу с'тирафын нә гәдәр
сәмими олдуғуну демәк чәтиндир. Бәлкә көчүб гајыдан азәрбајҹанлыларын ачы талеји илә, өзүнүн дағ башындан јуварланыб гују
дибинә дүшмәсинин әлагәсини һисс едибмиш. Арутјуновдан сонра
Ермәнисгган Республикасында јүксәк вәзифә тутанлар бу пешманчылығы гулаг ардына вермищ, көчкүнләр әвәзинә гачгынлар ордусу
јаратмыш, Ермәнистаны азәрбајчанлылардан бүтүнлүклә тәмизләмә
сијасәтини ичра етмишләр.
Керијә гајыданларын ачынаҹаглы вәзијјәтинә даир хәбәрләр һәр
јерә јајылды, бир-ики илдән сонра бу просес дајанды. Бунлар тарихдир. Тарих исә реаллығын ин'икасыдыр. Бу реаллығы өјрәнпб нәтичә чыхармаг һәр бир нәслин борчу вә вәзнфәсиднр. Лакин нә гәдәр гәрибә көрүнсә, һәлә индијә годәр 1948-1952-чи илләрдә Ермәнистандан Азәрбајҹана көчүрүләнләрин мнгдары, һансы кәнддән
нечә нәфәрин кочүрүлүб һансы кәнддә јерләшдирилмәси һаггында
һеч бир рәсми мэ'лумат дәрч олунмајыб.
һесабламалар көстәрир ки, 1948-1952-чи илләрдә Ермәнистандан
кочүрүлән азәрбајчанлыларын сајы 130 мин нәфәрдән чох олуб. Бу
рәгәмнн реаллығы 1959-чу илдәки әһалинин мигдары арасындакы
фәрглә, һәр ил азәрбајчанлыларын иллик артымынын 3,0 фаизиндән
чох олмасы илә тәсдиг олунур.
Сталин тәрәфиндән имзаланмыш rəpap әсасында 1948-1952-чи
илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнистандан "көнүллүлүк" әсасында
көчүрүлмәси чеченләрин, ингушларын, калмыкларын, Крым татарларынын вә дикәр Гафгаз халгларынын өз доғма јурдларыдан дидәркин салынмасына бәрабәр Совет һөкумәти тәрәфиндән. дөвләт
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сәвијјәсиндә һәјата кечирилән мәкрли сијасәтин давамы иди, ермәни
дашнак шовинистләринин тәләбләринин ичрасы иди.
Н.С.Хрушшовун һакнмијјәти дөврүндә Ермәнистанда' јашајан
азәрбајҹанлылара гаршы мүнасибәтдә мүәјјән сабитлик баш верди.
Бу дөврдә республиканын сталинчи рәһбәрләринә гаршы һәјата кечирилән кәскин вә әдаләтли тәдбирләр јерләрдә горху һиссини артырыр, һәр һансы бир екстремист һәрәкәтин гаршысы алынырды.
Рәһбәр ишчиләр оз әввәлки креслоларыны сахламаға чалышыр дылар.
Лакин ермәниләрин "метс јеғерни" адландырдыглары 1915-чи ил
һадисәләринин 50-чи илдөнүму јахынлашдыгча әрази тәләбләри,
түркләрә гаршы иддиалар баш галдырмаға башламышды. Хүсусилә,
Крымын Украјна ССР-ә верилмәсиндән сонраекстремисг тәләбләр
кениш вүс'әт алмышды. 1962-1963-ҹү илләрдә Ермәнистан КП МК
бүросунда Азәрбајҹан вә Түркијәјә торпаг иддиалары һаггында Москваја көндәрилән әризәләрлә әлагәдар мәсәләләр мүзакирә олунан
заман кизли сөһбәтләрдә белә бир фикир дә сојләнирди ки, ССРИ
Али Совети Рәјасәт һеј'әтинин сәдри А.И. Микојан Дағлыг Гарабағ
Мухтар Вилајәтинин Ермәнистан ССР тәркибинәверилмәси мәсәләсини Н.С. Хрушшов гаршысында галдырмыш, Хрушшов исә-буна
чаваб олараг демишдир ки, кифајәт гәдәр һәрби автомашынлар ајырыб ермәниләрин бир кеҹә әрзиндә Дағлыг Гарабағдан Ермәнистана көчүрүлмәси барәдә тапшырыг верә биләр. Тәбиидир ки, белә
кәскин реаксија өз тэ'сирини көстәрмишди. Лакин 1964-ҹү илдә Н.С.
Хрушшовун һакимијјәтдән кэнарлашдырьшмасы мүвәггәти сакитлији позду. Ермәнистанда "метс јеғерни"—"бөјүк гырғын" адл*андырылан һадисәсинин 50-ҹи илдонүмүнү гејд етмәјә һазырлыг ишләри кенишләнди, Ермәни версијасына көрә 1915-чи илдә Османлы
империјасында "бөјүк гырғвш" баш вермиш, түркләр 1,5 милјон ермәни гырмышдылар. Бу тәдбирин кечирилмәсиндә хариҹи өлкәләрдә фәалијјәт көсгәрән дашнак партијасынын вә дикәр иртиҹачымилләтчи партија вә групларын мәгсәди, сон гајәси Ермәнистан
ССР-нин рәһбәрлијинин фәалијјәти илә үст-үстә дүшүр, һәр ики
тәрәфдә апарылан тәблиғат иши бир мәгсәдә јөнәлдилмишди. 1915чи ил апрелин 24-дә баш верән гырғын үчүн Түркијә һөкумәти вә
халгы мэс'улирэт дашыјыр. Ермәнистан торпаглары јенидән бирләшдирилмәли, "Бөјүк Ермәнистан" дөвләти јарадылмалыдыр.
Күрҹүстан ССР-ин Богдановка рајону, һабелә она Һәмсәр1)әд олан
бөлкәләрин. Азәрбајчан ССР-ин Нахчыван Мухтар Республикасынын вә Дағлыг Гарафағ Мухтар Вилајәтинин әразиләрини, Түркијә
Чүмһуријјәтинин бојүк бир һиссәсини—Гарс, Әрдәһан, Трабзон,
Гарен, Битлис, Ван вилајәтләрини Ермәнистана бирләшдирмәк һәм
рәсми даирәләрдә, һәм д^ күтлә тәрәфиндән ирәли сүрүлүр, гәтнамәләр, мүрачиәтләр гәбуД.едилирди. Бүтүн әмәк коллективләриндә,
колхоз вә совхозларда, али вә орта мәктәбләрдә, һәтта ибтидаи си-

нифләрдә белә тәдбирләр кечирилир, "мегс јеғерни”н 50-чи илдөнүмүнү ермәни халгынын јекдшшији вә бирлији наминә јүксәк сәвијјәдә кечирмәк чағырышы сәсләнир, түркләрә гаршы нифрәт
һисси тәлгин едән кинофилмләр нүмајиш етдирилир, китаблар чап
олунурду. Күтләви мәтбуат органлары, радио вә телевизија васитәләри илә ермәни халгынын мүдриклији, гоншу хапгларын көчәри вә
кәлмә олдуглары барәдә ири мәгаләләр чап едилир, верилишләр
тәшкил олунурду, Јашы әллини өтмәјәнләр белә түркпәр тәрәфиндән 1945-чи илдә төрәдилмиш вәһшиликләр, гадынларын дөшүнүн
кәсилмәси, ушагларын сүнкүләрә тахылмасы барәдә "көзләри илә
көрдүкләри" һадисәләр һаггында шаһидлик едир, телевизор екранларындан ермәни халгыны түркләрә гаршы мүбаризәјә галхмаға
чағырырдылар.
1941-1945-чи илләр мүһарибәси баша чатдыгдан сонра ССРИ
Харичи Ишләр Назирлији белә бир бәјанат вермишди: Совет Иттифагынын Түркијәјә гаршы боғазлар барәсиндә вә дикәр торпагәрази иддиасы јохдур. Бу бәјанат Ермәнисганда кәскин сурәтдә писләнир, Ермәнистанын тәләб етдији әразиләрин талеји һаггында Ермәнистандан башга һеч бир дөвләтин бәјанат вермәк һаггынын олмамасы барәдә рәсми даирәләрдә вә митингләрдә мүзакирә апарылырыды.
Диварлара иддиа тәләб ирәли сүрүлән әразиләрин хәритәси чап
олунмуш плакатлар јапышдырылырды. Бу чүр плакатларда јазылырды: "Бөјүк јеғернин әлли иллији", "Интигам саатыдыр", "Бирлијә
чағырыр", "Бизим торпаглар вә бизим ганымыз", "24/1V-1965".
Јереванда азәрбајчанлыларын почт гутуларына ғәзет вә мәктубларла бирликдә тәһгирамиз сөзләр јазылмыш кағыз парчалары да
салынырды.
Белә бир шәраитдә Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлыларын вәзијјәти дөзүлмәз һәддә чатмышды. Јереванда, Ленинаканда, Кироваканда, Гафанда автобусларда, базарларда, ичтимаи јерләрдә азәрбајчанлылар тәһгир олунур, дөјүлүрдү. Хүсусилә 1965-ҹи илин апрел
ајында еһтирасларын гызышмасы сон һәдДә чатмышды.
Бунун тәһлүкә imə нәтичәләнәҹәјини һисе едән, һәләлик Москва
хофундан горхан Ермәнистанын һакимијјәт органлары азәрбајчанлыларын һәјатыны горумаг үчүн тәдбирләр көрмәлн олмушдулар.
Азәрбајҹанлылар јашајан мәһәлләләрдә биналар гаршысында ермәни вә рус милләтиндән олан әскәрләрдән ибарәт козәтчн постлары, рајонларда исә сәјјар дәстәләр јарадылмышды. Јеревандакы
М.ф. Ахундов вә M. Әзизбәјов адына мәктәбләрдә апрелин икниҹи
јарысында мәшғәләләр дајандырылмышды. Азәрбајчанлылара ба
зара мәһсул апармамаг, Јереванда бир нечә күн ншә чыхмамаг төвсијуә олунурду. О заман Јеревам Шәһәр Партија Комитәсннин биринҹи катиби вәзифәсиндә чалышам В. Мурадјан азәрбајҹанлы әһалинин тәһлүкәсизлнјшш горумаг саһәсиндә хејлн нш кормүшдү. Ла151
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кин 1908-ҹи илдә Түркијәнин Ардвин шәһәриндә анадан олан, Русијада тәһсил алыб боја-баша чатан Ермәнистан КП МК-нын биринчи катиби Ј.Н.Заробјан ермәни милләтчиләринин әлиндә киров
вәзијјәтинә дүшдүјүндән һеч бир әмәли тәдбир көрә билмирди.
Милләтчилик психозунун кенншләнмәсиндә o заман али мәктәбләрин комсомол ишчиләри, хүсусилә, C. Һарутунјан, C. Погосјан
хүсуси ҹанфәшанлыг көстәрнрдиләр. Онларын һәр икиси Ермәнистанда азәрбајчанлылара гаршы төрәдилән сон кеносид дөврүндә
Ермәнистан ҜП Мәркәзи К рм итәсинин биримҹи катиби вәзифәсиндә ишләмишдиләр.
1965-чи илин 23-24-25 апрел күнләриндә кечирилән тәдбирләр
кулминасија нөгтәсинә чатмышды. Јереван шәһәри инсан селини
андырырды. Милләтчилик психозундан мәст олмуш ермәни әһалиси
күчәләрә чыхмыш, кеносид гурбанларынын хатирәсинә уҹалдылмыш мемориал тикинти јеринә доғру ахышырды. Күтләнин өнүндә
католикосла
бирликдә республиканын рәһбәрләри аддымлајырдылар. Күгләнин башы үстүнд» rşpa гумашла өртүлмүш рәмзи
табут апарыдырды. Транспорантлардакы фикирләрин һамысыны
тәкрар етмәјә еһтијач јохдур. "Бојүк Ермәннстан", "Гопарылмыш
әразиләр Ермәнистана гајтарЈЫЛмалыдыр", "Интигам, интигам" сөзләри јазылмыш шүарлар чохлуг тәшкил едирди. Тәнтәнәли матәм
Јығынҹағы кечирилән Опера вә Балет театры бинасы гаршысында
чохлу адам топлашмышды. Тәнтәнәли мәрасимин кедиши транслјасија олунан заман топлашанлар јығынҹағын кедишиндә сөјләнән
бэ'зи фикирләрлә разылашмадыгларыны билдирәрәк һүчума кечиб
бинанын гапы-пәнчәрәләрини дағыдараг ичәри дахил олмушдулар.
Республиканын партија вә һөкумәт рәһбәрләри гачыб бинанын һава
һүчумундан мүдафиә зирзәмисиндә кизләнә билмишдиләр. Онлар
сәһәрә гәдәр орада киров кими сахланмышдылар. Католикос Вазкен
јығынҹағы идарә етмәји өз үзәринә көтүрмүшдү. Бүтүн кеҹә чыхышлар давам етмиш, радио илә бирбаша транслјасија олунмушду.
• 1965-чи ил апрел һадисәләрини белә кениш шәрһ етмәклә ону демәк истәјирик ки, o дөврдә күчлү Совет һакимијјәтинин һәр шејә
гадир Дөвләт Тәһлүкәсизлик Комитәси фәалијјәт көстәрирди. Һәддини ашмыш ермәни екстремистләрини ҹиловламаг үчүн Москвадан
кичик бир костәриш бәс едәрди. Лакин нә гәдәр дә гәрибә олса,
Москва бу һадисәләрә кәскин мүнасибәт көстәрмирди. Јәгин А.И.
Микојанын башчылыг етдији Кремлин ермәни лоббиси буна имкан
вермирди.
Белә бир гәнаәтә кәлмәк үчүн әсас ондан ибарәтдир ки, Иттифаг
һөкумәтинин бүтүн дүнјаны диз чөкмәјә мәҹбур етмәјә гадир олдуғу
бир зацанда "Ермәнисганы түркләрдән тәмизләмәли", "Дағлыг
Гарабағ вә Нахчыван Ермәнистана бирләшдирилмәли", "Түркләрә
өлүм", "Интигам, интигам" кими екстремист чыхышларын тәшкилатчыларындан һеч ким чәзаландырылмады. Јалныз Ермәнистан КП

Мәркәзи Комитәсинин биринчи катиби Ј.Н. Заробјан вәзифәдән
азад едипәрәк 1966-чы ил феврал ајындан ССРИ Електротехника Сәнајеси назиринин мүавини вәзифәсинә тә'јин олунду. Јорған кетдисә
дә дава битмәди. һәмишә туфандан сонра сакитлик башландығы
кими, бу дәфә дә белә олду. Лакин Ермәннстанда јашајан азәрбајҹанлыларын мәшәггәтли һәјаты олдугу кмми галды. Имканы
оланлар јаваш-јаваш ата-баба јурдларыны тәрк етмәјә башладылар.
Совет 'һакимијјәтинин илк күнләриндә милли мүнаспбәтләрдә
нисби сабитлик јаранмышды. Бу да гачгынларын гајытмасына, әһалинин тәбии артымына тәкан вермишдн. Мәсәлән, 1926-1931-чи илләр арасындакы 5 ил 'әрзиндә азәрбајчанлы әһалинин мүтләг артымы 22 мин нәфәр тәшкил едиб, 1931-ҹи илдә 106728 нәфәрә чат
мышды. Үмуми артым 26,3 фаиз, орта илли(с артым исә 5,5 фаиз олмушду. 1931-чи вә 1959-ҹу илләр арасындакы 28 ил әрзиндә исә,
тәгрибән, артым баш вермәмишди. Бунун сәбәбләриндән бири
мүһарибә идисә, дикәр өсас сәбәби 1948-1952-чи илләрдә азәрбајҹанлыларын күтләви сурәтдә "көнүллүлүк" әсасында Ермәнистандан көчүрүлмәси, антиазәрбајҹан, антитүрк сијасәтинин кенишләнмәси олмушду. Бу сијасәт "Дашнаксутјун" партијасы тәрәфиндән
аловландырьшыр, республиканын һаким коммунист идеологлары
тәрәфиндән мүдафиә едилирди.
Әкәр бу мүддәт — 28 ил әрзиндә азәрбајҹанлы әһалинин мүтләг
иллик артымынын ән азы 2,5-2,7 фаиз олдуғу нәзәрә алынса 1959-ҹу
илдә азәрбајчанлы әһалинин сајы 235-240 мин нәфәрдән чох оларды.
Беләликлә, 1948-1952-чи илләрдә Ермәннстаны тәрк едән азәрбајҹанлылар ән азы 130 мин нәфәр тәшкил едирди.
Буну демәјә әсас верән амил одур ки, 50-чи илләрдә потенсиал
артым верән әһали, јә’ни 1930-чу илләрдә анадан оланлар, һабелә сағ
галан кишпләрин евләринә гајытмасы иди. һабелә нәзәрә алынмалыдыр ки, азәрбајҹанлылар бүтүнлүкдә кәнд јерләриндә јашајырды.
Орада исә артым шәһәрләрә нисбәтән 1,5-2 дәфә јүксәк олурду. Демәли, 1918-1920-ҹи илләрдә Ермәнистанда јашајан 260-280 мин нәфәр азәрбајҹанлы мәһв> едилмиш, ја говулмушдуса, 1948- 1952-чи илләрдә ән азы 130 мин нәфәр сојдашымыз коммунист тәблиғатынын
гәзәбинә дүчар олуб ев-ешикләрини тәрк етмишди.
1988-ҹи илин нојабр-декабр ајларында Ермәнистанда јашајан
азәрбајчанлы әһали, бүтүнлүклә, сон нәфәринә гәдәр гачгын јолуна
үз тутмаға мәҹбур олмуш, гәдим ата-баба јурдларындан — Оғуз
елиндән говулмуш, дидәркин салынмышдыр. Ермәннстандан говулмуш азәрбајчанлыларын сајы һаггында мүхтәлпф рәгәмләр кәтнрилир. Лакин апардығымыз һесабламалар көстәрир ки, 1988-чи штдә
Ермәнистанда јашајан азәрбајҹанлыларын сајы 250 мин нәфәрдән
чох ола биләрди. Ашағыдакы фактлар белә нәтичә чыхармаға әсас
верир: O дөврдә Ермәнистан әһалпсннин мүтләг артымы 2 фаиздән
чох олмушду. Әсасән кәнд јерләриндә јашајан азәрбајчанлвшарын вә
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күрдпәрин мүтләг артымы исә иддә орта һесабла 3,0-3,5 фаиз тәшкил
едирдн. Әкөр иллик орта артым 2,8-2,9 фаиз үзрә һесабланса белә 18
ил әрзиндә мүтләг артым 10 0 мин нәфәр олар, 1989-чу ил әрәфәсиндә азәрбајчанлыларын сајы 250 мин нәфәри кечәрди. Һәм дә heсаба алмаг лазымдыр ки, Ермәнистан вәтәндашы олан, өлкәнин али
вә орта ихтисас мәктәбләриндә охујанларын, Совет ордусунда гуллуг едәнләрин, өлкәнин мүхтәлиф' бөлкәләриндә мүвәггәти ишләјәнләрин әксәријјәти гачгынлар, говулмушлар сијаһысына дахил
еднлмәмишди.
Суал олунур, азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР-дән говулмасы тәсадүфи һадисәдир, талејин гаргышьщыр, јохса узун илләрдән
бәри планлашдырылмыш сијасәтин нәтиҹәсидир? Бу суаллара әтрафлы, әсасландырылмыш чаваб вермәк үчүн јенидән тарихи һадисәләрә мүрачиәт етмәҝ лазым кәлир. Мэ’лумдур ки, ермәниләрин
јекдиллијинин тәшкЛшндә, милләтчилик руһунун мөһкәмләнмәсиндә, ермәни килсәсинин, диндарларын, тачирләрин мүһүм ролу
олмушдур. Мәркәзләшмиш ермәни дөвләтинин олмамабы әһали арасында онларын тэ'сиринин азалмасына, ләғв олмасына кәтириб
чатдыраҹағындан горхараг онлар мүстәгил ермәни дөвләти —
"Бөјүк Ермәнистан" јаратмаг идејасыны кениш јајмаг мәсәләсинә
хүсуси диггәт јетирирдиләр.
Бу мәгсәдм реаллашдырмаг үчүн ермәниләр күчлү бир дөвләтин
әтәјиндән јапышмағы, архасынча сүрүнмәји өзләринә ap билмирдйләр. Бу мәгсәдлә чар Русијасынын гәјјумлуғуна белә бел бағлајырдылар. Ермәни милләтчиләринин арзусу чар Русијасынын Шәрг
сијасәти илә үст-үстә дүшдүјүндән һәр ики тәрәфин иттифагы, реаллашырды. Лакин тәкчә чар Русијасы дејил, Сорет: Русијасы да, ССРИдә даим ермәни сијасәтчи вәсијасәтбазларынын дајағы олмуш, онлара һәртәрәфли јардым көстәрмишләр.
♦

һәбиб Рәһимоглу, Силинмәз излөр, сағалмаз јаралар. Бакы, Азәрбајчан
Дөвләт Нәшријјаты, 1997.
Назнм Мустафа
ЕРМӘНИ САХТАКАРЛЫҒЫ—ЕРМӘНИ ХӘЈАНӘТИ

Сонунчу минилликдә Оғуз јурду—индики Ермәнистан
әразисиндә күлл һалында јашамајан һајлар тарихин мүхтәлиф дөнүмләриндә һәмин әразиләрә кәлиб христиан албанларын, урумларын, удинләрин, ајсорларын мадди мәдәнијјәт абидәләринә һәјасызчасына саһиб чыхмаға чан атыр, "һајларын тарихи"ни Библијаја вә
һәмин әразиләрдәки јер адларьша ујғунлашдырмаға чапышырлар.
Тарихин кәрдишиндән асылы олараг өзләрини каһ сами, каһ да
ари ирсинә мәнсуб едән һајлар (биз онлары ермәни адландырмышыг) узун мүддәт "Бөјүк һајастан" јаратмаг иштаһы илә Авропада

вурнухмуш, нәһајәт рус чары 1 Пјотурун симасында өзләринә һимајәчһ тапмышдылар.
Иран вә Түркијә сәрһәдләри бојунча Ермәнистан дөвләти јаратмаг Русија үчүн һәрби-стратежи әһәмијјәтә малик иди. Бунун үчүн
әввәлҹә һәмин әразиләри ишғал етмәк, сонра исә ермәниләри мәскунлашдырмаг лазым кәлирди.
Русија-Иран мүһарибәсиндән (1826—1828-чи илләр) дәрһал сонра
Ирәван вә Нахчыван ханлыглары әразисиндә јарадылмыш Ермәни
вилајәтинә күтләви сурәтдә ермәниләр көчүрүлмүшдү. Онлар илк
нөвбәдә мүһарибә заманы бошалмыш түрк кәндәләриндә јерләшдирилмишдиләр. Рус тарихчи статистки И. Шопенин "Ермәни вилајәтинин Русија империјасына бирләшдирилмәси дөврүнү әкс етдирән тарихи абидәси" (Санкт-Петербург. 1852) әсәриндә вердији
мэ'лумата көрә 1828-1832-чн илләр сијаһыјаалманын нәтичәләринә
әсасән Ермәни вилајәтиндә 1111 јашајыш мәскәни олмушдур ки,
бунлардан ҹәмиси 62 кәнддә (онлардан да чәмиси 14 кәндин ады ермәни мәншәлидир) јерлм ермәниләр мәскунлашмышдылар. һәмин
мүһарибәләр нәтиҹәсиндә вилајәтин әразисиндә 359 кәнд хараба
галмыш, сонрадан онларын әксәријјәтиндә көчкүн ермәниләр мәскунлашмышдылар. Индики Ермәннстан әразисиндә чүз'и дә олса илк
аддәјАпмә әмәлиЈЈаты XIX әсрин илк рүбүндә апарылмышдыр. Белә
ки, Ирәваны Ериванла (1828), Ҝүмрүнү Александрополла (1840), Кәвәри Нор-Бајазидлә (1837) әвәз етмишдиләр.
Ирәван губернијасында түркләрә гаршы 1905-1906-чы илләр вә
• 1918-1920-чи ипләр сојгырымындан сонра түрк кәндләри фактики
олараг јерлә јексан едилмиш, әһалиси исә гачгын дүшмүшдү. Јалныз
1920-чи ил Күмрү вә 1921-ҹи ил Москва вә Гарс мүгавиләләриндән
сонра јерли түркләрин аз бир һиссәси өз јашајыш мәскәнләринә
гајыда билмишдиләр. Әксәр кәндләр исә Түркијәдән кәлән ермәкиләр тәрәфиндән зәбт едилмишди.
Чар Русијасы дөврүндә бурахылан хәритәләрдә вә статистик мә'луматларда јашајыш мәнтәгәләринин түрк адлары олдуғу сахланырды. Ермәнистанда Совет һакимијјәти доврүндә илк рәсми аддәјишмә әмәлијјаты 1935-ҹи иләдәк һөкумәтин гәрары илә һәјата кечирилмишдир. Аддәјишмә әмәлијјаты Ермәнистан ССР Али Советинин фәрманы илә илк дәфә 1935-ҹи илдә һәјата кечирилмишдир.
Да ha сонралар 1938, 1939, 1940, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1957,
1962, 1967, 1968, 1969, 1977, 1978, 1980-чи илләрдә адлар дәјишдирилмишдир. 1988-чи илпн август ајынадәк индики Ермәнистан әразисиндә 521 түрк мәншәли јашајыш мәскәнләринин адлары дәјишдирилмишдир.
1921—1988-чи илләрдә адлары дәјишдирилмиш јашајыш мәскәнләринин тәгдим олунан сијаһысыны "Ермәнисган ССР-ин инзибатиәрази бөлкүсү" китабынын 1971 вә 1988-чи нл нәшрләри әсасында
һазырламышыг. Бу нәшрләрин башлыҹа фәрги ондадыр ки, 1971-чи
ил нәшрләриндә рајонлар үзрә јашајыш мәнтәгәләринин сијаһы155
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сында әски түрк адлары мө’тәризәдә гејд едилдији һалда, 1988-ҹи ил
нәшриндә јалныз тәзә адлар верилмишдир.
Аддәјишмә эмэлицаты әсасән ашагыдакы гајдада һәјата кечирилмишдир.
1. Илк нөвбәдә түркләрин сојкокү, онун тарихи кечмпши илә
бағлы јашајыш мәскәиләриппн адларынын дәјишдирнлмәсинә
хүсуси диггәт јетнрилмншдир. Мәсәлән, Ашағы Түркмәнли—
Лусагјуғ (Ечмиәдзин), Горчулу-Мргашад (һоктемберјан), Сәрдарабад-һоккембер (һоктемберјан), Бајандур-Вағадур (Корус),
Ширванҹыг-Лернакерт (Артик).
2.
Бир чох јашајыш мәскәнләринин адлары ермәниҹәјә һәрфи
тәрчүмә едилмишдир. Мәсәлән, Армудлу-Тандзут (һоктемберјан), Дашгала-Караберд (Ани), Дәрәкәнд-Дзорагјуғ (Гугарк),
Дәрәчичәк-Тсахкадзор (Раздан), Көл-Лнчк (Мартуни), Ҝүллүбулаг-Вардахпујр (Гукасјан).
3. Бэ'зи јашајыш мәскәнләринин адлары совет һәјат тәрзинә
ујғун, "бејнәлмиләлчилик" пәрдәси алтында дәјишдирнлмишдир.
Мәсәлән, Гарагышлаг-Достлуг (Масис), Султанабад-Шурабад
(Амасија), Чүчәкәнд-Гызылшәфәг (Калинин), Ашағы НеҹилиСајат-Нова (Масис), Чанахчы-Советакерт (Арарат). Бу просес бэ'
зи ермәни јашајыш мәскәнләриннн адларынын мүасирләшдирилмәси нлә јанашы апарылмышдыр.
4. Јашајыш мәскәнләринин адларынын бир гисми исә чүз'и
дәјишикликлә, она охшар, лакнн ермәничәләшдирилмиш адла
әвәз едилмишдир. Мәсәлән, Дәраббас-Дарбас (Сисиан), ДәлиләрДалар (Арташаг), Әләјәз-Арагатс (Талин), Әрәвус-Аревис
(Снсиан), Кабуд-Капујт (Әзизбәјов), Чырпылы-Чрапи (Ани).
5. "Ермәнистан ССР-ин инзибати әрази бөлкүсү"нүн гејд етдијимиз нәшрләриндә өнүндә "јухары", "ашағы", "бөјүк", "кичик"
сөзләри ҝәлән түрк мәншәли јашајыш мәнтәгәләринин адларында бу сөзләр ермәничә, јә'нн мүвафиг олараг "верин", "неркин",
"метс", "покр" шәклиндә верилмишдир. Бунунла елә тәәссүрат
јаратмаға чалышмышлар ки, ҝуја дәјишдирилән адлар ермәни
мәншәлидир. Мәсәлән, Верин Зағалы—Ахпрадзор (Варденис),
Неркин Зејвә-һарташен (Ечмиәдзин), Метс КәпәнәкчП-Мусаелјан
(Ахурјан),' Покр Шиштәпә-Покр Сепасар (Гукасјан). Биз исә
ашағыдакы сијаһыда һәмин адлары китабда олдуғу ҝими дејил,
әслиндә олдуғу кнми вермишик.
6 . 1935-ҹи илә гәдәр Ермәнистанда түрк мәншәли јашајыш
мәскәнләринин адлары Али Советин фәрманы олмадан дәјишдирилмишдир. Мәсәлән, Бәбирли-Бартсрашен (Ани), Дәјмәдағлы-Шрвенантс (Гафан), Товузгала-Берд (Шәмшәддин), Ширабад-Паракар (Ечмиәдзин). Ону да гејд етмәк лазымдыр ки, һәр
дәфә Али Советин фәрманы илә јашајыш мәскәнләринмн адлары
дәјишдирилмәклә јанашы кәндләри бирләшдирмәк ады алтында
јүзләрлә түрк кәндләринин адлары Ермәнистанын јашајыш мән-

тәгәләринин сијаһысындан силинмишдир. Мәсәлән, 5 феврал
1978-ҹи ил фәрманы илә Ашағы Килсә (Гугарк), Ағтала (Камо),
Рәһимабад (Масис), Гамышлы (Варденис) кәндләринин адлары
сијаһыдан чыхарылмышдыр.
Јухарвша гејд етдијимиз нәшрләрдә түрк мәншәли јашајыш мәнтәгәләрпнпн адлары гәсдән тәһриф еднләрәк елә әҹаиб һала салынмышдыр ки,'о сөзләри анламаг мүмкүн олмасын.
1921-1988-ҹи ипләрдә Ермәнистанда адлары дәјишидирилмиш
түрк мәншәли јашајыш мәскәнләрннин сијаһысында тәһриф едилмиш һәмин адларын бәрпасына чалышмышыг
Бах, “ 1921—1988-ҹи илләрдә Ермәнистанда адлары дәјишдирилмиш түрк мәншәли јашајыш мәскәнләринин сијаһысы”на, сәһ. 392—
402.

Хыдыр Алоллу

ЕРМӘНИ ПАРАЗИТИЗМИ
Тарихдә мөвчуд олмуш дөвләтләри тарихи ардычыллыгла илпәр вә әсрләр үзрә өз јеринә дүздүкдә "Бөјүк Ермәннстан"ы,
"Кичнк Ермәнистан"ы (оху Әрмәннјјә—Х.А.) јерләшдирмәк үчүн
бош әрази вә бош дөвр—ил, әср галмыр. Молла Нәсрәддинин ики
килограм әт јејән пишији тәрәзндә чәкиб, ики килограм олдуғуну
көрдүкдә һејрәтләнәрәк:
— Бу әтдирсә пишик һаны, пишикдирсә әт һаны?—демәси јада
дүшүр.
Сахтакар ермәни вә сатын алынмыш гејри-ермәни тарихчиләрн
Македонијалы Искәндәр империјасынын сүгутундан сонра е.ә. 312—
64 илләрдә Гәрби Асијада мөвчуд олмуш еллинизм дөвләтләриндән
бири олан Селевкиләрин әразиләринин мүәјјән һиссәснни өзләринә
чыхырлар. һалбуки, дикәр мәнбәләр бир јана галсын, ермәниләрин
нүфузунун чох олдуғу вә ермәни сахтакарлығынын даһа чох јер тапдығы БСЕ-да бу дөвләтин дә тәркибиндә, вассаллығында һеч бнр ермәнн дөвләтпнин ады чәкилмир. "Селевкипәр девләти ән чох бөјүдүјү дөврләрдә Суријадан башга Месопотамијаны, Кичик Асијанын
бир һнссәсини, Иранын дағлыг саһәсини, Орта Асијанын бнр һиссәсини өзүнда бирләшдирди". (БСЕ, Москва, 1976, 23 сәһ. 194).
"E.ə. 220-чи илдә Селевкиләр һокмдары 111 Антиох Ервандит чарлығыны зәбт етди вә ону Мәркәзи вә Чәнубп Ермәнисгана бирләшдирди. Беләликлә, е.ә. III әсрдә бүтүн ермәни торпаглары Селевкнләр һөкмдарлығы алтында бирләшдирилди. Бу бирләшдирилмиш
әразиләр Бәјүк Ермәнистан ады дашымаға башлады . (Јенә орада
сәһ. 2 2 0 )
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Ермәнистанын дөвләт дејил, ҹоғрафи әрази ады олдуғу башга бир
мәнбәдә дә бир даһа гејд едилир: "698-700-чү илләрдә әрәб ордулары
Ермәнистан вә _ Загафгазијаны ишғал едиб Ермәнистанда
Ермәннстан' ады алтында Картли вә Гафгаз Албанијасы чанишинлији јаратды.” (ВСЕ, Москва, 1970, сәһ 221).
Сахтакар ермәни вә сатын алынмыш гејри-ермәнн тарихчиләринин мүәммалы редактәсиндән чыхан бу дејимин өзү дә
Ермәнистан"ын дөвләт вә ја. чарлыг дејил, чоғрафи әрази олдуғуну
бир даһа көсгәрир. Ермәнистанын ҹоғрафи әрази ады олдуғу һагда
мүхтәлиф тарихи мәнбәләрдә белә мэ'лумаглар чохдур.
Гаты милләтчи олан профессор К.П. Патканов ермәниләрин бәшәријјәт тарихиндәки мөвгеји һаггында јазыр:
"Шүбһә јохдур ки, Ермәнистан ән гәдим дөврләрдән мәскунлашмыш вә дүнјанын сивилизасијалы халгларыиын мәркәзи олуб, ејни
заманда сон заманларадәк Гәрб вә Шәргин тоггушдуғу јер олмуШдур. Буна бахмајараг, Ермәнистан бир дөвләт кими бәшәриЈЈәт тарихиндә һеч бир мүһүм рол ојнамамыш, онун ады өлкәнин ҹоғрафи
термини олуб, кү>*лү гоншу дөвләтләрин: ассуријапыларын, мидијалыларын, иранЛыларын, јунанларын, монголларын, русларын...,
өз мүбаһисәләрини һәлл етдикләри јер олмушдур".
(Бах: профессор ПК. Цатканов, Банкекис надписи и значение их для
истории Передней Азии. СПБ. 1881. стр. 36-37. Имитирована по книге
Магда Нейман "Армения". СПБ. 1899. стр 67.)
Кероп Патканјанын бу фикринә В.П. Величконун да тэдгигатында дөнә-дөнә раст кәлинир: "һәмишә дәјишкән сәрһәдләри олан,
шүбһәли ермәни һөкмдарлары һәр вахт күчлү гоншу өлкәләрдән
асылы олуб вә һәмишә систематик олараг онлара хәјанәт едиб".
(Гафгаз, сәһ. 75.) "һара она мәнфәәтлидир, ора онун Вәтәнидир"
(Гафгаз, сәһ. 82).
А.А. Хачатурјаныи "Ермәнистанын VIII-XVI1 әсрләр әрәб китабәләри мәтнләри" әсәринә академик 3. Бүнјадовун вердији рә'јдә
дејилир ки, дөвләтин мөвчудлуғунун әсасыны онун пулунун олмасы
тәсдигләјир. Тарихдә нә мүстәгил ермәни дөвләти, нә дә онун пулу
олмамышдыр. Гејд едәк ки, ермәни паразитизми башга саһәләрдә
олдуғу кими, бурада мүхтәлиф дөврләрдә мүхтәлиф халглара аид
олан пул нүмунәләрини өзләринин адына чыхмаг үчүн чохлу чәһдләр көстәрмишдир.
Тарихи мәнбәләрин көстәрдији кими, тарихдә ермәни дөвләти
олмадығы кими, онун тарихи дә олмајыб. Мәһз буна көрә дә сахта
кар ермәни вә сатын алынмыш гејри-ермәни тарихчиләри
"Ермәнистан тарихи" әвәзинә, һәмишә "Ермәни халгынын тарихи"ни јазмаға мәчбур олублар.
Ермәни паразитизминин ән бөјүк сахтакарлығы тарихи һәгигәтләри тәһриф едәрәк Гафгазда ермәниләрин јашадыгларыны иддиа
етмәсидир. Фактлар вә мәнбәләр исә бурада нә ермәни Дөвләтинин,
нә дә ермәни халгынын олмадығыны тәсдиг едир.

Шавров, Мајевски, Шопен, Глинка вә башгаларынын мэ'луматларындакы фактлар бир јана галсын, ермәни тарихчиләринин өзләри
дә Гафгазда ермәниләрин ја олмадығыны, ја да чох чүз'и азлыг тәшкил етдикләрини демәјә мәчбур олмушдур.
XIX әсрин әввәлләриндә ханлыгларын мәркәзи шәһәрләриндә
көзә чарпан ермәниләр узаг елләрдән кәДиб дмканлы адамларын
һәм мөвсүми (тарла ишләриндә ишләмәк үчүн), һәм дә илбоју ишләрини јеринә јетирмәк үчүн нөкәрчилик етмишләр. Сонралар В.П.
ВеличЮ бу һагда јазмышдыр: "Ишғал олунан әразиләрин јерли әһалиси ришхәндлә шикајәтләниб бизә дејирдиләр ки, бизи бизим
дүнәнки нөкәрләримиз олан ермәниләр үчүн ишғал едән руслар
һарададыр? Дөвләти бу јарамаз адамлара вермәк үчүн вурушмаға
дәјәрдими? ("Гафгаз", cəh.8 6 .)n.
Гәддар рус империјасы тәрәфиндән Гафгазын ишғалы, онун
гејри-хрисгиан әһалисинин сојгырымы, кеносиди, мәһви һесабына
онларын гәдим јурдларына руслар вә дикәр христианларын, биринчи
нөвбәдә ермәниләрин көчүрүлмәси илә мүшајиәт едилир.
Загафгазијада јашајан 1 мипјон 300 мин нәфәр ермәнинин 1 милјону јерли дејиддир. Bə онлар вилајәтә бизим тәрәфимиздән көчүрүлүб”. (Н.И. Шавров. "Новая угроза русскому делу в Загафгазье:
предстояшная распродажа Мугани инородсам. С.-Петербург, 1911, сәһ.
59-61.)".
Бэ'зи мүәллифләр јанлыш олараг бурада гејд едилэн 300 мин нэфэр ермэнини аборикен олан христиан-албан һесаб едирлэр. Эслиндэ онлар да Көчүрмә Комитәси тәрәфиндән дејил, өзбашына, өз
хәрчләри һесабына Иран вә Түркијәдән көчән ермәниләрдир.
Рус, фарс, түрк вә дикәр мәнбәләрдәки минләрлә рәсми архив
сәнәдләрини нәзәрә алмасаг белә, ермәни мүәллифләринин өзләри
инкаредилмәз фактларла ермәниләрин ишғалчы Русија империјасы
тәрәфиндән Гафгаза көчүрдүлмәси вә Азәрбајчан торпагларында
јердәшдирилмәси һәгигәтини бүтүн ајдынлығы илә демәјә мәчбур
олублар. •
(Bax: Коркодјан 3, "Совет Ермәнистанынын әһалиси сон јүз илдә.
1831-1931-чи илләр, Ереван 1932; ПарЛгмјан В.А. "Ермәни халгынын
тарихи", -1801-1900-чи илләр, Јереван 1972; 3. Балајан "Очаг", Ере
ван—1984)".
Га^газ халгларынын тарихини тәдгиг едән ермәни тарихчиси
Б. Ишханјан јазыр:
"Тарихи гәдимлик тәсәввүрүнә көрә, ермәниләрин бөјүк Ермәнистан һесаб едилән һәгиги Вәтәни, Русија һүдудларындан кәнарда,
даһа доғрусу, Кичик Асијада јерләшир... Дағлыг Гарабағда јашајан
ермәниләрә кәлинчә, онларын бир һиссәси аборикен олуб, христиан
динини горујуб-сахлајан гәдим албанларын нәслиндәндир, бир һиссәси исә тэ'гиб вә һүчумлардан гуртармаг үчүн Азәрбајчан торпаглары сығыначагларына чеврилән Иран вә Түркијә гачгынлары159
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дыр". (Бах: Б. Ишханјан, "Гафгаз халглары", Петроград, 1916-чы ил
сәһ. 18).
Русларын 1828-чи илдән башлајараг азәрбајчанлыларын гәдим
јурдларында ермәни довләти јаратмаг чәһди ағлакәлмәз сүр'әтлә
ннкишаф едирди. Мәһв едилән, кеносидә—сојгырымына уғрадылан
азәрбајҹан милләтинин вәтәни паразит кими танынан ермәни милләтпнә верплнрди.
һадпсәләрә, проеесләрә ермәни призмасындан бахан ермәни
тарнхчпси В.А. Парсамјан pye гәддарлыгыны нә гәдәр јумшалтмаға
ҹәһд кестәрсә дә, тәһрифләрә јол версә дә, һәгигәтләри там кизләдә
билмнр. Азәрбајчан халгынын мәһви, Азәрбајҹан торпагларынын
ишғалы һесабына pye пртпҹачыларынын ермәниләри Гафгазда јерләшдирмәси просесинм ашағыдакы кими тәсвир сдир:
"1828-чи илинјаз ајларында Тәбриз, Маку, Хој-, Салмас, Урмија вә
Әрдәбилдән Шәргн Ермәннстана 45-50 мин ермәни көчүрүлдү. Паскевичин әмри илә репатриасијанын рәһбәри Петербургдан чағырылан полковник Лазар (Егиазар) Лазарјан тә’јин едилди. Pye вә ермәни һәрби гуллугчулары онун көмәкчиләри сечилди.
Вилајәт идарәсинин нәздиидә Көчүрмә Комитәси јарадылды.
Паскевичин көстәриши илә габагчадан репатриасијанын гајдалары
pye, ермәнн дилләриидә ишләниб һазырланды, әлагәдар идарәләрә
вә мэ'мурлара көндәрилдн.
Түркмәнчај мүгавиләсиндән ирәлн кәлән бу шәртләрә көрә фаре
һимајәсиндә олан ермәниләрә мүмкүн олан әмлакларыны көтүрмәк,
мүмкүн олмајанлары беш ил мүддәтннә сатмаг шәрти илә көнүллү
сурәтдә Русија һөкмранлығынын алтына кечмәјә иҹазә верилди.
Репатриантлар бөлүшдүрүләркән јерли иглим шәраити, мәшғулијјәтләр—сәнәткар вә таҹирләрин шәһәрдә, әкпн-бичинлә мәшғул
оланларын кәнддә јерләшдирлимәси нәзәрдә тутулурду. Репатри
антлар 6 ил әрзнндә веркиләрдән, 3 ил әрзиндә гәза өһдәликләриндән азад едилир, ән чох еһтијаҹы оланлара репатриасија еһтијачы
үчүн Паскевнчә верилән 25 мин рубл (гызыл червон һесабы илә—
Х.А.) мәбләғдән мадди көмәк ала биләрдиләр.
Јашајыш еви тикмәклә мәшғул олан репатриантлара көмәк көстәрнпмәси нәзәрә алынырды.
Бундан сонра тәклиф едилнрди ки, 'көчүрүлмә бирннҹи нөвбәдә
Ирәван вә Нахчыван гәзаларында апарылсыи, көчүрмә мүтәшәккил
кечнрилсин, карванлар 150-300 аиләдән тәшкил едилсин вә pye гошунларынын нәзарәти алтында сәрһәдә гәдәр тәһлүкәсизлији горунсун, репатриантларын сајы, мәшғулијјәти, әмлакы һаггында вахтында вилајәт идарәсинә хәбәр верилсин.
1828-чи илин апрел-мај ајларында көчүрүлән ермәниләрин чохминлик күтләләри артыг Аразын Русија сәрһәдләриндә пејда ол дулар.
Ермәни көчүрдүләнләринин бөјүк әксәријјәти Шәрги Ермәнистанда—Ирәван вә Нахчыван гәзаларында Меһри, Дәрәләјәз, Гафан, Ордубад, Веди, Арташат, Кәрнибасар, Сүрмәли, Сәрдарабад,
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Зәркәзур, Вагаршапед, Зәнкнбасар, Кәркпбасар, Дәрәчнчәк вә
Апарана кочүрүлдүләр. Көчүрдүләнләрпн бнр һиссәси дә Гарабағда
јерләшдирилдп (B A. Парсамјпп ИАН, сәһ. 50-5)).
Фарс ермәииләрннпн кочүрдүлмәспнин тәшкплпндә Нееес Аштаракечи, Екпазар Лазарјан, Мовсес Аргутјан, Гамазјан, Корканјан,
pye һәрбп гуллугчуларындан Војнпков, Јакпмов, Искрпчкп, Мплјутнн кпми јүзләрлә, мпнләрлә адам пштирак едирдн.
Ирсп ермәнн паразптизмп хәетәлпјп әеримпзпн 70-чп плләрпндә
Зори Балајанын спмасында азғынлыг һәддннә чатды вә еијасп нмуннгетн ашағы олан гара ҹамаат бир јана галсын, елм, инчәсәнәт вә
снјасәт адамлары да Зори Балајап хәстәлпјннин вирусу плә зәһәрләндиләр. Индн һадпсәләрпн ағыр иәтпҹәләрнни дадан ермәни халгы вә онум зијалыларынын әксәридјәтп Балајан гудузлуғунун внрусларына нечә тутулдугларыны бу күн дә ајырд едә бплмирләр.
Зорп Балајанын снмасында азғын, нјрәнҹ әкспнн тапан ермәни
паразитлнјннмн, гудузлуғунун, азғынлығынын патоложп анатомијасы ашағыдакылардыр:
Башда түркләр олмагла бүтүи түркдпллп халглар вәһши, барбар,
вандал, һеч бнр тарпхп, мәдәнијјәтп олмајан халглардыр вә Јер
үзүндән силннмәлндпр. Гара дәниз, Аралыг дәнлзп, Хәзәр дәнпзп
арасындакы әразпләр, һәмпн дәнпзләрин әтрафлары да дахил ол
магла "Бојүк Ермәнпстан" торпагларыдыр. Bə һеч бир халга мәхсуслуғу јохдур. Азәрбајҹандан башлајараг бу әразндәкп халглар мәрһәлә-мәрһәлә јер үзүндән силпнмәли—мәһвә уғрадылмалы вә сон
нәтнчәдә "Бөјүк Ермәнистан" јарадылмалыдыр. Ермәнпләр Јер
үзүнүн ән гәдпм халгыдыр вә јер үзүндә јашамаға тәкҹә онларын
һаггы вар. Ермәнпстан Республпкаеынын јарадылмасы "Бојүк Ермәниеган"ын јарадылмасынын башланғыҹыдыр" вә с.
Бүтүн бу фикпр вә дејпмләрин ујдурма, јалан вә чәфәнкијат олдуғу сүбута јетнриләндә, Ермәннстан Республпкасынын pye нмперпјасы гәрәфпндән пшғал едплән Азәрбајҹан торпагларынын һесабына јарадылдығы үзә чыханда, ермәнпләрнн паразитлпјп ајдынлашанда Зори Балајанын вә она бәнзәрләрпн неофашист олдуглары
ајдынлашыр.
Ермәннләрпн епнзодпк һаллар пстпсна олмагла Гафгаздакы
Азәрбајчан торпагларына Х1Х-чу әсрин әввәлләриндән, хүсусән
1828-ҹп илдә бағланан Түркмәнчај мүгавиләспндән сонра интенсив
вә ардычыл шәкплдә кәлдикләрпни көсгәрән фактлары, сәнәдләри
Парсамјан, Коркодјан, Ишханјан вә башгалары кими гудузлашмыш
ермәни неофашшмпннн азғын нүмајәндәсн олан Зори Балајанын өзү
дә тәедиг стмәјә мәчбур олур. O донә-дөнә јазыр: "Гәсәбәдә (Hop
Харбеддә- Х.А) аз гала Јер күрәспнпн һәр јерпндән кәлән ермәнпләр
јашајыр". (Зори Балајон "Очаг", Ереван — 1984,-сәһ. 106, бундан сонра
"Очаг”)
"Јереван—бпр нәслпн кәзүнүн гаршысында јарадылан, сакпнләрн
кәлмә олан бпр шәһәрднр", ("Оҹаг", сәһ. 110).
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"Јетмиш беш гәсәбәдә јерлн сакннләрлә корүшләрим олду. Бу гәсәбәләрпн әкеәрпјјәтнннн дүнјајакәлмә тарпхп дәгиг бәллидмр —
1828-чи мл. Бэ’зи рајонлар бөјүк достлугун ҹанлы тарпхидир. 1828-ҹп
пл олмасајды, мәшһур мүгавнлә олмасајды, (Түркмәнчај мүгавпләсм
— Х.А.), Грпбоједов вә Абовјан олмасајды, pye әскәрләри олмасајды,
бу ҝүн мүаспр кәнд вә шәһәрләрә чеврилән јүзләрлә jcıın јарадылан
срмәнм очаглары олмајачагды". ("Оҹаг", сәһ. 120).
"Ермәнистанда кәндләрпн әксәријјәтн ја ммн, мии плләрлә
(Тысячи и тысячи лет), ја да—дүз јүз әлли илдир ки, мовчуддур
("Оҹаг" сәһ. 1 2 0 )".
"Беләлпклә, он једдп мнзпбати рајону кечәркәи, мән бпр дәнә дә
олсун (!—Х.А.) талеји бу вә ја башга јолла бөјүк тарихлә — 1828-ҹи
пллә бағлы олмајан јашајыш мәнтәгәсн кормәдпм". ("Оҹаг", сәһ.
192).
"Тәкҹә сон ошшлпкдә (60- 70-чн плләрдә — Х.А.) Вәгәиә ики јүз
мпндән чох ермәнн көчмүшдүр". ("Оҹаг", сәһ. 235).
"Демәк олар кн, бөлкәдә јашајанларын һамысы — Гарс вә Ван
дам, Муш вә Бнтлнсдән, Гәрбп Ермәнистанын башга әјаләтләрнндәндир". ("Очаг", сәһ. 273).
"һесабланыб ки, Ахурјан рајонуна Гәрбп Ермәииетаныи сәксәндән чох јашајыш мәнтәгәсиндән вахтилә түрк јата^нларындан гачыб гуртаран ермәниләр кәлмншднр". ("Оҹаг", сәһ. 273).
"Спитак рајону бөјүк бајрама һазырлашыр. Аз вала онун мјнрмн
јашајыш мәнтәгәсннин һамысы — 1828—1830-чу вә ја 1877—1878-ҹн
илләрдә јарадылыб". ("Оҹаг", сәһ. 293).
Зорп Балајан бүтүн Ермәнистаны башдан ајаға кәзнб, мнлјон илләрлә бурада ермәнпләрнн јашадығыны десә дә бурада бпр гәдим
ермәнп јашајыш мәнтәгәсннин белә олмамасындан ваһнмәјә дүшүр
вә бүтүн Ермәннстанын Азәрбајҹана мәхсус олдуғуну, Азәрбајҹан
торпағы үзәрнндә јаранлығыны демәјә мәҹбур олур. Ермәпнстанда
оланлар јахшы бплирләр кн, алгмышынчы илләрдән башлајараг
бүтүн јашајыш мәнтәгәләрмнин кнрәчәјиндә јаранма тарнхн 1828-ҹи
вә ондан сонракы илләрлә һесабланан, үзәрнндә 100, 120, 130, 140 вә
с. рәгәмләр јазылан абндәләр уҹалдылмышдыр. һәм дә Дағлыг Гарабағда уҹалдылан белә абпдәләрнн бэ’зилэрпнин рәгәмләри суванса да, позулса да нзи птирмәк үчүн бэ’зилэри дағыдылса да фотосурәтләрп o вахткы Ермәнпстан ССР-нпн гәзетләриндә галыр.
Јер үзәрнндә нстилачы пмперијалар чох олмушдур. Лакпн ишғалчы pye империјасындан баииа бу импернјаларын һеч бирп өз
мүстәмләкәсинн сојгырымына, мәһвә унра тмамышдыр.
l’yc империјасы азәрбајҹанлылардан башга Крым гатарлары. Ка
зан татарлары, чәркәзләр, абхазлар, чеченләр, аҹарлар, мәсһәтп
түркләри, кабарда-балкарлар, газахлар, өзбәкләр, түркмәнләр вә
башгаларыны ја там, ја да гпсмән сојгырымына — кеносндә уғратмыш, доғма јурд-јуваларыны, вәтәнләрини ишғал етмнш, јадлара
вермнш вә бунларын һеч бнринә көрә иттиһам едилмәмиш, тэ’минат
вермәмишдир.

Гәдпм pye имперпјасы мөвчудлуғу допрүндә ншғал етдијн өлкәләрпн халгларына гаршы прги вә дпни ајры-есчкмлпјин гејрн-инеанп
методларынын һамысындан ағлакәлмәз амансызлыгла истифадә етмишдпр.
I әәееүфедпҹп һалдыр ки, бу бәлалар, фачиәләр һаггында бпздә
әеаелы тәдгигатлар апарылмамышдыр. Чохлу ермәнп еахтакарлыгларыиы үзә чыхаран тәдгигатчы Маккарти јазыр:
"Руснјанын епјаеәтнндә пки аспект вар иди — мүсәлманлары говуб, әвәзпидә хрпстпанлары јерләшдирмәк. Говмаг һәм мүһарпбә,
һәм дә сүлһ вахты еүр’әтлә һәјата кечирилпрди. 1828 вә 1920-ҹи илләр арасында пкп мплјоАдан чох мүсәлман зорла говулду, өлдүрүләнләрин исә мпгдарыны мүәјјән етмәк мүмкүн олмады. Гача бнләнләр Османлы империјасында сығынаҹаг тапа бнлд|шәр. Бу просееләр замаиы, бүтов халглар — Крым татарлары, абхазлар, чәркәзләр дәдә-баба јурдларында јашамагдан мәһрум еднлднләр.
Русијанын мүетәмләкә сијасәтиннн башга бпр дајағы хрнстпанларыи Крыма, Стспә вә Гафгаза көчүрүлмоеи иди. Славјан христианлары Крым во Шпмалп Гафгаза көчүрүлдү. Ермәннләрсә Чәнуби
Гафгаза јерләшдпрплдп.
...Икн дәфә, 1828 вә 1854-ҹү плләрдә руслар јерлн ермәниләрин
көмәјп плә Шәргп Анадолуја сохулдулар вә һәр пки дәфә дә кери
чәкнлиб озләрп плә 100 мпн ермәнн тәрәфдарларыны Гафгаза
апарыб емиграсијаја уғрадылан вә ја мәһв едплән түркләрпн (оху
азәрбајҹанлыларын—Х.А.) јурдларыпда јерләшдпрдпләр. (һазырда
Ермәнпстан Республнкасы адланан Ирәван әјаләтнндә 1828-чн илдә
80 фанз мүсәлманлар јашајырды).
...1895-96-ҹы илләрдә тәхмпнән 60 мин ермәнн Руснја Гафгазына
кочүрүлдү. Нәһајәт, Биринчн дүн.ја мүһарибәсн дәврүндәкн миграспја вахты демәк олар ки, Шәргн Анадолудан көчүрүлән 400 мнн
ермәнн әвәзинә, ејни мнгдарда 400 мин мүсәлман (оху азәрбајчанлы—Х.А.) кәчүрүлдү.
...1820-ҹп плдән 1920-ҹн 1 шәдәк (Түркнјәдән—Х.А.) Pycııjaja 600
мннә гәдәр ермәнн, Русијадан Түркијәјә исә 2 милјон мүсәлман (оху
азәрбајҹанлы—X. A.) көчүрдүлмүшдүр.
(Бах: Джастин Маккарти, Армянский терроризм, история как яд и
противоядие". Анкара, 1984, с. 85-94. Имитирована "Армянский геносил", Баку 1992 г. стр. 204.).
Аноложп дәһшәтли һаллар Русија—Иран арасында да олмушдур.
Үмумн тәсәввүр јаратмаг үчүн мисал чәкдијимнз бу һфдисәләр кениш вә һәртәрәфлн шәкилдә мүстәгпл дөвләтимнзни мүстәгил тарихчпләри тәрәфиндән тәдгпг еднлир вә бнз бу тәдгигатларын илкнн нәтичәләрини сәбирсизлпклә көзләјирик.
Тарпхп фаҹпәләрнмнзп бүтүн ачыглығы плә демәјимизә имкан
верилмәмәсн һәгигәтп иләјанашы, бу саһәдә сә^ләрпмнзин дә зәиф
олдуғуну демәјә борҹлујуг. Чалдыран мәғлубпјјәтиндән (1514) сонра
Азәрбајчаны болмәк, өзүиүнкүләшдпрмәк уғрунла дорл јүз ил әрзпндә ксдән ганлы мүбарнзәләрпн пкп јүз плп әеасән Иран—
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Түркпјо, бундам сонракы ики јүз пли исә Иран—Руспја арасында олмушдур. Бу шәртн бөлкүдүр. Әелнндо XVİ әсрдоп башлајараг hop үч
довлот Азорбајчанын ыоһвпндо, парчалаимб болүпмоепндо ıııııтпрак ctmiiui, ҹзлладлыг мпсспјаеыны јерпно јетмрорәк оз ыарагларыиы горумушдур.
1828-чп плдо Түркмзнчај сүлһ (?) мүгавнлоспло Азорбајчанын
болүшдүрүлмосп просеем баша чатдырылды. 1>у тарих созүп һогпгп
мо'насында, ваһпд Дзәрбајчаиым моһв едплыәсп, тарпхдон сплинмзcıı тарпхпнпн башланғыҹы олду. Икп мпп соккпз јүз (2800) кп. км
саһосп олап годим во шоһротлп Бојүк Азорбијҹан довдзтпнпп Иран,
Түркпјо, Руспја арасында болүшдүрүлмосп просеем баша чатды
рылды во бупунла гыса мүддотдо озүнү бүрузо версо до (1918—1920,
1945-ҹп мллор) һогпгн мо'нада дүшүндүјүмүз Азорбајҹап довлотп
моһв едплдп, тарпхдон сплпндн. Азорбајчап довлотпппн кеноепдп моһвп баша чатдырылдыгдан соиракы доврлордо Азорбајчан халгынын моһвп — кеноепдп просеспнпп пнтенспв шоҝплдо hoja ıa кечпрплмосл доврү башланды.
Бундам сонракы доврдо Азорбајҹн халгы, онун мовчудлуғу, варлығы јаныб сомон бојүк бпр тонгалын күлү алтыида галан, тале
күлоклорп осдпкҹо озүнү ара-сыра косторон пшартыја бонзәјпрдп.
Бу узун, кешмокешлп тарпхпмнздо Азорбајҹап талејпнпп үфүглорпндо һејдәр Әлпјев парлајана годор олап мүддотдо Аззрбијҹапын
моһвп, Азорбајчанын башыпын үстүндо олүм кабусу кнмм лолан-

мышдыр.
Һ.Әлпјевпн коркпн омојп, озабы, co'jıı нотпҹосппдо бу моһведпҹп
кабус бпрдофолнк дағыдылды. Түркдпллп халгларын моһвпипн, кеноспдпппн моркозпно чеврплон Азорбајчан онун ојапышыпын моркозпнә чеврплдп.
“ 1948— 1953-ҹү пллордо азорбајҹанлыларын Ғрмонмстаи ССР оразпспндокп тарнхп-етнпк торпагларыпдан депоргаспјасы һаггында”
Азорбајчан Республпкасы презпдептпппп формапы оз миһијјоги,
тарпхп тутуму, һогпготлорп бошорпцото, дүпја пчтпмапјјо1 пно олдуғу кпмп чатдырмаг үчүн һорокәто кәтнрплон јенп бпр просеспп
башланғыҹыдыр. Бу просес I’ycnja пмперпјасынын јүрүтдүјү
сојгырым — кеноспд спјасәтпно дүчар олан халгларын мовчудлугларынын танынмасына, бәрпа едплмосппо јонәлон он осаслы, oıı
санбаллы тарпхп бир просесдпр.
Әзплән, тапдаланан, көләлиј^, мәһво, готло-гырғына дүчар олан
халгын һарајыны дүнјаја бојан етмәк пегојон бпр хмласкарып башладығы бу мәс'улијјотлн тарпхп просес о вахт оз мүебот һоллмнп тапачаг км, она һом Азәрбајчаи халгы, һом до Азорбајчан халгынып
талејинә охшар талејп олан бүтүн халглар гошулсун.
"A ləpnaj'uııı" гәзсши. ЈЗ.јгшвар 199П-чиил

Ə w ı Әлокбәрли

ГӘДИМ тче-О ГУ З .ГУРДУ “ЕРМӘНИСТАН”
Тарпхдон I Пјотр кпмп таныдығымыз Доли Пстронун
pye пмперијасынын колонок нәсилләринә үнванладығы бәднам
"Воснјјзтнамә"сп Түркпјо во Ираны мәһв етмәк үчүн "вахты фөвт
етмәдәи Ҝүрҹүстапы во Гафгазы зәбт во ишғал стмок бародоки тә'кпдлп товсијјәләриндән гндаланыр. Бу ҹннајәт Јср үзүндо бәлкә дә
он шовннпст нмперија олан Русија довләти торофиндән заман-заман
һојата кечнрплпб.
Ајры-ајры олколәр арасында во бу олкодорпн оз дахплнндо фптно-фос&д, зпддпдјот, ıiFTiırnauı торәтмојп варислоринә доно-денә
мослоһәт корон I Пјотрун MoaıohoT.nopııno диггәтло омәл едән сон
ракы Руспја һокмдарлары Түркпјә во Ираны дахплдән парчаламаг
үчүн бу өлкәлордо јашајан он надүрүст, чорок птирон, һарамзадо
тајфа олан ермонплордон усталыгла пстпфадә едиблор. Русија белоҹә аддым-аддым пролиләјиб Түркпјонпн, Иранын пчормләринә—
Крымы, Гафгазы олә кечпрпб. Ерыонпләр псо Түркпјз во Иран торофпндон оз хојанот во сатгынлыгларынын ҹозасыны, I’ycııja тәрофппдән исә мүкафатыны алыблар. Нотпчәдо вахтпло говулдуглары
довлотлордон колпб Иран во Түркпјз әразпспндо сығыначаг тапан
јүз мпнләрло срмәнп ппдп до бу довләтлорпп һүдудларындаи говулараг Руспјаныи ҹонуб сәрһоллорпндо—хүсусило јеничә ишғал
олунмуш Аззрбајчан торпагларында, осасоп Ирован хаилығы оразпсмндо мәскунлашдырылыблар. O вахтлардан башлајыб
Ермапистап түрклүјүиүи фачи.әси
Ермәнплор Ермонпстана јерләшдирилдикҹз бу торпагларын годны Түрк-Оғуз әһалиен сыхышдырылыб-чыхарылыб өз дздо-баба јурдларындан. Азорп түрклорпнпн һәмнн торпаглардан roвулмасы үчүн пмпернја торәфпндон дпнч әһалнјо гаршы мүхтолпф
пллордо ыүхтолпф спјасп-мгтпсадн, дпнп-модәнп, һәтга һәрби акспјалар һојата кечпрплпб. Истзр 1905-1907-ҹи, псторсә до 1916-1920-чп
пллордә јүз ыпнләрло динч әһалн ермонп-рус силаһлы гүвволәрпнпн
һорбп тәчавүзүно ыо'руз галыб, ушаглар, гадынлар, гочалар готло
јетпрплпб, адаылар, евлор, бүзов кондлор јандырылыб күлә дондорплпб. Бүтүн бу чпиајзтләр псо бпр могсодо хидмот едпб—кеншп
Азорбајчан торпагларынын аддым-аддым 'гүрксүзлошднрилмәсм во
түрксүзлошдпрплмпш торпагларын тодрпчзн ермәннлошдмрплмосн
мәгсодпно! Сон могсод псо "Бојүк Ермоннсган" јаратмагдан нбарот
олуб...
Руспја пмперпјасынын ахыра чатдыра билмәдији бу мокрли пла
ны, тооесүф кп, совет маскасы тахыыш јенп рус-совсг пмпсрпјасы
хејлп керчоклошдпрдп. Бело кп, 1918-чп нлпн мајында ммзаланмыш
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Батум сүлһ мүгашшәсннә корә чәмп 9 мпн кв. км-лик бнр әразнјә
малик олаи Ермәнпстан
1920-411 нл иојабрмн 29-да
l’ycııia бол 1иевпзмн тәрәфиндән советләшдирнлдикдән
coııpa тарих боју Азәрбајҹанын, 1918- 1920-чп нлләрдә ııcə Азәрбајчан Демократпк Ҹ үмһуријјәтнннн тәркнбнндә олам Зәикәзур, Којчә,
Дәрәләјәз, Гарагојунпу маһалларыны но башга Азәрбајҹан-Түрк
торпагларыиы да Москвадакы мнлләтчн болшевнк һнмајәдарларынын әлн нлә оз тәркибннә гатды. Беләликлә, годны Азәрбајчаи торпагларынын бағрында 29,8 мнн кв. ҝм-лик бпр шырым ачылды—
сахта Ермәнистан довләтн јарадылды. Бу, Азәрбајҹаи 'Гүрклүјүнә,
бүтүн Түрк дүнјасына гаршы мислп корүнмәммш тарпхп хәјанәт иди.
1930-чү нлләрдо
Ермәнистанда јерли түрк әһалиннн сыхышдырылыб чыхарылмасынын вә орадакы әразиләрпн ермәннләшднрилмәспнпн
јенн мәрһәләсн башланыр. Бу, бпр сыра довләт сәвпјјәли тәдбирләрпн тәркпб һнссәсн кпмп һәјата кечпрплпр. Мәсәлән 1930-ҹу
илин 9 сентјабрында Ермәннстан CGP әразнспннн jeıııı әразнннзибатп бөлҝүсү—рајонлашдырылмасы заманы азәрбајҹанлы-түрк
кәндләрнни бнр-бириндән ајры салмаг, азәрбајҹанлыларын мүтләг
әксәријјәт тәшкнл етднкләрн болкәләрн бпр нечә рајона парчаламагла перспективы пләшднрмәк, әксинә, ермәниләрин аз-чох мәскунлашдығы болкәләрдә јарадылмыш рајонларын әразпспнн бојүтмәк вә мадди-техннкн базасыны мөһкәмләпдпрмәк, ермәнп јашајыш мәнтәгәләрпнп јенн әразп-инзибатп ваһпдпн /рајонун/ мәркәзп тәсдиг едәрәк азәрбајчанлыларын јашадыглары даһа бөјүк
кәндләрн онлардан асылы вәзнјјәт салмаг вә с. кммн анҹаг срмәнпјә
хас нјрәнч бнр спјасәт јерпдплир.
1935-чп пл јанварын 3-дән е'тпбарэп ııcə ермәниләр Ермәппстан
әразиспндә көрүнмәмнш тарпхп бир ҹннајәтә—түрк мәншәлп јерјурд адларынын күтләвп шәкнлдә дәјншднрилмәепнә вә ермәннләшдприлмәсннә башлајырлар. Дөвләт сәвијјәснндә—Ермәнистан
ССР Али Совегинин гәрарлары плә һәјата кечпрплән бу акснја дүз
56 пл сонра бүтүнлүклә баша чатды— 1991-ҹп млпн августунда Ермәнистан әразнсиндәкп сонунчу азәрбајҹанлы кәндп—Меғри рајонунун Нүвәди кәндп тәрк едилдикдән сонра Ермәнистанда артыг
нә бир азәрбајҹанлы, нә дә бпр азәрбајчанлы јашајыш мәнтәгәсн
галды.
1930-чу нлләрпн мэ'лум репресснјалары да Ермәписганда јерлн
азәрп түркләрпнә гаршы тэ'гнб вә тәзјиг үчүн ермәнп рәһбәрлијиннн әлиндә бпр васитә олду. Он минләрлә адам һәбс едплдп,
күлләләндп, јахуд баш көтүрүб Түркмјә, Ирана кетдп вә ја Азәрбајчан ССР-дә сығынаҹаг тапды.

Азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан говулуб чыхарылмасынын ән
јарамаз формаларындан бнрп дә
1948-1953-чу илләрда
һәјата кечирплди. Сталиннн һокмү imə харичдән кәлән
ермәнпләрп јерләшднрмәк ады алтында 150 мпн нәфәрдән чох азәрбајчанлы зорла Ермәнистандан кочүрүлдү вә Азәрбајчаныи мини
мум јашајыш шәраити олмајан Мил-Муған чөллорннә дашыныб
токүлдү. Гыса вахтда мннләрлә күнаһсыз адам јајда нспшән вә хәстәлпкдән, гышда сојугдан вә ачлыгдан гырылыб тәләф олду. Мүхтәли(|) харнчи довләтләрдән ахышыб кәлән, даһа доғрусу, "Бөјүк Ермәнисган" јаратмаг үчүн кәтнрплән мппләрлә ермәнн ııcə бошалдылмыш һазыр азәрбајҹанлы евләрпндә јерләшдирилдп. Беләликлә,
аз мүддәтдә Ермәнпстанда азәрбајчанлыларла ермәннләрпн сај ннсбәти пкмнҹнләрнн хејрннә дәјншлнрнлди. Бу просес сонракы илләрдә дә бнр сыра "дпнч" үсулларла давам етдирилдп.
1948-1953-ҹү илләр "кочүрүлмә"си заманы ермәниләрнн хүсусило
днггәт мәркәзнндә сахладыглары мәсәлә игтидади, сослал вә mə'həbii чәһәтдән күчлү, стратежп ҹәһәтдән әһәмнјјәтлн вә перспективли
азәрбајҹанлы јашајыш мәнтәгәләрннин бошалдылмасы иди. Буна
көрә дә "көчүрүлмә" тәхмннән ашағыдакы шәкилдә һәјата кечнрилдн: илк нөвбәдә республмканын пајтахты олан Ирәван шәһәри вә
она јахын јашајыш мәнтәгәләри азәрбајчанлылардан тәмнзләнди;
сонра рајон мәркәзләрн вә онларын әтрафындакы кәнд вә гәсәбәләрпн әһалнсп кочүрүлдү. Бир чох рајонларда нлк нөвбәдә дәмнрјол
хәтләрп вә шосе јоллары үзәрндәкн јашајыш мәнтәгәләрн бошалдылды.
һәмпн "кочүрүлмә" заманы ермәниләрин һәјата кечирдикләрп
бир һнјләкәрлпк дә ондан нбарәт иди кн, ајры-ајры рајонларын,
шәһәр вә кәндләрнн әһалнсн бүтүнлүклә јох, тәхминән елә кочүрүлүрдү кн, онларда азәрбајчанлы әһалн хејли азлыгда галырды.
Азлыгда галан һәмин әһали исә илләр кечдпкчә заман-заман көчүб
АзәрбајЧана кетмәјә мәчбур еднлирдн.
1988-чи илдә
нсә Ермәнистанын азәрбајҹанлысызлашдырылмасынын,
јахуд срмәннләрнн озләрн демншкән, түрксүзләшдирилмәспннн со
нунчу мәрһәләсн башланды. Москвада һазырланмыш, јахуд разылашдырылмыш ссенарн үзрә һәмнн илнн февралында ортаја агылмыш Гарабағ ојуну тәдриҹән Ермәнистанда да ермәни-азәрбајчанлы
гаршыдурмасыны кәскинләшдпрнр, бу гаршыдурманы партлајыш
һәддннә јахынлашдырырды. O вахткы Азәрбајчан рәһбәрлпјпннн
гәтнуәтснзлијн вә там козләмә мовгејн тутмасы, нәннкн Ермәннстандакы азәрбајҹанлыларын, һеч оз әразисиндәкн вәтәндашларынын әмнн-амаилығыны вә республнканын әразп бүтөвлүјүнү ropy167
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маг игтидарында вә ҹәсарәтнндә олмамасы Ермэннетан азәрбајчанлыларында өз тәһлүкәеизликләринә бпр инамсызлыг јарадырды.
Ҝүнбәҝүн вә ачыг-ашкар силаһланам ермәнпләрин гаршысында
өзүнү әлијалын вә комәкспз көрән азәрбајҹанлы әһали евешикләрини атыб-кетмәјә мәчбур едплпрдп. Мүгавнмәт коетәрәнләр мүхтәлпф бәһанәләрлә һәбс едилир, ишкәнҹәләрә мэ'руз галыр,
тәһгир олунур, дөјүлүб-сојүлүр, өлдүрүлүрдүләр.
Нәһајәт, гаршыдурма 1988-чи илин нојабрында оз апокејинә чатды. Азәрбајҹанлылар pye һәрбчнләрпнпн комәјиндән истмфадә едән
ермәниләрин һүҹум вә таланларынын мүшајиәти imə Ермәнистаны
тәрк стмәјә мәҹбур олдулар. Үч ҝүн әрзиндә—-нојабрын 27-дән Ермәнистанын бмр сыра рајонларында, хүсусплә Бөјүҝ Гаракилсә
(Гугарк), Һамамлы (Спитак) вә Ҹалалоғлуда (Стспанаванда) дәһшәтлн ҹннајәтләр тәрәдплдп. Үмумпјјәтлә, 1988-ҹп ил әрзпндә Ермәннстандан 200 мнн нәфәрдән чох азәрбајҹанлы говулду, 185
јашајыш мәнтәгәсп бошалтдырылды, 217 нәфәр азәрбајҹанлы бу
вәһши акспјанын гурбаны олду. Ән бөјүк итки псә гәднм Түрк-Оғуз
јурду олуб, Азәрбајҹан тарихинин вә мадди-мэ'нэвн мәдәнпјјәтинин
бпр чох шәрәфли сәһнфәләрини көксүндә јашадан бојүк бпр әразиннн бүтүнлүклә дүшмән әлинә кечмәсп, дүшмән тапдағы алтында
галмасы олду.
Лакнн бу, һеч дә o демәк дејил кп, бпз үмумп Вәтәннмнзин бир
парчасы олан o мүгәддәс торпаглары һәмпшәлпк птирдик. Хејр.
Тарпхи тәҹрүбә ҝостәрир кп, Түркүн һәмншә бнр озүнә гајыдышы
олдуғу кнми, Түрк јурдларынын да һәмишә бпр әзүнә—Түрклүјүнә
гајыдышы вар. Башга созлә, Түркүн оз гәдпм јурд јерләринә тәзәдән
гајыдышы Түркүн талејидпр. Rə бу әсас верпр кп, Тарнхпн 1988-ҹи
ил бурулғанында әз дәдә-баба јурдларыны тәрк етмәјә мәҹбур едилмиш биз Ермәнпстан түркләри бу күн там бир пнамла дејәк:
Биз гајыдачағыг!
Бу күн дамарларында азәрбајҹанлы, Түрк ганы ахан lıəp
Вәтән өвлады анҹаг бир мүгәддәс пнамла јашамалыдыр—гојнунда
улуларымызын мәзарлары ујујан, үзәриндә мәрһумларымызын
мүгәддәс руһлары учан o доғма, ваһпд Азәрбајчанымызын бпр пар
часы олан гәдим Түрк-Оғуз торпагларына бпр күн мүтләг гајыдаҹағымыз инамы илә! Бәлкә дә сабаһ, бирнси күн, он ил, ијнрми ил
сонра бу, мүмкүи олмајачаг. Бәлкә дә онилләр кечәҹәк, нәсилләр
дәјишәҹәк, лакнн ҹан јаддашы унутса да, ган јаддашы о торпаглары,
o јурду, o Вәтәнп һеч вахт унугмајаҹаг. Әҹдадларымызын Којчәмизин, Дәрәләјәзимизин, Зәнкәзурумузун, Ведимизин, Зәнкибасарымызын, Ағбабамызын, Лорумузун, Дәрәчичәјпмизин... башы
үзәриндә учан руһлары бир күн нәвә-нәтнчәләримнзи чәкиб
апарачаг o гәдим јурдларымыза, јурд јерләрпмпзә. Бәлкә ат белиндә,
әлләриндә гылынч кедәчәкләр, бәлкә ән мүасир силаһларла кедәчәкләр, бәлкә мүдрикликлә, ағылла фәтһ едәҹәкләр o торпаг168

лары дејә бплмәрәм. Лакпн Түрк оғлу мүтләг гајыдаҹаг o торпаглара! Биз гајыдачағыг!
♦

O Әлжбәрли. Гадим |үрк-оғ>'з јурду "Ермәиистаи". Ьакы. "Сабаһ"
нәшријјаты, 1994.

һәчәр Перлпјевн
АЗӘРБАЈЧАНДА ГАЧГЫНЛЫГ
НИН КӨКЛӘРИ

ИРОБЈН-МЛӘРИ-

Азәрбајчанлыларын гачгынлыг талејннпн тарпхн кокләрп проблемп Вәтән тарихпмпзпп өјрәнплмәмпш сәһпфәләрппдән
бпрпдир. Бу мәсәләнп арашдыраркәп унутмаг олмаз ки, Азәрбајҹан
халгынын дндәркпнлпк талејн XVIII әсрпн илк онплликләрнндә баш
всрән һаднсәләрлә бплаваситә бағлыдыр.
1721-чп илдә Исвсчлә бағланмыш Нпштадт сүлһүндән сонра Руснјаиын нмперија амбнснјалары даһа да артыр. Оз нәзәр-дпггәтпни
Шәргә јөнәлдән, Загафгазпјада вә хүсусән дә Каспијаны әјаләтләрдә мөһкәмләнмәјә чаи атан I Пјотр, Бакы галасынын әлвсрпшлп чоғрафн мөвгејпни гнјмәтләндирмәјә бплмәздп. 1723-чү нлдә
Бакы pyaıap тәрәфпндән шиғал едилдпкдән сонра Русија бурада
озүнүн империја сијәсәтпнп јерлтмәјә башлајыр. Бу снјасәтлә барышмајан Бакы әһалпси Руснјанын мүстәмләкә спјасәтпнә гаршы оз
е’тпраз сәсинп јүксәлднр.
Јерлп азәрбајҹанлы әһалисиппн руслара гаршы негатив мүнаспбәтннн корән I Пјотр, пшғал етдијн әразндә Русија үчүн сосиал база
јаратмаг планларыны реаллашдырмаға чалышЫр. Касппәтрафы әразидә христианлары јерләшдирмәјп мәгсәдәујғун һесаб едән импера
тор "ермәннләрп вә днкәр хрпстианлары нәјпн баһасына олурсаолсун Ҝпланда, Мазандаранда, Бакыда, Дәрбәнддә јерләшдпрмәјн
зәрурп һесаб едпр". I Пјотрун башга бпр фәрманында бнлдприлирдп
кн, "чыхарылан мүсәлманларын јеринә хрнстпанлары јерләшдирмәк
лазымдыр”.
Лакпн I Пјотрун олүмү онун планларыны реаллашдырмаьа пмкан
вермәдп. Bə Азәрбајҹан халгынын гачгынлыг талејинпн ачы сәһифәләрн XIX әсрпн плк плләринә тәсадүф етдп.
Шималп Азәрбајҹан l^cııja тәрәфпндән пшғал едилдпкдән сонра
чарпзм бурада мүсгәмләкә спјасәтиипн тәркпб һнссәләрпидән бири
кочүрмә кампаннјасыны реаллашдырмаға башлајыр.
Бу сијасәтн чар һокумәтп Күлүстан мүгавпләсннп бағламамышдан әввәл јерптмәјә башламышды. Ермәннләри ишғал олунмуш
Азәрбајҹан торпагларыиа кочүрмәјп сүр'әтләидирмәк мәгсәдплә
Снсианов һәлә 1805-ҹп плдә оз мәкчубларында ермәнпләрпн архиреји Иоаннесдән хаһиш сдирдп кп, кочүрмәни тезләшдирсин. Спсна169

нов ha бел? Османлы империјасы ермәннлорннп дә бу кампанмјаја
чәлб етмәјә чалышырды. Снсиановун со'јлорп Бајазид, Гарс, Эр
зурум ермэнплэриндо үмпд пшыгы ојатмыш во онлар дәфәләрлә pye
команданлығыпа чар мүтләгнјјотинпн һпмајоеннн гобул етмәк арзусунда олдугларыны бнлднрмпшдплор. Түркмончај мүгавпләси
бағламдыгдан сонра Ираидап Шималп Дзәрбајчана интенсив олараг
ермәннлор кочүрүлмрјо башланмышды. Чар l’ycujacı.ı 1828-1829-ҹу
пллордо Ираидам бураја 6.976 анлә во ја 35.560 ермонп көчүрмүшдү.
6.946 анләдән 2551 анлә—Иахчыванда; 266 анло Ордубадда, 3000
анло—Гарабағда; бу һесабламалара әсасоп бело нәтичојә кәлмок
олар км, 1395 амло Ированда јерлошдпрнлммшдп.
Чар Русијасынын ншғалы во јермгдпјн мүстомлоко снјасәтп мло
барышмајам Азорбајчан халгы чыхыш јолуну емпграспјагачгынлыгда корүрдү. I Руснја-Иран мүһармбәсм дөврүмдә јалныз
Гарабағ ханлығындан 4.845 амло Аразыи o гајына көчмүшдү. Кәнҹә
галасы сүгут егдпкдон сомра шәһәрп 2 0 0 амло тәрк стмншдм. 1 Русија—Иран мүһарибәси дөврүндә исә Ҝонҹә ојалотннп 1500 ајрым амлоем тәрк етмншдм. Бу просес һабелә Шмрванда да баш верммшдм.
Азорбајҹанлыларын гачгынлығы Түркмончај мүгавнләсн бағландыгдан сонра да давам едмрдм. 1828-1829-чу млләрдә Иахчыван
әјаләтмни 1400 азәрбајчанлы амлосм торк етммшдмр. Бәмбәк бөлкәсмндә нсо XIX осрмн оввәлләрнндо ҹәрәјан едән һадисәләрлә әлагәдар олараг, ҹидди демографмк дојпшнкликлор баш верммш вә 1831чм ил үчүн бурада азәрбајҹанлы әһалпнмн фамзм хејлм азалмышдыр.
Бу вәзнјјәт Азорбајчанын дмкәр тармхм торпагларында да тәкрарламмыш во Pycııja дөвлотп Шималн Азәрбајҹапда тармхм јаддашын
унудулмасы үчүн бүтүн тодбмрләро ол атмышды. Ҝөјчә көлүндән 6
верст горбдә јерләшон Каваһ адланан оразм Ново-Бајазнд, Сүрмолм
торпағы мсо Александропол олмушду. Чармзм бу оразмләрдо дә
мүстомлокә-көчүрмо сијасәти јерндәрәк, азәрбајҹанлылары сыхышдырыб, дәдә-баба јурдундан дмдәркмм салмыш, ермәнмләрм мсә Осмамлы ммпермјасындан кочүрүб кәтирмншдм. O дөврүн статистик
мо'луматлары бу керчәклмјп өзундә муацон дорәчәдә әкс етдмро
бмлмишдир.
Белолмклә, олдә едә билдијммнз фактмкм матермаллар во тармхм
сонодлор осасында бело тарихи мүһакимо јүрүдо бмләрмк ки, азәрбајҹанлыларын гачгынлыг-дмдәркмнлмк талејмнмн тармхм кокләрм
Русмја пмперијасынын Шммалм Азәрбајчанда јермтдмјм мүстәмләкә,
көчүрмә-хрмстманлашдырма смјасәтмммм ачы нәтиҹәләрнјлә бағлы
олмушдур.
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К иш нт р Шорифов
ХАЛГЫМЫ ЧЫП ДКНОП АСИЛЛСЫНДЛ КИЈ1СӘНИН РОЛУ
Узун мллордон борм халгымыза гаршы сојгырымы сијacəTiııııiH һәјата кечмрплмосиндә во азорбајчамлыларым ммдм Брмоммстам адламам ата-баба јурдлары Оғуз торпагларымдам депортасмја
сдмлмосмндо Ечммодзмн башда олмагла срмонм кмлсолормммн
"ролу" ((ювгол'адо дорочодә бојүк олмушдур. Кечән јүзпллмкдән үзү
бори ермәнм мплләтчмләри торәфимдом халгымыза гаршы төрәдмлән ашкар во кмзлм гырғынлара, торпағымыза шәрмк вә саһмб олмаг могсәдмлә апарылан тәблмғатлара во снлаһлы вурушмалара
дамр чар Русијасы во Совет деврүндә, еләҹә дә харичп өлкәләрдә
јазылмыш онларла момбәләр үзормндо апарылан арашдырмалар көстәрмр ки, азәрбајчамлыларла ермоммлор арасымда одавәтм гызышдырам во тәшкил едом, заман-заман халгымызым доғма тормаглары
олан Зәнкәзур, Ҝөјчә, Ирәван вә башга болкәлордон депортасмјаиы
һәјата ксчмрон башлыҹа гүвво кплсо во опуи отрафыида тогшанмыш
ермәми "змјалылары" олмушдур. Бу мәмболор Ечммодзмм башда ол
магла ермонп килсолорннпн мч үзүмү ачыр вә онларын чинајәткар
маһмјјотпнм ајдынлашдырыр. Икм милләт арасында давам едән
пғтпшаш во гырғынлар заманы килсәнин фәалмјјәтини дәрмндон
өјрәнмиш рус дипломаты кенерал Мајевскп "Ермәниләрин төрәтдмјм
күтлови гырғынлар" адлы китабында јазыр: "Ермәнп днн хадпмлорп
һаггыида бпр нечә сез демәк мстәјмрәм. Онларын дмнм фәалпјјәтп
олдугча чүз'мдпр. Ермонм дпн хадимләринин фоалиЦотп "Аллаһ кәламыны" халга чатдыр^агдан чох мүсәлманларла христианлар арарсындакы нмфагы гызышдырмагдан мбарәтдир".
Ермәнм кмлсәсп во онун емпссарлары дамм пкм халг арасында
ммлли әдавәт тохумуну сопмоклә ело вәһшмлпклор төрәтммшләр кп,
болко до дүнјанын ом годдар чанпләрн бело бу чүр чмнајотләр јол
вермоммшлор. Мпр Мөһсүм Нәвваб өзүнүн "1905-1906-чы пллордо
ермонм-мүсолман давасы" адлы әсәриндо јазыр кп, ермонп гулдурларынын намәрдҹоспнә јолда-пздо ток-тәк тутдуглары, јахуд архадан вурдуглары азорбајчанлылары корүнмомпш вәһшплпклә,—
дирн-дирп гол-гычларыны, бурун-гулагларыны косдпкдон сонра,
башына мых, јахуд нал чалараг өлдүрмүшлор. Елоҹо дә оллормно
кечән ток-тәк азәрбајҹанлылары Шуша јахынлығындакы Бағырган
дағы адланан јсрә апарыб, бојүк мшкәнчо илә өлдүрәрлор.мпш. Бело
ки, тутулмуш адамларын ајагларыны ашағы ојнлммш ајры-ајры ағач
будагларыма бағлајыб бурахарлармыш. Бунунла да инсан бәдәнп
парча-парча олуб ағачларын будагларында галармыш во гурд-гуша
јем олармыш. horra, болокдә олан 'бмр нечә ајлыг ушаглара бело
срмәнЈШормн рәһмләрм кәлмәммш, онлары аналарынын көзлорп
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гаршысында ајагларындан тутуб, јыртыҹы воһшп kiimii парчаламышлар. h ə r ra, инсанлыг снфотппп птирмпш бу ҹапиләр o:ı вәһшилпкләршш мүсәлмаплара јахшы мүнаснбәт костәроп ермоннлордон
бело әспркомәмпшләр. Бело кп, бпр күп ҝсчә вахты Молпк Шаһназаровуи iiəbəcii Чәмшпд бәј оз оврәтп илә бнр мәчлисдәп чыхыб евләримә кстдпјп јердә сплаһлы дашнак гулдур доетосн опларын
үстүпә токүлорок, мүсәлманларла достлуг етдпкләрпнә корә hop
мкпсшш өлдүрмүшдүр. Бунунла кифајотләнмәјпб, хәнчәрлә бојлу
өвротни гарныны japapar, ушағы чыхармыш вә доғрам-доғрам етмшпләр. Ор-арвада вә ушаға чәмп 53 јара вурулубмуш. M.M. Нәввабын ғәләмә алдығы бу әһвалатлар онун доврүндә баш вермпш вә o,
һәмнн һадпсәләрпн чохуиун шаһпди олмушдур. Б т срмәнп дашнакларыныи торотднкләрн вәһшплпкләрп Ојјуб Аббасовун "Зәнкәзур"
романындан да охујуруг. 'Зәнкозур маһалында азорбајчанлыларын
чылпаг бәдәнләрпиә гајнар самаварлар бағлајарағ онлары мпн ҹүр
пшкәпҹәләрлә олдүрдүкләрпнп ојрәнприк.
Шүбһәсиз ki i, инсанлығы mə'həbii паклыға чағыран, онлара ппслпкдән, әдавәтдән, залымлыгдан әл чокмәјп товсијо едәп, адамлары
әдаләтә, хејпрхаһлыға, һагға јолуна до'вот едән танры мэ'бэдпндо
азәрбајҹанлылара гаршы оз халгы пчәрнснндә дүшмәнчилик әһвадруһидјосн јаратмаг, өз ата-баба јурдларындаи дспортаснја сдәрәк онларын торпагларына јијәләнмәк нсгпгамәтпндә гызғыи ımı апармаг
кплсәннн әмәлләринә дабан-дабапа зпддпр. Кплсәнпн тәрбпјә етдпјп вә јетншдирдпји писан спфәтпип птнрмпш ермони ҹаниләрннин
гәддарлыгларыны көрдүкдон вә ојрәидпкдон сонра кенерал
Мајевскп костәрплән кптабында белә нәтиҹәјә кәлмишдир: "Ииди
iıco мән гәти олараг бслә гәнаәто кәлмншәм кп, вәһшиликләр
түркләрпн дејнл, бнр гисм Шәрг хрпстпаиларымын (ермәннләрнн—
Ш.К.) әмәлләридир ки, бпр-бнрпндән дәһшәтли гансызлыглар
еднр во сонра бүтүн бунларын һамысыны түркләрнн үстүнә
јыхырлар".
Кплсәнпп бу үздәннраг фәалпјјәти нечә-нечә алпм, дипломат вә
сәјјаһларын днггәтинн өзүнә чәкмпшдпр. В.Л. Величко озүиүп
"Гафғаз" әсәрмндә бело јазыр: "Нрмәни халгы тәрбнјә бахымындан
оз рәһбәрләрп тәрәфиндән атылмышдыр, оилары Аллаһ һәгпгәтп вә
писан әғлиидом дә ајырараг, сүн'п сурәтдә корлајырлар. Јери кәлмпшкәп дејәк кн, бурада әсасәи али ермәпн руһанпләрн күпаһкардыр". В.Л. Величко даһа сонра јазыр кп, hərra, Ечмпәдзмн монастырларындан бпрппп сахта рус пулу дузәлдәнләрә вернбмпш.
Вахтилә Ечмпәдзпиә сәфәр стдпкдән вә опун фоалифэтилэ јахындан таныш олдуғдан сонра фрапс1>13 алпмп барон де-Баи бело
јазмышдыр: "Бу кплсә бпр мүддәт сахта пул дүзәлдәпләрпп јупасы
олмушдур... Мәним бүтүи мпнпәтдарлығларыма бахмајарағ, мәи
сәмпмп олмалыјам. Бу моиастыр мәидә диип мәркәздән чох сијаси
мәркәз тәәссүрап.г јаратды". 11чмиәдзпппп спјасп фоалпј[јәтннн И.К.
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Канадцев, франсыз Жорж де Малевнл вә башгалары да кенпш ишьи лаидырмышлар. һсч дә тәсадүфн дејплднр ки, гәтп мшшәгчи во иртпчачы партнја олаи "Дашнаксутјун" ]906-чы плпн август ајында оз
гурултајыны мәһз Ечмпәдзпндо ксчпрмпшдпр.
Ермәнп кплсәләринип, танры кәламлары овәзинә, пкп халг арасына дүшмәнчплпк гохумлары соиән "мо'мии аталары" тәблнғат вә
тәшвпгатла кпфајәтләнмәјпб, һәм дә бу кплсәләрпи "омәлнсалеһ"
хадпмләри халгымызыи оз ата-баба торпагларындан депортаспја
сднлмәспндә, халгымыза гаршы тәҹавүздә во срјгырымда бирбаша
пштпрак етмпшләр. 1906-ҹы плдо lllyıııa шәһәрпндә ермәнпләрин
халгымыза гаршы апардыглары гырғынларла бағлы M.M. Нәвваб
јухарыда косгәрплои әсәрппдо јазыр ки, ермәнп миллотчпләриппн
үзүндон икп халг арасында давам едән пғтмшаш вә гырғыилардан
чана дојмуш садо ермәнплор Шуша кплсолоринин јералты гатларында мәх(|)п сурсат анбарлары олмасы һаггында кизлпҹо шоһор
губернатору, рус кенсралы Баујерә хәбор верпр во һомин анбарларын ләғв еднлмосннн толәб едирлор. Ҝенерал Баујерпн јаратдығы
дәстоләр кплсәлордә јохлама аиармаға башлајырлар. Јохлама нотиҹоспидә Гулппски, Сығырлппскн, Хаҹо Соһраб во башга кплсоләрдоп 44 әдоддон чох бомба, бпр печә тон, јүзләрло морми, түфонк,
хәнчор во патрон, елочә до бојүк мпгдарла динамит во евлорнн јапдырылмасы үчүи пстпфадо едилән мүхтәлмф маддоләрлә долдурулмуш сплаһ аибарлары ашкар едилмишдпр. hərra, Хачо Сөһраб кплсәсииин јералты гатындан азорбајҹанлылар јашајан мәһолләјә тороф
вурулмуш лағым да тапыблар. Торпағында јашадығы во чорәјини
једнјп халғын һәјатына гәсдетмок во торпағыпа шорпк чыхмаг мәгсәдило гулдур дашнак дәстәләрпнн снлаһландыран бу чәббәханаларып јарадычылары Тер-Ованесјанс, Тер-Арсеи Артапегов, ТерКарапет Вартапетов, Арзуманов, Мпрзабеков во Acaıyp Вартапстов
кпмп кешпшләр во кплсо хаднмлорн олмушлар.
Ермонп кплсоспппп бу (|)әалијјәти сои доврләр Ермонпстанын
олкомпзо ғаршы апардығы тоҹавүзкар мүһарпбодо до мүшаһидо
олуимушдур. "һәјат" гозетпппп 31 мај 1991-ҹи пл тарпхлп сајыида
дорч олунмуш "Кплсодә... сплаһ анбары" башлыглы Дағлығ Гарабағдан бәһс едон могалодо дејплпр: "Алты минаатаи, електрик дегонаторлары плә бпрлпкдо 16 әлдәгајырма мина, 130 олдогајырма әл
гумбарасы вә гумбараатаилар үчүн серпја пло бурахылмыш једди
ғумбара, радиостапспја үчүн нкп күтчү енержп блоку-ермонп japarлыларынын бүгүп бу снлаһ во дојүш сурсагы чоббоханасы... мајыи
29-да республика Довлот Гәһлүкәспзлпјп Комптосп әмәлнјјат групуItyıi вәССВИ Да.хплн Ишләр Назнрлпјп омэшщат пстнтаг групунун
һәрбп ғуллуғчуларла бпрликдә апардыглары ахгарыш омолицаты
заманы Әскәрап рајопундакы Гылычбаг срмәпп кәндпнпп (Ханабад
кәнд советлпјпндодпр) кплсәснндә тапылмышдыр".
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Бунунла бәрабәр срмәнп кнлсә хадпмләрн халгммыза гаршы
апарылан тәҹавүзкар мүһарнбәләрдә дә бпрбаша иштнрак етмншләр. Сон плләр орзпндә Газах рајопу илә һәмсәрһәд зоналарда,
еләчә до башга болкәлордо апармлан дојүшлор заманы олдүрүдмүш
кплсә хаднмлорп буиа әјанп сүбутдур.
Беләликлә, дејплонлор көстәрпр ки, һал-һазырда Ермәнистан адланан оғуз-түрк торпагларындан азәрбајчанлыларын депортасија
едплмәсиидә вә iikii халг арасында мпллн әдавәтпн тызышдырылмасында Ечмнәдзнн башда олмагла срмәнп кнлсәләрм во онларыи хадммләринин бөјүк фәалпјјәтн олмушдур.
М оиюлнхяпым Нс 'мог,
Лторбајчан Елмлор Лҝадсмнјасынын Лрхеолокнја во E r ı ı o ı p a ф и ј а Институту синграфика ı p y u y ıı V H мүднри, тнрих елмдәрн
доктору
ДАШ

СӘ ҺИ Ф Ә ЛӘ РИН

Ш ӘҺАДӘТИ

Азәрбајҹан президент!шпн фәрманы бнз тарпхчиләри дә
o фачпәлп күнләрә нәзәр салмаға чағырыр. Ермәни дашнакларынын
"Бојүк Ермәнистан" јаратмаг хүлјалары нәтичәсиндә 70 im әввәл
Ермоннстан Республпкасы јаратмаг мәгсәдһлә Зәнҝәзур, Ҝојчо, Ирәван во с. тарпхи-етник торпагларымыз Ермәннстан дөаләтннин әразиспнә гатылмышдыр. Бундан сонра һомин әразиләрдә галмыш
абпдолорпн дағыдылмасы ишп даһа да шпддәтләнмишднр.
Бу да сәбобснз дејнлдир. Тарнхн абпдәләр, гејд олунап әразидә
ермәниләрнн јох, азәрбајҹанлыларын додә-бабаларынын мәскунлашмасыны сәнәдләшдирпр. Бу просес чох-чох әввәлләр, XIX әсрин
орталарындан чар Русијасынын Гафгазы хрнстианлашдырмаг спјасәтиндән башлајыб. Мәһз o дөврдә Түркијә вә Ирандан Азәрбајҹан
әразпспнә планлы шәкштдо көчүрүлмүш ермәниләр Зәнҝәзур, Гарабағ вә ЈНахчыванда мәскунлашыблар. Бу тәдбмрдә чар Русијасы ермәниләрә јахшы торлаглар вермәклә чохлу күзәштләрә кетмншдир.
Онлара имтијазлар вермиш, Азәрбајҹанда онлар үчүн килсәләр тикднрмишдпр. Мәркәзи Дөвләт Тарих архнвиндә вә даш китабәләрдә
бу һагда күлли мпгдарда сәнәднәр вардыр
1978-ҹп млдә ермәниләр өзләри Гарабағда Мардакерт рајонунун
Мараға (сонра Ленннаван) кәндиндә Гарабаға көчүрүЛдүкләрннин
150 пллијппә һәср олунмуш абпдәдә учалтмышлар.
1988-ҹи илдә азәрбајҹанлылар дәдә-баба јурдларындан амансызчасына говулдулар вә Азәрбајчанын тарихи әразпсн олан Зәнкәзур,
Квјчә, Ирәван, Веди, Меһри вә с. јерләрдә бир нәфәр дә олсун азәрбајҹанлы галмады.
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Ахырыпҹы аккорду вурмаг үчүн ермәнилор һеч бир елми әсасы
олмајан сахтакарлыға башладылар. Онлар јалныз гејд олунан тарихи
әразиләрпмиздәки азәрбајҹанлылара мәхсус тарихи абпдәләри
дағытмагла кнфајәтлонмәмншләр. Азәрбајчанда тарпхи абпдоләрпн
бәрпасы идарәсиндә ишлојои миллијјәтҹә ермәнп усталар тикилтшор
үзорипдәки кпгабәли дашлары (осрлордоп бори тобиотип говғаларыиа спнә корпб, доврүмүзо годәр јашамыш иншаат китаболорини)
моһв етмишлор. Онлар бпналарда олан шобоколорә хач гојмуш,
Ичоршиоһорпн гала һасарына дашнак партпјасынын емблемини
һәкк етмншләр.
Ермәнн мәскәнләринә јанашы кәндләрдо азәрбајҹанлылара мәхсуе тарнхн гәбпрнстанлыглар дағыдылыб јериндо ермони гобирисганлығы јарадылмыш, тарпхп абидәләр тамамнлә моһв еднлмнш-

днр.
Ордубад рајонунун Ағры во Дер кондлорпндә сонрадан мәскән
салмыш ермәниләр бурадакы XIII-XVII әср абидолорпнн дағытмыш,
јерпндо оз елүләрини дәфн етмпшләр.
Биз, тәдгпгатларымыз заманы Дер кәндп гобирпстанында XIII
әсрә анд нкп сондугә парчасы, XIII-XVII осрлоро анд дорд сәндугә,
XVI осрә аид гоч һејкәллн бадо, Ағры кәндп гәбнрнстанында XIV
әсрә аид ики сәндугә ашкар едо бнлмпшпк. Шамахы рајонунун Калахана кәндпндә Једдп Ҝүмбәз адланан гәбпрнстанлыгда XIV-XVII
әсрнн абидәләрп тамамило дағыдылыб јерпндә үзүм бағы салынмышдыр.
Үзорнндә јашадығымыз торпаға, бпзә вәтондашлыг һүгугу верән
паспортларымыз — даш китабәләр мнн чүр һпјлә илә дағыдылыб.
Торпағын ермәнпләрә мәнсуб олмасыны, һнјлә плә слмн-дәлил,
сүбутлара үстүн кәлмок пстәјон ермонп "алнмләрн” сонра но исә фпкирләрнни дәјпшпб, мүеәлман абидолорпнни озләрннә мохсус олма
сыны, јазылары тәһрнф едәрәк, куја, китаболәрн јазан нсламы гобул
етмпш вә түрклошмнш ермәннләр әрәб дмлнни јахшы бплмәднкләрн
үчүн кптабәләрин јазылышында сәһвә јол вердпкләрпнн тәсдиг етмәјә чалышмышлар. Папазјан, Хачатурјан, АракелјаН бу фикрә мәним 1981-чн илдән чапдан чыхмыш "Азәрбајчанын хатирә абндәләрн (XII-XIX әсрләр)" кнтабымдан сонра кәлмншд!шәр.
Кнтабда Зәнкәзурун Уруд кәнднндәкн XIV-XVII әсрләрә аид гәбпрмстанлыгдакы гоч һејкәллн вә сәндугә формалы мәзар дашларындан сөһбәт кедпрдп. Абидәләр үзәрнидәкн гәдпм түркләрә мәхсус танрыларын—марал үзорпндә отурдулмуш ов гушлары, Тибет
өкүзү-јак вә шаман тәсвирләрн вардыр. Икн абидәдә "мнн евладн
Агван" (албан нәслиндәнднр) сөзләрн јазылмышдыр. Бу мәсолә даһа
чох мараг кәсб едпрдп. Чүнкп абидәләрнн кәшфннә сәдәр бүтүн
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тэдгпгатчылар христиан план албан тајфаларыныи хилафот дец.
РҮВДо диилориио јахын слан григорјан дпмнни гобул едиб ермэнплошмолорн, бпр һпссоспипн исэ күрҹү хачыиы гэбул едиб
күрчүләшмоләрп һаггында фпкпр јүрүдүрдүлор.
Уруд абпдолэри псә Зонкозур эразнсннло он годим заманлардан
албан тајфаларынми јашамасыны, онларын түрклошмоснни, јахуд
түрк олмасыны во пела мы гәбул етмәләринн сүбут едпрди.
Зәнҝозур оразпспндо һеч бпр заман албанларын-азорбајчанлыларын јашамадығыны "еүбут" етмәјо чалышан Папазјан вә
Хачатурјам үнванымыза һодо во боһтанлар јағдырараг, кптабәләрин
псламы гобул етмпш комсавад ермәнп хәттаты торәфпндон јазылдығыны нддна едорәк, оробчо "мпн евладп Агвап" сөзләрпнә һорфлор олаво етмокло "Лвлагум Вағудлу", "Әмнр Внсаг" кәлмәләрпнп
"охујуб", Урудда азорбајчанлылар јох, тејмурплор вахты түркләшдпрплмпш, псламы гобул етмнш ермонплорпн—Орбелјан нәслиндән
Буртсл кнјазлары Авлагум во оғлу Әмнр Висагын јашамалары һаггында нағыл сојлодплор. Һалбуки, Хачнкјан Матенадарандакы әл-.
јазмаларына осасон јазмышдыр кн, орбелјанлар XV әсрдо Урудда
кнјазлыгларыны сахлаја бнлмәјпб, Күрчүстанын Лорп дағларына
чокмлмншднлор. Лаҝпн бу слми мүбаһисоләрдә моғлубнјјәтә уғрамыш "һомкарларым" тозодон тәхрнбатларына давам едорок Уруд
гобпрнстанлығыны тамам дармадағын егдплор. Әкор онларын дсдпклорн доғру олсајды, абпдолори моһв етмоздплор, бүтүн дүнјаны
коздпрнб бар-бар бағырардылар. Лакпн сусдулар. Хачатурјанын
1987-ҹп плдо чапдан чыхмыш "Ермәнпстаныи ороб днллн китаболорп" осәрнно дахпл олан 290 кптабодәи 8 -нн чыхмаг шортнло галанлары Зонкозур, Чухур-Со'д, Нахчыван, Ҝәнчо, Ордубад, Әһлат,
Анн, Әрзинчан, Эрзурум абндәлорплпр. МүоллмфО керо бунлар haмысы Ермонпстан оразпспдпр.
Папазјанын 30 пл өнчо нәшр етдпрдпјп "Матенадаранын фарс
лилли сонодлори" Зонкәзурун Нахчыван, Нахчыванын да Азәрбајҹан олкоспно дахпл олмасыны сүбут едпр. Һәмпн сонәдләрдә
Ајыдоро, Зоғалдорә, һомидкол, Гарајонҹа, Бештопо, Дашхырман,
Колкогаја, Бөрклүгаја, Јашылбулаг, Јопҹајазы, Тпкмәдаш, Кечпгајасы, Додочај во бу кими түрк моншәлп топонпмлорпн ады чәкилир. Бу кондлорпн һамысынын ады ермониләшдпрнлмншдир.
1918-чп плнп март ајына годор Ирован губернпјасыида 198 конд,
1919-чу 11 ЛПН ахыр нкн ајы әрзнндо Ечмиәдзии, Сүрмолп гозаларында 34 кәнд, Ирован гәзасында Зәнкпбасардан башга бүгүн азәрбајчанлы кәндләри талан едилорәҝ дағыдыпмышдыр.
Брмәннлор азәрбајҹанлылары доғма јурдларындан амансызчасына чыхардыгдан сонда бүтүн јер адларыны дәјншмпшләр.

Ермонп "алпмләрпнпн" елмдо ојуи кпмн ачкозлүклорп онлары
сло бпр ағлабатмаз учсуз-бучагсыз ҹонколлпклоро салмышдыр кп,
оиун дорппЈшклорпндә гејл олуиан оразпләр козлорпно 'Тәднм Ермоннстан торпаглары" кнми корүнүр.
Папазјан, Хачатурјан, Акопјан кпмилор даш салнамәлорп тәһрпф
стдпҝлорп кимп јазылы монболордоки фактлары да утапмадан сахгалашдырмагдан чокпнмпрлор. Хачатурјаи ороб монболориндо ксдон "он-носора"—хачпорост созүнү "срмонп" кпмп тәрчүмо сдир. A.
Акопјан Әбдүррошпд Бакупнпн "Ҝитабп толхпс ол-әсар вә очајпб
әл-молпк ол-гоһһар" осәрпнпн 89-90-чы сәһпфолорипо "осасланараг"
јазыр кп, Абшеронда анчаг ермонплор јашамышдыр. һалбукн гејд
олунан соһпфолордо јазылмышдыр: "Lllohop (Бакы) јахынлығыпда
чохлу кондләр вар. hop кондин мөһком дпварл!>1 нстеһкам галасы
вар. Бу кондлорнн бүтүн оһалнсп хрпстнанлардыр.
Әввәла христиан ермонп демок дејил. Даһа сонра мо'луматы дпкор синхрон монбо во китаболәрло тутушдурмаг лазымдыр. Абшеронда Х-ХХ осрләро апд күллп мигдарда мүсолман — Азорбајҹан
абндолорп: мосчпд, түрбо, модрәсә, нпр, бојүк гобпрнстанлар вардыр кп, бунлар һамысы Акопјанын арзуларынын окспнодпр.
Елмло һеч бнр әлагәсп олмајан дедпјимпз ношрлор, мүбаһисәлор,
сәһв фпкпрләр бпр мәгсәд күдүрдү: ермонн миллотчилорпнин Азәрбајчан торпагларына олан иддиаларыиы "осасландырмаг". Букүнкү
һадисәләрпн тарпхп, јухарыда гсјд олундуғу кпмп даһа чох овволлоро ксдир.
1920-ҹн илдо "Азәрбајҹан" гәзетп јазырды: Гарс, Ирәван, Нахчы
ван, Зонкәзур, Гарабағ озко сүмүклорн үзорпидо "Бпрлошмнш Ер
монпстан" јаратмаг пстојон дашнакларын һәрбп програмларынын
анҹаг ајрыҹа бәндпнп тәшкпл едирдп. Ну оразпләр чохдан Ермәнпстан хәрнтоспно салынмышдыр. Индп псо онун роһбәрләрп хојалларындакыны һојата кечпрмојо чалышырлар". ("Азорбајчан", 2 апре.ч
1920 пл). 1920-чи плдо Зонкозур во Ированып Ермонпстан торкнбпно гатылмасы пло дашнак программный бир һпссосп һојага кечирплмишдпр. 70 нлдән сонра "бнрлошмәпин" пкпнчн морһолоси
башламышдыр.
Бүтүн бунлар костәрпр кп, Азорбајҹан презпдентннпн форманы
чох мүһүм соноддир. һомин сонодо мүвафнг олараг республнкамызда, шүбһәснз, бојүк ншләр корүлочокдпр. Бунуи токчо бу күн
үчүн дејпл, колонок үчүн до мисплспз оһомпуогп вардыр.
"Халггәзети". ЈЗјанвар ]99S-hu ил.
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УНУДУЛАРМЫ BƏTƏII ДӘРДИ
Орта јүзиллмкләрин плкин чагларындан дүнјанын бүгүн
оразплорнно јајылан ермәннләр өз мокрп, бојүк довлотчнлик
спјасотләри, фитнә вə фәсадлары ило чӘмнјјәтин бәдәнпндо бод
хассолн шпшә чевршшшпләр. Онларып баш бпләнләрп во ирәлидо
ксдонлорп бу јарамы нопнкн сағалтмаг фпкрнно дүшмомпш, окспно
гәрмојпнп гопарараг ону замаи-заман тозоломнш. 'Османлы
довлотпннн Шәрги Анадолу горпаггларына, Лхалспх пашалығына,
Месхетпјаја, Ирован губерннјасына, Нахчывана, Зонкозура,
Гарабаға, Шамахыја во Азәрбајҹанын бүтүн оразплорннә јајмыш,
нечә-нечә гапы бағлајыб, оҹаг сөндүрмүшлор. Бунун да әсасы Pycııja
империјасындан башламышдыр. Чүнкн, o, ермәнпләрн Ирәван
губернпјасы оразпспндо јерләшднрмәклә Түркпјә во Иран сорһәди
бојунча "Хач соддп" јаратмаға co'j ҝөстәрпрлп. Һоло I Пјотрун
дөврүндән давакар ермонилор һомпшә түрк дүнјасына гаршы
гојулмуш, онлара могсодләринә наил олмаг үчүн hop чүр комок
коеторилмишдпр. Елә инди до косторилир. О вахтлар да, бу күн дә
Ечмиодзин кплсоси ммперпјанын фптно лнбасы олмуш, нечә-нечә
гырғынлара, фитно-фосадлара роваҹ верммшдир.
Анкара унпверситетннпн профессору Д. Илдырым "Гарабағ
досјесп" (1990—1991) кптабында ермәнпләрин давакар давранышларыны во һпјлокәрликләрпнп ачыб костормишдир. O гејд сдпр кп,
Бпзанс императору IX Константин Мономак (1042—1055) үсјанкар
ермәнпләрпн
Грпгорјан
кплсолорпин
фптнә-фосад јувасы
адландырмышдыр. Үмумпфотло, o, ермонп килсолоринн дннп гијам
галдырмагда тогснрләндирмпшдир. Онлар бу əh'ohəhii бу күн дә
јашадырлар. Һеч узаға кетмојок. Ечмпәдзнн кнлсәснннн каталикосу
Вазкеипн Дағлыг Гарабағдакы фпгнокарлыгларла әлагодар 1988-ҹи
пл февралын 25-до Ермоннстан телевпзнјасы нло чыхышы буна
јахшы мисалдыр.
hop бнр халгын өз тарихи, өз талејн вардыр. Бпзпм до талејимизә
1905— 1906, 1915—1918, 1920-ҹи илорин гырғынлары, 1944-чү
нлләрин сүркүнлорп, 1948-1952-ҹп илләрпн кочүрмоләри, сүркүнләрп во 1988-ҹп илпн фолакотләрн, ганлы-гадалы һадпсолорп
јазылмышдыр. Москванын көзү гаршысында христиан ғоһумлуғуна
архаланан ермәнплор гәдпм Ирован губернијасында јашајан
азәрбајчанлылары ата-баба јурдларындан сплаһ күҹүно дндәркпи
салдылар. Јүзләрло кәндимпз бошалдылыб олпмпздои алынды.
Һомпшо азорбајчанлылара rapmı>ı кеноснд городом ермонплор
Ечмподзпн кплсоспндон алдыглары то'лнматлара ујғун олараг бод
омоллорпни һомншә давам етдпрмншләр. "Ермәнп кеноспдп”-нпп
мәнбәјп" адлы гүрк лүнјасы тарпхн дәркнси" (1987, № 2) кптабында
косторнлпр ки, Османлы дөвлотинпп дахпли пшләринә ғарышмаг
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үчүп горб довлотлорн во l’ycııja пмперпјасы һомпшо ермонн хәјаногкарлығ!.1ндан моһарогло псгпфадо етмишдпр. 1>у хојанәтдон нндн до
ЛБШ ССРИ-ппн дағыдылмасыпда, олкодо мнллп гырғынларын
а.човлапмисында моһаротло истнфадо сдпб во јепо до егмокдоднр.
Икппчп Әбдүл һомпди тахтдан салмаг үчүн ермәннлорип
васптоспло Осмаплы бапкыиы оло кечирмишдилор. 1>у гочрүбә бпр
печо пл бундан оввол Нрмонпстанын озүндо до ггггбиг едпллп.
Банкыјарыб 5 мплјондан чох пул анардылар. Корүнүр, бүгүн буилар
да Гарабағ һаднсолорннп горотмојо малдп во техники то'мннат
јаратмаг үчүн пмпш.
Тарихдон до мо'лумдур кп, ермонплор вахтпло Ванда, Зејтунда,
Мушда, Гарсда гпјамлар галдырыб воһшплнклор торотмпшлор.
Түрк ордусупу дахплдон сарсытмаг үчүн онлар Ван, Бптлнс,Эрзурум, Эрзпнчан, Гарс во башга вплајотлордо бојүк гырғынлар
торотмпшлор. Шоргп Анадолу бнр анда харабалыға чеврплмпшдир.
1988-чи илпн сону нсо ело бил һомпн бу һадпеолорпн давамы
олмушдур. Үч күн әрзнндо Ермәнпстаидан 200 мпндон чох
азәрбајчанлы силаһ күҹүпо, гол зоруна говулмушдур.
1828-чп илдә Түркмоичај мүгавплоспндон сонра Паскевнчпн
башчылығы плә 40 мпн ермони Ирандан Гафгаза кочүрүлдү. 1829-чу
пл Әдирно мүгавилосиндән соира ксшпш Багратунпнпн баишылығы
пло Әрзурумдан, Гарсдан 90 мпн ермонп Ировапа во Гафгазын
башга әразплорпнә котирплдп. 1828-чп илин јазында псә
Грпбоједовун роһбәрлиј пло 50 мнн ермонн Тобрпздон, Хојдан во
башга јерлордән кочүрүлүб Гарабағда, Ҝөјчо маһалында
јерләшдприлдм. Буна е'тпраз сдон бабаларымыз исо ҹәзаландырылдылар. Којчә маһалынын гәза моркәзн Коворәјо (НорБајазпдә) Гафгаз идарәетмо морркозпндән колон назпр ермәнпләрнн моһсулдар торпаглаГрда јерлошдпрлнмәснно гаршы е'тпраз
соалорини уҹалдан бабаларымызын чыхышларыны јатырмаг үчүн
озү плә икн атычы ротасы вә нки дағ топу во бпр казак ротасы до
котпрмпшдп. Көјчо маһалынын отуз кондпндо адамлара онларын
олп пло диван тугулмушдур. Лакпн халгын соспни батыра
бнлмодплор. Бпр-бпрпнпн ардыпча Зәнкозур, Дорочпчок, Күмрү
кондләрп ајаға галхдылар. Буна коро до Ковор гозасында нечо-нечо
кондлп бодон чозасына мо'руз галмыш, 13 нофор исо Ирован
галасына когшорплмпшдп.
Ермонп алпмләрп псо бу һадпсоләрп "Ермонп халгынын тарнхи
кптабында тамамнлә сахталашдырмыш, буну Нор-Бајазпд гозасынын 30 кондпндо ермонп во Азорбајчан халгынын чаризмо гаршы
плк бирко во бөјүк чыхышы кнмн гнјмәтләнднрмәјо чоһд көсторирләр. Гәрпбә бурасыдыр ки, Ирәван ханлығынын һеч ады
чокнлмнр. һалбукп елә һомин кптабда 1837-ҹп плдо Ирована колон
Бпрпнчп Николајын ермәнилорпн осасон шоһәрпн конарындакы
тәпобашында јерлошдирплмоспндоон наразы галдығы во онларын
шоһорин моркәзпндә јерлошд1 ıpıшмосннп толоб етдијн косторплир.
һогпгәтән до пмператорун гәрары соз олараг галмыр. O шәһорин
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моркознндо хрпстпаиларын сајмны артырмаг үчүи ҹиддн тодбнрлор
ҝорүр. 1828-1830-ҹу иллордо кочүрүлоп ормонплордон 392 нофорп
коһно ıııohop моһоллосппдо, 23 пофорн iıco Домпр булаг моһоллоспидо москуплашдырылыр. Корүпдүјү кпми, азорбајчанлылары o:ı
йети оҹагларыпдаи, догма јурдларындан сыхышдырыб чыхармаг
үчүн чнддп һазырлыг пшлорп апарылмышдыр, озү до кПмпн олп
пло? Бундам олаво, чар срмонилорп нјнрмн ил мүддотино бүтүн
всркплордои азад етмншдн. Грмәнн тарнхчнлори ııco буну
(аләрбајҹаплылары да козүно гатараг) срмонплорнн Ковордо чара
всркндоп пмтппа стднклорп kiimh голому вермокло срмонп
мүбарнзлнјинп, срмопи мнгнлабчылығынм шншнртмојо чоһд
костормшилор.
"Хорузун гујруғу бурда корүмүр", -дсјпб агалар. һом до бунунла
срмоип rapt 1ХЧ1шори оз рпјакарлдыгларыпы, сахтакарлыгларыиы да
бүрузо всрирлор. Мүпкп ело һомпн кнтабдаҹа, каһ чарып
срмонплоро күзоиЈтлориидон, гајғмларындан боһс сдплпр, ҝаһ да
ермонилор "чара rapmw е'тнраз сослоршш уҹалдырлар. һотта
"гнјам" едпрлор. Озү до азорбајчаплыларла бағлы олаи "тәвазөкарлыг" ондан пролп колир кп, Ироваи хаплыгы зорла 1>успјанып
торкибимо гатылан заман азорбајчаилылар бурада 74 фапз тошкил
едпрдп. Галап 26 фапз ııco "боша" адланаи христиан гарачылардаи,
ассорнлордон, језпдп күрдлордоп во днкор мнллотлордән пбарот
иди. Јалныз азорбајҹанын бу годим хамлыгы pye нмпсрнјасынып
понҹоснно кечондон сонра бурада ермонп ајағларыиын пзлори
артмаға башлыјыб.
Токҹо 1917—1918-чи нлим пјулупадок Ирован губерпијасынла 200
азорбајчанлы кондп гарот олуиуб јаидырылмышдыр. Oıı доггузунҹу
осрдон үзү бу јана, jo'mı 1917-чп нло кпмн Ирован во онун отраф
әјалоглорипдон I ммлјоп 529 мнн пофор азорбајчанлы зорла
кочүрүлмүшдүр. 1>у рогомлор (Ермо! il icran С П ’ МДТ архпвн 17—
19 6 шифролп сонодлордон котүрүлүб. Чох күман кп, пндп бу
сонодлор моһв едилмптдпр).
Ғ.рмонп тарихчилорп Ирован шоһоринп до ермопн шоһорм кими
голомо вернрлор. Дмма Ироваигулухапы һеч дпллорннә до
котпрмпрлор. Онларын
ујЛурма
ровајотлориндон бпрннло
косгорплпр кн, куја Јср үзүнү су баеанда Нуһун комисн бу јсрлоро
колпб чыхыр. l)o корүр ки, нлк дофо бурамыи сују чокплнб, торпағ
корүнүр. O, севпиҹнндон ермонп дилиндо (Coıı дсмо, Нуһ да срмони
пмнш, rohrolıo чокиб күлмојосон, исјлојосон?), "Јсрсвулп!" jo’ıııı Гуру
јердејә гышгырыр. By башабола ујдурмачылар һсч фнкпрлошмнрләр
кн, Ирован отрафларла мүгајпсодо хсјлп чококдо јсрлошпр во
бураныи сују өнчә чокнло бплмоздп. Һогга мпп пллордоп борп
ашыппарымызыи тојларымызда, шоплпклорпмшдо охудуглары
"Ирәван чухуру" саз һавасы да буна јахшы сүбутдур. By оразпдо он
һүндүр јер "Котан дағы" во Мурад топосп һесаб олунур. Јогпн ки,
Нуһ пејғәмбор до плк нөвбодә һәлә су алтынгда олан чокоји јох,
"Коган дағыны" "Јеревули" адландырарды.
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Тооччүб доғураи бпр до одур кп, бу тарпхчпләр Јерсвандакы
мејданлары, карвансаралары, мосчидлорп һсч днллорпно котирмок
псгәмпрлор. ilə үчүн? Она көро кп, бунларын адыны дәјшидирмок o
годор до acan дејнл. һомпн абпдолорпн үегүндокп даш кптабәләр
бупа пмкан вермнрдп. Воли, Ированда доггуз мосчпд варды: Кој
мосчпд, 1 'ала мосчпдп, Залыхап мосчпдп, һачыбојим мосчндн,
Ҝүллүклү мосҹпд, һүссјналыхан мосчндп, Иоврузолп мосчидп во
башгалары. Вурада 51 су дојпрманы олмушдур. Подо ııco 6 yiL'iapbiıı
да ады гутулмур. Мосолон, Доггуздојпрмаи, Вачыбојпм дојпрманм,
Моммодхан дојпрманы, Сүбһангулу дојпрмапы, (’ордар дојнрманы.
Ахы нсчо до с'тпраф етсннлор? Мосолон, Сордар дојнрманына
Mecpoıı дәјпрманы дејо бнлмозлор ки, Лмма јох, онлардан
нәҹпблнкдән, хејпрхаһлыгдан вә дүзлүкдоп башга hop шсј козломок
олар. Јогин көстәрплән собобләр үзүндонднр кп, шәһәрпн доггуз
годим һамамындан бмрпнпн
до ады чәкплмнр.
Мәсәлән,
Шсјхүлпслам һамамы, Залыхан һамамы, Тәпәбашын һамамы,
Фотәлп хан һамамы во с. Ированда мовчуд олмуш 35 бағдан
пндпјодәк бпрпнпн до ады тутулмамышдыр. Мпрзоробби бағы,
һачыбаба бағы, Зејналбој бағы, Чофәргулубәј бағы, һаҹыһомнд
бағы, Әлпхан бағы... Бу да тобппдпр. Ахы, һансы ермәнп
бағчылыгла шеһроттапыб кп...?
Вүтүн бунлар сүбуг едпр кп, Ированын годпм сакпнлорп
ермәнпләр јох, азәрбајҹанлылар олмушлар.
1918-чп нлнн мартындакы мүсәлман гырғынларындан да осас
мәгсод фнтно-фәсад торәдһб Ермоппеганы азорбајчанлылардан
тәмнзломок, бојүк ермәнп дөвләтп планыны һојата кечирмәк ндп.
Којчо маһалынын дағыдылмасы да бу могсәдлоро хпдмәт едпрдп.
1917—1918-ҹп пллордә Түркијодокп pye артпллсрпјасында команданлығы әло алан ермонплор кенерал Андронпкпи пштнракы нло
бурада ағлакәлмәз воһшнлнклор төротмншләр. 1918--1920-чи
плләрдо Көјчо маһалынын Кәвор гозасынын отрафында јерләшән
једдп азорбајчанлы коидпнпн—һачымухан, Ағ гала, Бығлы,
Әјрпронҝ, Ағзыбпрпн оһалпсп "Гызыл даға" говулмуш, бурада онлар
гар-борана дүшүб һолак олмушлар. Васаркечәрдә, Шишгајада
адамлар свлоро долдурулуб јандырылмышдыр. Гоҹалардан ешитднјнмо коро Auibir Әләскор до вотәндән дпдоркпн дүшәркән "Сары
нордән" Колбоҹәро ашан вахты донүб керн, вотоно бахыб ковролиб
во ермонплорпн Көјчә маһалына диван тутмасыны бело гәләмо
алыб. (Јаддашымда галанлары јазырам):
Бир илаһим һарда галды
Сөмти-сорағы Көјчәнмн.
Дашнаглардан дава галхды,
Дондү варағы Којчәнин.
Корүнмијиб бе.чә зүлм.
О ндү чырағы Көјчәнин.
Дашнаглардан гошун кәлди,
Ton вурду. т>'фан сјлоди.
İKİ

< үл омон корм;» i нфнлләр.
1>ој!!! Ллллһ лмли. Гјчәди.
Корүпмојиб Осла чүдм.

Соплу чмрлгм Којчожш...

Којчодоп, Лпадодудап, Меехетијадан, Ахалспх иашалыкыидаи
олүм содалары колопдо Чопкозур, Гарабағ Андроппкпн, Дплпҹаи
iıco лашпак ксисралы Багласарјапып ғулдурлары юрофмплон нирап
сдплпр. Азорбајчаплылара, түрклоро rapıııı.ı осл кеноепд торолмлирдп.
Бпрпнҹп дүнја мүһармбосн заманы Моһсотп турк-моринпм
фачполм күнлор|||М1 бпр годор јүпкүлләшлнрмок үчүп Бакы хсјрпдјо
ҹомпјјотп Хосроп бој Оултаповун башчылмғы ило ораја јардым
hej'oTiı к(>||лормМ111Д11 . Бу lıej'oro лахпл олам ıııaııp Оһмод Чанад
корлүјү фолакотлордон доһшото колороҝ ıııe'p.'iopıımııı бирппдо
јазырды:
Глрларм бојлммш
моч.чум.чар глны.

јандырдылар. Биз 29 мнн квадрат километрдән чох олан Ирәван
торпагларымызы,
бабаларымызын
гәбирләринн кавурларып
тоһгирләриндән гуртармалыјыг. Ирәваида кавур нофәси ııno
сондүрүлмүш Көј мәсчидпн шамларыны јандырмалыјыг.
Сон нлләрдә һөрмотли презпдентнмнз һејдор Әлнјевин
азорбајҹанлыларын XIX осрдән башлајараг депортаспјасы во
сојгырымы мосәләләрннн јүксок сәвпјјодо прОли сүрүб һәлл етмок
үчүн көстордпјн сә'јләр, бу могсәдлә бпр-бпрннин ардынча
пмзаладығы икн чох мүһүм форман һеч шүбһосиз башымыза
кәтпрнлмнш мүсибәтлори дүнја нчтпмапјјәтинә чатдырмагла
јанашы, мүбарпзо озмпмпзнн до артмасына, вотәпә дөнмәк
арзуларымызын керчәкләшмәсннә комок едочәкдир.
Nesib Namaz Bekiroğtu:

“AZƏRİ VƏ AXİSKA TÜRKLƏRİNİN FACİƏSİ”
KİTABINDAN:

Олом.чор чох. фогот м-'плры

һапы?

Ајаглар л ј г г ы н л л

iiio h k o t ii.

шаны
Галан лары корүб форјлда

коллмм.

Арадап ајлар, нллор огдү. Дашмакларын воһшплијп јаваш-јапаш
унудулдуғу бпр вахтда бело доһтотлп һалисолор Ҝојчо маһалыида
бир до 1988-ҹп плим гышымда городилдп. Декабрып гарлы, борамлы
куилорпидо Ҝојчо маһалыпын оһалпсшш балга, домпр, түфопк
сүнкүсү пло гыра-гыра говуб Колбоҹәро, Ҝодобојә отүрдүләр.
Гарда, шахтада лонанлары ҝеҹо лопа ишығында гарын алтындан
чыхарыб күчло һәјата гајтарыр, ајазда, шахтада чаиыны таишыран
гоҹалары, корполори псо дофн едирдилор.
Којчост күнлорпмиз до ело бу вахтдан башлајыб. Амма
үмпдпмпзп птпрмпрпк. Әкор аллаһ һагдырса вә бүтүн зүлмләрп
күрүрсо, кеч-тез оз диваныны да ı ypap. Әминәм ки, нә вахтса өз атабаба јурлумуза гајыдачағыг.
Моиҹо 1905 1988-ҹп млләр арасында Ирәвандан говуланларын
овладлары, Микојанла Сталпнин совдоләшмәсиндон сонра 1948—
1952-ҹи пллордо ҝочүрүлонләр, 1988-ҹи млин фәлакотмнә мо'руз
галаилар "Вогопи хплас етмәк" чомијјәти јаратмалы вә ардыҹыл
суроздо мүбарпзә апармалыдырлар.
Татарлардан нүмунә котүрмәк лазымдыр. Узун мүддот мүбармзо
апармагла бүтүп моһруммјјәтлорә, rohnıpjıəpə бахмајараг, Крыма
гајыглылар. Бағчасарајда, Симферополда мәсҹпдләрнн шамларыны
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...Hiç bir Ermeni milliyetçisi ve onları destekleyenler Türklcrin Ermeni topraklarına baskı ettiklerini diye bilmezler. Amma Çar Rusyası
zamanında Kuzey Azerbaycan'ı, Kafkasya'yı ve Türkiye'nin Karadeniz
sahilindeki topraklarını tutması tüm dünyaya malumdur.
Bu lopraklarda kendi hakimiyetini savunmak için Rusya'ya ancak Rus
qöçmenleri değil, Çar, Polonya, Sibirya ve Türkistan'da hakim olmak için
çok sayıda Ermeni Kafkasya'ya aynı zamanda Azerbaycan'a qöçürmeye
müvaffak olmuşlardı.
Hepimize belli olan tarihi belqelerde şunları isral cdiyor. Rusya'nın Tarhan Büyükelçisi A.S.Çriboyedov'un Ermenilerin tran'dan Karabağ'a
qöçürülmesi hakkında 1828 yıl 338 no.lu mektubu, N.P.Paukratov'un
İ.F.Paskeviç'e 1829 yılı 10 Ocak tarihte malumatı, Beliçkov'un, Çavçavadze'nin eserleri ve başkaları.
İran'dan Azerbaycan'a qöçmen Ermeniler Azerbaycan köylerinde yerleştikten sonra tran'da yaşadıkları mintikaların adlarını burada da devam
cttirmişlerdir.
Numune için Arkder-Mardakcrt, Kevcr-Beyazit, Qözeldere, Martunu
adlandırıldı. Marağı, Sarov, Maralgen, Çardağlı vs.
İran'dan Karabağ'a qetirilmig adlardır. Azerbaycan halkının misafirperverliğinden beynelmilelciliğimden vahşihane kullanan Ermeniler halen 18
yüzyılın sonlarından başlayarak onlara topraklarında yer veren Azerilere
karşı vahşihane politka izlemişlerdir.
20. yüzyılın başlanqıcında İran'dan qöçen Ermeniler kendilerini Kahdağanlar adlandırıyorlardı. Kahdağan Ermenicc qöçmen manasını veriyor.
Nüfusunun büyük bir kismi Azeri Türklerinde olan bu lopraklarda, İran
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qöçmenlerini yerieştirdiler. Qorrs, Mehri, Kalan, Sisyen, Karabağlılar
(Ararat), Dcrcyelez, (Jchekncdzor), Uluhanlı (Masis), Memerli (Artaşas)',
Qümrü (L.eninakan), Cclaloğlu (Stcpanavan), Akta (Razdan) Kevcr
(Kamo), Qüzeldere (Marluni), Basarqeçer (Vardenis), Çembcrek
(Krasnoselk), Şemseddin (Berd), Kervansaray (tcevan), Hamamlı (Spitak)
vc başka topraklarda qöçmcn Ermenileri kabul ederek, onlara doğma topraklarında sığınacak vcrmişlcrdir. Azerilcrin iyiliyi karşılığı 1905-1915
yıllarında Taşnakların kitle halinde Azerilcri katletmeye ve kovmağa başlamışlardır.
Böylelikle de Ermenistanda yaşayan azerilcrin bir milyondan fazla
mahvcdildi, bir kısmı isc vatanından mühacir oldular.
Alçak ermeni milliyclçileri , 1926 ydında İ.İ. Buharinin yayınlamış ol
duğu "Büyük Sovyet Ansiklopcdisi"ni okusaydılar kcndi vahşiliklcrini iyicc görürlerdi.
‘
İ.İ. Buhari şöylc yazıyordu: "1920 ydında İngilizlerden silah alan Ermeni Taşnak hükümeti İrcvan Bölgesindc Kars'ın Müslüman nüfusunu
katletti. Suraqel, Şerur-Derelejez, Çaraqurt, Sarıkamış illcri yakıldı ve küle
Çevrildi. Ermenilerin esas aınaçları Nahçıvan ve Karambağ’ın onlara verilmesi idi." (İ.İ. Buharin Büyük Sovjet Ansiklopedisi SH. 438 cilt 4, 1926)
Azerilcrin Ermenistan'dan kovulması 3'ncü dcfa ikinci Karabağ'ı Dünja
savaşından sonra olmuştur. 1945 yılının sonbaharında Ermenistan'a birleştirmek hakkında SSCB KP Mcrkezi komitesinin o zaman ki sckreteri Ma
lenkov bu mcktubu araştırmak ve cevab verilmcsi için Azerbaycan KP
merkezi komitesinin birinci sckreteri Mircafer Bağırova gönderir. M. Bağı
rov şu iddiaları reddetmişdir.
Bundan sonra Ermeni liderleri Azerilcrin çokluk teşkil ctdikleri bölgclerden sıkıştırıp çıkarma politikasıria başladılar. Bu maksat ile Ermçnileri
dış ülkelerden Ermenistan'a gcimclerini teşkil etmeye başladılar..
1947-1952 yıllarında Ermenistan'dan 150 bin Azeri Türkü doğma vatanlarından kovulmuştu..
Ermenistan'ın dağlıq illcrinden kovulmuş bu insanlar Azerbaycan'ın
sıcak bölgelerinde yerleştirildigindcn çeşitli hastalıklara tutularak ölmüşlerdi.
hrmenistan'da Türklere ait olan tarihi abidelcr uçurtulup dağıtıldı. 1988
yılında Ermenistan'dan son defa Azeri Türklerini yıllardan beri çizdikleri
plan csasında kovaladılar.
♦

Nesib NamazBekiroğlıı, A z e ri

vc A h ısk a tiirk le rin iıı fa c ia sı, Ç O R U M , 1992.
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Поило Лрвелнлчс,
филолоҝнја слмләрн доктору, срмоншпупис:

ГАРДЛШЛЫКЫМЬВА ХӘЈ1ӘЛ КӘТИРМӘМӘК

НАМИНӘ
һормотлп Ханзадјан!
Узу и мүддәт котүр-rpj етднкдон no тәрәддүлләрдон coııpa сизо
ачыг мәктубла мүрачпот етмәјн по һәмвәтонләрнннзнн- -мән үздоuııpar Баграмјан баталјоиуну no oııyıı башчысыпы нозордә тутурам—
Абхазпјада торотднклорн доһшотли омәллории hop бир күрҹүдо
јаратдығы һәјәчан во үроҝ ағрысыны сизо чатдырмағы горара алдым. O алчаглар мошһур ермәнп соркордоапиш адыпа лоҝо вурмуш
no oııyıı адынын колкоеиндо күрчү халгына хаинҹосино мүһармбә
е'лан етмишлор.
Моно ело ҝәлир кп, бу гаилы материалын һеч олмаса бпр hııccəcıı
ило спзн таныш етмәк во һәмвәтәнләриннзпи Абхазнјада торәтдпкләри ағыр чпнајәтн нәзәрпнпзә чатдырмаг пнсолмазды:
Мзпја M., 23 јашында (атасынын xahıımıı плә гызын фамилијасыиы кәстәрмпрәм), Сухумпдә, Гогуа күчәсиидәки оз евиндо ермопп
јараглылары тәрәфпндән груп һалында зорланмышдыр. Сонра кеф
мәҹлпсм гурулмушдур. һушу өзүио колом Мзпја M. автоматлан ачдығы атоишә једдп гулдурдам үчүнү олдүрмүш, дордүнү јараламышдыр. Јерлп сакмнлордән кммсо ону кпзләтмпшдир, лакпн орада олап
ермонп гызы јснпдон әлә вермпшдмр. Еаталјондан кәлондор ону
һәјотә чыхармыш, јенпдән зорламыш, озаб вермиш, гулагларыны вә
бармагларыны космиш, coııpa ııeo күлләломишлор.
Сентјабрын 10-да Сухуми рајомунуи ән гәдпм копдп Акафда ермәни јараглылары Раулун, Илја Папијанын, Аизорун, Менерин, Orap
Гогуанын, Hopa Аронијанын, Kyra Картапаныи aımə үзвләрини
мәһв етмиш, евләрнни јандырмышлар. Акафда 27 нофәр бу һүчумун
гурбаны олмушдур.
Даһа бпр нечә факта диггәтинмзм ҹәлб етмәк пстордмк, чәнаб
Ханзадјан. Пшабп кәндиндо ермәни јараглылары 11 иофәри олдүрмүшләр. Онларыи јарысы гадынлар иди. һамысыны бир евә топламыш во орада күлләләммшләр. Опларын һамысы олдүрүлдүкләрп
һәјәтдоҹә дофн едилмпшдмр. 20 еви јандырмыш, дашынар вә дашынмаз әмлакы талан етмишләр. Онлар бағыра-бағыра дејирмиш:
"Сиз күрҹүләри бу торпагда јашамаға гојмајачағыг?".
Нпно Дејсадзеии өзүнүн хүсусп евмндән чыхармыш вә ораја Армавпрдон олан бир ермәни кочүрмүшләр.
Күрчүләрии мин бир озабла Ишхва кәнднндә тнкднкләри моктәбн ермәни ушагларына всрмишләр. Тавнсуплеба кәнднндо дә бело
етмпшләр.
Ишхва кәндиндә ермәниләр груп һалында Нина Квпарасхелијаны
зорламыш вә өлдүрмүишәр.
185

Отобап кәндппдә Капо Чапаваны вэ 83 јашлы дәјпрманчы Доме
Квелабајаны она көрә олдүрмүшләр ҝп, онлар өз евләрннә ҝпрмиш,
әрзаг "оғурламаг" пстәмпшләр. Чаргебп кәндиндә 9 7 ев јандырылмышдыр.
Гудава кәндиндә Резо Хабурзанијаны вә онун оғлуну оз евиндә
олдүрмүшләр.
Отобаи кәндпндә (зәрәр чәкәнпн xahııınıı imə ад-фамплијасыны
костәрмпрпк) 19 јашлы кәнч оз евпнә ҝпрмәҝ истәјәркән һәбс едмлмпш, бағындакы армуд ағаҹындан ајағындан асылмыш, ону јелләдәрәк мәрҹ кәлмпшләр—кимнн күлләсп боша чыхмаз. Јаралы
кәиҹм бөјүк чәтинликлә хплас етмишләр.
Отобап кәндиндә ата вә оғул Спгуалары һәбсә алмыш, онларын
әл-ајағыны бағламыш вә бычагла боғазларыны кәсмишләр.
Тсебелда кәндпндә педагог Ироди Папманы өлдүрмүш, үрәјини
чыхарыб итләрә атмышлар...
Ҝүрчү вә ермәнм халгларынын тарихиндә елә бпр девр олуб ки,
онларын гардашлыг мүнаспбәтләрн позулмушдур. 1918-ҹи млдә ермәнп дашнак һөкумәтп меншевпк Ҝүрчүстанына гаршы мүһарибәјә
башламышды. Бу мүһарпбә чох хејпрхаһ адам олан һованес Туманјаны сарсыгмышды. O, Јереваида галан оғулларындан тәләб етмпшдн кп, Ҝүрчүстана гаршы мүһарнбәјә кетмәспнләр, әкс һалда o,
валпдејн кпмм онлары лә'нәтләјәчәк. Бу, бөјүк мәһәббәтин тәсдпгн
пдп. һәмпп факт халгларымыз арасында гаршылыглы мүнасибәтин
тарихинә дүшдү. һованес Туманјан бунунла архајынлашмады, Ермәнпстан вә Күрҹүстан һокумәтләрпнә мүрачиәт едәрәк гардаш
гырғынына сон гојмаға чағырды. Ган ахыдылмасыны дајандырмаг
үчүн o һәршејп едпрдн. Онун бу хејпрхаһ һәрәкәтләринә күрчү шаири Тиспан Габидзе дә гошулду вә ону мүдафнә етди.
Тәбпндир ки, мејдана белә бир суал чыхыр: һәмвәтәнләри Абхазнјада етннк тәмпзләмә апаранда вә ннднкп дөврдә мүаснр ермәни
јазычылары һарада пмишләр, инди һарада вә кимнн тәрәфнндәднрләр?
Мәкәр амшенләрнн (Абхазнјада јашајан ермәниләр амшен диалектиндә данышырлар) әлејһинә чыха биләҹәк һованес Туманјан
кими бирчә ермәнп јазычысы да тапылмыр?
Сәһв етмирәмсә, тәкчә маршал Баграмјанын гызы баталјона онун
атасынын адынын верилмәсинә е'тиразыны билдирмншдир. Вәссалам.
Бпр нәфәр дә олсун ермәни әдәбијјат хаднми сәсини учалтмады,
һамысы кәнара чәкилди. һәтта Тбнлисидә јашајан ермәни јазычылары да ағызларына су алыблар.
Чәнаб Ханзадјан! Ермәнпстан һөкумәтннин бэ'зи үзвләри билдирмишләр ки, Абхазијада јашајан ермәниләрә тэ'сир көстәрмәк
үчүн һеч бпр ммканлары јохдур. Нечә дејәрләр, һамы да билир ки,
бу, ағ јаландыр.
Гарабағда мүһарибо башлајапдип аз conpa мәп Јсревавда олмушам, орада Гарабағ гачгыплары влә корүшүб сөһбәт етмишәм. Оплар
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ачыгча с'тираф сднрдиләр: "Km Гарабағда чох јахшы јашајырдыг,
алчаг нечо нлднр Јсрсвапдап бшо раһаглыг вермирднлор, тәблнғат
амарыб биш ојрадирдилор ки, Гарабағы Aзлрбајчапдан гоиармалы в.ә
голоб стмәлијнк ки, опу Ермоннстаила бирлотдирсиилэр". Абхазнја
ермәнпләрипә кәлдпкдә нсә, бурада "чнданы чувалда кизләдә бплмәзләр". Абхазпјада ермәниләрә гаршы кобудлуг вә гәддарлыг һалы
олан кпмп, Јереван һәсәд апарылачаг дәрәчәдә оперативник костәрпр, әввәл Тбнлнснјә, сонра псә Абхазијаја бојүк нүмајәндә һсј'әтләрп кондәрпрдн. Өз һәмвәтәнләрпнмн һүгугларынын тапдаланмасы фактларыпы ајдыплашдырмаға башлајырдылар.
Ҹәнаб Ханзадјан! Мән снзә, Ермәнпстанын ән һормәтлн јазычыларындан бпрннә мүрачпәт едпрәм. Үмидварам ки, смз озүнүзүн
бојүк пүфузупуздан пстмфадә едиб һөкумәтнннзн вә халгынызы Абхазпјада јашајан ермәнпләрин бу горхулу јолдан чәкнлмәсинә вә
күрчү халгы плә гардашлыг мүнаспбәтләршш бәрпа етмәјә
чағырачагсыныз.
"A 'sopönj'UiH" eəiemu. 20 опрел 1996

Салех бей
АРМЯНСТВО
(Отрывок И) книги)

А сшс раньше... В труде американского ученого Джастина
Маккарш приведены следующие данные о заселении Закавказья, а точ
нее территории Азербайджана, армянами.
В период 1828-1920 гг. в щхщессе осуществления политики царизма,
паправзеннон на преобразование демографической елрукзуры населения
Закавказья в пользу христиан за счет мусульман. " более 2-х миллионов
мусульман были насильственно изгнаны, неустановленное их количество
убило... Дважды, в 1828 и 1854 гг. русские вторгались в Восточную Ана
толию... и дважды вынуждены были уйти, забрав 100 тысяч армян с со
бой на Кавказ, где их поселили вместо эмигрировавших (изгнанных] или
погибших гурок (азербайджанцев) (Провинция Эривань, в настоящее
время республика Армения, до 1828 г. была заселена мусульманами на
80 пронензов). В войне 1877-1878 гг. Россия захватила район КарсаАрдагана, вытеснив мусульман и поселив зам 70 тысяч армян... При
мерно 60 тысяч армян переселились на Российский Кавказ во время
событий 1895-96 гг... Миграция в эпоху первой мировой войны вылилась
в почт равный обмен—400 тысяч армян из Восточной Анатолии на 400
тысяч мусульман из Кавказа".
Добавим и признание "самого" Балаяна: "Жители его [Еревана|—это
приезжие люди. Исшнных ереванцев практически нет".
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Вот таким образом искусственно создана царизмом (а чатам больше
вистским режимом) на землях азербайджанцев Армения "впервые За всю
историю в 1918 г.".
Итак, зри Кривые ножки на которых армяпстпо ковыляет к своему
"победному" концу: болезнь наци >ма. азарт картежника, армянская
"цивилизация" терроризма, бандитизма, мародерства, вплоть до замуровання детей в трубе. А но части ннвплизанни. выходит. армяне действнтсльно достигли вершины, оправдав предсказание Жан Жака Руссо:
"цивилизация приведет к варварсгву".
♦

Салех бел Армянство. Баку, Елм, 1994.

Иахтияр Наджафов
ЛИЦО ВРАГА
(Отрывок из книги)

..."Дашнакцутюн"—'это имя врага, лицо которого мы хотим
показать в нашей книге.
Долгое время это лицо оставалось как бы в зени. спрятанное за гус
той дымовой завесой лжи, дезинформации и воплей о "много
страдальном" армянском народе. Только сейчас эта завеса стала понем
ногу рассеиваться и армянские националистические круги, которые вот
уже более века следуют на поводу у дашнаков, предстают в совсем ином
свете—в обличье безжалостного и наглого агрессора, не гнушающегося
никакими провокациями, готового на любые подлости и жестокости,
чтобы воплотить в жизнь бредовую мечту о "Великой Армении".
Me предваряя того, что будет подробно изложено в книге, заметим,
что это лицо врага мы уже видим, перенесясь в 90-е годы прошлого ве
ка. когда банды дашнаков п других армянских националистов развязали
кровавые столкновения в восточных вилайетах Турции. Тогда эго обер
нулось переселением десятков тысяч армян в Закавказье, где они уже
давно свили себе гнездо благодаря протекционистской политике цар
ского правительства, вытесняя оттуда постепенно коренное—в основном
мусульманское—население. Именно покровительство российских вла
стей сыграло роковую роль в этом массовом проникновении армян в
Закавказье. Их сочувственно принимали, обустраивали, выделяли им
земли, давали пособия как "несчастным беженцам—христианам", они же
уподобились змее, которую отогрели на своей груди ( за что она и ужа
лила потом своего благодетеля). Такому процессу активно способствова
ли войны России с Турцией—после каждой очередной войны новые
волны псреселениев-армян устремлялись в российские пределы.
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1) 90-х годах прошлого века, после того, как провокации армянских
националистов в Турпин окончились крахом и в результате пострадали в
первую очередь сами же армяне, центр подрывной деятельности
"Дашнакцутюна" переместился в Закавказье и именно с этого момента
начинаются тяжелые испытания дли всех народов, до этого мирно здесь
сосуществовавших. Террор, политические убийства, налеты вооружен
ных дапшакских банд, массовое истребление мирных жителей—вот что
принесли дашнаки и другие армянские папноналпсти своим соседям.
1905-й год остался кровавой, незаживающей раной, в ис тории азербайд
жанского народа—здесь он. может быть, впервые увидел вплотную лицо
Прага, до этого таившегося во тьме и тайно вынашивавшего свои ковар
ные замыслы. Именно тогда, в 1905 году начал проводиться в жизнь и
обрел реальные черты армянский план "размежевания", т.е. насильст
венного изгнания азербайджанцев е их исконных земель с целью созда
ния чисто армянских анклавов, могущих послужить основой для пла
нируемого армянского государства.
Напомним, что и тогда, в 1905 году, армяне нигде в Закавказье нс
составляли большинства, а значит это государство можно было постро
ить лишь за счет захвати земель соседних народов и выживания отгуда
коренных жителей. Именно в эти годы дашнаки создают свою мощную
и разветвленную организацию, дублирующую фактически все государст
венные структуры: армию с генеральным штабом, милицию, суды и тай
ную полицию, террористические организации, разведку и контрразведку,
профсоюзы, печать и т.д.
♦

Наджафов. Лицо врага (История армянского национализма в Закав
казье в конце XIX—начале XX в). Баку, "»лм". 1993.

Юрий Помпеев
КРОВАВЫ Й ОМ УГ КАРАБАХА
(Отрывок из книга)

...1989 год начался с Обращения властей Азербайджана и
Армении "К гражданам, покинувшим постоянные места проживания":
"Все мы должны прислушиваться к призыву М.С. Горбачева: сделать
все, чтобы тот, кто вынужденно покинул места постоянного прожива
ния. быстрее вернулся к своему родному очагу".
Ко времени этого лицемерного при зыва ("Вы истосковались по труду
на своей земле, ваши глаза соскучились но родным горам и долинам,
сады ждут тепла ваших рук") Армения изгнала практически все двухсот
тысячное население азербайджанской национальности. Беженцы рои-

лись п Баку, выходили на площадь перед аданаем ЦК, их с плачущими
детьми уговаривал сам Ветров, сажали в быстро пригнанные автобусы н
отправляли туда, откуда их выгнали. А там, как показал ход событий,
лнтнлзербайджанскля истерия ни ил день нс прекращалась. И можно
понять, почему па площади появился плакат. "Терпению—предел!".
Власти Азербайджана отказывали беженцам в просьбах расселить их в
географической среде, близкой но климатическим условиям покинутой
родине, то есть Леппнакапу. Кнроваклну. Спитаку. Гурсалы. Слры-алы.
Аргумент одни: мы—горные люди и просим поселить нас не в ЛосАнджелесе и даже не в Дилижане или Москве, а на суверенной терри
тории Азербайджанской ССР—в Нагорном Карабахе. В это же время из
Апшсрона в Карабах организованно переехало 20 тысяч армян "для адап
тации в условиях горного климата".
Одна из беженок, активистка женского движения Санубар Абдуллаева
задавалась вопросом: почему мы вместо надежды испытываем разочаро
вание? И обвиняла в преступной самоуспокоенности бакинские власти,
нс взявшие на себя ответственности за судьбы беженцев. Она пыталась
объяснить изгнанным, что "фактическая власть на нашей земле принад
лежит Москве, в липе безликого человека, нннпчно заявляющего моим
соотечественникам, что войска в Карабахе находятся для защиты армян
ского населения, а также предлагающего моим азербайджанцам так на
зываемое временное переселение из своих деревень, дабы нс нагнетать
напряженность и раздражение у армян".
Это слова Санубар Абдуллаевой точно отражали позицию тогдашнего
лидера Азербайджана Абдурахмана Везирова. Обращение к двум народам
вернул,ся "к своим очагам с миром и чистым, открытым сердцем" было
продиктовано Москвой, чтобы создать идеальные условия для бакинских
армян. Некоторые из них продавали свои дома и квартиры за высокую
цену и. получив пособие, выясняли максимально благополучные условия
в лучших городах России. По сведениям коменданта Особого района
города Баку генерал-лейтенанта М. Колесникова, к концу марта 1989
года из 190 тысяч лип армянской национальности выехало 23 тысячи
человек. Из них—семь тысяч в Армению, остальные в РСФСР. Данны
ми о переезде армян в Лос-Анджелес генерал-лейтенант не располагал.
Беспомощность Везирова и других руководителей республики, их на
плевательское отношение к собственному народу уже в самом начале
1989 гола вели к социально-политическому взрыву. Эго прогнозирова
лось любым непредвзятым наблюдателем. Занимаясь трюкачеством и
шутовством вроде компьютеризации и строительств бань в селах, по
садки ореховых рощ и бурной деятельностью но возвращению варварски
изгнанных азербайджанцев, Абдурахман Везиров не мог ответить на три
самых животрепещущих вопроса, во многом определивших ход после
дующих событий.

Как случилось, что депортация нескольких тысяч азербайджанцев из
Армении еще до сумгаитских событий замолчалась и не была предана
широкой огласке в стране?
Как случилось, что руководство республики нс настояло на открытом
судебном процессе над всеми участниками сумгаитских событий, чтобы
стало видно, кто есть кто?
Ответ республиканских, уже перестроечных властей только па эти два
вопроса помешал бы политическому акробатизму народного депутата
Армении Игитяна. который потряс страну и мир, утверждая на Съезде,
что тихие, мирные армяне, спеша в числе первых вкусить плоды пере
стройки, вышли с лозунгами "Ленин, партия, Горбачев", а туг подоспел
Сумгаит. Мы нс чувствовали,—нажимал Игнтян,—что прогрессивная
часть Азербайджана, ее интелегснция осудила этот акт насилия. "Если бы
это совершили армяне, я бы встал и попросил извинения перед всем
советским народом и перед всем миром".
Ответы на два приведенных вопроса, конечно, с риском для будущей
политической карьеры (ЦК КПСС и помощники Генсека из армян были
в силе и разуме), но зато ради сохранения достоинства народа, заставили
бы депутата Игитяна встать и извиниться хотя бы перед азербайджан
ским и армянским народами. Везиров и его сподвижники на Съезде в
Кремле, выслушивая частые обвинения в геноциде, даже нс воспользо
вались ответом М.С. Горбачева на этот вопрос, прозвучавшим в июле
1988 года: "Геноцид—это определенная политика, расовая, организован
ная. а не стихийная... Геноцид—эго политика уничтожения, сознательно
проводимая по отношения к какому-то народу или к меньшинству. По
чему же выходку бандитов вы хотите приписан, всему Азербайджану? О
каком геноциде можно говорить?".
Тем паче, что и Горбачев запамятовал эти справедливые слова, а ис
каженное представление о "карабахской проблеме" продолжало торжест
вовать в общественном сознании. В него вдалбливался новый стереотип
азербайджанца—фашиста, душмана, панисламиста и национал-карье
риста, а главное—противника демократических перемен.
И тут самое время поставить перед Ве тровым третий вопрос.
Как случилось, 'по ночное избиение дубинками, изгнание безоруж
ных людей с площади имени Ленина в Баку 5 декабря 1988 года, было
замолчано и замято, хотя в больницах оказалось немало раненых?
Более того, Везиров применил тогда репрессивные меры против сво
его народа, изгоняя людей с работы, раздавая выговора и прочие админстративные порицания огромному числу неугодных руководителей и
служащих. Республиканские средства массовой информации сообщали,
что власти преследовали наркоманов, хулиганов, женщин легкого пове
дения и экстремистов, заполонивших площадь.
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И нс стыдно было власгьимущим током ложью унижать свой народ?
И па ложь распространилась на нею страну под пндом угодной тогда
борьбы с нс<|юрмаламп. будто многотысячные массы людей, ежедневно
ьтполннкннпс площадь п нлбс|тсжную и требовавшие от властей решеипя
карабахской проблемы и прекращения оскорблений в свой адрес, со
стояли сплошь m экстремистов, мафнотп п хулшанов.
Нет. это было гражданское пробуждение народа, который десятиле
тиями растлевался п смирялся со шом. ттюршшшмея вокруг во времена
Алиева. И как еще могли обратить на себя внимание люди, терпению
которых наступал предел, когда им со всех' концов света кричали о
Сумгаите, о жертвах-армянах и убнйцах-атербайджлннах?! Это была тапштиая |>еакцня Рта Кули, шакомна Гумилева, рискнувшего жнтнью
ради сохранения человеческого достоинства.
♦

Юрий Помпеей. Кровавый омут Карабаха, Баку. Итлатсльстно ’Лтсрбайджан",

1992.

III.
ТАРИХ СУСМУР
ТАРИХ ЈАШАЈЫР

Талиб Мусајсв
ЕРМӘНИСТАН ТҮРКЈ1ӘРИНИН ОДИССЕЈЛСЫ
1945-46-ҹы плләрдә Чәнубп Азорбајҹандакы азадлыг
һәрәҝаты илә бағлы чох кениш ишләр апарылырды. һәтта Аразын o
тајында, ҹәнубда кино фмлмләр чәкнлпр, кениш тоблиғат кедирди.
Шнмалла чәнубун бирләшмәснндән сөз кедирдп. Бу, ермәни
лидерләри арасында чидди сөз-сөһбәтә, ваһнмәјә сәбәб олурду.
Ермәнпләр чндд-ҹәһдлә ордунун Ирандан чыхмасы үчүн чалышыр,
бунун үчүн бүтүн гејри-легал јоллардан исшфадо еднрдпләр. (Јери
кәлмпшкән, гејд едим ки. Совет Ордусу Ирандаы чыхаи заман чәнуб
пнгнлабынын башчысы Пишәвәрп до Азорбајҹана гајытмышды.
Онун сүрүҹүсү маскаланмыш ермәнн иди. Машын гәзаја уғрамыш,
еүрүчүјә һеч нә олмаса да Пишәвәри һәлак олмушду. Сонрадан
сүрүҹү Ермәннстана гајытмыш, орада јашајыб ишләмишдир.)
Ермәннләр бу фикирдә идипәр кп, әкор Ики Азәрбајчан бнрләшсә
ССРИ-дә Украјнадан сонра ән бојүк республика мејдана кәләҹәк, бу
исә Ермәнпстан вә Күрчүстанын сыхышдырылмасына, рекионда
онларын мөвгеләрпнин зәнфләмәспнә сәбәб ола бпләр. Мәһз буна
көрә до ермәниләр Ермонистаны кенишләндирмәк вә ермәнн
миллотпнин сајыны артырмаг үчүн тәдбпрлор корүб јоллар
ахтарырдылар. Ән үмдә мәсәло Нахчыванла Гарабағы Ермәнпстана
бирләшдирмәк мәсәләси иди. Она көрә до Ермәнпстанын
советләшмәсинпн 25 иллпји мүнаспботплә 1945-ҹп илнн нојабр
ајында Сталинә мәктуб көндәрилмиш, Гарабағ вә Нахчыванын
Ермәнистана верилмәси бир даһа хаһнш олунмушду. Азәрбајчан
Республикасы рәһбәрлијинин (М.Ч. Бағыров) pə'jıı сорушуларкән,
ҹаваб верилмишди: мәркәзи рәһбәр органлар разы оларса Шуша
истисна олмаг шәртилә Гарабағ о заман верило биләр ки,
Азәрбајчанын әзәли торпағы олан, һал-һазырда оксәријјәт
азорбајчанлылардан нбарәт олан үч рајон—Басаркечор, Веди во
Гафан Азәрбајҹана всрилсин. Бу мәсолә Ермонпстанын коләчәк
планларына зидд олдуғуна корә мәсәләннн һәллн ачыг галды,
ермәниләр мә'јуслашдылар.
1945-чи илин 2-чи јарысында ермонн әһалисннин сајыны
артырмаг мәгсәдило харпвдән Ермәннстана 450-500 мнн ермәнинин
көчүрүлмоси гәрарлашдырылды. Бу могсәдлә ермәни емиссарлары
Франсаја, Ирана во ермәниләр јашајан бнр чох өлколорә е'зам
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олундулар. Мүәјјән гәдәр ермәниләрин кәлмәсн башланды. 1946-ҹы
плинг әвәлләриндә Республика активиндә Мәркәзи Комитәнин
биринҹн катибинә суал верилди ки, Григори Ардемович, хариҹдән
кәлән 500 мин ермәнини јерләшдирмәк Ермәнистан үчүн чәтин
дејилмн? Арутјунов ҹавабында бплднрди ки, бу барәдә Микојан,
Бернја, ССРИ харичи ишләр назнрннпн мүавини олан Дегоназов
көмәк етмәк үчүн сөз верибләр. Арутјуновла Берија Күрчүстанда бир
јердә ишләммшдиләр. Онун Ермәнистана биринчн катиб кәлмәсинә
сәбәб Бернја олмушду. Беләликлә, o вахтлар республикада
азәрбајчанлыларын Азәрбајчана көчүрүлмәсн вә кәтирилән
ермәипләрин бнр һиссәсинин имкан данрәснндә азәрбајҹанлылар
јашајан ән мәһсулдар кәндләрдә јерләшдмрилмәси барәдә гејрнрәсмн данышыглар кедирдн. һәләлик мәктәб, дин, дил вә с.
проблемләрлә әлагәдар бу мәсәләләр баш тутмурду.
1947-чн ил нојабрын 28-дә Ермәнистан КП Мәркәзп Комитәојн дә
азәрбајчанлылар јашајан рајон партија комитәләринин
биринчи катибләринии вә республиканын ән јүксәк вәзмфә саһибләринин нштиракы илә кениш бүро иҹласы кечирилди. Ән тәәччүблүсү
о иди ки, бүроја азәрбајчанлы јашамајан рајонларын катибләри
дэ'вэт олунмамышдылар. Бүрода Арутјунов чох кениш чыхыш
едәрәк гејд етди ки, мән Москвада оларкән Микојанын, Бернјанын,
Дегоназовун гәбулларында олмушам. Бу гәбуллар вахты Бағыров да
бизимлә сөһбәтләрдә иштирак едирди. О вахт Микојан Бағырова
демишдир: "Јолдаш Бағыров, Арутјунов кәнардан 450-500 мин
ермәнн кәтирнр. Снз исә чох бөјүк . әзаб вә зәһмәт чәкиб
Минкәчевпр су анбары тикнб, канал чәкир, електрик стансијасы
гурурсунуз. Бу мәгсәдлә сиз 600 мин һектар истнфадәсиз торпаглары
јарарлы һала салыб, истифадә едәҹәксиниз. Ермәнистанын харичдән
кәлән 500 мин ермәнини јерләшдириб ишлә тэ'мин етмәк үчүн имкан
вә шәраити јохдур. Сиздә исә 600 мин һектары беҹәрмәк үчүн
чәтинликләр јаранаҹаг. Мәсләһәтдир ки, сиз бир-бнринизә көмәк
едәсиниз вә бу мәгсәдлә Ермәннстанда јашајан азәрбајҹанлылары
Азәрбајҹана көчүрүб, 600 мин һектар јени торпаглары мәнимсәмәк
ншиндә истифадә едәсиниз, хариҹдән кәлән ермәниләр исә
азәрбајҹанлылар јашајан јерләрдә мәскунлашсынлар". Бу мүиасибәтлә дә биз Бағыровла разылыға кәлдик. Мән Јеревана зәнк едпб,
Ермәннстанда Јашајан азәрбајчанлыларын сајыны сорушдум вә
икнмиз бирликдә Сталин јолдаша бу мәзмунда мәктуб јаздыг.
(Арутјунов мәктубу вә Сталинин дәркәнарыны чох шадјаналыгла
бүрода иштирак едәнләрә охуду). Сталин дәркәнарда јазмышды:
"Разрешить в добровольных началах из Армении переселить 100-150
тысяч азербайджанцев в зону Юор—Араке Азербайджана". Бүрода бу
дәркәнар ермәнләр тәрәфмндән чох бөЈүк севинч вэ шадлыгла
гаршыланды. Бүрода үч азәрбајчанлы—Зәнкибасарын катиби
Гәшәм Шаһбазов (мәним јанымда әввәлләр икинчи катиб
ишләмишди), Гарабағлар рајонунда мәни әвәз етмиш Ч. Вәлибәјов
вә мән иштирак едирдик. Ишләдијим рајонун бөјүклүјү, дикәр
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катибләрин дә мәни өзләринә ағсаггал билмәсини вә
республикадакы нүфузуму нәзәрә алараг биринчи созү мәнә
вердиләр. Мән чыхыш едәркән гејд етдим ки, 1918-чи илдә
Ермәнистандан говулмуш азәрбајчанлыл^р Мил-Муған дүзүндә
јерләшдирилмиш, онлардан чоху малјарија-јаталаг хәстәликләриндән гырылмышдылар. Чамаатын Күр-Араз саһилләринә көчмәјәчәкләрини вә Сталинин "көнүллү" јазмасына истинад едәрәк дикәр
сәбәбләри көстәрмәклә гәти е'тиразымы билдирдим. Мәним бу
кәскин е'тиразым бүрода чох бөјүк наразылыға сәбәб олду вә ермәни
рәһбәрләри тәрәфиндән мәнә һүчумлар башлады. Һәтта Арутјунов
деди: "Мусайев, тебя судить будем. Перед этим народом, который тебя
любит".
Бир чох тәклиф вэ тәнгидләрдән сонра Назирлэр Советинин
сәдри С. Карапетјан тәклиф етди ки, Мусајев јәгин ки, өз сөзүндән
пешман олду. Она бир дә сөз верэк. Икинчи чыхышымда дедим:
"Басаркечәр рајону республиканын ән бөјүк тахьшчылыг рајонудур.
25 мин һектар тахыл әкир. һејвандарлыгда вә түтүнчүлүкдә
республиканын эн һәлледичи рајонлардан биридир. Харичдэн кэлэн
ермэнилэр иеэ дағлыг вэ дағәтәји рајонлара кәлмир. Кәлсә дә бир
илдә 50-100 аиләдән артыг кәләси дејил. Она көрә дә көчүрүлмәјә o
шәртлә разы оларам ки, биринчиси, имкан даирәсиндә көчүрмәјин.
Йкинчиси, . кодурсәниз дә кечикдирин, көчүрүлән јер дә аран
олмасын. Бу илин дөвләт мәһсул планларыны азалдын. Јох, бунлар
да олмаса, мәни катибликдән азад един. Чүнки рдјонун игтисадијјатынын 80 фаиздән чоху азәрбајҹанлыларын әлиндәдир. Көч
башлајарса, ишләр позулачаг вә сиз. л ә һаглы олараг мәни
партијадан кәнар едәчәксиниз".
Мәним бу тәклифими нәзәрә алараг Басаркечәр рајонундан
азәрбајчанлыларын көчүрүлмәси 1951-52-53-чү илләрин планына
дахил едилди. Көчүрүлмә мәсәләси мүзакирә едиләркән
көчүрүләнләрин иҹтимаи вә шәхси мүлкијјәтләринин апармалары
һагда һеч нә дејилмирди.
Белә сөһбәт кетди ки, мал-һејван, техника Иттифаг мигјасында
Ермәнистанын һесабындадыр. Шәхси мүлкијјәтләр исә әкәр алан
оларса сатылсын. Анчаг бу гуру сөз иди. Hə алан вар иди, нэ дэ
алмаға имкан верән, шәраит јарадан! Беләликлә, бүродан сонра
көчүрмә ишләринә чох һазырлыгла, чидди гајдада башланылды. *
Мэн 1948-чи илин -јанвар ајында Бакьща Бағыровун гәбулуна
кәлдим. Мәни гәбул етди вэ чох сәрт данышды. О да ешитмишди ки,
мән көчүрүлмәјә зидд олмушам. Онун мүнасибәтини јумшалтмаг
наминә 1942-чи илдә олмуш бир һадисәни јадына салдым: һәмин
илдә Ермәнистандан ордудан јајынанларын ичәриснндән 40 нәфәр
азәрбајчанлы вә 24 ермәни һәбс едилмишди. Бу заман ермәнидәри
чәримә баталјонуна көндәрднләр. Азәрбајчанлылардан нсә 18
нәфәрини Басаркечәрин колхоз базарында күллӘләдиләр. Дикәр
күлләләнмә көзләјәнләрдән 22 нәфәр һаггында Азәрбајчан һөкумәтн мэ'лумат алан khmVi, , Ермәнистан рәһбәрләри илә данышыг
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апарыб бунун гаршысыны алды. Бундан сонра Бағыров мәнә гаршы
бир гәдәр јумшаг мөвге тутду вэ мои она тэмкннлэ делим: "Јолдаш
Бағыров сизин һимајәниздә јашајыб ишләмәјә чамаат һазырдыр.
Анчаг бпр нечә шәртимиз вар:
1. 1918-чп плдә кәчүб кәләнләрдән Мнл-Муған зонасымда
гыздырма, јаталаг во бпр чох башга хәстәликләрдән јүзләрлә анлә
мәһв олмушдур. Әкәр мүмкүнсә, көчәнләрә дағлыг вә дағәтәјн
рајонларда јер верии. Бпз бојүк мәмнунмјјәтлә вә чох твв бнр
заманда кочүб кәләрпк.
2. Ичтиман вә шәхсп мүлкијјәтпн Ермәнпстандан кәтнрилмәсмнә
орада шәрапт јарадылсын вә имкан верплспн. (Мэн она тәклпф
етдпм кп, Басарҝечәрдән 20 км, Кәлбәчәрдән ııcə 8 км аралы олан
Гарагојунлу колхозунун 8 мпн гојуну, 1000 баш малы, 150 аты вар. Бу
галачаг ермәннләрә, јахшы олар кп, бу кәнд кочсүн Кәлбәҹәрә вә оз
малларыны да апарсын).
3. Кочүрмәнм тезләшдирмәк үчүн Ханлар рајонундакы кочүрүлмүш алманларын евләрпнә бнзим рајонунун әһалпсшшн јсрләшмәсинә иҹазә верәспниз".
Әлавә олараг изаһ егднм кп, мәннм ишләднјпм рајонун
көчүрүлмәсп 51-52-53-ҹү плләрдә планлашдырылыб. Чалышарам
пмкан дапрәспндә тэ'мнн едмм. Бүтүн бунлардаи еонра Бағыров
мәнә әмлакын чыхарылмасы һаггында гәрар олаҹағыны бплдпрдп.
Әлавә олараг тапшырды кп, Ханлара алман евләрпиә һансы кәндин
әһалпспнп көчүрмәк истәјнрсәнсә, o кәнднн рәһбәрләрпнп мәнпм
јаныма кондәр. Мән дә рајонун ән бојүк кәндп олан Зод кәнди совет
сәдрп Бала һаҹыјеви вә партпја тәшкнлат кагпби Ҝмрзалы Пәснрову
онун јанына көндәрдим. Бағыров онлары гәбул еднб, Ханлара
кечмәјә иҹазә вердн. Кочмә ишп бпр нл мүддәтпндә чох мүтәшәккил шәкмлдә тәшкил олунду вә зодлулар кочдүләр. Зод чамааты
Ханлара көчүб кәләнә гәдәр Азәрбајчан Республпкасынын дахнлн
мшләр назпрм пшләјән X. Григорјан, (сонралар Бағыровла бнрликдә
мәһкум едилмпшдм) өз гоһум вә достларыны Ханларда алман
евләрнндә јерләшдпрмпшдн. Ханлара ҝочән зодлулар алман
евләрпндә јерләшмпш ермәниләрп зорла чыхарыб "јолдаш Бағыров
бу евләрп бнзә верпб" дејәрәк озләрп мәскунлашырдылар. X.
Грпгорјаныи халасынын јерләшднјп еви совет сәдри Б. һаҹыјев зорла
бошалдыб озү мәсҝунлашмышды. Инди дә Б. һаҹыјев оз ушаглары
илә бнрликдә һәмнн евдә јашајыр.
1948-чи илдә Ермәннстанда азәрбајҹанлыларып јашадығы
рајонларда ншләјән рәһбәр пшчпләрипдән рајкомун 2 нәфәр
бирннчн катпбп, 6 нәфәр 2-3-ҹү катпб, 6 нәфәр рајоы пҹранјјјә комптә сәдрп вә мәркәзн апаратларда шнләјән бпр чох азәрбајчаилы бу
вә ја башга бәһанәләрлә ншдән азад едплдпләр. Елә бу дөврдә
Гарабағлар рајону Веди рајону илә бпрләшдпрплдп вә ермәнп Р.
Азкәлднјан бпрннҹи катиб тә'јин едилди
Азәрбајҹанлылар јашајан рајонлардан 13-үндә ики дилдә гәзет
нәшр олунурду. 1948-чи илдә 9 гәзетпн нәшрп дајанДырылды. 4
гәзетдә псә азәрбајчанҹа јазыја чох аз јер вернлдп.
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1948-ҹп плдән башлајараг республмкада Азәрбајчап дилпндә
фалиЈЈӘТ көстәрән педагожн, тпчарәт, кәнд тәсәррүфаты
техннкумлары бағланды. Ирәванда 1928-чи плдә гәшкнл олунмуш Ч.
Чаббарлы адына театр республпканын учгар рајонларындаи олан,
озү дә рајон мәркәзн там ермәнп олан Басаркечәрә кочүрүлдү.
Мәгсәд мәннм әлнмлә геатрын бағлапмасы үчүн реал ıııəpaırr
јаратмаг иди. Ишләднјпм мүддәтдә театрын јашамасына luəpaırr
јаратдымса да, мәни Москваја охумаға кондәрмәк ады илә
вдзпфәдән узаглашдырандан сонра јерпмә тә'јнн олунан Ағајан
театрын бағланмасы һаггында rəpap чыхарды. Ермәнпстанда олан
азәрбајчанлы рәһбәр ишчиләр мүхтәлпф адларла ишдән азад
едилир, јерләрннә ермәннләр тә'јпн олунурдулар. O чүмләдән мәним
јернмә Tə'jıın олунан Ағајан мән олмадығым мүддәтдә рајон
гәзетинин адыны дәјишднрди. һәмчнппн ермәниләрлә гарышыг
олаи Јарпызлы, Гызылвәнҝ, Јухары Зағаллы, Кәркпбаш вә Ганлы
кәндләринпн там кочүрүлмәснни тэ'мнн етди. Бу илләрдә
азәрбајҹанлы мәктәбләрнндә интнзам зәпфләдп, мүәллимләрмн
әмәк һагларынын верилмәсп вә онларын јашамалары үчүн бөјүк
чәтпнлнкләр јаранды.
1948-чи Ш1дә кәнд тәсәррүфаты мовсүмү баша чатдыгдан сонра
Веди, Гарабағлар, Ечмиәдзпн, Әзпзбәјов вә бир сыра башга
рајонлардан зор-хош әһалиннн кочүрүлмәсп башланды. Бу
аиләләрпн көчләри Ирәван, Гәмәрлп, Ширазлы, Дәвәли дәмпрјол
стансијаларына төкүлүрдү. һәфтәләрлә ачыг һавада сојугда
галдыгдан сонра вагонлар верилпрди. Дәмир јолундан кәнарда олан
рајонларын әһалпсп псә автомобилләрлә, арабаларла вә с.
көчүрүлүрдүләр. Дүзүнү дејәк ки, мәҹбурп кочкүнләр Азәрбајчанда
да јахшы гаршыланыб јерләшдирилмирдпләр. һәтга јадымдадыр ки,
озү Ирәвандан олан Мустафа Топчубаиюв бпр дәфә Москвада
мәнпмлә корүшәндә кочәнләрпн јахшы глршыланмамасы, онларын
ағыр вәзмЈЈӘтм барәдә Бағырова мэ'лумат верднјпнп б1 шдпрдп.
Хошлуғла көчмәјәнләрп нсә пнзпбатн јолла көчүрүрдүләр.
Мәсәлән, Нојемберјан рајонунун азәрбајчанлылар јашајан Ләмбәли
кәнднндә ермәнпләр нүмунәвн совхоз јаратмаг гәрара алмышдылар.
Бурадан азәрбајҹанлылар тэ'чилн кочүрүлмәлн пдп. Лакпн
көчмүрдүләр. Ирәвандан јүк автомашынлары, мплис дәстәсн
кендәрпб онлары зорла көчүрүб Ҝүрчүсган кәндләринә
текмүшдүләр. Буну билән Күрчүстан һөкумәтп ләмбәлпләрп зорла
Ирәван дәмпрјол стансијасына гајтарыб төкдү. Гышын гарборанында онларын вәзидјәтинп бплән "Совет Ермәнистаны"
гәзетпнин редактору Ҹ. Вәлнбәјов МК-ја демәклә Ермәнисгганда
вәзпфә вә һөрмәтпмп нәзәрә алыб мәнә зәнк етди вә вәзнјјәти
данышды. Мән ııcə чох чәтинликлә бораида-гарда 2 саатлыг јолу 14
саата Севана кәлиб орадан Ирәвапа кетдпм. Мәркәзп
тәшкнлаглардан машынлар котүрүб Севана гајытдым. Ләмбәл1 шәрп
Севандан Зағалыја пароходла, Зағалыдан ııcə әввәлҹәдән рајонда
сәфәрбәр етдијим хпзәк вә киршәләрлә Зод вә Ағкилсә кәндчәрннә
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.кәтирдпм. Зод-Ағкилсә Кәвдләриндә онлары јерләшдирдик вә
јашамалары үчүн лазым олан илкнн шәрантлә тэ'мин етдик. 1949-чу
илин сонунда мәи Москвада јенидән оз јеримә гајыданда рајонда
интизам там позулмушду, һеч бир план јеринә јетирилмәмишди.
Чамаат , пшдән сојумушду, јыр-јығыш, көч әһвал-руһијјәсиндә
идиләр. Илк нөвбәдә тохум алдым. Интиззмын мөһкәмләндирипмәсн үчүн тәдбирләр һәјата кечирдим. Әһали чидди гајдада ишә
гошулду. 1950-чи ил мәһсулдар олду.
Көчүрүлмүш Ганлы, Кәркмбаш кәндинин әһалиси кери гајытды.
Совхозу бәрпа етдик. Көчүб гајыданлары пшлә вә шәраптлә тэ'мин
етдик. Һәтта гајыданлардан Ш. Ибраһимову колхоз сәдри, һ.һәсәнову кәнд совети сәдри тә'јин етдим.
1951-чи илдә Азәрбајчана көчүрүлмәси нәзәрдә тутулан, торпағы
аз мәһсулдар олан Бабачан кәндинин әһалисинн, ермәниләрин
јерләшдирлимәси үчүн нәзәрдә тутулан, ән мәһсулдар олан
Гараиман кәндинә көчүрдүм. Рајона көндә.рилмиш 30 ермәни
аиләсини әввәлчәдән нәзәрдә тутулмуш Азәрбајҹан кәндләриндә
дејил, ермәнн кеКаләри олан Гырхбулаг, Көдәкбулаг вә Басаркечәр
: кәндләриндә јерләшдирдим.
* Рајонда сабитлијин бәргәрар олдуғуну көрән ермәниләрдән 1951чи илин октјабр ајындан Назирләр Советинин сәдр мүавини
Чарчуғулјан,
көчүрүлмә
комиссијасынын сәдрн
Мудафјан,
автомобил јоллары назири Арушанјан вә башгалары 150 јүк машыны
илә рајона кәлиб 600 аиләнин көчмәсини тәләб етдиләр. Рајон
әһалисинин мәни мүдафиә етмәсинә вә Сталинин "көнүллү" сөзү
јазмасына истинад едәрәк әһали көчмүр.дејә е'тпразымы билдирдим.
Бундан габаг рајкомун ишчиләри Јунис Рзајеви, Тапдыг Әмирасланову, Гара Мәммәдову вә башгаларыны кәндә көндәрәрәк,
комиссија илә кәндә кәләркән бизә нечә мүгавимәт көстәрмәләрини
тәшкил етмәләрини тапшырдым. Елә дә олду. 150 машыны 3 күн
рајонда сахлздыгдан сонра бош кери ғајтардыг. Рајона кәлмиш
комиссијанын вә машынларын бош гајытмасынын билән Ермәнистан Мәркәзи Комитәси вә Кировакан даирә комитәси 6 нәфәр
көндәриб азәрбајчанлыларын көчүрүлмәси ишиндә мәним јол
вердијим "сәһв вә нөгсанлары" јохлајыб, Мәркәзи Комитә вә Даирә
Комитәсинин бүросуТна чыхартдылар. Көчмә ишиндә јол вердијим
"нэгсанларымь;" гејд едиб мәнә шиддәтли төһмәт вә ахырынҹы
тапшырыг вфдиләр. Басаркечәрә көндәрилмиш "һөрмәтли"
комиссијанын вә 150 јүк машынынын бош гајтарылмасы, рајондан
әһалинин инзибати јолла көчүрүлмәсинә имкан верилмәмәси бүтүн
республикаја јајылды вә бүгүн бунлар республикада көчүн
дајандырылмасына сәбәб олду. Беләликлә, Ермәнистанда јашајан
азәрбајчанлыларын там көкүнүн кәсил^әси планларынын јеринә
јетирилмәсинин гаршысы алынды. 140—150 мин азәрбајчанлы
аиләси o вахтлар Ермәнистанда галыб јашады...

М аксим Мусајев
Лзәрбајчанлыларын Ермәнистандан нкннчи депортаснјасынын
шаһидн, ЛззрбаЈчан Ресиубликасы М нлл^ Мзчлисинин
депутаты

АЗӘРБАЈЧАНЛЫЈ1АРЫН ДЕПОРТАСИЈАСЫ
ИКИГАТ РЕПРЕССИЈА ИДИ
"Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга
азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына
көчүрүлмәси һаггында” ССРИ Назирләр Советинин сәдри И.
Сталин тәрәфиндән имзаланмыш 1947-чи ил 23 декабр Тарихли 4083
сајлы вә 1948-ҹи ил .10, март тарихлз) 754 сајлы гәрарлары Совет
һөкумәтинин азәрбајчаАпллара вурдуғу амансыз зәрбә иди". Атам
Талыб киши 1918-чи илдә илк дәфә депортасијаја мэ'руз галанда 10
јашы вар иди. Атам вә бибим (КаэЬтрда Онун јашы 100-ү адлајыб)
евләрин дағыдылмасыны, азәрбајҹанлыларын өлдүрүлмәсини
көзләри илә көрүбләр. Ермәниләр Газах губернијасынын Көјчә
маһалынын Һүсејнгулуағалы (сонралар Нәриманлы); еләҹә дә әтраф
кәндләрин сакинләрини гыш фәслиндә Кәлбәҹәрә доғру говаркән
Кәлбәчәрлә Басаркечәр арасындакы- сәрһәддә, чәтин кечилән
гајалыглар арасында 15 минә јахын азәрбајҹанлы мәһв олду.
Сонрадан бу әрази "Сүмүктөкүлән"»дәрә адыны алды. Бурада өлмүш
ннсанларын сүмүкләриндән тәбәгр әмәлә кәлмншди. Гоһумларымыз
беш ил Коранбојда мәскунлашдыгдан сонра кери гајытдылар.
һесаб едирәм ки, азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан депортасијасы ики формада кедиб: 1. рәсми вә ашкар шәкилдә. Бу үч
мәрһәләдә һәјата кечирилиб—,1918-1923; 1948-1953 вә 1988-чи илдән"
сонра. 2. Мәхфи вә өртүлү шәкилдә. Бу икинчн форма мәрһәләләрарсы дөврдә сијаси, игтисади, мәдәни вә mə’həbii тәзјиг вә
тэ'гиблэр јолу илб керчәкләшдирилиб. Белә депортасија олунанлар
әсасән кәнчләр вә зијалылар иди. Чүнкп мәктәбләр, техникум вә
институтларын Азәрбајчан дилиндә тәһсил верән шө'бәләри
бағланвф, рәсми дөвләт дили ермәни дили е'лан олунур, башга
дилләр исә гадаған едилирди. 1948-ҹи илдә Ч. Чаббарлы адына
Ирәван Азәрбајҹан Драм Театры пајтахтдан Басаркечәрә көчүрүддү.
Гејд етмәлијәм ки, мәһз һәмин илләрдә Ермәнистан пајтахтында
нәглијјатда, базар-дүканда чох вахт азәрбајҹанҹа данышыглар
ешитмәк мүмкүн иди. Вахты илә Ирәван шәһәриндә 11 мәсчид вар>
иди. Чај гырағынын әтрафы (Кедәр вә Зәнки чајлары) јалнедз.
азәрбајчанлыларын мәскунлашдығы јер иди. Ермәнистанын 32
рајонундан 13-нә 1940-чы илләрин ахырларында сојдашларымыз
рәһбәрлик едирдиләр. һәмин вахтда Али Мәһкәмәнин сәдри дә
азәрбајчанлы иди. Мәркәзи Комитәдә, Назирләр Советиндә, бнр
сыра назирликләрдә азәрбајчанлы рәһбәр ишчиләрин сајы чох иди.

"Халг гәзети". 23 ијун Ј997-чи ил
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1948-чи илдә Сталинин мэ’лум гэрары гэбул едилэн заман атам
Басаркечәрдә рајон партпја комитэспнин бмринчп катибн иди. О,
көч кампанпјасынын әлејһннә чыхдығындан ағыр партија ҹәзасы
алды. Сонра атамы Бакыја Мнрчәфәр Бағыровун јанына чағырдылар вә онун фпкпрләрини дпнләдпләр. Азәрба.јҹана көчүрүләнләрпн вәзпјјәтпнн аз да олса јүнкүлләшдирмәк үчүн o, бир нечә
шәрт мрәлм сүрмүшдү: Басаркечәрдә дәнпз сәвијјәсиндән 1000-1500
метр јүксәклнкдә јашајан јурддашларымыз Мпл-Муған дүзүнә дејмл,
Шамхор, Ханлар кнми бөлкәләрә кочүрүлмәлидирләр. Кочүрүлдүкләрп јердә мәскунлашмаг үчүн онлара вәсапт верплмәлидир,
сәләфләрпнпн колхоз гураркән вердикләри әмлак одәнмлмәлпдпр вә
с. M. Бағыровун комәјп сајәснндә алманларын бошалтдыглары
Ханлар рајону әразпсинә сонралар азәрбајчанлылар көчүрүлдүләр.
1988-чп нлдә һаднсәләр башлајан заман мән Гах рајон партпја
комитәсинин бмрннҹи катиби, һәм дә Али Совегпн депутаты мдим.
Ермәннетанын Веди рајонундакы Шпразлы кәндиндән 54
азәрбајчанлы аиләспнин Түркмјә сәрһәдпнә Араз чајыныи саһмлинә
пәнаһ апармасыпы, Ведибасар зонасынын ағсаггалы Ағбал ағанын
олдүрүлмәсмнп ешпдән кпмм о вахт Азәрбајҹан КП МК-нын пкпнчп
катпбп Коноваловун гәбулунда олуб, Шпразлыја кетмок истәднјимп
бплдпрдпм. Үч нәфәрлпк нүмајәндә hej'ərıı плә ораја кедәрәк
һадисәлорин шаһидп олдуг. Кәнддә ммлләтпмпзә гаршы едплән
мүсибәтләрә дамр хејли материал (фото, видеокассетләр, әрпзә вә
телеграмлар...) кәтпрпб Ə. Вәзпрова вердик. Сонрадан ешптдик кп,
Вәзиров бу матерналлары мәһв еләтдириб.
Икпнчп дәфә Муса Мәммәдовун (Назирләр Советпнпн сәдр
мүавппп) башчылығы илә Ермәнпстана јола дүшдүк. Орада бүтүп
јашајыш мәнтәгәләри үзрә азәрбајчанлыларын сајы мүәјјәнләшдпрмлмәли иди. Ермәнистаны кәндбәкәнд к&зиб снјаһыјаалма
апардыг: мэ'лум олду кп, Азәрбајҹанын гәрбиндәкп бу әразпләрдә
208 мпн сојдашымыз јашајыр. Бакыја гајытдыгдан сонра M. Мәммәдовун иш отағында бу барәдә арајыш һазырлајырдыг ки, Ə. Вәзиров Москвадан зәнк вурду. O, Ермәнистаида јашајан азәрбајҹанлыларын сајы плә марагланырды. 208 мин рәгәмини ешптдикдән онҹа дәгпгә coııpa јенә зәик вурду вә билдирди ки, бу
азалдылмалы, 180 мин јазылмалыдыр. Бпз онунла разылашмадыг.
Сонра мэ'лум олду км, Ə. Вәзиров азәрбајчанлыларын сајыны бпр аз
да азалдыб вә Москвада әјләшән "аға"ларына јанлыш мэ'лумат
вермб. Москва Ермәнистапда јашајан азәрбајҹанлыларыи нечә
говулмасыны, һарада јерләпгдирилмәспнп планлашдырырмыш...
Mən бу һәрәкәтләрп Азәрбајчанын o вахткы рәһбәрлијииин
халгымыза гаршы дүшмәнчилији кимп гпјмәтләндприрәм. Азәрбајҹанын о вахткы рәһбәрп Ə. Вәзпровуп вә онун әлалтыларынын
гачгынлара алчалдычы мүнаспбәтп мплләтә хәјанәт иди. Рәһбәрлик
гаршысында мәсәлә галдырмышдым ки, Ермәнистандан депортасија
олунапларын пчәрмсиндә 13 депутат вар: онлары Ермәнпстанын Али
Советннә азәрбајчанлылар сечпб. Она корә дә бу дспутатларын
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Азәрбајчан парламентинин нчласларында иштирак етмәсп мәнтнгп
олар. h ərra онларын адлары олан сијаһыны да Мәркәзн Комптәјә
вә Алп Советә тәгднм етдим. Ə. Вәзпров бу мәсәдәшш дә Һәјшинә
мане олду. О гачгынлара мэ'нэвп чәһәтдән әзаб-әзпјјәт верпрдп.
һалбуки, Азәрбајҹандан Ермәнпстана кедән ермәнпләр үчүн һәр чүр
шәрапт јарадылырды...
1989-чу плдә Москвадан тапшырылмышды ки, республика
рәһбәрлпјп Бакы, Мннкәчевпр вә Сумгајытдан олан ермәни
гачгынларла Степанакерт (Ханкәндп) шәһәрпндә көрүшсүн. O
дөврдә бир нечә ај республика Гачгынлар Комнтәси сәдрпнин
мүавпнп пшләдпјим үчүн буну мәнә һәвалә етдиләр. Степанакертдә
480 нәфәр ермәни гачгыны гәбул етднм. Онларын вәзијјәти илә
марагландым. Азәрбајчанлы гачгынлара олан мүнасибәг срмәниләрә олан мүиасибәтдән чох ашағы иди. Ермәнн мнлләтнндән олан
гачгынларын мәнзнл вә пшлә тэ'мпиатында, гејдпјјата алынмасында
һеч бпр проблем јох иди.
Депортасија үзрә тарих вә прогнозлашдырма адлы слмн-тәдгигат
ннститутунун јарадылмасы, алн тәһснл очагларында вә орта
мәктәбләрдә тарнх фәнниннн тәдриспндә депортаспјаларла бағлы
әлавә саатлар ајрылмасы мәгсәдәујғун олар. Коләҹәк нәсил һәр шејә
һазыр олмалыдыр. Депортасијаја даир тарих музејшшн кеч дә олса
јарадылмасы вачибдир. Бакыда вә депортаспја олунанларын сых
јашајыш мәнтәгәләриндә көчүрүлмәләр заманы һәлак олмуш он
минләрлә азәрбајҹанлынын руһуну јад етмәк үчүн абндә гојулмасы
да зәрурндир. Илдә бир күнүн (әслнндә һәр һансы күнү депортаспја
күнү кими гејд етмәк олар, чүнки XX әсрдә елә а ј, елә күн јохдур ки,
азәрбајчанлылар Ермәнистандан дспортасија олунмасын) азәрбајҹанлыларын оз јурдларындан депортаспјасы күнү кими гејд
олунмасы, мәгсәдәујғундур.
"Азорбајчан"гәзепш. Ј7 ијул 1997-чл ил

Софјар Мусајев
Азәрбајчан Республикасы Милли Мәчлисииин
күгуглары даимн комисенјисыиын солрн

Инсан

МӘГСӘД ЕРМӘНИСГАНДА ЈАШАЈАН АЗӘРБА.1ЧАНЛЫЛАРЫН ОРАДАН ЧЫХАРЫЛМАСЫ ИДИ
Азәрбајҹа ил ыла рын
Ермәниста ı|да 11
депортасија
олунмасыны, зәнннмҹә, 4 мәрһәләјә бөлмәк олар: 1. Әсрнн әввәлләрп, 1905-1907-чп илләр; 2. Азәрбајчан Дсмократнк Республикасынын мовҹуд олдуғу дөвр, јә'нп 1918-1920-ҹн плләр; 3. 1948-1950-чи
нлләр;4. 1988-1989-ҹу илләр.
"Депортасмја" латын сезүдүр, мэ'насы әһалнинн јашајыш
јерләрнндән зорла говулмасы демәкдпр. Лакии јухарыда
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көстәрдијим мәрһәләләрдә һәм депортаснја, һәм дә кеносид вар.
Мараглыдыр ки, депортасијанын илк ики мәрһәләси Азәрбајҹанда
вә еләчә дә Ермәннстанда Совет һакимијјәти гурулана гәдәр
апарылыб (1905-1907 вә 1918-1920-чи илләр).
Hə үчүн азәрбајҹанлылар Ермәнпстандан депортаснја олунублар?
Бунун башвермә сәбәбләри илә бағлы өтән әсрә кичпк бир екскурс
етмәк нстәрдим. Мэ'лум олдуғу кими һәлә XIX јүзнллијпн биринчи
јарысында Русија-Иран (1826-1828-ҹи илләр), сонра исә РусијаТүркијә (1828-1829-ҹу илләр) мүһарибәләри баш вериб. Бу
мүһарибәләрдә Иран вә Түркнјә мәғлуб олублар. Нәтнчәдә 1828-ҹи
илдә Русија илә Иран арасында Түркмәнчај мүгавиләси, 1829-чу
илдә исә Руснја илә Түркнјә арасында Әдирнә сүлһү имзаланды.
Сүлһ мүгавиләләринин шәртләринә әсасән, Азәрбајчан фактики
олараг пкн һиссәјә парчаланды, Ермәнпстан дејилән әрази исә
Русијанын һакимијјәтинә кечди.
Бу илләрдә Ермәнистанда јашајаи әһалинин 80 фаизини
азәрбајчанлылар тәшкил едирди. Она корә дә бурада әһалинин
сајыны, милли тәркибини срмәниләрә нисбәтдә вә ермәниләрин
хејринә дәјишмәк үчүн чар Русијасынын көмәји илә Түркијр вә
Иранда јашајан ермәннләрин Гафгаза, Азәрбајҹана көчүрүлмәси
просесннә башланылды. 1828-1829-чу илләрдә имзаланмыш сүлһ
мүгавиләләринә әсасән, Түркијәдәи 84 мин ермәни Ермәнистана,
Иранда јашајан ермәниләрин бир һиссәси псә (14 мин аилә) Дағлыг
Гарабаға көчүрүлдү. Чүнкн әсас мәгсәд Ермәнистанда әһалинин
тәркибини дәјишмәк иди. Лакин исгәр Ермәнистапда, истәрсә дә
Азәрбајҹанда Совет һакимијјәтинин гәләбә чалмасы дашнакларын
бу нидјәтләрини һәјата кечирмәләринә имкан вермәди. Онлар
азәрбајчанлыларын депортасија олунмасы просесинп дајандырдылар.
Гејд едим ки, бу просес башга шәкилдә олса да давам етдирилди.
Совет империјасы гүввәтли олдуғундан ермәниләр депортасијаны
ачыг шәкилдә керчәкләшднрә билмирднләр. "Бөјүк Ермәнистан"
јаратмаг хүлјасында олан онлар әввәлҹә кадр сијасәтиндә ермәниләшмә апармаға башладылар. Чүнки орада азәрбајҹанлыларын бир
сыра мэс'ул вәзифәләри тутмалары бу арзунун реаллашмасына мане
олан амилләрдән иди. Ермәнистанда јашајыш јерләринин адларынын дәјишдирилмәси дә бу просесин тәркибинә дахил иди.
Ермәниләр бүтүн јашајыш јерләрпнин адыны ермэн11ЛэЯ!дырдилэр.
Лакин әсас мәсәлә, јә'ни депортасија Икинҹи дүнја мүһарибәси
дөврүндә башланды.
I
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1943-чү илдә үч дөвләт башчысынын (ССРИ, АБШ вә Инкилтәрә)
Теһран конфрансы кечирилди. Бурада Рузвелт, Чөрчилл вә Сталин
иштирак едирдиләр. Совет нүмајәндә һеј'әтп Теһранда оларкән бир
груп ермәни Молотовла көрүшә билди. Онлар ермәниләрин
Ермәнистана көчүрүлмәсинә ичазә верилмәси үчүн Совет
дөвләтинин разылығыны истәјирдиләр. Сталинин разылығындан
сонра депортасијаја башланылды. Көчүрүлән азәрбајчанлыларын
әксәријјәти Бејләган, Имишли вә дикәр аран рајонларында
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мәскунлашды. Лакин дағлыг зонада јашамаға апышмыш бу
адамларыи чоху јерли шәраитә ујғунлаша билмәјәрәк мәһв олду...
1987-1988-чи илләрә гәдәр бу просес сәнкимишди. Лакин Гарабағ
проблемп Артаја чыхаркән Ермәннстанда јашајан сојдашларымыз
ачыг-ашкар Азәрбајчанын мөвГсјини мүдафиә етдиләр. Дағлыг
Гарабағы Ермәнистана бирләшдирмәјә чалышан ермәниләр һәм дә
етник ҹәһәтдән ваһид тәркибли ермәнп дөвләти јаратмаға ҹәһд
едирдиләр. O заман јурддашларымыздан 8 нәфәри Ермәнистан Али
Советинин, 1 нәфәри исә ССРИ Али Советинии депутаты иди. Онлар
азәрбајчанлыларын Ермәнистандан чыхарылмасына е'тираэ едәрәк
республика вә өлкә рәһбәрлнји гаршысында мәсәлә галдырдылар,
ејни заманда Азәрбајҹанын o заманкы рәһбәрләринин—Камран
Бағыровун, сонра исә Әбдүррәһман Вәзировун гәбулунда олдулар.
Ə. Вәзиров Ермәнистан Алн Советпнин сәдр мүавини, "Совет Ермәнпстаны" гәзетинин редактору Зәрбәли Гурбановла корүшәркән деди ки, азәрбајҹаилыларын Ермәнистанда јашамасы гејри-мүмкүндүр,
онлар көчүрүлмәлидирләр. Көчүрүлмә просеем заманы республика
рәһбәрлијинә мәсләһәт көрдүм ки, Ермәнистаидан чыхарыланлары
Гарабағ әразиснндә јерләшднрмәк лазымдыр, јә'ни Мардакерт
ермәниләри Басаркечәрә вә әксинә, Басаркечәрдә јашајан азәрбајҹанлылар Мардакертә кочүрүлсүн. Вәзиров буна пмкан вермәди
вә нәтичәдә гачгынларла долу машынлар Бакыја истигамәт көтүрдү.
Мәнә елә кәлир ки, әкәр гачгынлар Гарабағда јерләшдирилсәјди, бу
проблем динҹ јолла һәлл олунарды.
һазырда Ермәнистан етник тәркнбинә көрә монодөвләтдир,
тәкрар едирәм, орада һеч бир азәрбајчанлы јохдур. Сојдашларымызын Ермәнистандан депортаспја олунмасы мәсәләснни илк
дәфә мөһтәрәм президент һејдәр Әлијев чәнаблары ачыглаЛи. O,
Азәрбајҹанын дөвләт мүстәпшлмји күнү бу барәдә кеш1ш
данышараг, депортаспја нлә бағлы фәрман имзалајачағыны, бу
просеси дәриндән өјрәнмәк үчүн комиссија тәшкил едәчәјини
билдириб. Јухарыда көстәрдијнм кимн, азәрбајчанлылар Ермәннстандан 4 мәрһәләдә депортаспја олунуб вә үмуми сајы 3,5
милјона јахындыр.
Охучуларын нәзәрннә чатдырмаг истәјпрәм ки, денортасија совет
доврүндә она корә һәјата кечирилиб вә мүмкүн олуб кн, мнллијјәтҹә
ермәнп олан Микојан 40 нлә јахыи Сов. ИКП Сијасп Бүросунун үзвү
олуб. бундан башга Сталин озү дә түрк амилнндән еһтпјат еднрдн.
Лакин Сталнндән сонра да бу просес давам етдп. 1965-чп илдэ
ермэнилэр кеиосид спјасәтпнп гэбул етднлэр во 1915-чп 1 шдэ
түркләр тәрәфиндәп куја сојгырыма мэ'руз галдыгларыны бүтүн
дүнјаја бәјан етд1 шәр. Гулдур вә гатпл Апдроннк мпллп гәһрәмана
чеврилди. Јереванда "кенос1 Щ гурбанлары"иын хатпрәсииә абпдә дә
уҹалдылды.. Лакпн әслпндә ермәнпләр Гүркнјәдә вә Азәрбајчанда
ағлакәлмәз вәһшплнкләр төрәдибләр.
Азәрбајҹанлылара ән ағыр зәрбәләрдә.н бири M. Горбачовун
һакими(јәтн доврүндә дәјпб. Дашнакларын варисләрп јахшы баша
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дүшүрдүләр км, азәрбајчанлылары Ермәнмстандан лепортасмја етмәк
вә јалныз ермәниләрмн јашадығы довләт јаратмаг үчүн һејдәр
Әлнјеви Сијасп Бүродан узаглашдырмаг лазымдыр. Моһтәрәм
президент! шиз Сијасп Бүронун үзвү вә ССРИ Назирләр’ Советн
сәдрннмн бирпнчп мүавини оларкән ермәнпләр бу мәсәләнм
галдырмаға чүр'әт етмпрдпләр. 1987-чи илдә һсјдәр Әлнјев Горбачов
тәрәфиндән мсте'фаја кендәрилдн uə Дағлыг Гарабағ проблеми
ортаја чыхды. Јенә дә дејмрәм: әсас мәгсәд Ермәнпстанда јашајан
азәрбајҹанлыларын орадан чыхарылмасы ндн. Сумгајыт һадисәси
тәшкил олундугдан сонра бундан пстифадә едәрәк азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан сүр'әтлә вә күтләви шәкплдә депортасијасына башланылды. 1988-1989-чу иллрдә 260 мпнә јахын
сојдашымыз ез торпагларындан, доғма јурдларындан чыхарылды.
"A зәрбајчан “гәзепш. 25 ијул 1997-чи ил

Тапдыг Новрузоа
ХАЛГА BƏ ИПСАНЛЫҒА ГАРШЫ ЧИНАЈӘТ
XIX јүзиллијин ахыры вә XX јүзилликдә Ермәнистан
азәрбајҹанлыларынын һәјатында ән дәһшәтлп пшкәнҹәләр,
гырғынлар, mə'həbii кеноспд дөврү олмушдур. Лакин "Азәрбајҹан
халгынын тарихиннн" мүәллифләри Ермәнистан азәрбјчанлыларынын башына кәлән бу фәлакәтләри гәләмә алмагдан јан
кечмпшләр. Тарихи фактлар көстәрир ки, XIX әсрин сонларында
Ирәван губсрнијасында јашајан азәрбајчанлыларын сајы Бакы вә
Јелизаветпол (Кәнҹә) губернијасындан сонра үчүнчү јери тутмушдур.
1897-ҹи нлдә әһалпнпн сијаһыја алынмасына корә бурада 313178
азәрбајҹанлы јашамышдыр. Мараглыдыр кп, ермәип тарихчиси
өованнес Шахатунинин тәртиб етдији хроноложи ҹәдвәлдә 1441-ҹи
илдән башлајараг 1828-ҹи иләдәк Ирәван ханлығымы азәрбајҹанлы
ханлар, бәјләр, пашалар мдарә етдији көетәрилир. "Илк Ирәван
ханы Әмир Сә'д 1410-чу плдән һөкмран олмушдур. Ахырынчы һүсејн
хан Гачар гардашы һәсән ханла бирлпкдә 1807-чи нлдән 1828-ҹи
пләдәк Ирәван ханлығыны мдарә етмишләр". ("Ермәни Совет
Енснклопедијасы"). Бу тарихи рәгәм, дәлилләр костәрир кп, Ирәван
әсасән азәрбајҹанлыларын мәскунлашдығы мәркәз олмушдур.
Бурада хан сарајлары, мәсҹидләр, мәдрәсәләр тикилиб нстифадәјә
верплмпшдпр.
Ермәнистандан
азәрбајҹанлылар
әсасән
үч
мәрһәләдә
депортасија олунмушлар. Бирмнҹи мәрһәлә 1905-1907-ҹн, нкннчи
мәрһәлә 1918-1920-ҹи нлләр, үчүнҹү мәрһәлә 1948-1953-чү илләр.
Биринҹи, нкннчи мәрһәләләрдә ганлы милли гырғынлар, әзабәзнјјәтләрә бахмајараг, Ермәнпстанын ајры-ајры гәзаларында—
рајонларында јенә дә азәрбајҹанлылар галмышлар. Ахы Вәтән
шириндир, Вәтән әзизднр. Ону тәрк етмәк асан дејил.
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Mән үчүнчү
мәрһәләдә, jə’HH 1948-1953-чү
илләрдә
Ермәнистандан азәрбајчанлыларын депортасија олунмасына даир
бэ'зи гејдләри — олмуш әһвалатлары охучуларын диггәтинә
чатдырмаг истәрдим.
1943-чү илдә үч дөвләт башчысынын Теһран конфрансында
Совет-Иран мүнасибәтләри мүзакирә едиләркән ермәни диаспору
әлверншли вәзијјәтдән истнфадә едәрәк ССРИ харичи ншләр иазнри
В. Молотова мүрачиәтлә хаһиш етмншдир ки, Иранда јашајан
ермәнпләрин ССРИ-јә көчмәсинә ичазә версинләр.
Молотов орада Сталинлә данышдыгдан сонра Иранда јашајан
ермәниләрин ССРИ-јә кечмәсинә нчазә вернлнр.
Бу тарнхдән е'тнбарэн Ермәнистаи азәрбајчанлыларыиыи тара
күнләри башланыр. Ермәниләр исә "Бөјүк Ермәннстан" хүлјасынын
әсасыны гојмуш олдулар.
Харнчдә јашајан ермәнмләри Ермәнистанда јерләшдирмәк үчүн—
азәрбајчанлыларын Ермәнистандан кочүрүлмәси һапында илк
гәрар "Голос Арменија" гәзетиндә дәрҹ едилмишдир. Һәмин гәзетдә
бунунла әлагәдар олараг Азәрбајчан КП МК катнби М.Ҹ.
Бағыровун вә Ермәнистан КП МК катнбн Г.Ф. һарутјуновун 3
декабр 1947-ҹи нл тарихлн мүраҹиәтләри верилмишдир. Бу
мүрачнәтләрә чаваб олараг ССРИ Иазнрләр Совегн хүсусп гәрар
гәбул етмишдир. 23 декабр 1947-чи im тарнхлн гәрарда Ермәнистан
ССР-дән колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы әһалинин
Азәрбајчан ССР-ии Күр-Араз овалығ!)!на кочүрүлмәси һаггында
дәлилләр көстәрилирдн. 1948-чи илдән азәрбајчанлыларып депортасијасына башланылды.
Депортаспја дәгиг вә планлы сурәтдә апарылырды. һәр шејдән
әввәл, Јереванда фәалнЈЈӘт костәрән педагожи техникуму, кәнд
тәсәррүффаты
техникумуну, али мәктәбләри бағладылар.
Ермәннстанда јашајан азәрбајҹанлылар чыхылмаз вәзијјәтдә
галдылар.
Јерли азәрбајчанлы кадрларын һазырланмасы нши мүшкүдә
чеврнлдн. Азәрбајҹанлыларын Јереванла әлагәси кәсилмиш олду.
1948-1953-чү илләрдә исә чәмиси 100 мпндән артыг адам оз доғма
торпагларындан говулараг нглим шәраитинә ујғун олмајан КүрАраз овалығында јерләшдирилдиләр.
Депортасија олунанлар мүәјјән вахт кечдпкдән сонра иглим
шәрантинә көрә хәстәликдән вә ачлыгдан һәлак олмушлар.
Әзизбәјов, Гарабағлар, Веди, Јекичназор рајонларындан кәлмиш
әһалинин агибәти даһа ачыначаглы олмушдур.
Мәһз буна көрә дә депортасија олунмуш әһалинпн мүхтәлиф
илләрдә 30-40 фаизи јенидән өз доғма јурдларына гајытмышлар.
Мән 1950-ҹи илдә Ермәнистан ССР-ин Алавердн рајонунун Бөјүк
Ајрым кәндиндә мәктәб директору вә кәнд илк партија
тәшкилатынын катиби ишләјирдим.
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1950-чи ил сентјабрын 15-дә мәни вә мәнимлә бирликдә колхозун
сәдри X. Рамазанову вә кәнд советинин сәдри Ш. Сәлимханову рајон
партија комитәсинин бүросуна дэ'вэт етдилә^ Катибин кабинетинә
дахил оланда өз көзүмә иннмадым. Баша дүшә билмәдим ки, бу нә
бүродур, рајонун бүтүн рәһбәр ишчиләри бураја топлашмышды.
Јалныз бизим үчүн*үч стул бош гојулмушду. Бүронун күндәлији е'лан
олунанда бплдик ки, бизим кәндин Азәрбајчана депортасија
едилмәси мәсәләси гојулмушдур. Катиб ССРИ Назирләр Советинин
гәрарыны охујуб изаһ етди. Дәһшәтли, ҹансыхыҹы дәгигәләр
кечирирдик.
Катибин чыхышынын бүроја јығыланларын һамысы гәрәфиндән
бәјәнилдији һисс едилирди.
Мән бүрода чыхыш едәрәк бизим кәндин кечмәјәҹәји һаггында
мэ'лумат верднм. Ҹавабында катиб деди: "Сиз Сталинин әмринә табе
олмурсунуз? Биринчи вагона сәнин әмлакын јүкләнәчәк—
крммунистләр дә сизин арханызҹа кәләчәкләр. Сонра халг сизин
архвнЈдзҹа кәләр".
Мән дедим ки, халгын јеринә мән ҹаваб верә билмәрәм. Кәлин
кәнддә үмуми нчлас кечирәк—көрәк халг нә дејир. Белә дә
разылашдыг. 1950-чи ил сентјабрын 16-да рајонун 14 нәфәрдән
ибарәт рәһбәр ишчиси кәндә кәлди. Бүтүн кәнд әһли ушагдан-бөјүјә
һамы тарла дүшәрҝәсинин јанында "Гарғыдалы саһәси" адланан јерә
топлашмышды, ијнә атсан јерә дүшмәзди.
Үмуми нчласда 20-25 нәфәр чыхыш етди. Рајон партија
комитәсинин катиби ССРИ Назирләр Советинин 23 декабр 1947-ҹи
ил тарнхли гәрарыны охујуб изаһ етди. Лакин ҹәсарәтли халгымыз
һеч бир Москва-Јереван сөвдәләшмәсинә әһәмијјәТ вермәди.
һамыдан бир нәфәр кими—"Биз вәтәнимизи һеч кәсә ,вермәрик"—
сөзләри ешидилирди...
Бедә кн, ермәниләрин бизи 1950-ҹи илдә көчүрмә планлары баш
тутмаДы. O вахтдан 38 кл кечмәсинә бахмајараг, 1988-чи илин
нојабрын ахырларында јенидән, даһа дәһшәтли һадисәләрлә
үзләшдиләр.
Аталар јахшы демишләр: "Су јатар, дүшмән јатмаз".
Ҝечән 38 ил әрзиндә кәндимиз бөјүмүш, көзәлләшмишди. Кениш
үзүм-мејвә бағлары сальшмыш, совхоз фәһләләри өзләри үчүн
јарашыглы имарәтләр тикдирмишдиләр. Кәндимиздә јарашыглы
орта мәктәб' бинасында 350 нәфәрдән чох шакирд тәһсил алырды.
Мәктәбдә 25 нәфәр али тәһсилли мүәтшим тә’лим-тәрбијә ишләри
илә мәшғул олурдулар. һәким мәнтәгәси, клуб, гираәтхана вә с.
мәдәни-маариф оҹаглары • фәалијјәт көстәрирди. 1988-чи илин
нојабрында ЕрмәнисГанда јашајан сојдашларымыз јенидән
депортасијаја дүчар олд/лар.
Бу дәфә артыг башга үсулла—даһа мүтәшәккил гајдада тәшкил
олунмуш формада депортасијаја башланды. Иуди бүтүн ишләрә
рајонун рәһӨәр ишчиләри, милис рәиси, npoKjpop башчьшыг едир.
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"Саггаллылар" кәндләри бир-бир кәзир, көчмәк haf+Ында 2-3 саат
вахт верирдиләр. Биз*®Г кдпд Туманјан рајон^нда Бөјүк Ајрым,
Балача Ајрым кәндләриндән ибарәт иди. Чәми 360 тәсәррүфат
варды. 3500 нәфәрдән артыг әһали јашајырды. 1988-чи ил нојабрын
28-дә күнорта вахты ермәниләр—онларын рәһбәрләри кәндә кәлиб
чамаата 2-3 саат вахт вердиләр—јохса бүтүн евләри јандырачагларыны билдирирдиләр.
Илләрлә чалышмыш, 6з зәһмәти илә өзләринә күзаран гурмуш
чамаатымызын вар-дөвләтдән әл.чәкиб—һәрә бир јолла бир сутка
әрзиндә кәнди тәрк етди. Кәндин чамааты Азәрбајчанын мүхтәлиф
шәһәр вә рајонларында өзләринә сығыначаг тапмышлар. Ермәниләрин бу дүшмәнчилик сијасәти "Ермәнистан түрксүз олмалыдыр"
шүары алтында һәјата кечирилирди. Әсас мәгсәд исә харичдән
кәтирилән јүз минләрлә ермәнини јерләшдирмәк јох, анчаг
азәрбајчанлылары говмаг, јалныз ермәниләрдән нбарәт республика
јаратмаг имиш.
һөрмәтли президентимизин "1948-1953-чү илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихи-етник торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы һаггында" тарихи фәрманы
халгымызын үрәјиндән олду. Тәәссүф ки, 1948-1953-чү илләрдә
азәрбаЈчанлыларын Ермәнистан әразисиндән депортасија олунмасы
факты өтән 50 ил әрзиндә лазымынча арашдырылмамыш, бу
һадисәләрә һүгуги-сијаси гијмәт верилмәмишдир.
Истәр Азәрбајчанын кечмиш рәһбәрлији, истәрсә дә тарихчи
алимләримиз бу барәдә сусмуш, санбаллы әсәрләр јаратмамышлар.
Үмид едирик ки, мөһтәрәм президентимиз һ. Әлијевин узагкөрән
вә мүдрик сијасәти сајәсиндә нәинки Азәрбајчанын бир сыра
бөлкәләриндән дидәркин дүшмүш сојдашларымыз өз доғма,
торпагларына гајыдачаг, һәм дә Ермәнистанын әразисиндә
јерләшән гәдим түрк торпагларындан депортасија гурбанлары өз
јурд-јуваларына дөнәчәкләр.
"А&р6ајчпн":өзети. бјанвар 1998-чи wı

Әмнр Гулијев
К Ө Ч Ү Р Ү Ј 1М Ә ( 1948— 1953)

1948-53-чү илләрдә "көнүллү"лүк ады алтында
азәрбајчанлыларын өз ата-баба јурдларындан—инди Ермәнистан
адланан гәдим түрк торпагларындан зорла көчүрүлмәси башланды.
Бу, Русија империјасынын "түрксүз Загафгазија" һаггындакы
зәнчирвари сијасәти.ндә нөвбәти һәлгә иди. һәмин сијасәти һәјата
кечирмәк үчүн империја башга амилләрә нисбәтән ермәни амилинә
даһа чох үстүнлүк верирди. Мәһз һәмин сәбәбәтсөрә 1905-1906, 191820-чи илләрдә Апаран (Абаран), Ағин (Ани), Гызылгоч (Гугосјан),
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Дүзкәнд (Ахурјан), Әртнк (Артик), Үчкилсә (Ечмиәдзин),
Шәмшәддин (Берд) вә Талнн рајонларынын әһалиси ермәниләр
тәрәфиндән говулараг әрази түрнеүзләшдирилди.
Ермәнп мнлләтчиләрп Совет дөврүнә ујғун јени тактика сечпб,
"түрксүз Загафгазија" сијасәтини давам етдирирдпләр. Мәһз буна
көрә 1930-37-чи илләрдә—Сталин репрессијасы дөврүндә Амаспја
рајонунун Гызылдаш, Чајкәнд, Хәнҹәрлп, Гызылкнлсә вә Бозгала
кәндләри; Сисјан рајонунун Базарчај, Ағкәнд, Тәзәкәнд вә Шам
кәндләрн; Зәнкибасар (Масис) рајонунун Аразгырағы кәндләрн;
Јеғегнадзор (Кешншкәыд) рајонунун Саллы, Кәдпк Вәнки во
Нәбнләр кәндләрн; Әзизбәјов рајонунун исә Тахталар вә Габахлы
кәндләр^ түрксүз галды—онларын бир һнссәсн һәбс еднлнб сүркүнә
көндәрилди, галанлары исә мүхтәлнф јолларла сыхышдырылыб ©з
догма јурдларындан говулду.
Лакнн ара-сыра һәјата кечнрнлән бу "кпчик әмәлнјјатлар" ермәни
мнлләтчиләрини гане етмнрди. Онлар күгләви сүркүн үчүн јоллар
ахтарыр вә фүрсәт көзләјнрдиләр. 1943-чү илдә үч дөвләтин (ССРИ,
АБШ вә Инкилтәрә) Теһран конфрансында нштнрак едән Совет
нүмајәндә һејәтинпн үзвү—ССРИ хармҹи ишләр назпри Молотовдан
ермәнм диаспору хаһиш едир кп, Иранда јашајан ермәниләрпн
ССРИ-јә кочүрүлмәспнә пҹазә версинләр. Молотов елә орадаҹа
сөһбәти Сталинә ачыр. Ермәниләрин кочүрүлмәсннә нҹазә вернлир.
Ермәнистанын башчысы Г. Арутјунов (Арутјунјан) бу фүрсәтдән
мәһарәтлә нстифадә едир, хариҹдән кәлән ермәнипәрнн Ермәннстанда јерләшднрилмәсн үчүн азәрбајҹанлыларын Ермәнпстандан
көчүрүлмәсм һаггында rəpap вернлмәсинә нанл олур.
"Елләр атасы"нын 1947-чп нл декабрын 23-дә нмзаладығы 4083
сајлы гәрара әсасән 1948— 1950-ҹи плләдә 100 мин азәрбајҹанлынын
Ермәнисгандан Азәрбајҹанын Күр-Араз овалығына көчүрүлмәсн
планлашдырылыр. Әсрләр боју өмүр сүрдүкләрн доғма Вәтәнләриндән—ата-баба јурдларындан; Көјчә, Зәнкәзур, Веди, Зәнкибасар, Дәрәләјәз маһалларындан, Амасија вә башга болкәләрдән
кечүрүлән азәрбајҹанлылар Күр-Араз овалығынын план мәләјән
чөлләринә сәпәләндиләр.
Көчүрмә һаггында Үмумнттлфаг һокумәтинин 1947-ҹп илин
сонунда чыхардығы гәрары Азәрбајҹан һокумәтн 1948-чп плин
әввәлиндә алды. Республнканын Назирләр Совета бу һагда илк
гәрары 1948-чи ил февралын 2-дә гәбул етдн. Бундан соира, 1948-ҹи
ил мартын 10-да ССРИ Назирләр Советпнпн нкпнчп гәрары гәбул
олунду. Бу гәрарда көчүрмә илә әлагәдар тәдбнрләр планы Ui£>ph
еднлирдп: 1948-ҹи илдә 10 мин, 1949-чу илдә 40 ммн, 1950-ҹи плдә
нсә 50 мин нәфәрпн кочүрүлмәси нәзәрдә тутулурду.
Чәмп үч ајда 3 гәрарын тәләсик чыхарылмасы вә бу ағыр ишпн
лазыми һазырлыг ҝөрүлмәдәП дәр 11ал һәјата кечирмлмәси
Азәрбајчан халгына хәјаиәткар мүнаепбәтпн ашкар пфадәсп иди.

ССРИ МИҜ вә ССРИ ХКС-нин Снбир, Газахысган вэ Узаг
Шәргә көчүрүләнләрә анд 1937-чп ил 17 нојабр тарихли репрессија
дөврү гәрарынын Араз-Күр овалығына кечүрүлән азәрбајчанлылара
шампл едилмәсн дә јухарыдакы фнкри тәсдпг едпр. Көчүрүләнләрә
верплән кочмә билетләрнндә дә сонракы гәрарлар јох, мәһз һәмин
гәрарын тарих вә сајы көстәрилир, азәрбајчанлыларын һәмин
гәрара әсасән көчүрүлмәси гејд едилир.
Ермәнистандан көчүрүлән азәрбајҹанлыларын "памбыгчылығын
мнкишафы намннә" Азәрбајчан әразисиндә јерләшдирилмәсини
тәләб сдән Азәрбајҹан рәһбәрләрн бу саһәдә кәркин иш апарыб,
онлары Снбирә сүркүндән хплас етдиләр.
Көчүрүлмә плә әлагәдар чәтинлнк вә һагсызлыглыр чох иди.
Әввәла, иш тәләсик тәшкил едилдијинә көрә биринчи ил
көчүрүләнләрпн јерләшдирилмәсн үчүн Азәрбајчанда лазыми гәдәр
һазырлыг иши апарылмамышды. Онлар көчдүкләри јерләрдә, әсасән
јсрли әһалиннн намүнасиб евләрнндә, бэ'зэн дә төвлә кими
дамларда јерләшдирилирдиләр. Лакни сонракы илләрдә көчәнләрә
дөвләт тәрәфиндән јенп тикилмиш евләр вернлпрди.
Икннҹиеи, гәрарларда көчүрүләнләрә нәзәрдә тутулан дөвләт
комәјиннн чоху формал маһнјјәт кәсб едпрди. Мәсәләи, гәрарда
костәрплирди ки, көчәнләр тахыл, картоф вә мал-гараларыны
Ермәнпстанын тәдарүк тәшкплатларына тәһвпл вернб, һәмин
гәбзләрлә вердикләринн Азәрбајчанын тәдарүк тәшкилатларындан
ала биләрләр. Көчәндә 19 јашым варды. Мән белә шејләр көрмәдим.
Көчмәк үчүн нчазә вернлән чәкндә (пкп тон) ев әшјалары, мәһсул
вә мал-гара көтүрдүк, артығыны исә мәҹбур олуб, ермәнпләрә уҹуз
гпјмәтә сатдыг. Гәрада көстәрилирди ки, кочүрүләнләрпн дашынмаз
әмлакынын (ев вә башга тпкнлпләрпн) одәнилмәсп гајдалары бир
аја мүәјјәнләшдирилснн вә онларын сатылмасына комәк едилсин.
Лакин һеч кәс бу чүр көмәк көрмәди. Бизим кәнддә јашајанларын
әксәријјәти ермәни иди. Гәсдән бнр нәфәрнн евинп белә алмадылар.
Билпрдиләр кн, көчүрүк, онсуз да мүфтә галачагдыр.
Халис азәрбајҹанлылардан ибарәт олан кәидләрин әксәријјәти
мсә хараба галды. һалбукн ермәниләр азәрбајҹанлылары көчүрмәкдә Сталннп она көрә тәгсирләндпрпрдпләр ки, куја онларын
евләрпнә харпчдән кәлән ермәннләр јерләшднрнләчәкдир. Мәһз
буна көрә дә гәрарын 11-чн маддәспндә дсјилпрдп:
"Ермәнистан ССРИ Назирләр Советинә иҹазә верплсин ки,
азәрбајҹанлы әһалинпн Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына
кочүрүлмәси илә әлагәдар, онларын бошалтдыглары тикнлнләр вә
јашајыш евләриндән хариҹдән Ермәнистана кәлән ермәниләри
јерләшдирмәк үчүн истифадә етсинләр".
Мараглыдыр ки, Ермәнпстан һөкумәттәрәфнндән азәрбајчанлы
евләринпн дәјәрини өдәмәк гәрарда нәзәрдә тугулмамышды.
Бүтүн бунлара бахмајараг, харнчдән кәлән срмәнпләрин һеч бирн
азәрбајчанлыларын бошалтдыглары кәндләрә кетмәдпләр. Ермә211
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нистан КП МК-нын 1975-чи ıın јанвар пленумунда көстәрилдији
кими, 476 кэнд хараба галды.
Чүнки мәгсәд ермәниләри јерләшдирмәк јох, "түрксүз Загафгазнја" мдејасыны һәјата кечирмәк пди.
Түркмәнчај мүгавиләсинин 15-чи маддәсинә әсасән 1828-ҹи илдә
чар полковники Лазаревнн (миллијјәтчә ермәни—Ə. Г.) рәһбәрлији
алтында Ирандан Нахчыван, Ирәвдн вә Гарабағ ханлыгларына хејли
ермәни көчүрдүләр. Бу ишдә I Внколајын мәгсәди "Ермәни чарлығыны дирнлтмәк, хүсусән Түркијәннн, Иран вә Дағлыларын
кинлн һүчумларыны" дәф стмәкдән өтрү сәрһәддә Русија үчүн
е'тибарлы дајаг јаратмагдан ибарәт иди".
Мараглыдыр ки, дөвләт гурулушларынын мүхтәлиф олмасына вә
арадан 120 нл кечмәсинә бахмајараг, чар Русијасынын ермәниләрин
Ира1 щан Азәрбајҹана көчүрүлмәси һаггындакы 1828-ҹп ил тарихли
гәрары илә Совет һокумәтинин Ермәнпстандан азәрбајчанлыларын
көчүрүлмәси һаггындакы 1948-чи нл гәрары ејни мәгсәд вә вәзифә
күдүр: Гафгазда христианлары күчләндирмәк, мүсәлманлары исә
сыхышдырыб чыхармаг. Демәли, Загафгазија түркләри һаггындакы
стратежм план давам едир.
Бу стратекија көчүрүләнләрә дөвләтп мүнасибәтдә дә өзүнү
көстәрир: o заман ермәниләрә көчмәк үчүн кифајәт гәдәр вахт, евләрини сатмаг үчүн исә беш ил мөһләт верилирди. Азәрбајчанлылар
исә тәләсик көчүрүлдү, евләри исә һаггы өдәннлмәдән ермәнипәрә
галды.
Ермәниләр Азәрбајчанын көзәл вә мүнбнт торпагларында
кифајәт гәдәр саһә алды вә алты нл веркндән азад олундулар.
Онлара шәһәрләрә көчмәк үчүн дә сәрбәстлик верплди. Азәрбајҹанлылар нсә јашадыглары јерләрнн иглимчә там әксинә олан
рајонлара көчүрүлдүләр вә веркидән јалныз үч нл азад едилднләр.
Азәрбајҹан кочкүнләринә күзәштләр үмумн шәкилдә—бәрабәр
верилирдп, һәм дә аз: һәр аиләјә 120 кг буғда, 80 кг арпа, 1300 манат
исә пул (əcac көчмә билетләри). Лакин ермәни көчкүнләринин әлил
вә јетимләринә дөвләт јардымындан башга, әлавә көмәк көстәрмәк
үчүн Лазарјевә кеншл имкан јарадылмышды. O, һәтта касыблара јүк
һејваны вә тахыл алмагдан өтрү күмүш пул да пајлајырды.
Лазарев мәктуб алмышды ки, ермәниләри разы салыб, онлары
Ирәван, Нахчыван, Гарабаға даһа чох көндәрсин. Ораларда христианларын сајыны мүмкүн гәдәр артырмаг тәләб олунурду. Мәгсәд
ајдындыр.
Тәләсик көчүрүлән азәрбајчанлыларын бир һиссәси өз көһнә
јерләринә гајытдылар, бир һиссәси исә Азәрбајча1 гын дағлвп'
рајонларына сәпәләндиләр. Чүнки јени иглим шәраитинә ујғунлашмајан көчкүнләрин хејлн һиссәсп хәстәликдән гырылырды.
Ермәннләр көчүрүләркән исә әсас амилләрлә јанашы, јени иглим
шәраитиннн ујғунлуғу вә онларын сағламлығына тэ'сири дә нәзәрә
алынмышды. Одур ки, үч ај јарым әрзиндә Лазарев Азәрбајчанын
көзәл торпагларына 8000 аилә—40 мин ермәни көчүрдү. Онлара

Вәли Әләкбәров јетмиш беш јашындадыр. Ијирми
сәккиз јашындан Әли Бајрамлы шәһәрннин сакинидир. Бураја
кәләндә сырави мүәллим олуб, сонра пнплә-пиллә шәһәр ичраијјә
комитэ'синин вәзифәсинәдәк јүксәлиб. Бу күнүн өзүндә дә шәһәрин
сајылыб-сечилән адамларындандыр, әсл ағсаггал нүфузу газаныб.
Хошбәхт атадыр: үч оғул, үч гыз бөјүдүб. Бәхтәвәр бабадыр: он беш
нәвәси вар, бир нәтичәси. Лакин Вәли Әләкбәров инди дә өзүнүн
дүнјаја көз ачдығы јурд-јуванын һәсрәти илә јашајыр, отуруб-дуруб o
јерләрдбн данышыр, сөзүнүн әввәли дә ахыры да Ағры дағыдыр,
Гәмәрли торпағыдыр, доғма кәндидир.
— Учу-бучағы көрүнмүрдү Ағры вадисинин. Бәрәкәтли
торпаглары варды Гәмәрәлинин. Сабунчу ирн азәрбајчанлы кәнди
иди. Бир күн дә јадымдан чыхмыр o. Кениш әкин саһәләри, јашыл
бичәнәкләри, мал-давары кетмир көзүмдән. Бағлы-бағатлы
дүзәнликдә јерләширди. Ики чајын—Зәнки илә Аразын саһмлләрини
бәзәјирди. Зәнки бизим кәыддо Араза говушурду вә Араз онунла
көрүшәнә гәдәр дупдуру олурду. Дағәтәји кәндимизә Гырхбулагдан
су чәкилмишди, һәр јај Гызыл Зијарәт јајлағына галхардыг. Рајон
мәркәзинә дә, Ирәвана да јахын идик. Икисиндә дә гоһум-әгрәбамыз варды, тез-тез кедиб кәләрдик. Үз-үзә кәлдикләримиз
әсасән азәрбајчанлылар оларды, ермәниләрә чох аз тәсәдүф
едәрдик. Ирәванда јағышдан сонра ермәниләри евдән чыхмаға
гојмурдулар ки, күчәләр тәмиз галсын, мурдарланмасын. Бу нифрәти
өзләри јаратмышдылар. Онларын әксәријјәти кәлмә иди, амма
өзләрини бу торпағын әсл саһиби кими апармаға башламышдылар.
XIX әсрин әввәлләринә гәдәр Гәмәрлидә тәкчә азәрбајчанлылар
јашајыблар. Сонра ермәниләр дә мәскунлашыблар. Онлар бураја
Түркијәдән, Иранын Хој, Салмас вә Урмијә вилајәтләриндән
көчүрүлүбләр. 1931-чи иләдәк индики Арташат вә Масис рајонларыны бирләшдирән Гәмәрлидә кәндләрин 60 фаизиндән чоху
азәрбајчанлылар олуб. Гәмәрлинин мөвчуд әразисиндә нсә биз
орада јашајанда 32 белә кәнд варды. Бизим Сабунчуда да һәмишә
азәрбајҹанлылар јашамышдылар. 1918-чи нпдә сајымыз 1600 нәфәрә
чатыбмыш. Лакин елә һәмин ил дашнак һөкумәтпннн рәсмн
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мадди јардым вә көзләнилмәз хәрчләр үчүн 14 мин червон (о заман
5, 10 манатлыг гызыл пул) вә 400 манат күмүш пул верилди. Ермәниләр һеч јерә көчмәдиләр, Азәрбајчан _ торпагларында
мөһкәмләниб, фүрсәт дүшдүкчә, онлары өз гәдим торпагларындан
говмаға башладылар.
"Xam газеты". İS август 1997-чи ил.

Вали Элокборов

БУ КӨЧҮРҮЛМӘ JOX, РЕПРЕССИЈА ИДИ

көстәришп илә ермәни силаһлы дәстәләри кәнди дағытмыш, талан
етммш, јандырмыш, әһалинн дпдәркмн салмышлар. 219 нәфәр дөрд
нл сонра кәндә гајытмыш, ону бәрпа етмиш, өзләрннә јенм күзаран
гурмушлар. 1940-ҹы илләрин ахырларында мки мпн нәфәр идик,
мәктәбимиз, клубумуз, китабханамыз варды.
Сонралар Ирәван Педагожп Институтунун дәрд фәкүлтәдән
(Азәрбајҹан днли вә әдәбијјат, тарпх, чоғрафија, физика вә ријазијјат) ибарәт Азәрбајҹан бөлмәләрн (әјани вә гијаби) дә бағланды.
Ирәван Азәрбајҹан педагожп техникуму ләғв еднлиб Азәрбајчанын
Хаапар рајонуна көчүрүлдү. Ирәван Азәрбајчан кәнд тәсәррүфаты,
кооператив, бајтарлыг, су-мелиораснја техннкумларынын да башына
бу ојун кәтнрилди. һәтта Ҹ.Чаббарлы адына Ирәван Азәрбајҹан
Дөвләт Драм Театры кими мэдэшщэт өҹағы көзүм-чыхдыја
салынды. 1949-ҹу илнн сентјабрында о, "намэ'лум сәбәбләр" үзүндән
Басаркечәр Дөвләт Азәрбајчан Драм Театры адландырылды, 1951-чи
нлдә исә јенә намэ’лум сәбәбләрә көрә фәалијјәти дајандырылды.
Бу, дүз 16 нл чәкдн, 1967-чн нлпн апрелиндә театр бәрпа едилди вә
он нлә јахындыр гачгын һәјатыны јашајыр.
Арташат кеһнә Әрдәшар, Әрдәксад, нәһајәт Гәмәрлнднр. Масмс
исә Зәнкибасардыр. Ермәнмстанда адлары дәјишднрилән, ермәниләшдприлән јалныз бу бөлкәләрдирмн? Хејр, азәрбајҹанлыларын
мин илләр боју јашадыглары Ермәнистанда чалышыблар ки, биздән
бир из дә галмасын. Гәмәрли Гәмәр (кәмәр) түрк тајфасынын ады
плә бағлыдыр, ермәниләр гојардылармы бу тајфанын адына рајон
олсун? Еләҹә дә Зәнкибасар, һәлә көрүн тәкчә Гәмәрлндә нечә
кәндин гәдим адыны өзүнүнкүләшдирибләр. Бизим Сабунчу дөнүб
олуб Араксован. Ағчагышлар—Кеташен, Арпавар—Нишаван, Ахунд
Бузованд—Бердпк, Башналы—Бағрамајан, Боғазлы—Ваостан, Гарадағлы—Мркавсд, Гараһәмзәли—Бурасдан, Дохгуз—Канагут, Јаманҹалы—Деғзут, Јухары Ағбаш—Абовјан, Мәсимли—Ајкепат, Торпаггала—һнаберт, Ујғурбәјлн—Беркануш, Ҹәннәтли—Зовашен, Чигдамлы—Азатаван... һәм дә бу тәдбир әсасән мүһарибә гутардыгдан
сонра, 1945-ҹи илин ахырларында башламышды.
Ардынча да азәрбајҹанлылар Ермәнистандан зорла көчүрүлдүләр.
Бу көчүрүлмә јох, репрессија иди вә 1943-чү илдә дөвләтин
Теһран конфрансында Совет-Иран мүнасибәтләри мүзакирә
олунаркан ермәни диаспорунун хаһиши' илә едилммшдир. Харичдән
кәлән ермәниләри јерләшдирмәк үчүн азәрбајчанлыларын өз дәдәбаба јурдларындан чыхарылмасы, беләликлә, азәрбајҹанлыларын
Ермәннстандан тәмизләнмәси лазым билинмишди. Бунунла әлагәдәр ермәниләр ССРИ Назирләр Советинин "Ермәнистан ССР-дән
колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин
Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында" 23 декабр 1947-чи ил
тарихли гәрары гәбул етмәсинә . наил олмушдулар. Лакин
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Ермәнпстанда азәрбајчанлыларын сыхышдырылмасм чох-чох әвдәл
башланмышды, буну һәр аддымда һисс едир, көрүрдүк. һәлә
кочүрүлмә сөз-сөһбәти јох иди, анчаг колхозлары .бирләшдирмәк
ады
алтында
азәрбајҹанлы
тәсәррүфатларыны
ермәни
тәсәррүфатларына гатыр, ермәнпләри сәдр сечир, бригадир тә'јин
едирдиләр. Беләҹә бизим нки азәрбајчанлы кәндпндән—Сабунчудан
вә Гарагојунлудан пбарәт Советлијимпзн дә дағытдылар. Сабунчуну
"Масмс" колхозуна, Гарагојунлуну "Мнхчыјан" колхозуна табе
етдпләр, тәсәррүфатларымызын вар-довләтн, әмлакы да онлара
верилдн. Бу зәрбәләрә, тәзјигләрә бахмајараг кәндн тәрк етмир,
ермәниләрә мүгавнмәт кестәрнрдик. Амма 1950-чн шиш апрелиндә,
күнү дә јадымдадыр, 22-дә һамымызы автомашынлара, арабалара
долдуруб күчлә Гәмәрли дәмир јолу стансијасына кәтирдиләр, јүк
вагонларында Азәрбајчана јола салдылар. 120 аилә идик, нә
евләримизи сатмаға гојдулар, нә дә сөкүб тахта-дашымызы
көтүрмәјә. Кәлиб Бәјләганда вә Әлн Бајрамлыда мәскунлашдыг. Бу
јерләрә ујғунлашмајанларын бнр гисми Ермәнистана дөнмәјә
мәчбур олду. Лакнн ермәниләр онлары да јола вермәдиләр, јенидән
говуб доғма торпагларындан чыхардылар. Дүшмәнин пислији өзүнә
галды, Азәрбајҹанда ев дә тикдик, иш да тапдыг, аилә дә гурдуг,
нәслимизи дә артырдыг. Бнз јенә онлардан чохуг, һәмишә дә чох
олачаг вә бир күн улуларымызын ујудуглары o мүгәддәс торпаглара
гајыдачағыг, һөкмән гајыдачағыг.
"Халг гозегпи ", 18 ијул 1997-чи ил.

Гара Аллаһверднјев

КӨЧМӘДИК, ЗОРЛА ГОВУЛДУГ
Ағчаарх кәндиндә әзәлдән анчаг азәрбајчанлылар
јашајыблар. 1831-ҹи илдә кәндин 129 сакнни олуб. 1918-чи илдә 900
нәфәрә чатыб. Сајымызын белә артмасыны дашнак һөкумәтинин
көзү көтүрмәјиб, онун тәһрики илә ермәни мнлләтчнләринин
силаһлы дәстәләри Ағчаархы дағытмыш, талан етмиш, сакинләринин бир һиссәсини гырмыш, саламат галанлары пшкәнчәләрлә
говмушлар. Онларын евләри Түркијәнин Алашкерд вә Сасун
вилајәтләриндән кәлмә ермәни мүһаҹирләрннин ихтијарына
верилмишдир, Белә јердә дејирләр: јерсиз кәлди, јерли гач. Лакин
сонрадан бу гачгынларын бэ'зилэри доғма јурдларына гајытмыш,
һәјатларыны өз торпагларында давам етдирмәк истәмишләр.
Мән дүнјаја көз ачанда артыг кәнддә ермәниләр әксәријјәт
тәшкил едирдиләр вә азәрбајҹанлылара гәним кәсилмишдиләр.
Ушаг идим, нә кин билирдим, нә күдурәт. Анчаг көрүрдүм ки,
ермәни балалары тәкликдә мәнимлә чох меһрнбандырлар, елә ки,
чәмләширләр "түрк, түрк" гышгырыб чумурлар үетүмә. Илк вахтлар
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һеч нә анламырдым, бөјүкләрдән дә сорушанда бир сөз демнр,
суалымдан јајынырдылар. Кетдикҹә ермәниләрин бизимлә
дүшмәнчилик етдмкләрини баша дүшдүм, ннди мән дығалары раһат
бурахмајыб әлимә кечәни әзишднрнрдим. Bə јахын гоһумумузун
өлдүрүлдүјүнү ешндәндә ермәни тај-тушларыма бцр диван тутдум
kji, кәл көрәсән. Лрамызда әмәлли-башлы әдавәт јаранды вә бүтүн
гоһум-әгрәбамыз ҝәнди тәрк етмәјә мәчбур олду. Сонралар
Гурдугулу рајону да, Ағҹаарх кәнди дә тамам ермәниләшдирилди,
адларыны да дәјишиб Һоктсмберјан, Аревнк гојдулар. Гурдугулудан
габаг исә бу бөлкәјә вахтилә Ирәван ханынын тикдирдији галанын
ады илә Сәрдарабад дејилирдп. Јаваш-јаваш дикәр азәрбајчанлы
кәндләри дә ермәниләрин тәҹавүзүнә мэ'руз галды, онлар Кичик
Армудлуну Данзут, Ијдәлини Пшатаван, Хејирбәјлини Јервандашда,
Јачы Бајрамлыны Багаран, Шаһвердпнп Шаваруд, Кәримархы
Советакан еләдиләр.
Көчүмүз јола дүшондә нәнәмдән хәбәр алдым ки, һара кедирик?
Зәнкибасара Рәнҹбәр кәндинә, — дедн. Үрәјим дүшдү, елә билдим
узаг, јад бир јерди оралар. Нәнәм долухсундуғуму көрүб изаһ еләди:
сән Бәдәл кншинин нәслиндәнсән, бала, бәдәллиләрин дә чоху инди
елә Рәнчбәрдәдир, озүмүзүнкүләрә пәнаһ апарырыг- Бизим тајфаНы_
кәндимиздән нлк дәфә, чар һөкумәти варды, ону јыханда говублар,"
һәр шеј бнр кечәнин ичиндә олуб. Хәбәр кәлпб кп, бәс гоншу
Ҹанфида кәндиндә ермәннләр "ермәни һокумәти гурулур, тәзә
мэ'лумат вар” бәһанәси илә азәрбајчанлылары мәсчидә јығыб
һамысынич башын кәсибләр, инди Ағҹаарха үз тутублар. Доғурдан
да, белә олмушду. Јазыг чамаат нә едәјди, арабалары јүкләјиб
кәнддән чыхыблар, бирбаша Ирана кечмәк истәјибләр. Лакин
ермәннләр пмкаи вермәјибләр, изләринә дүшүбләр, топдан
башларына күллә јағдырыблар. Гырылан гырылыб, Ирана гачан исә
јенндән Ағҹаарха дөнүб, каш дөнмәјәјдн, бизи бу мүсибәтә
салмајајды.
Доғмаларымызын арасына дүшмүшдүк. Кәндин әһалисинин
һамысы. азәрбајчанпы иди. Колхозда Ишләјир, әкинчиликлә вә
һејвандДрлыгла мәшғул олурдулар. Күзәранлары пис дејилди. Араз
чајыны илк дәфә бурада көрдүм, ән јахшы илләрим онун саһилиндә
кечди. Орта мәктәби гуртардым, али тәһсил алдым, чоғрафија
мүәллими олдум. ШакПрдләримә бэ'зи ермәни мәнбәләриндә гәдим
азәрбајчанлы к&ндләриНин тарихинин сахталашдырылдығыны ачыг
билдирирлим. Бу мәнбәләр ағ јаланла долу иди, елә доғулдуғум
Ағчаарх һаггында јазмышдылар ҝи, куја бурада әввәл III миниплијә
аид бир тәпә тапылыб вә бу, ермәниләрә мәхсусдур. Дәрсләримдә
белә јаданлары ачыгладығым, әсл һәгигәти ашкарладығым үчүн
мәнә һәдә-горху кәлир, тэ'сир көстәрмәјә чалышырдьшар. Лакиц
јенә сөзүмү дејирдим, һәтта мәктәбдән кәнарда — мәчлисдә, кәнд
клубунда вә китабханасында да бу барәДә сөһбәтләр апарйрдым.
Бунун үстүндә башым. чох ағрыды, мәни ора-бура чәкдиләр, сонра
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азәрбајчанлыларын Ермәнистандан көчүрүлмәси башланды, даһа
јада дүшмәдим.
Атам мүһарибә ипләриндә Зәнкибасарын Гарагышлаг вә Зәһмәт
кәндләриндә ишләјиб, о да белә тэ'гиблэрэ мэ'руз галыб. Анчаг
мүһарибәдән дәрһал сонра Азәрбајчана гачмагла ҹаныны гуртарыб.
Сөһбәтләриндә həMiiuıə Ермәнистанда азәрбајчанлыларын башла
рына ачылан әмәлләрдән, халгымызын чәкдији мүсибәтләрдән
данышырды һеч кәси јох иди, ата-анасы, гардаш-бачыларыны
ермәниләр өлдүрмүшдүләр. 1918—1920-чи илләрдә тәкҹә Ечмиәдзин
гәзасында дағыдылан 60 кёнддэн бири 1500 нәфәр јашајан
Гарагышлаг олуб, ермәниләр ону харабалыға чевирибләр, сакинләрини пәрән-пәрән салыблар. Зәһмәт кәндинин әһаписини исә
1915—1918-ҹи илләрдә Андроникин ганичән гулдур дәстәси
гылынчдан кечириб, гачыб гуртаранларын чоху ачындан, сојугдан,
хәстәликдән јолларда һәлак олуб. Амма ијирминчи илләрдә һәр ики
кәндин саламат галмыш сакинләри кери гајыдыблар, онлары бәрпа
етмәјә, дирчәлтмәјә башлајыблар.
Рәнҹбәрдә дә белә олуб. Биз кәндә кәләндә онун өз мәктәби,
клубу, китабханасы, тибб мәнтәгәси, ушаг бағчасы варды. Анҹаг нә
олсун, ермәнипәр күнүмүзү гара етмишдипәр. Билаваснтә Түркијә
илә сәрһәддә јерләшдијиндән кәнддә милли ајры-сечкилик .гојулурду. Бурада ики пост варды, әскәрләр дајанЫрдылар,
азәрбајчанлылар иш јерләрина;— дкин саһәләринә кетмәк үчүн һәр
күн бурахылыш вәрәгәси тәгдим стмәли идиләр. Азәрбајчандан
таныш-достла^ымыз кәндә кирә билмирдиләр, кәрәк хүсуси
ичазәләри оләјды. Бу манеәләрә, мәһдудијјәтләр4 көрә дәфәләрлә
мүнагишәләр баш вермишди, онлары сәрһәди кечиб Түркијәдән
сығынаҹаг истәјәҹәјимизлә горхутмушдуг. Ермәнипәр "биз нә едә
бипәрнк, Москванын тапшырығыдыр" дејиб дурур, даһа да амансызлашырдылар. Елә Москванын разылығы илә дә азәрбајчанлыларын Ермәнистанда репрессијасы, сојгырымы кедирди вә
1948—1953-чү илләрдә зорла Азәрбајчана көчүрүлмәјимиз Арутјунов-Микојан-Сталин комбинасијасы нәтиҹәсиндә мүмкүн олду. Бу
дөврдә Зәнкибасарын 14-дән чох кәнди азәрбајчаилылардан
тәмизләнди. Онларын әразисиндә гәдим вә орта әсрләрә аид чохлу
тар ихи абидә, даш катибә, Албан килсәсинин галыгларыны,
бабаларымыз ујујан мэзарль^рлары, Улуханлыда, Ашағы Неҹилидә,
Јухары Нечилидә, һачы Елләздә, Зәнкиләрдә, Шарлуда, Дәмирчидә.
Гарагышлагда, Зәһмәтдә,. Меһмандарда, Сарванларда мәсчидпә^
гојуб кәлдик. Бизим кәндин адамлары kəbmVr исгәмирдиләр, 1952ҹи ипәдәк мүхтәлиф бәһанәлзрлә вахты узатдылар. Ахырда застава
рәиси колхозун сәдрини ҹағырыб билдирди ки, ермәниләр әл
чәкмирләр, һүчум едиб сизи гыраҹаглар, тез арадан чыхын. Мәчбур
олуб аиләмизи көтүрүб миник машынларымыздача јола дүзәддик,
һәјәт-бача, ев-ешик, јорған-дөшәк, халча-килим, бнр сөзлә, бүтүн
варидатымыз ермәниләрә гадды. Онлар һәр јерДә пусгу
гурмушдулар, сәрһәдчиләр сәрһәд золағы бојунча бизи Нахчывана
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гәдәр отүрдүләр. Орадан Аразын бу башына, Сабирабад рајонуна
көндәрнлднк, әсасән һашымханлы кәндиндә јерләшдирилдпк.
Аранын һавасы вә сују дүшмәдијинә көрә арамыздан вахтсыз
хедәнләр олду, бэ’зилэрн дөзмәјиб керијә, ajar ачдыглары, боја-баша
чатдыглары, тнкнб-гурдуглары торпаглара гајытдылар. Лакин
дөјүлүб-сөјүлүб говулдулар вә бу дәфә һәмпшәлик Азәрбајчанда
мәскунлашдылар. Јерлм әһали imə тез исинмшдик, гајнајыб-гарышдыг, бнр-биримизә гыз вердик, гыз алдыг, гоһум олдуг. Анчаг нечә
олса да көһнә јурд көһнә јурддур, бу ҝүн дә көзүмүзүн габағындан
кетмпр o јерләр.
Зәнҝибасарын мүнбит торпаглары варды. Ирәванын ән јахын
мејвә, тәрәвәз вә днкәр кәнд тәсәррүфаты мәһсуллары базасы иди.
Бизп говуб чыхаран кими Зәнкибасар рајону ләғв едилмншдн. Лакнн
1969-чу илдә әввәлки әразнсиндә бәрпа етмәк мәчбурпјјәтп
гаршысында галдылар, лакнн адыны дәјишднриб Масис гојдулар.
1989-чу ил әһалннин сијаһыјаалынмасы дөврүндә Масис азәрбајҹанлылар јашамыш јеканә рајон иди ки, ахырынчы он нлдә
сакинләрпнин сајы 35 фаизә гәдәр артмышды. Бу, ораны тәрк
еләмпш отуз мнн азәрбајчанлынын әвәзннә Бакыдан дүз ики дәфә
чох ермәни кәтирилмәсн сајәсиндә мүмкүн олмушду. Евнни онларла
дәјпшә бнлән дәјншмнш, дәјишә билмәјән баш көтүрүб гачмышды.
Инди Ермәнмстанда бир нәфәр дә азәрбајчанлы јохдур, мин-мин
азәрбајҹанлы апләсинпн оҹағы одсуз, баҹасы түстүсүз галыб. Анчаг
очагларымызы јенндән јандырачағымыза, баҹаларымызы тәзәдән
түстүләдәҹәјимпзә әминәм. O јерләр әзәлдән бизим олуб, кеч-тез
јенә бизим олаҹаг.
“Халг гззетч". 23 ијул 1997-чи un.

Дуряр Өлокборов .

БИЗИ КИМ КӨЧҮРДҮ?
Бөјүк Вәтән муһарибәси гуртаран кими ермәниләр
Микојанын васитәсилә белә бир план ирәли сүрдүләр ки, дүнјада
јашајан ермәннләрн Ермәнистанда јерләшдирмәк үчүн орада јашајан
200 мин азәрбајҹанлыны Азәрбајчана көчүрсүнләр.
Бу ндејаны белә әсасландырырдылар: Азорбајчанда торпаг
чохдур, ншчи гүввәси аздыр. Бу мәнфур планы Азәрбајчан рәһбәри
Мирчәфәр Бағырова тәгдим етдиләр. О да чох мәмнунијјәтлә
разылыг верди. Одур ки, 1946-чы илдән башлајараг Ермәнистандан
азәрбајҹанлыпары көчүрмәк үчүн Азәрбајчандан хүсуси адамлар
ајырыб, Ермәнистана көндәрдиләр ки, чамаат арасында тәблиғат
апарсынлар. Бир тәрәфдән Бакыдан кәләнләрин тәблиғаты, дикәр
тәрәфдән Ермәнистан һөкумәтинин азәрбајчанлылары сыхышдырыб, габагда олан адамлары бир-бир арадан көтүрмәси чамааты
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мәчбур еднрди ки, өз дәдә-баба јурдларыны бурахыб Азәрбајчана
көчсүнләр.
Бнзим Дашкөрпү кәнди дә һәмпн планын гурбаны олду.
Дашкорпү ҝәндн Ағбаба маһалынын Амасија рајонунда
јерләшпрдн. 40 евдән ибарәт иди, 310 нәфәр әһалнси рарды. Чамаат
өзү үчүн ҝүн-күзәраи дүзәлтмпшдп. Амма Бакыдан*кәлән тәблиғатчылар өз ширин дплләрпнм ишә салыб, чамаатын Ермәнпстандан
көчмәсинә наил олдулар.
Ермәнистанда јашајан азәрбајҹанлылары кочүрмәјә 1948-чи
нлдән башланды.
Бизим Дашкөрпү кәнди дәниз сәвијјәснндән 2100 метр
һүндүрлүкдә јерләширди. Әһалп әсасән малдарлыгла мәшғул
олурду. Иглим гышда сәрт, јаз-јај мүлајпм кечир. Кәндин дөрд
әтрафыны дағлар бүрүмүшдүр. Дағларын гојнундан чыхан сојуг
булагларын бирләшиб әмәлә кәтирдији чај кәндимизин ортасындан
кечирди. һәмин буз булагларын сујундан бир стәкан бир нәфәсә
ичмәк гејри-мүмкүн нди. Инсанлар дағ һавасында чох сағлам
идиләр.
1950-чн илдә ермәниләр планлашдырдылар ки, рајонун Дашкөрпү
кәндн вә "Арпа көлүн" кәнарында јерләшән Гарабулаг кәндләринн
бирмнчи Пөвбәдә Азәрбајчана көчүрсүнләр. Чүнкп һәр пки кәнд
рајонун ән мәнзәрәли јериндә иди. Ону да гејд едим ки, рајонун 25
кәндиндән 21-дә азәрбајчанлылар јашајырды. Әһалинин 90 фаизини
азәрбајҹанлылар тәшкил едирди. Буна бахмајараг рајонда
вәзифәләрин 95 фаизи ермәниләрин әлиндә иди.
1950-чи илин сентјабр ајында Гарабулаг кәндини Азәрбајчанын
Көјчај рајонунун Алпоуд кәндинә көчүрдүләр. Гарабулаг кәндинин
адамларыны сөһбәтләриндән мэ'лум олду ки, бизим чамаат о зонада
јашаја билмәз. Дағ шәраитиндә јашајан пнсанларын елэ исти јердә
јашамасы чох чәтиндир. Онда гәрара кәлднк ки, бизи көчүрмәли
олдуглары јерә—Азәрбајҹанын Зәрдаб рајонуна нүмајәндә
көндәрәк, оранын шәраитини өјрәниб кәлсинләр, сонра көчәк.
Нүмајәндәмиз Азәрбајҹана јола дүшдүкдән бир күн сонра рајон
рәһбәрләри колхоз сәдрини мәчбур едиб колхозун от-әләфини, варјохуну сатдырдылар. Кәнд ҹамаатынын көчмәкдән башга әлачы
галмады, чүнкп габагдан гыш кәлирдн. Мал-гојуну сахламаг үчүн
артыг јем јох иди. Көчмәнин шәртләрн бундан ибарәт иди ки, һәр
бир аиләјә 2200 манат бирдәфәлик пул верирләр. Мүлкләримиз
Ермәнистан һөкумәтинә галыр. Онун әвәзиндә Азәрбајчан
һөкумәти бизә мүлк тикиб вермәли иди. Нәһајәт, 1950-чи илин
октјабр ајынын 2$-да кәндин әһалисини Ленинакан шәһәриндә јүк
вагонларына долдуруб Азәрбајҹана јола салдылар. Биз 1950-чи ил
октјабрын 29-да Учар стансијасына кәлиб чатдыг. Тез машынлар
кәлди ки, бизи Зәрдаб рајонунун Бојат кәндинә апарсын. Анчаг
чамаат вагондан төкүлмәди. Hə гәдәр мәҹбур етднләрсә, онлар
Зәрдаб рајонуна көчмәјәчәкләрини билдирдиләр. Кәтирдијимиз 200
мал-гараны вә 3000-дәк гојун-гузуну машынлара јүкләјиб Зәрдаб
рајонунун Бојат кәндинә апардылар. Мал-пара илә колхоз сәдри вә
онун ән јахын достларындан 3 аилә дә көчүб Бојат кәндинә
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кетдиләр. Ҹамаат көчүб кедән o дөрд анләјә нифрәт едиб сонра
јерләшднкләрн кәндә онлары гојмадылар. Owıap башга кәнддә
јерләшдиләр.
Кәндин ҹамааты декабрын 30-ДӘк Учар дәмирјол стансијасында
ачыг һавада галды. Нечә дәф». Бакы^ан кәлән компссијалар
ағсагаллары јығыб горхудур, мәЧбур едирднләр кн, кочүб тә'јин
олмуш јерә кетсинләр. Анҹаг чамаат һеч бир тәзјигдән горхмурду:
ҝедиб аранда шоран торпагда өлмәкдәнсә, стансијада _өлмәк
јахшыдыр. 2 ај гышын o сојуг, јағышлы ҝүнүндә дәмирјолу јанында
төкүлмүш нри диаметрли дәмир боруларын ичәрисинә долуб кеҹәни
cəhəp сдирдиләр. Артыг ҹамаах арасында хәстәлик үз вермәјә
башлады. Буну көрән Азәрбајчан һөкумәти мәчбур олуб бизи Ҝөјчај
рајонунун Чәрәкә кәндинә көчүрдү. Биз чох сыхынты ичәрисиндә
јашајырдыг. Чәрәкп чамаатынын пки отағы оланын бирини алыб
бизә вермишдиләр—һәр ики амлә чох сыхынты ичәрисиндә
јашајырды. Бпзим кәндин чамааты индинин өзүндә дә Чәрәкә
ҹамаатына өз миннәтдарлығыны бплдирир, чүнкн онлар өз гардашбаҹыларына етмәдикләри һөрмәти бизә едирдиләр. Шәхсән мән
Чәрәкә кәнд сакинләри Әһмәдов Пашаја, Зүлфүгаров Зүлфүгара,
Вәлијев Әлнмүрсәлә, Әли Мәһәммад оғлуна аиләмлә бирликдә өз
мнннәтдарлығымызы билдирирәм. Зәрдаб рајонуна апарылан
колхозун мал-гојуну кәтирилиб Чәрәкә колхозуна верилди. Һәмин
200 мал-гара вә 3000 гојунун һамысы јај ајында. гыздырмаја дүшүб
гырылды, бир дәнә дә ғалмады.
Чамаат өзү дә гыздырма хәстәлпјинә тутулмаға башлады, 5
нәфәр өлдү. Адамлар гачмаға башладылар. Анчаг һараја кетсинләр,
вар јохлары әлләриндән чыхмыш, лүт галмышдылар. O заман
Азәрбајҹан һөкумәти елә бир гәрар гәбул етмишди ки, көчкүнләри
һеч јердо гејдијјата алуб иш вермирдиләр. Бир парасы Ҝәнҹә вә
Дашкәсән шәһәриндә гоһумларынын јанына кәлиб биртәһәр
јерләшдиләЈ), галанлар мәҹбур олуб Ермәнистана үз тутдулар. Кедиб
көрдүләр ки, биз чыхйндан сонра ермәниләр бизим мүлкләри тәмиз
сөкүбләр, һеч бир шеј галмајыб, колхозун әсасында «јбвхоз тәшкил
едибләр. Совхозда фәһлә чатышмадығывдан бураДан кедәнләри
гәбул едирдиләр. Анҹаг гејдијјата алмырдылар.' Гејднјјата јалныз
Сталин өләндән сонра алмаға башладылар. Одур ки, чамаат јавашјаваш көчүб өз доғма кәндләринә кетди, чох чәтинликлә ев тикмәјә
башладылар. Мүлк салдылар, һејф ки, јенә ермәниләрә галды... •
"Халг гәзети". 8 август 1997-чи ил.

Бечая Фәрзалнјев

ЈУРД КӨЈНӘРТИСИ
УлуларЫмызын
ујудуғу» мүгәддәс
торпаглардан
ајрылмағымһпын, дөвл^т сијасәти ады алтында, әслиндә исә Сталин-

Микојан фнтнәси нәтичәсиндә әбәди јашајыш јеримиздән мәчбури
чыхарылмағымызын 50 иллији бу јахынларда тамам олачаг. Тарих
үчүн аз мүддәт дејил. Анҹаг мән инди' дә јухуларымда доғма
кәндимиздә олур, ағ туфдан тикилмиш евимизин һәндәвәриндә
гоншу ушагларла кизләнгаВ ојнајыр, Арпа чајынын көз јашы кими
дупдуру суларындан ичнр, Пеник дағынын дөшүнә чыхараг
балдырған, гадгәпәр, чашыр, әләјәз, итбурну, кәклнкогу... топлајыр,
ајағы хыиааы кәкликләрин нәғмәләринә гулаг асыр?ам.
һормәтлп Президентимиз 'Һејдәр Әлпјев чәнабларынын дедији
кимн, бэ’зи адамАарын јаддашы чох гысадыр. Онлар Ирәван
маһалынын гәдим Азәрбајчан дөвләтннин әразисинә дахил олдуғуну
ја билмирләр, ја да өзләрини билмәмәзлијә вурурлар. Һеч узаға
кетмәјәк. Әкәр Ирәван ханлығы Азәрбајчанын торпағы дејилдисә,
онда нә учүн 1813-чү илдә бағланан Күлүстан мүгавиләсиндә
јазылырды: "Ирәван вә Нахчыван ханлыгларындан башга Аразын
сағындакы бүтүн Азәрбајҹан әразиси Руспјанын тәркибннә кечир".
Јалныз 1828-чи илдә икинчи Русија-Иран мүһарибәсиндән сонра
Ирәван ханлығы Русијанын тәркибинә гатылмыш, бундан сонра
халгымызын фәлакәтли вә фачиәли күнләрн башламышдыр. Өз дин
гардашларынын һнмајәсинә вә дәстәјинә архаланан бәднам гоншуларымыз јаваш-јаваш, кизли-ашкар јолла бу торпагдан азәрбајҹанлылары чыхармыш, бурада мүхтәлиф јерләрдән көчүрүлмүш
ермәниләри јерләшдирмишләр. Түрк ганына сусамыш ермәниләр
террорчу, башкәсән, ганичән дәстәләрлә силаһланараг 1905-1918-ҹи
илләрдә јүз минләрлә азәрбајҹанлыны ганына гәлтан еләмиш, јурдјувасындан дидәркин салмышлар.
Биз Дәрәләјәз маһалында, Нахчыванын шималында, Кәлбәчәрин
гәрбиндә јерләшән, чох сәфалы иглими олан дағлыг зонада
јашајырдыг. Бурада јүзә јахын Азәрбајҹан кәнди варды. Дүздүр,
. 1937-ҹи илин тутһатутунда ермәниләр фүрсәтдән истифадә едәрәк
халг дүшмәни ады алтында бөлкәнин сајсечмә оғулларыны һәбс
етмиш, хүсусилә- 4>өјүк Вә+ән Мүһарибәси илләриндә азәрбајчанлыларын ушарларыны фәрари ады илә күлләләмнш, өзләрини
Узаг -Снбирә вә Газахыстана сүркүнә көндәрмишләр. Лакин бу
мәһрумијјәтләрә. бахмајараг азәрбајчанлылар o вахткы Ермәнистан
дөвләтинин вә һөкумәтиннн, партнја апаратынын мүхтәлнф
пилләләриндә јүксәк вәзифә тутмуш, дәрин һөрмәт, бөјүк нүфуз
газанмышдылар. Азәрбајчанлыларын чохлуг тәшкил етдикләри
рајонларда рајком . катибләри, ичраијјә комитәсинин сәдрләри
азәрбајҹанлылар идиләр. Бөјүк кәндләрин әксәридјәтнндә орта
мәктәбләр фәалнјјәт көстәрирдн. Мэ'зунлар Ирәван педагожи, кәнд
тәсәррүфаты техникумларында, Педагожп Институтда,. икииллнк
Нахчыван Мүәллимләр Институтунда, Бакынын али мәктәбләриндә
тәһсил алдыгдан сонра доғма јерләрә гајыдыр вә өз һәмвәтәнләринә
јүксәк јурдсевәрлик һиссләри ашылајырдылар.
Ајыг-сајыг адамларымыз ермәннләрин нечә мәкрли планлар
гурдуғуну билирдиләр. Одур ки, әһали арасында кениш тәблиғат
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ншләрп апарыр, онлары бпр-биринә ҹам дејиб ҹан ешнтмәјә, јумруг
кпми бирләшмәјә чағырырдылар. Чүикп јухары даирәјә јахын
адамларымыз билмрдмләр кн, ҮИК(б)П МК-нын вә ССРИ Назирләр
Советпнин дөвләт сијасәти пәрдәси алтыида кнзләнән, әслпндә исә
азәрбајҹанлыларын доғма јурдларындан мәҹбурн депортаснјасына
хидмәт едән гәрары 1937-чп нлдә Сталин вә Молотов тәрәфиндән
имзаланыб. һәммн доврдә мүһарибә тәһлүкәси олдуғуиа ҝөрә
һөкумәт бу гәрары ачыгламаға чәсарәт етмәмншди. Билирдмк ки,
мүһарпбә гәләбә плә баша чатандан сонра довләт бу гәрарын һәјата
кечприлмәспнә наил олаҹагдыр. Әдаләг наминә демәлијик ки, һәмин
дөврдә бизпм Әзпзбәјов рајонунда рәһбәр вәзифәдә олан Јусиф
Аббасов, Әзпз Чәфәров (шапр Ваһнд Әзнзпн атасы) вә сонралар
Азәрбајчанда Салјан, Нефтчала, Ҹәлплпабад рајонларында рәһбәр
вәзифәләрдә чалышан, Сосиалнст Әмәјп Гәһрәманы адына лајпг
ҝорүлән кәнҹ комсомол катнбн Ибраһим Турбанов, оиуи атасы,
колхоз сәдри, Ермәннстан Али Советнннн депутаты Муса Турбанов
вә башгалары әһалпнн мүтәшәккил олмаға јернндән-јурдундан
тәрпәнмәмәјә, шајиәләрә пнанмамаға сәсләјнрднләр. Она көрә дә
1947-чн плдә кочүрүлмә һаггында гәрар ашкарланса да, әһалн доғма
јурд-јувасыны тәрк етмпрдн. Тәбмпдпр кн, дүшмән тәрәфдә дә бу
ишин тәшкнлатчыларыны зәрәрспзләшдирмәк барәснндә тәдбнрләрә әл атырдылар. Јуснф Аббасову, Әзиз Чәфәрову вә Ибраһнм
Турбанову Ирәвана чағырыб онларын башына "ағыл" гојмаг
нстәдпләр. Лакпн бу шәхсләрлә халг јекдил иди. Һеч кәс ата-баба
јурдуну тәрк етмәк нијјәтнндә дејнлдп. Бслә олдугда ермәнпләр
башга һпјлә пшләтдиләр. Онларыи һәр үчүнү Бакыја—Алп Партнја
мәктәбпнә "охумаға" көндәрднләр. Өз лидерләрннп, башчыларыны
птпрән халгын кочмәҝдән башга ајры әлаҹы галмады.
Бизпм Чул кашш Нахчыванын Күкү кәндиннн 15-20
кнлометрлпјпндә јерләшир. Бурада 300-дән чох азәрбајҹанлы аиләси
јашајырды. Ҹул кәндн Дәрәләјәзпн козү пдп. Бурадан чыхмыш
мүәллнмләр, тәсәррүфат рәһбәрләри, мүтәхәсснсләр гоншу
кәндләри јүксәк нхтпсаслы кадрларла tə'miih етмәјә пмкан верпрди.
Муса кншпнпн сәдр олдуғу Терп кәнди дә чох күҹлү кәндләрдән
бирн идн. Ермәннләр јахшы бплнрднләр ки, Чулу вә Терпи јериндән
тәрпәтсәләр, башга кәндләр дуруш кәтирә билмәјәҹәк.
1949-чу плин октјабрында кәнддә маузерли МКВД пшчиләрн
корүндүләр. Онлар ҹамааты кәнд клубуна јығыб дөвләт әһәмијјәтли
бу тәдбпрп позанлара амансыз диван тутачагларыны бплдпрдпләр
вә јағлы дплләрнни ншә салараг дедиләр ки, һсч нараһат олмајын,
Азәрбајҹанда сизпн үчүн козәл, бурадакындап да јахшы күзәран
јарадылмышдыр, тез јыр-јығыш етмәлисинпз.
Беләлнклә, бнз октјабрын 30-да чох јүнкүл бнр јыр-јығышла
евпмизп-ешнјммпзп агыб Араздојәндә Ирәван-Бакы гатарына долушдуг, Азәрбајҹана үз тутдуг. Татар Әлп Бајрамлыда дајанды. Бизп
јүк машынлары плә Салјанын Халач вә Бәшнрабаад кәндләрппә
кәтпрдпләр. һеч бпр ев-ешнк, һеч бмр һәјәт-бача јох пдп. Гадын222

ларын-ушагларын шнвәни көјә бүләнд олмушду. Әли Бајрамлы рајон
партија комнтәсинин катнбн Мәммәд Мәммәдов чамааты сакитләшдирмәјә чалышса да, фајдасы олмады. Алдадылдығымызы баша
дүшдүк. Адамларын бнр гпсми бурада јашамағын гејри-мүмкүн
олдуғуну көрүб тәзәдән кери гајытды. Лакнн онлара ЕрмәнпсТанда
елә үз көстәрдпләр кн, јуваларындан пернк салынмыш гуш һалына
дүшдүләр. Јери кәлмншкән, Дәрәләјәздә әһалп тахылчылыгла,
һејвандарлыгла мәшғул олурду. Әһалиннн әмәк күнүнә вериләчәк
тахыл анбарларда галды. Орада һәр анләннн азы 100 гојуну, 5-10
инәјн, 2-3 окүзү, 5-6 аты варды. Бүтүн бу һејван сүрүләринн вә ат
нлхыларыны чобанлар сонрадан кәтпрәчәкдпләр. Амма ермәниләр
бу 30-40 минлнк сүрүнү гарәт еләмнш, елә јаман күнә гојмушдулар
кп, Әли Бајрамлыја бу мал-гаранын һеч 10-15 фаизи дә кәлнб
чатмады. Беләликлә, чох фираван һәјат сүрән јүз минләрлә адам
әслпндә диләнчи һалына дүшдү, һәјатыны сыфырдан башламаг
мэчбургщэтнндэ галды, балалары аҹындан өлмәснн дсјә ләјагәтинп
алчалдан ағыр, тәһгирамиз һәјата дөзмәлн олду. Әдаләт наминә
демәлијәм ки, јерли әһали—Халач ҹамааты бизи өз доғмалары кими
гаршылады. һәр аилә үчүн озләрннпн ән јахшы отагларыны
ајырдылар. Бнзә нечә күн чај-чөрәк вердиләр. Тәбиидир кн, кәскин
иглим дәјншмәси, һәјат шәрантиндәки тәзадлар адамлара, хүсусилә
дә гоҹалара вә ушаглара ҹидди пснхоложн-бположн тэ’сир көстәрдн.
Гоҹаларымызын чоху, көрпәләрин әксәријјәтп тезликлә дүнјасыны
дәјишдн. Әләлхүсус o вахтлар Аран зонасында кениш јајылан
трахома вә малјарнја хәстәликләри дағ адамлары үчүн чох гејри-адн
вә дөзүлмәз нди.
Hə гәдәр ачы олса да бир һәгигәтп дә е’тнраф етмәлијәм:
ермәниләр төрәтднкләри бу кеносндлә кпфајәтләнмәјәрәк mə’həbii
террора да әл атмышдылар, бизпм бэ'зи адамларын гулағына
пычьшдамышдылар ки, ширванлылардан еһтијатлы олун, онлар чох
мәкрли вэ ганнчән адамлардыр. Бураја нсә емнссарлар көндәрәрәк
шајнә јајмышдылар ки, биз језиди күрдләрнк. Иеҹә дејәрләр,
әслиндә бир нечә ил нә бизим үрәјимиз, нә дә јерлп әһапиннн үрәји
бнр-бпрпнә псннмирди. Хофлу адамлар, шүбһәлн шәхсләр кнми бирбнримиздән узаг кәзпрдик. Тәхмпнән он ил нә онлар бпздән, нә дә
биз онлардан гыз алыб-вермәднк.
Бәди, 1948-50-чп нлләрдә 250 мпндән чох азәрбајҹанлыны өз
дәдә-баба јурдундан зорла чыхарылмасы Ермәнистанда азәрбајчанльшарын хүсуси чәкисини хејлн азалтды вә маддн-мэс'ул
вәзпфәдә олан азәрбајчанлылар бурунланараг партпјадан харнч
едилди, һәбс олунду, ән јахшы һалда республнкадан говулдулар.
Бу јахынларда "Авраснја" гәзетнндә охудуғум бнр факт мәнп
хејлн һиддәтләндирдн вә тәәҹҹүбләнднрдн. Ијун ајында Бакыда
кечприлән Руснја мәдәнпјјәтп онкүнлүјүнүн пштпракчысы олан pye
актјорларындан бпрп дејпб: Мәнпм гадыным Бакы ермәпнснднр,
тапшырмышдыр ки, Бакыда онун атасынын мәзарыны зпјарәт сдим
вә o, куја һәмин мәзары бәрбад вәзијјәтдә корүб. Әлбәттә, мән
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вандализмин торофдары дејнләм, өлмүш адамла һагг-һесаб чәкмәк
дә инсафдан дејил. Лакин, ахы бпз унутмамалыјыг ки, ермәниләр
бизим орадакы гәбиристанлары чохдан алт-үст едибләр.
Мәним үчүн ағыр олан бир факты демәк-истәјирәм. 1972-чи млдә
o вахтлар Үмумиттпфаг санаторијасы олан Ҹермука нстираһәтә
кетмишдим. Чсрмук шәһорн бпзпм кәнднн 15-20 километрлнјнндә
јерләшир. Атам хаһиш етдн ки, доғма кәнднмиз Ҹула кедиб
мәзарымын үстүнә сәпмәјә- торпаг көтүрәрсән. Һәм дә бабан
Фәрзәлинин арамкаһыны зијарәт едәрсән. Мон евимнзә кәлдим.
Бизим евдә колхоз сәдрннин аиләси јашајырды. Онлар мәни көрән
кими таныдылар. Мәгсоднми биләндә гәбиристана кетмәји
мәслоһәт кермәдилор, o тәрәфләрдә гудуз итләр вар, сәнә хәтәр
јетнрәрләр—дејиб фнкрнмдән дашындырмаг истәдиләр. Лакмн мән
инадымдан дөнмәдмм. Әлимә бмр дәјәнәк көтүрүб јола дүзәлдим.
Кордүкләримә тәәҹчүб галдым, көзләрпм гаралды, нитгим тутулду.
Мәзарыстан дармадағын едилмиш, инсан кәлләләри, инсан
сүмүкләри һәр јана сәпәләнмишди. Hə вахт ајылдығымы, өзүмә
кәлднјими бмлмирәм. Орадан бирбаша санаторијаја кәлдим вә
тутијә кпмп котүрдүјүм торпағы Салјана гајыданда атама вердим.
Атасынын мәзарынын дағылдығыны ешидәндә киши чох мүтәәссир
олду, чаван оғлуну итирәндә ағламајан атам көрпә ушаг кими
һөнкүрдү.
Бәли, мәнтигә сығышмаса да, сағлам дүшүнҹәјә ујғун кәлмәсә дә
милјонларла адам көчкүн өмрү јашајыр, доғма јурдуна, Јувасына
гајытМаг һәсрәтп нлә сабаһкы күнә үмид бәсләјир. Блз бу күн бүтрв
Азәрбајчанын мәнафејини дүшүнмәсәк, сәккиз милјонлуг әһалинин
һамысы бир-бирини өзүнә доғма һесаб етмәсә нәннкн итирдикләримнзи гајтара биләрик, һәтта газандыгларымызы да итирә
биләрик. Она керә дә, мән бу күн бүтүн Азәрбајҹан халгыны дүнја 1
шөһрәтли сијасәтчи, республика Президенти, Азәрбајҹанын
азаддығы вә мүстәгиллији уғрунда јорулмаз мүбариз .һејдәр Әлијев
ҹәнабларынын әтрафында сых бирләшмәјә, Азәрбајчанун әрази
бүтөвлүјүнә наш1 олмаг үчүн бүтүн гүввәдәрини сәфәрбәрлијә
алмаға чағырырам.
"Халг гәзети". İS ијул 1997-чи ил

Софн.чы Нәзорли
ЈАДДАШЫМЫЗ ЈАШАЈЫР
Азәрбајчан Республикасы президентинин "1948— 1953-чү
илләрдә азәрбг<јҹанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихиетник торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы һаггында" 18
декабр 1997-чи ил тарихли фәрманыны охујаркән дәрһал хәјалым өз
талејнмин узаг, кечмиш илләринә гајытды: ахы мән һәмин o мәнфур
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депортаснја нло, анам демпшкәп, "сүркүнлүклә" гоша доғулмушдум.
Ело адым да o плләрдәкн һадпсәләрдәи јадпкар галыб.
Анам сојләјпр кп, 1948-ҹи плпи шахгалы гыш күнләрппдон бпри
иди. Ҝетмишднм Ашағы Кориүлү кәндиндәкп анамкилин (Фатма
иәномкилпн
C.П.) кочүрүлмәснпо комок едим. Опда сомин дүијаја
колмәјпио лап a? галмышды. Анамкпл1 И1 аплосппп кочүрмок үчүп
Газахдап пкп јүк машыпы кәлмпшдп. Сүрүчүлордон бпрпппн ады
Шәмнл, o бнринпнкп псә Софалы иди. Ағлаша-ағлаша күчүмүз
чатаилары машына долдурурдуг. Апам роһмоглпк бпзимлә
гучаглашыб һалаллашанда үзүнү мәнотутубдеди:
—Бәстн, a гызым, Аллаһ саламатлыг версии, бу күп-сабаһ плкнн
дүнјаја колонок. Гызын олса, озүи биләрсон, оғлуи олса, бах онда
адыны бизпм кочүмүзү апаран бу шоферни адыјла ело Сәфалы
гојарсан. Гој бу, бнзпм сүркүнлүјүмүзүп јадикары олсун.
Нло до олур. Мои 1948-чп нл декабрыи 14-до дүнјаја кәлдим.
Адым да рәһмотлнк ионом дејон кнмн олду.
...O доһшотлн кочүрмо пллорппдо Ермонистаиын Појемберјап
рајонунун азорбајҹанлылары кнрпнкләрн ило од котүрүблор. Бпзнм
Ләмболп конди бу болкодо on бојүк, бүтүп Гафгазда мошһур
кондлордон бнрп о.чуб. Опда чамаат Икппчп Дүнја мүһарпбосннии
чајпағыидап јенпҹо гуртармышды. Индн-шшп окнп-бичнно
башламышды. Кпмп кеднб-гајытмајан озизлорпин ағлајыр. кими до
пгкпн дүшонпнпн јолуну үмпдло козлојирдн. hop торофдо аҹлыг,
гытлыг һокм сүрүрдү.
Ело бу арада азорбајчанлыларын додо-баба јурд-јуваларындаи
кочүрүләҹојп бародо ағлаколмәз соз-соһбот јајылды. Аз сонра
мосоло доғрудан да росмп довләт совндјоснило "гануни гүввојо"
мпндп. Шајполәр доғру чыхды.
ССРИ Назпрлор Советпинн 1947-чи нл 23 декабр гарпхлн 4083
номролп вә 1948-ҹн нл 10 марттарнхли 754 помролп горарларындан
сонра Ломболп копдппдокп Телмаи адына колхозуи роһборлорнниБиннәт, Казым во Исмајыл кпшпнп гофлотои рајон партнја
комитоспиә чағырдылар. Орада онлара һокумотпн бу горарларыныи
маһијјотпнн ачыглајыб, тезлнкло кочмојп толоб етднлор.
Колхоз'роһборлорн ҹамаатын кочмок фнкриндо олмадыгларыны
бнлдпклорн үчүн готн е'тнраз етдплор. Онда срмонпләр һодо-горху
колмојо, тозјпг костормојо башладылар.. Бозијјот коркннлошдп.
Онлар кәнд ҹамааты нлә бнр даһа мослоһотлошмојо колдплор.
Анчаг бүтүн Ермонистаида бир уҹдап кочһакоч башламышды.
Сталпннн омрп гаршысында дурмаг мүмкүп дејнлдп. Ломбәлплор
мәсләһәтлошиб, башда колхоз содри Бнпнот Иисапов олмагла бпр
дәстә ағсапалы Бакыја—Мир Ҹофор Бағыровун јаиына хаһншо
кондорднлор.
М.Ч.Бағыровун фикрп готп олду: "Мои сизп зорурп олүмдон
хнлас етднм. Да ha иеҹо пстојпрсинпз, ело до һороког един".
Ағсагаллар оллорп отоклорппдон узуп кери гајытдылар.
Азорбајҹандаи колмпш кочүрмо. компсспјасыпып үзвлори .чомболнлоро Азорбајҹанын Ҹејрапчол дүзүно кочмоји mocjioIkvi билдплор.
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Бир нечэ адам тэ'чили ксдпб о јерләрә бахды. Онлар гајыдыб план
мәләјән , ағчаганадым "мәскәнп" олан бу чөл-бнјабапда мешә-дағ
јеринин
адамларынын јашамасынып
мүмкүп олмадығыны
сөјләднләр.
Нәһајәт, кәнд ҹамаатмны зорла евләрнндән чыхармаға
башладылар. Әһалпдән һеч кәс Азорбајчана кочмок нстәмәди. һамы
Дебед (Тона) чајынын o бпри саһплиндокн гоншу Сарван (нндики
Марнеулп) рајонунун азәрбајчанлылар јашајаи Гасымлы, Садахлы,
Бетарапчы, Сарал, Корархы, Гачаған во с. кәндләрпнә кочдү.
Јсрлп әһалпнин көмәјн ило тсз-толәспк јердән дахмалар тнкиб,
онлара сығындылар. Лнчаг чох тооссүф кп, ермәниләрпн тәһрикп
илә Күрчүстан һокумотп до ләмболплори бпр нечо күндән сонра
шаллагла дөјә-дојо орадап чыхарыб, Садахлы дәмирјол вағзалына
төкдү. Зорла тахта вагоилара долдуруб, Јеревана тәроф
көндәрднләр. Аҹ-јалавач, шахта-сазаг вура-вура күнләрлә јол кәлиб
ораја чыхдылар. һөкумәт ломбәлиләрп һара кендормәк барәдә чох
котүр roj елодм. Hə јахшы кн, дүнјада морд во јахшы инсанлар вар
ммнш. О замам Ермонистанын Басаркечор (Којчә) Рајон Партнја
Ҝомитәснннн бпрннчп катпби ишләјән Талыб Мусајев спнәсини
ермәннләрпн габағында сппәр еднб, ләмбәлпләро саһмб дурду,
онлары оз pajoıryııa апараҹағыны МК гаршысында готп бмлдмрди.
Bo "ho" чавабы козломодән ломболплорп толәспк роһбәрлик
етдији бу дағ рајонуна апарды. Оплары Зод вә Ашыг Әләсҝәрнн
кәндп Ағкплсо кәпдлорпндә, јерли әһалпнии јанында биртәһәр
јерләшдмрпр. Дејпләнә корә, һомин нл ораларда rap адама бој.
верпрмпш. Гоншудан-гоншуја "rap тунелнннн" ичи нлә кедибкәлирләрмнш.
Талыб Мусајев, Боһрам Гаманов кпмп тәәссүбкеш рәһбәрләр
ләмбәлпләрә мүмкүн олан hop гајғыны костәрднләр. Онлары
ермәни гасырғасындан горујуб еахладылар. Әһалн o гышы чох
чәтинлнкло öauja вурду. Јаз јетишдм. Әл-ajar ачылды, јер-көј
һәннрләндп. Доғма јер-јурд һосрәти гәлблори дпдпб-парчалајырды.
Бо'змлори коврәлиб ағлајыр, көкс отүрә-отүрә дағларын o үзүнә
тәрәф бојланырды. Нәһајәт, арзу-пстәк үстүн колдн. Гәрар гәти иди:
нәјин баһасына олурса-олсун, кернјә—Ләмбәлпјо дөнмәлијнк!
Бмр сүбһ гаранлығында ләмбәлпләрин достә-дәстә кернјә кпзлп
кочү башлады. Атла, улагла, пај-пијада јолу әлләринә алыб
Кәдәбәјин горхулу дағ јоллары плә Товуза, Газаха, орадан да
Ләмбәлпјә үз тутдулар. Өлән олдү, галанлар кәлиб вәтәно чатдылар.
Hə көрсолор јахшыдыр?.. Онларын ата-баба свләрнпә харичи
өлкәләрдән кочүрүлүб котнрилмпш "гахтаған" ермәниләрн
долдурублар. Әлачсыз галыб онлар кәнднн ашағы һиссәсиндә, Хан
архынын сағ гәрәфиндә јердән торпаг газмалар—гара дамлар
тикдиләр, өзлоринә сығынаҹаг дүзәлтдпләр. Һөкумәтин е'тиразларына вә- тәзјигләринә бахмајараг јаваш-јаваш һәјәт-баҹа
салмаға башладылар.
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O вахтдан Ләмбәлм кәнди икп һнссәдән пбарәт олду: Коһнә кәнд,
Тәзә кәнд. Ермәнилор сонралар Коһнә кәндин адыны Түркијәннн
Зејтун јашајыш саһәснндән кечүб кәлмпш, кечмнш дашнак забитн,
сонралар узун нлләр совхоз директору, МК-нын үзвү, Сосиалист
Әмәјн Гәһрәманы Баграт Вартанјанын тәшәббүсү плә "Зејтун"
адландырдылар. Jepıı кәлмпшкән, надир бпр факты мүтлог гејд
сгмәк лазымдыр.
Ермәнпстан һокумотп ломболплорпн бу гырылмаз прадәсп
мүгаб1 шппдә сарсылараг факт гаршысында галды. Ермәнпстан КГ1
МК мәҹбур олуб 50-ҹп пллорпн орталарында МК катибн
Товмосјанын пмзасы илә “Ломбәлпдә евлорпн оз кечмиш
саһпбләринә гајтарылмасы во онларын совхозда ıııııo гобул сдилмәси
бародә” јеканә гәрарыны вердп. Бу, осл гәлобо идм. Бу, ермони
һөкумотинпн үрәјпнә вурулмуш ағыр бпр јара олду. Ермәии кпннкүдурәти дүз 40 im чәкдп. Bo иәһајот, мэ'лум 1988-чн ил кәлди.
Монфур ермоннләрин мшшәтчм гасырғасы түпү гопартды. Бурасы
артыг һамымыза јахшы мо'лумдур.
Даһа o јерләрдә бнр нәфәримиз галмајыб. Анҹаг шүкүрләр олсун
кн, һәлә јаддашымыз јашајыр, мнамымыз гырылмајыб! Тарихин
дораюрнип унутмаг олмаз.
Презндентпмпзпн бу сои, әдалотлп формаиы бпзп дүнәннмизи
гајтармаға, бу күнүмүзү горумаға coaıojııp. Бпз оз һагг созүмүзү
демолпјпк!
"Вәтән сәаГ. 30 оекпир 1907-чи un.

Камил Мухтаров
Аззрбајчан Ҝлмлзр

Акадсмијасы

Мнлли

Мүнаснбатләр

Институнун ıpyıı мүднрн, ларих слмләрн намиззлн

ГАЧГЫНЛЫГ ФАЧИӘСИ
"1948-1953-чү плләрдо азорбајҹанлыларын Ермәнистан
ССР әразисиндәки тарихн-етнпк торпагларындан күтләви сурәтдә
депортаспјасы һаггында" Азорбајҹаи Республпкасы Презпдентинпн
1997-чн нл 18 декабр тарпхлп форманы гаршымыздадыр. Фәрманын
илк ҹүмләләрп бслә башлајыр: "Сон пкн әсрдә Гафгазда
азәрбајҹанлылара гаршы мәгсодјонлү шокплдә һәјата кечнрилмиш
етник тәмпзләмә во сојгырымы спјасотп нотпчәспндо халгымыз
ағыр мәғлубн^јәтлорә во мәшогготләро мо’руз галмышдыр.
Мәрһолә-морһәло ксрчоклошдпрплән бело гејрп-пнсанп сијасәт
потпҹоспндо азәрбајчанлылар пндн Ермәнпстан адландырылан
оразпдон—мнп пллор боју јашадыглары өз догма тарпхи-етник
торпагларындан дидәркин салынараг күтловн готл во гырғынлара
мо'руз галмыш, халгымыза мохсус мпилорло тарпхп-мәдони абмдә
вә јашајыш москәни дағыдылыб впран едилмпшдпр". По годәр до
дүзкүн во објектив гпјмәтдир. Тарихн фактлар бело бпр шокспз
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һогпготп тамамило тоедпг еднр кп, нпдпкп Ррмопнстан адлапан
орали XIX осро годор хал нс гүрк јурду —азорбајчанлыларып
јашадыглары орали олмушдур. Јалныл чар Руспјасы мүстәмлоҝочилортит ajaı ı.ı бу јерлоро дојдпји күпдои бураја срмоип
тохумунуи С01111 ЛМОСШ10 башланылммш, телликло плк зәһәрлп
чүчортплор корүпмүшдүр. Лакпн чар 1>уснјасы һаким данролорпппи
Иран во '.Гүркпјодон ермоиилорп бу оралпјо күтловп суротдо
ҝочүрмоспио бахмајараг оплар бурада һсч вахт оһалшшн
оксорпјјотппи Т01МКНЛ сдо билмомишлор. Мо'лум олдуғу кпми, 1918чи ım мајын 28-до "Ғрмониетап Рсспублнкасы" с'лаи едплдпјп заман
бу гоидарма довлотпн пајтахты бело јох иди во Длорбајҹаи Милли
Шурасы 1918-ҹп ил 29 мај тарпхлп ичласында сос чохлуғу пло
Ировап ıııolıopııiMi Прмоппстаи Республпкасынын пајтахты кпмп
тапымағы мүмкүи сајмышды. Гејд стмок лалымдыр кп, срмопп
МНЛЛ0 1 чплорпппп тобиотнпо јахшы болод олан бо'ли Милли Шура
үлвлори сло һомии пчласда бу ropapa гәти е'тирал стмишдилор.
Мосолон, liaı-'wp бој Pıajen Милли Шурада томсил олуимуш
нроваилылар адындап демпшдп: "Мүетопш Азорбајчаи уғрунда
чалышмагла јанашы рича едпрнк бплп, ермопп республнкаеы
оралпсппдо галаилары да упутмајасыпыл". Тарпх бу адамларып ио
дороҹодо узагкөроп во һаглы олдугларыпы тел бир вахгда тосдш
етди. "Иајтахтсыл" республика јаранлығы күидои ермоип ıııonııнпетлори оһалнснппп океорпдјотиип алорбајчаплылар гошкпл едоп
Лори-Помбок, Шоракол голаларында, Зоиколурда, Ҝ,ојчодо во дпкор
јерлордо күгловп гырғыплар торотднлор. <1»актлар косгорнр кп.
1лрмоппс1ди Рсспублнкасыпда гаты мнллотчнлорпп һокмраплыг
етдпји 1918-1920-ҹн пллордо оилар "түркеүл Нрмоиистаи" шүарып1>1
hojara кечпрмрјо хејлн дорочодо нанл ола бплмпшдплор. Һомпи
доврдо алорбајчаилылара гаршы тородилмти воһи|нлнҝлор иотичоспидо ннднкн Ғ.рмоппстап оралпснндо jaınajaıı 575 мин
алорбајчанлыиын 565 мпннпи гмрмыш во ја лорла ол јерлорппдоп
ғовуб чыхармышдылар во Ермонистаида Совет һакимнуотп
гурулдуғдаи еопра оилардаи јалиыз 60 мнн нофорп ол доғма јурдуна
гајыда бплмпшдн. Ону да дсјәк кп, алорбајчаилыларып бир
һпесоспппн Крмопистаиа ғајытмасыпа ралылығ вермојо моҹбур
олмуш Нрмоппстап ССР роһборлори до һеч вахт онларып то'гпб во
депортаснјасыпа сон ғојмағ ппјјотпидо олмамышдылар во тоголнгар
режим шораптпидо фүрсот дүшдүкчо бело амапсыз тодбнрлоро
һовосло ол а гмышд|>шар. Һоло Икпичп Дүпја мүһарпбосипдоп оввол
күгловп колхоз һорокаты во репрессија пллорипдо бело годбирлоро
ол а гмаг нмкаплары псо кпфајот ғодор јаранммшлы. Горибо до олса
һомпн иллордо Нрмоннстан ССР-до колхоз һорокатыпа мү|'авпмо|
костороплорпп до, реиресспјаја мо'рул калапларып да оксорнуотинн
азорбајчаплылар тошкил с1МИШдплор. Пло бунун иотиҹосп иди кп,
30-ҹу пллордо Всдпбасарын, Зонкнбасарып, Гоморлиппп, Доролојолип, Ағбабаиыи во дикор болколорпп 50 мпн иофордоп артығ
азорбајчанлы оһалпси аплоликло Газахмстан чоллорнио сүркүп
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едплмншднлор. Сорт иглпм шораптнпо ујғуилаша бплмојоп
оһалпнпп хејлп һиссосп 1 олоф олмутду. Мосоло онда иди кп. сүркүп
мүддотн гургардыгдан сонра да оз евлорппо гајытмаг пстојон
аплолорпп oKcopıuioTiiHiı Түркнјо нло һомсорһод олмасымы боһано
едорок Ермоиистана бурахмырдылар. Лакни бојүк моһрумн.уотлор
баһасыпа ксрп ғајыданларын да сонра јснпдон дспортасијаја мо'рул
галанлары аз олмамышды. Алорбајҹап Рссиублнкасы ирелидситннпи
форманында һағлы олараг "Алорбајчан халгыиа гаршы повботи
гарпхп чинајот акты" кпмп гијмотлондприлмнш ССРИ Назпрлор
Советипнп 1947-чп пл 25 декабр тарпхлп 4085 сајлы во 1948-чи нл 10
март тарнхлн 754 сајлы горарлары Ғ.рмонпсгаи ССР оразнснндо
додо-баба јурдларыида јашајан алорбајҹанлмларып бу дофо артыг
довлот снјасотн совидосиндо дспоргаспјас1>1ИЫ "осасландырмышды".
1>у горарлар осасыида 1948-1955-чү пллордо 150 мпп нофордоп чох
азорбајҹанлы күтловн сурогдо во зоракылыгла бу доғма јурдларындаи депортасија олунмушдулар. Форманда дејнлднјн кпмп, "адп
һүгуг иормаларыпа зпдд олан бу гәрарларып нчрасы заманы
авторнтар-тоталнтар режпмнн м*вчуд ренресспја гајдалары кенпш
тотбпг сднлмпш, мпнлорло писан, o ҹүмлодоп гочалар во корполор
ағыр кочүрүлмо шораптппо, коскпн пглпм дојишпклпјпно, физики
сарсыптылара во мо'новп кепоспдо дозмојорок һолак олмушдар".
1>у јаз 1>|да һагғында соһбог ачаҹағымыл Набајевлор аплосп до
бүтүн бу ншкончәлори јашамыш, ермопп шовнипсглорпнпн пнсаплыға зпдд, писан һүгугларыпы кобуд еурогдо нозап ҹинајоткар
һорокотлорпипн мпнләрло гурбапларыидап во пкпгат, үчгат
депортаснјаја мо'рул галан аплолордоп бнрндир.
1954-чү пл ма.јып 20-до Ермонпстан ССР-пн Гоморлп рајонунун
Улуханлы коидпидә дүнјаја коз ачмыш, һазырда Сумгајыг
шоһорпидо јашајан Бабајев Арнф һосон оғлупун еојлодпклорппдон:
—Аиломпз беш нофордон ибарот иди: агам, анам, бејүк
гардашым Исмајыл (1951-ҹи пл товәллүдлү), мои во кпчик гардашым
һүсејп ( 1959-чу пл товоллүдлү). 1958-чп плдо агам Һүсејн һосон оғлу
Бабајеви кеҹо јарысы колнб евдоп апардылар. О заман мои ушаг
олдуғум үчүн бунун по собобо едплдпјппп баша дүшо бплмоздпм,
һсч o һаднсолорни чоху да јадымда галмајыб. Ona коро дә апам
Набајева Сура һүсејн гылыпып моно данышдығларыны сојломојо
мочбурам. Атам һобс еднлдпҝдоп үч күп сонра колпб апломпзо
мохсус мал-гараны во ев ошјаларыиы зорла олпмилдои алдылар.
Аиамылы во бнз үч көрпо гардашы ев палларыида тоһғпр едо-едә,
дрјо-дојо јүк машыпыпа мпндирпб Гоморлп рајону морколппо
апардылар. Гоморлндә били во били кнмп минлорло аплоип 5 күи
ачыг һавада, аҹ-суеуз сахладыгдаи сонра кечо јарысы јүк
вағонларыиа мпндирдплор. Нпр нечо еаатдан сонра атамылы да бил
олан вагона котпрдплор. Нуидан сонра јүк татары Газахыстана јола
салынды. Апамып дсднјнно коро 40 күн јол кстдпк. Ачлыг, сусузлуг,
сојуг во хостолнк адамлары тагогдон салырды. Ну собоблордон до
уша1 ларын во гочаларын бир һиссосп моплнл башыпа кедиб чыха
229

бнлмодп во јолда вәфат етдп. Нәһајот, чох зүлм, әзаб-әзијјзтләрдән
соира биз Газахыетанын Сарыағач рајонуна колиб чыхдыг. Орада
чамааты дәстәләрә бөләрәк колхоз вә совхозлара кондәрдпләр. Бизи
во 7 нофорлик башга бмр амлони Дашбулаг совхозумда бмр отагда
јерлошдпрдпләр.'Беләлнклә, 12 нофзрлпк мкн апло узун мүддот бмр
отагда јашамалы олдуг. Јалныз хејли вахт кечдикдән сонра, нзһајәт,
hop ан.чојә товләјә охшајан ајрыҹа бпр отаг вердиләр. Лиамыи
деднјпнә
корә
јерлн
әһалп
арасында
неҹә
тәблнғат
апармышдыларса, онлар биздән горхур, үз-үзо кәлдикдз гачыб
кпзләнпрдиләр. Тәзәчо јербәјер олмушдуг ки, мүһарибә башланды,
атам дојүшзн орду сыраларына чағырылды. Лакин ону дүшмәилә
вурушмаға да гојмадылар. Кимсә кедиб чатдырмышды ки, атам
Совет һокумзтшшн әлејһпнә данышыб (куја буна һсч һаггы јох
пмиш). Һәммн хәбәрчннин јалан мо'луматы кифајәт етдм кн, атамы
һобсә алсынлар вә 17 пл мүддәтинә азадлыгдан мәһрум етсмнләр.
Беләлнклә, бизә фррарп, совет һакммијјәтиынн дүшмонн дамғасы
вурулду во бизнм оисуз да аһ-фәғаи ичәрисиндә кечән һәјагымызы
јенн мәһрумијјәтләрә дүчар етди.
Мүһарибә гуртардыгдан сонра бнз (анам, гардашларым вә мән)
бојүк чәтннлмклә дә олса 1946-чы илдә Ермәнистана—доғма дәдәбаба јурдуна гајыда билдик. Лакин бу чәтмнликләр баһасына баша
кәлмиш севпнчимнз анм олду, узун сүрмәди. Ермәниләр тәрәфиндән
јенидән тәзјнгләрә, тәһгпрләро мо'руз галдыг. 1948-чи млдә Совет
һөкумәтп азәрбајҹанлыларын Ермәнисгамдан кочүрүлмәси һаггында
гәрар чыхардыгдан сонра исә онлар даһа да һәјасызлашдылар, бизи
јенндон доғма јурдумуздан говдулар. O вахтдан ииднјә кими
Сумгајытда јашајырыг. Әлбәттә, 50 нлә јахын јашадығын јер һаггында пнс демок нанкорлуг оларды, һеч күзәранымыз да пис дејил.
Бунунла бело, вәтән һәсротн үрәјпммзн дағлајыр, доғма торпаг данм
бизи озүнә чокнр. Ону да дејим ки, атам 1958-чи нлдә һәбсдән
бурахылдыгдан сонра хәсто һалда Сумгајыта, јанымыза кәлди.
Азәрбајҹанын, Хәзәр дәнизинин һавасы санкн кишиннн
хәстәлијинә шофа верди во o јенмдән әмәк фәалнјјәтинә башлады.
1991-чп илдә исо дүнјасыны дәјишди.
Али тәһснлли истилик техникасы мүһәндмсн Арнф Бабајев бу күн
дә әмәк фәалиЈЈӘТини давам етднрмәкдәдир. O, 1972-чи илдә аилә
һәјаты гурмуш, бир оғул вә ики гыз атасыдыр. Онун доғма торпаг
һаггында сөјләдикләрини һәјәҹансыз, гәһәрсиз дннләмәк мүмкүн
олмур. Онлары гәләмә алмаг псә даһа чәтиндпр. һәр кәлмәнин,
чүмләнин кағыза кечүрүлмәсн бөјүк изтнраб һесабына баша кәлир.
Дүшүнүрсән ки, нијә ахы бу, зәһмәткеш, сүлһсевәр, һеч кимин
пајында көзү олмајан, һалал зәһмәтн нлә доланан, өз абыр-һәјасыны
көзләјән бир халг һәмншә тәҹавүзләрә мэ'руз галмалыдыр, даим
зүдм чәкмәлидир. Бунлара һачанса сон гојулаҹагдырмы? Сонра, нијә
ахы Јбнз башымыза кәтирилән мүсибәтләри, адн инсанн
һүгугларымызын позулмасыны мүһүм бир дөвләт смррн кими
үрәјимизии ән дәрнн кунЈәсиндә кизләдиб сахлајырыг? Нијә бу

барәдә аләмә чар чәкмәјн бачармырыг. Бпзпм мәғрурлуғумуздурму
буна сәбәб, ја ачизлијимнз, өз һаггымызы мүдафиә етмәји
бачармамағымыз, бәлкә фәрасәтсиз рәһбәрләриммз днлимизи,
ағзымызы елә бағлајыблар ки, һәлә дә өз сөзүмүзү, дәрдимизи
демәкдән чәкнннрпк. Ахы Армф Бабајевнн сөјләдикләрн доғма
јурддан—инди исә Ермәнпстан адланан мәкандан говулмуш јалныз
бнр аиләннн фаҹпәсиднр. Белә икигат, үчгат фаҹиәләрә мэ'руз
галмыш анләләрин сајы исә мннләрлә, он мннләрләдир. һәм дә
1988-чи нлдә бүтүн азәрбајчанлылар силаһ күчүнә Ермәннстандан
говулдугдан сонра белә апләләрии сајы дәфәләрлә артмышдыр.
Ҝөрәсән, белә чннајәтләрп төрәдәнләр, онлара јашыл ишыг
јандыран баискарлар нә вахгса тарнх гаршысында чаваб
верәчәкләрмп? Дүнја ичтимаијјәтп азәрбајҹанлыларын артыг икн
әср давам етмиш мүсибәтләрпндән иәһајәт хәбәр тутачагдырмы?
Бизә елә кәлир кп, Азәрбајҹан Республнкасы президентиннн
јухарыда ады чәкнлән фәрманы мәһз бу суаллара әтрафлы ҹаваблар
тапмаг үчүн һазырланмыш вә нмзаланмышдыр. Шүбһә етмәмәк
олар ки, мөһтәрәм презндентпмиз һејдәр Әлијевин сәдрлији ‘илә
јарадылмыш ән јүксәк сәвндјәли довләт комиссијасы азәрбајчанлыларын Ермәнмстан әразмсиндәкн тарнхи-етнпк торпагларындан
күтләвп сурәтдә депортаснјасынын һәртәрәфлп тәдгиг едилмәси,
Азәрбајчан халгына гаршы дөвләт сијасәтп сәвидјәсиндә һәјата
кеч1фплмиш бу тарпхи чииајәтләрә һүгугн-сијаси гпјмәт верилмәсн
вә онун бејнәлхалг иҹтнмаијјәтә чагдырылмасында өһдәсннә дүшән
вәзнфәнм лајигинҹә јеринә јетирәҹәкдир.
Г улу Көвкорли

КӨЗҮ ЈАШЛЫ ДӘРӘЛӘЈӘЗ...
Дағлар башы ала гар,
Ала јајлыг, ала rap,

Hə гәдәр rap јағмышды,
Јағмамыпшы белә rap...

Бу бајатыны нәнәм 1951-чн илдән дәдә-баба јурдундан,
Дәрәләјәздән дндәркин дүи1әпдг( чәкиб.
Hə гәдәр rap јағмышды,
Јағмамышды белә rap,—дејәндә нәнәм ону нәзәрдә тутуб кн,
1904, 1917-1918-ҹи илләрлә мүгајпсәдә, 1948-51-чи илләр гачагачынын зүлмү, ачысы, ағрысы даһа чох олуб. Bə үмпд едирди ки, бу
ахырынҹы күҹлү гарды јағыр. Күман еләмнрди ки, 1988-чн ил
кәләҹәк вә o нл човғун олачаг. Бу човғун ҹамааты һәмншәлпк
дндәркнн салаҹаг дәдә-баба јурдундан.
Нәнәм бу күнү кормәдп. Бирчә онун гәбрн бу һадисәләрнн
шаһмдп олду. Көрәсән, јашасајды, бу күнүн бајатысыны нечә
чәкәрди?
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Гондаб ионом дөрд гачагачдан пкпсннмн шаһпдпјди. 1904-1905-чп
иллордо ушаг олмушду. јадыпл колмирдн. Амма бојүклорнн
данышығындан јаддашына hoııaıı оһвадатлар, ермәннлорни
гапсызлыгы пло бағлы һадпсолор дплнпни озборпјдн. Өзүјло апарды
о һадпсолори, оһвалатлары...
1917-1918-чи нллордокп гачагач, попомни колиплпк чағлармна
дүшүб. Ҹаиаи ори, беш баласм олдүрүлүб. Јапыглы-јаныгды
дапышырды о кунлордон... Дамышанда һомпшо ағлајарды. О күилор
она бала даты да чокнб.
1948-1952-чи пллор iioiiomiin пополи күплорпио дүшүб. 17 јашлы
Ҝүлүстаны птнрпб. Ҝетспп o күплор, колмоспп дсјордп. Дмма
колдп. Озү до доһшотло колдп...
Којчо маһалы пло Доролојоз маһалы гошадыр. Бу маһаллары
Голпм кодији бпр-бпрнндоп ајмрыр. Лап годпм замаплардан hop
ıiKir маһалып саз-соз һовоскарлары бир-бпрпппп евпио кедибколмпш, онларып сазла, созло башлајап үиспјјотп сопралар апловп
достлуға чсврнлмпшдпр. 1>у кедпш-колпш дә јол-пз ачылапдан давам
елојпрмпш та кодпк бағланана кпмп. Бпр до кордүп повруздап сонра
кедпш-колпш башлады, по башлады. Пајызып пкпиҹп ајында да
көрәрмпшлор ki i, буду, rap гапыны алыб, кодпк бағланыб. Белочо
hop пҝп маһалып ашыглары јено до һоеротлә козлојәрлормпш јазын
колмојпнп. Бу сырадан Доролојоз маһалыныи Саллы кондннпн сазсоз бшшчплорпннн Ҝојчонпп ашыглары ило олан достлуғу бпр
орнәкдир. Бело кп, Саллы кондп Доролојозпн "пајтахты" һесаб олунурмуш. һом јол гырағында—мүиаснб јердә олдуғумдап, һәм до Дәролојоз ашыг во шапрлориппп on адлыларыиын Саллыда јашамасы
Ҝојчодон колон ашыглары бу ҝопдо душүрүрдү. Бурда Ҝојчонпп on
мошһур aıın.ıı ларыпдаи Ar Ашыг (Аллаһвердп), Ашыг Әлоскор,
Мәммодһүсеји, Бојлор, Әбдүлозпм, Уста Абдулла, Поврос Имап во с.
кимп ашыгларла "аелап дојүшүпо" кпрмоји бачаран ашыг во ıııaııpлор јашајыб. Ашыг Ҹәлпл, шапр Тоһмоз, Доллок Хәлоф, Ашыг
Осод, шапр Алһүсејн, шапр Моһоммод (Ҹолплпп гардашы), шапр
Рзагулу, Ашыг Гулу, Мәһоммодолп, Ашыг Боһмон... Бу һоло Саллы
копдпндо јашајан ашыг во шапрпп һамысы дејпл. Бүтүп бу ашыг вә
шапрлорпн башыпда Ашыг Ҹәлпл дурур. Ашыг Әлоскор Ҝојчопмн
oıı адл!>| ашығы олдуғу кпмп Ҹолпл до Дороләјоздо on устад ашыг
сајылмышдыр.
Ашыг Ҹолпл тохмппоп отон осрпп 50-чп пллорппдо Саллы
кондппдо дүнјаја колпб. Һоло ушаг вахтларыпдап саза-сөзо комүл
верпб. Ашыг Чолпл козүпү ачыб шапр Тоһмозп корүб, Доллок Холофп корүб, Ашыг Әсәдп корүб. Гоҹаларын дедпјппо кo po Доллок Холоф амарин мочлпспп һопдовәрппо һампло гадымлар1>1 бурахмазмышлар.
Гој-дүјупдоп савајы Саллы кондппдо ше'р мочлпаюрп до кечпрормпшлор. Бураја Ҝојчодон, Ҹығым доросппдон (Веди рајоиуиум
оразпсп), Эоикозурдап, Махчывапдап, Ираидам ашыг во шанрлор
колормпш. Бу ше'р мочлпслорппдо ше’рдоп, сопотдоп соһбот едор,
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дејпшормпшлор. Бело мочлпаюрдо бпр бағлама повү до мошһурујмуш. БаТламанын бу нөвүпдо бпр ошјапып, ја да һејванып во с.
нпшаполорп садаланыр. Бу бпр нов тапмачапы да хатырладыр. Өзү
до бағлама бпр адама дсјпл, бүгүп мәҹлпео дејплпр. hop кпм үч кәро
бело uıe’pjıopıı ачса o һомпп мочлпспп устады һесаб олунармыш,
адпан сојлопормпш кп, "бос фплап мочлпспп устады фпланкос".
Ҹолплпп атасы Меһралы кпшп до саз-соз һәвоскары пмпш во о да
ше'р мочлпелорпно кедор, һордонбпр балача Чолплп до озү пло
апарармыш. Чолпл ашыглара фпкпр всрор, бпр-бприплоп козол
дејпмлорп , сојломолорп спподофтор едормпш. Ҝүплорпп бпр күпү
ше'р мочлпелорпппн бпрпндо Ираидап колмпш Ашыг Аббас a;uıı>ı
бпр гона г козолломо үстүндә бпр ше'р охујур. Чолпл онун чавабыны
бпрпичп тапыр. Ашыг Аббасын 16 јашлы Чолплдоп хошу колпр.
Сонра Чолнлн бпр-пкп ағыз охутдурур, чалғыс!>ша гулаг асыр.
—ho,—дејнр,—мои бу оғланы шәјпрдлијо котүрордпм.
Мсһралы кпшп оввол разы олмур.
—Устад,—дејпр, —бпр лотом күлфотпм вар, тозә-тозо олпмдәи
тутур. Мсһрал!>1 кпшп копд ағсапалынын товоггеспнн јеро салмыр.
Ашыг Аббас Ҹолплп озү пло борабор Ирана апарыр. Опу апҹаг јај
ајларында ај јарымлыға Мсһрал|>! кпшпјо комок сломојо бурахыр.
Галан вахглар Ашыг Аббасла козпр. Дорд пл кечпр, бсш дсјондо
Ашыг Аббас бојүк бнр моҹлпс дүзолдпр, шојпрдпнп ахырынчы дәфо
пмтаһана чокпр, она бпр саз бағышлај|>!б, кет, дфпр,- -вердпјпм
чорок соно һалал олсун.
Ело o вахтдаи Ашыг Чолилнп ады гоишу маһаллара јајылыр.
һамы Ашыг Ҹәлплн өз шонлпјппо апармаг пстәјпрмпш. Хобор
Ашыг Әлоскоро до чатыр. Үстүндон бпр пл кечмомпш ешпдпр кп,
Ашыг Ҹәлилп Којчојо тоја котпрпблор. Ашыг Әлоскор һомпн копдо
чатана кпмп Ҹолнл тоју гуртарыб Саллыја гајыдыр. Ахшам јатыб
соһорнсп Нахчывана тоја кеднр. Ашыг Әлоскор до o јаидап
фпкнрлошпр кн, јох, бело олмаз. Чәлплло дејпшмолпјом. O фпкпрло
до, Дәролојозо чапар кондорпб Ҹолплп евпно гонаг чағырыр. I онаг
чағырмаг псо ашыглыгда оечппдо дејпшмојо чағырылмаг демокдп.
Чапар созүнү дејнб гајыдыр. Ашыг Чолпл кондо колондо мосолодоп
һалы олуб Ҝојчојо һазырлашыр. Конд ҹамааты ону бурахмаг
пстомнр кн, ксднб ел пчпндо хар олуб гајыдаҹаг.
Ашыг Ҹолпл фпкнр вермәјпб агланыр. Агкплсојо чатыб
Әлоскәрпн свпнп сорушур. Евп нпшап вернрлор. Јахынлашыб корүр
кп, бпр кпшн һојотдо араба тагп.!лдад|>!р.
—Ај омп—дејпр,- Әлоекорпп евп будурму?
—Буду, нејнпрсон Әлоскорн?
Чолнл гајыдыр кп:
—Монп гонаг чағырыб.
Әлоскор корүр кп, бу Чолплдн, амма Чолплпп бело чавап
олдуғуну бплмпрдп.
Әлоскор Ҹолплло сомпмп корүшүб ево до'вот сдпр. Ахшам
мочлпс гурулур- Әлоскор мејдапы Чолпло верпр. Ҹолпл еазыны
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"Мәчлис днваннси" һавасына кокләјир. Сонра "Осмаилы дмваниси"
чалыр, "Устаднамәнин" ахырынҹы күлүнү вуранда Әләскәр көрүр
ки, Чәлпл кампл ашыгды. Онун чалғысы, отурушу, дурушу Әләскәрә
чох хош кәлпр.
Ҹәлнл сонра өз гошдуғу тәзә һавачагы чалыр.
һава Әләскәрә таныш кәлмпр. Сорушур ки,
Оғул, бу нә lıa naдыр чалырсан?
Ашыг Ҹәлпл гајыдыр ки:
—Дәдә, Руну озүм гошмушам.
Бурда Әләскәр јахына колпр:
—Оғул,—дејир,—бу һава нннән белә сәнпн адыинан галды
"Ҹәлплп".
Бу һава һал-һазырда Әмраһ Күлмәммәдовун ифасында радионун
сәе хәзинәенндә сахланылан, "Ҹәлнли" һавасыдыр. (Әсмл ады "Орта
Чәлили".) Сонралар, Чәлмл "Баш Чәлшш" вә "Ajar Чәлпли"
һаваларыны да јарадыр.
Елә бу корүшдән дә Әләскәрлә Чәлнлпн достлуғу башлајыр, ја
өлән күнәҹән.
Ашыг Чәлмлин нәвәси Ашыг Мнрзәлнннн дедијпнә корә бабасы
Ҹәлмлпн 12 саз һавасы олуб. Бу һаваларын једдпсшш әлдә еләмншик. "Баш Ҹәлплн", "Орта Чәлшш", "Ajar Чәлилн", "Гәһрәмани",
"Дәрәләјәз кәрајлысы", "Гајтарма" вә "Бадамы". Ашығын галан беш
һавасынын да сорағындајыг.
Ашыг Чәл 1 ш һәм дә бнр нечә псте'дадлы шәјпрд јетирмишдир.
Саллы кәндпндән Ашыг Гулу, Ашыг Бәһмән, hope кәндиндән Ашыг
Гәһрәман онун шәјирди олмушлар. O вахтлар Ашыг Ҹәлил өз
шәјирдинә "ашыглыг курсуну" баша вурдугдан сонра ону да көтүрүб
досту, устадлар устады Әләскәрпн јанына кедәрмиш. Әләекәр дә
чаван ашығы чәк-чевнрә салар, онунла дејпшәр, сынаг
ммтаһанындан уғурла чыхан ҹавамлара "ашыг" ады верәрмиш.
Ҹәлилпн "Гәһрәманн” һаваҹатынын јаранмасы да мараглы тарихчә
илә бағлыдыр. Маһалын hope кәндиндән олан Гәһрәман бнр нечә
ил иди кп, Ашыг Ҹәлнлә гуллуг сләјпрдп. Вә'дә тамам оланда
Гәһрәманы да көтүрүб Көјчәјә үз гојдулар. Ағкплсәјә хәбәр јајылыр
км, Ҹәлил кәлиб. Јаваш-јаваш чамаат да јығылыр. Әввәл устадлар
чалыб чағырыр. Ашыг Ҹәлмл бу мәчлисә кәләнләрә сазла
"әлејкәсалам” елијирмиш, сөзлә "хош кәлдин" дејирмнш. Әләскәр
бурада хәлпб Чәлилин бармагларындан өпүр, ағлајыр:
—Оғул,—дејнр,—һајыф o бармаглара ки, торпаға кедәҹәк.
Ҹәлнл гајыдыр ки:
—Устад, сәндә олан o сөзләр, дастанлар торпаға кетмәјәҹәкми?
Әләскәр бурада Чәлили гуҹаглајыр:
—Индпјә кнмп достујдуг,—дејир,—бу күндән олдуг гардаш.
Чәлил мејданы Ашыг Гәһрәмана верпр. Гәһрәман устаддан үч
дәфә үзр пстәјиб "Мәчлпс диваниси" чалыр. Сонра "Османлы
дмваннсн", сонра да знл һавалара кечнр. "Мнсрп", "Кешишоғлу",
"Короғлу", Әләскәр бнр чаланда Гәһрәман пкн чалыр. Корүр ки, јох
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елә бу ашыгды ки, ашыгды. Јахына кедиб үзүндән өпүр. Бу да
имтаһандан "беш алмаг" демәкди.
Ашыг Чәлил мәчлисә кирнр. Јенә дә тәзә бнр һава чалыр. Ҹамаат
елә бајагдан козлүјүрдү ки, Ҹәлил тәзә нәсә чалмалыды. Әләскәр дә
фикмр верпб көрүр ки, тәзә һавадыр. һаванын адыны сорушур.
Чәлил чаваб верир ки:
—Устад, һаваны елә бурадача хамыннан чалдым.
Әләскәрин көзләри јашарыр.
•—Оғул,—дејнр,—сөз хнридары биздә, һавачат хнридары сиздә.
Гој бу һаваҹат да сәнин баҹрыглы шәјирдин Гәһрәмана ад олсун.
Ашыг Чәлилин o бирп һаваларынын јаранма тарихчәси һәләлмк
мэ'лум дејнл. "Гајтарма" гәмли һавасыны исә 1917-чн нлдә чалыб.
һәмпн илин јајында Дәрәләјәзин сакпт һәјатына ағрылар гәдәм
гојур.
Ҹамаат һәр күнү бнр бәд хәбәрлә гаршылајыб бәд хәбәрлә јола
салыр. Ҹәлилнн бөјүк оғлу Хәллин бәд хәбәрп исә бүтүн кәндин
ҹыздағыны чыхардыр. Арвады Гызханымын өлүмүндән сонра онсуз
да езүнә кәлмәјән Чәлилә оғул дағы да чәкилнр. Бу тәрәфдән дә Јапон дејплән бнр гулдур тәхмииән мпн нәфәрлнк дәстәспни кәтириб
кәндин 4 км-дә олан Кәләкүлүк кәндинин јанында јерләшдирир. Дејиләнләрә көрә дәстәбашчысы Јапон Гарабағ ермәниси олуб. Кәләкүлүк кәндинин кешиши Наһапет (она һөрмәт әламәти олараг Дер
Ваһан да дејирләрмиш) һәр күн сәһәрдән ахшамачан Јапонун
јанында олурмуш. һәтта кәнддән онун дәстәси үчүн 3 күнлүк азугә
дә кәтирдибмнш. Јапон да она бир кешиш кимн һөрмәт едир, һәтта
өз планларыны она данышырмыш. Јапонун мәгсәди кечәјкән Саллы
кәндинә һүчум етмәк, чамааты гырмаг, гәнимәтн апармаг нди. Дүнја
јахшы адамлардан хали дејнл. һүҹумун дәгиг вахтыны өјрәнән
кешпш Наһапет ахшам евә кетмәк адыјла Саллы кәндпнә кәлнр.
һадисәни кәнд ҹамаатына хәбәр вернр. Дәрд бир пкән беш олур.
Чамаатын көтүрдүкләрн бпр дәст јорған-дошәк, бир дә мал-һејван
олур. Кеҹәјкән дағлара чәкилирләр. Бәјәлнјә чыхырлар (Бәјәлп
јајлаг јеридир).
Јапонун дәстәси сәһәрә јахын кәндә һүҹум едир. Көрүрләр, ләлә
көчүб, јурду галыб. Јапон ҹамаатын Бәјәлнјә гачмағыны өјрәнир.
Чамааты орада гырмағы гәрара алыр. Кешиш буну да чатдырыр
кәнд чамаатына. Кешиш 10-15 км-лик мәсафәни пијада кеднб, ахшам
Бәјәлијә чатыр, һадисәни хәбәр вериб хоруз банында кери
Кәләкүлүјә гајыдыр. Буну бир нечә адам көрүр. Хәбәри Јапона
чатдырырлар. Ертәси күн Јапонун дәстәси Бәјәлидән дә әлибош
гајыдыр. Јапон кешиши ахтарыр, o исә дујуг дүшүб чамаатын јанына
гајыдыр. 15 күн онларын јанында галыр. Јапон нсә кешишдән гисас
алмаг мәгсәдилә онун вар-јохуну талајыб, орадан Хачик кәндннә
кедир. O зонада беш азәрбајҹанлы кәнди вар иди. Зејтә, Габахлы,
Гурдгулах, бир дә Јенкиҹә кәндләрн, Әмағу кәндннә јығышыб
өзләрмни горујурлар. 4 ај ермәннләр онлара бата бнлмпр, сонра
Јапон барышыг адыјла снлаһлары јығдырыр. Онлара сөз верир ки,
сиздән өзүмүзә рәһбәр сечәчәјик. Елә кп, снлаһлары јығырлар,
гадынлары вә ушаглары бир јерә, кншиләрн бир јерә јығыб олмазын
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ознјјотлор всриблор. Гоҹалар дапышыр кп, срмонплор гадыилары
сојупдуруб муснги содалары алтыпда јаллм кстмојо моҹбур
елојпблор. Ојнамајаплары јериидоҹо доғрајыблар. Кпнпшорп
сојунлуруб car во сол наһпјәлордои булуну косиб олнип ло космлон
јеро г о јд у р у б сорушурмушлар: ho, нсчодн голо шалварып?
KıııiMiJiopıııı во гадыпларын брјүк бпр hııccocıııııı коплмп ајагыпда
слан гајадап ашагы токүблор. (Арма гајасы toxmiiiioii 200 метр
һүндүрлүјүпдодир). 2 мни адамдам дејплдијнпо коро iikii нофор car
чыхыб. Бпр ki ıını I во бмр галын. Онлары гајадан атаида галыным
туманы, КНШШНМ1 псо шинели чотпр кнмн онлары озилмокдои
горујуб. Белочо гырыблар беш пара копдпп чамаатыиы...
Саллы чамааты бпр мүддот Ојрпчодо лаллаланыр. Бурада да
срмонплор амап вермпр онлара. Чамаат орадап да ашыр Ҹыгып
доросинЪ. Зппчпрлп коидпио дүшүрлор. Чинчнрлндон срмонплор
чамааты говур Голилпјо. Ҹолпл корүр кп, срмонплор һеч јердо
ҹамаата амап вермпр. Абасгулу бој 111аллпискипин јапыпа кедир.
Абасгулу бој оиу јахшы гаршылајыр. Ҹолпл опуила чохлан таиыш
пдп. Ашыг Ҹолил Абасгулу бојни достларындаи бпринпп тојуну
еломпшли.
Абасгулу бојпп мослоһотп пло ҹамаат үч доетојо болүпүр. hop
достоин бпр кондо кондор!ıp. Гарахача, Шаһаблыја, бпр до
Довоолоно. Бпр һофтодоп сонра Гарахачдап хобор копир кп,
срмонплор барышыг алыјла чамааты бпр јеро јыгыб гылыпҹдап
кечпрпблор. Бпр hııccocıııııı ло бпр бојүк лама јыгмб од вурублар.
Дсјплопо коро jaııaıı гадынларып пчпидо олаи Күлсабаһын
бајатыларынып jam ысы ермонплори до агладыб. Ушаглы-бојүклү
һамысыиы јанлырыб күло чсвнрпблор. Гарахачда воһшпчоспио
јандырылан во оллүрүлоплорпп сајы 500-лои артыг олуб. Орала икп
срмонпппи ад-фамплпјасы јадда галыб. Самсон во Матос Газарјан
гардашлары корпо ушаглары сүнкүјо ксчнрир, којо галдырыб јеро
чыриырмышлар. Бпр иечо ермонпппн алы да јаддашларла галыб.
Меһраб, Хачо, Оһаиес. Буплар псо кпшп во гадыплары сојупдуруб
амапсытчасыпа пшкоиҹо веро-веро олдүрүрмүшлор. Кишплорип
41>!лпаг күројппо гајнар самовар баглајыб дејпрмншлор ки, "пчпп
чајлан, cınıııı чај.ча араныз јахшылыр ахы..." Бнчаро иопомпи
бпрппчп орп во бсш ушагы да бурада готло јетпрплпр. Попом бпр
мүддот хосто ја гыр.
Ҹамааты гырыб-чатапдан сопра ојронпрлор ки, бу Саллы
кондпипп чамаагылы. Оилар фикпрлошир кп, даһа копдии
адамларыпып һамысыны гырмышыг. Одур кп, бпр аздан срмонплор
гоһумлу-гардашлы кәлпб јыгылырлар кәплдоки свлоро.
Бпр псчо плдоп сонра Саллы ҹамаатыпып бир һпссоси гајыдаҹаг
додо-баба јурлуна во орала Самсопла Матос гардашларыпы
корочоклор. Озлорпнп бплмомозлпјо гојуб јатајаҹаглар бпр кошшо.
Бүтүм буплар сонра олачаг.
Инлп исо һололик 1917-ҹи плип пај1>1зыды. Үзү гыша кслпр.
Бундап
ЧЯМЯЯ'Г ЈСНИДОН ДЯ1-71ЯрЯ ЧОКН.ЧИр. 1>урЯДЯ Ашыг
Долило бпр зорбо до дојир. Гышып оглаб чагы кпчпк чиллодо
Дорочичокдон колон срмонплор ксчојкоп Ашыг Ҹолплии

козоколпмли гызы Мпјаиа јашајаи комаја һүчум едир, ? ушагыны
олдүрүб, орп Салманы олүмчүл јаралајырлар. Мпјаиапы псо
апарырлар. Сабаһысы күп сос дүшүр ки, коидпи лаһа пки сај-ссчмо
козоллорп, Ибадып арвады Күлүсган во Хырдачапып гызы Иорннп
до jccııp апарыблар. Бу үч гызыи үсгүпдо нечо-мсчо пкпд басылыр,
гызлары гајтара билмпрлор. Коидии козү аглар галыр.
Ҹолил Абасгулу бојип јапыпа кедпр. Абасгулу бојпп достосп
даглары олок-волок слојпр, гызлары кордүмдејон олмур. Илпм-плим
итпр копдпп козоллорп. Јад оллоро, јад лпллоро, јад дннләро
дүшүрлор. Бүтүн буплар Чолпло дорд үстүидои дорд когприр. Бир ло
онун үзү күлмүр. "Гајгарма" гомлп һавасыиы да o күплор чалыб. һом
до гомлп чалыб, она коро ки, Мпјана бпр даһа гајытмајаҹаг.
Ашыг Ҹолил Абасгулу бојип јанына ксдпб чамааты Аразын o
тајына ксчпрмок үчүп комок псгојпр. Абасгулу бој гышда Ирана
ксчмојо мослоһот кормүр.
•јаз ar-зы озүм спзп o таја ксчпрочом.—дсјпр. Бурада Абасгулу
бој уп, дон сарыдап чамаата хејлп ол гутур. Агаҹларыи чпчок
токүмүпдо Абасгулу бој Холили конлорпб Ашыг Ҹолплп јаныпа
чагыртдырыр.
Ашыг, сабаһ кечо снзи Ирана ксчпрочом, болко бпр-пкп ағыз
чалыб-охујасан? Ја гпсмог, бир до корүшок, корүшмојок.
Чолпл моҹлпсдо гомлп һавалар ча.чыб аглаја-аглаја охујурмуш.
Абасгулу бој Ҹолилпи аглаја-аглаја охумасыиа дозо бплмојмб,
сахлајыб. Сабаһасы күн Абасгулу бој чамааты Ирана ксчирпр.
Чамаат бпр мүддот Ирапда, 'Гүркнјодо галыр. Сопра Нахчывана
ксчпрлор. Дпзо, Күлтопо кондлорпно дүшүрлор.
Опу да дејок кп, Ашыг Чолплпн оглу Боһмои до ашыглыг етмпш,
Пахчываида сајылан ашыглардан олмушдур. Ашыг Боһмон Икинчп
Дүпја мүһарпбоспидон гајыгмамышдыр. Ашыг Чолпл 1923-чү плдо
тохмпнон 75 јашында Нахчывапыи Дпзо копднпло вофат етмишдпр.
Чолпл ше'р јазса да онун гошгуларындап һоло кп, бпзо кәлпб чатаны
јохдур. Ха.јгымыза 12 ашыг һавасы бохш етмнш Ашыг Чолпл
һаггында пндијодок һеч јердо јазылмамышдыр.
Apa сакптлошәндон сонра 80 аплодон 20 аило ксрп, додо-баба
јурдуна гајыдыр. Ашыг Чолпл Дпзодо галыр. Бир до Мијана козон
торпаглара доимүр, Мијана бахаи даглара гајыгмыр. Бу һоло пкпнчн
гачһагачдыр...
Үчүнҹү гачһагачда попом бу бајатыпы чокоҹок:
Даглар башы ала rap.
Ала јајлыг. ала rap.
Но годор rap јағмышды.
Јагмамышды бело rap.

Амма ионом кормодп ахырыичы гачһагачы. Корсәјдп һансы
бајатыиы чокордп корон...
"Халг ,'ojcnnı". M ијун 1^97-ш) in.
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2.V>

И г гифа r M ııpıoöoj'iH
БУ С Ө Һ Б Ә Т И
Ә ЧӘ Л МДЧЛЛ

ТЛ М А М Л Л М А ҒА
ВЕРМ ӘДИ

Сои ики әсрдә Гафгазда азәрбајчаилылара гаршы
мәгсәдјөнлү шәкилдә һәјата кечмрилән етнмк тәмпзләмә во
сојгырымы сијасотиннн торкнб һиссоси олан 1948-53-чү илләр
көчүрмәсн халгымыза мпенлспз мәһрумијјәтләр во дөзүлмәз
мәшәггәтләр кәтнрмишднр. Азәрбајҹан Республикасы президент
һсјдор Әлнјевин "1948-1953-чү нлләрдә азәрбајчанлыларын
Ермәнистан ССР оразиспидокп тарпхн-етик торпагла рындам
күтләви сурәтдә дспортаеијасы һаггында" 18 дскабр тарихли
фәрманы мәсолоппи маһпјјәтинпн тамамплә ачылмасы, бу тарихи
ҹннајәт актыны оз ады илә гнјмәтләндирмок, ммлли мәисубијјәтә
ҝоро пнсанлара верилмнш пшҝәнҹәлор бародо дүнја ичгнмаијјәтинә
лазымп мэ'лумат вермок үчүн атылмыш мүһүм аддымдыр. Президент
форманы илә јарадылмыш дөвләт комиссијасынын үзвү Носирәддин
Тусп адына Азәрбајҹан Дөвлот Педагожн Университет үмумн тарих
кафедрасынын мүдири, тарих елмлорп доктору, профессор Јуснф
Јуснфов пло корүшүб һәм ады чокплон форманын әһоммјјәти, һәм
дә Гафгаз тарихиии ләриидои билон бир алим кимн әсрин
орталарындакы көчүрмә барәдо мүтохәсснс фпкпрләрини өјрәнмәк
методик. Јуснф мүәллпм агыр хосто олдугуна корә онунла евиидә
көрүшмәли олдуг. Сән демә бнзпм диктофона сөјләдији зәиф,
хырылтылы, фасиләлн, анҹаг ајдын фнкирләр профессорун өмрүндә
сонунҹу мүсаһибоси нмнш. Әслпндо Јусиф мүоллим диктофона
данышдығы сөһбәтдән өзү до разы галмады вә хаһпш етди кн, бу
сөһботн o сағалыб ишә гајыдандан сонра давам етднрәк. Виз дә сөз
всрдпк. Анчаг һормотлн алнмин олүм хобәринн ешидәндән сонра
ленто алдығымыз соһбәтн олдуғу кимп охуҹулара тогднм етмәји
горара алдыг.
- Чох бојүк әһомијјәтли фәрмандыр. Бу сәноддә тәкҹо 1948-53чү нллордә азәрбајҹанлыларын оз торпагларындан сүркүн еднлмәси,
говулмасы мәсәлосиндон соһбот кетмнр. Бу форманда ады чокилән
һаднсолорпн тодгнгнндә јени бнр нстигамәт гојулур. Бу барәдә
һомпшо соһбәт кеднб. Торпагларымызын әлдән кетмәси барәдә чох
данышмышыг. һәтта гәрарлар да, форманлар да олуб. Анҹаг бу
формам бнзпм гаршымыза, хүсусон елми нҹтнмаијјәтин гаршысына
чох бојук јенн вәзифәләр rojyp. Бнз бнрдофолпк һәлл етмәлијик ки,
бу торпаглар кнминдир, кимнн олуб, кимлор кәлиб, кимләр кедиб?
Бурада лап гәднмләрдә кимләр јашајыб? Доғрудур, бу мосәләләр
барЗдә аз-чох мэ'луматымыз вар. Јерли сакинләрин адыны да,
кокүнү дә јахшы билирнк. Тәәссүф ки, бу мәсәләләр харичн
әдәбпјјатда бпр ҹүр, совет дөврундоки Азәрбајчан әдобијјатында исә
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тамампло башга ҹүр шәрһ сдилмишднр. Индн бунларын һамысы
мүәјјон олунмалыдыр. Бнзнм мүстәгил Азәрбајчанын алммләри бу
саһодә өзүнүн ачыг созүнү демәлидир. J ə'hii демәк истәјирәм ки,
форманын бу тәрәфдән до бөјүк әһәмијјәти вар. Мүстәгил дөвлот
озүнүн бу әразиләрдәкн (Ермәннстан оразисн нәзәрдо тугулур—
ред.) сој кокүнүн но вахтдан башландығыны бплмәк үчүн hop чүр
слмн арашдырмалар анармалыдыр. Бәлп, тарих сүбут едир кн, һәмин
әразнләрин нлкпн сакннләри бнзнм оҹдадларымыздыр. Анчаг бајаг
дедијим кими һомин тарнх тәкчә бизнм осрдә үч-дөрд шәкилдә
јазылыб. Нәзәрә аланда кн, тарнх бизнм әсрлә башланыбгуртармыр, онда чох мәсоләләрн сүбут стмәлнјик. Сүбут етмәк үчүн
нсә ишләмәлијик.
Ермәнистандан азәрбајчанлыларын чыхарылмасы тарихи бир
сијасәтнн давамы иди. Чүнки тарнхән азторпаглы довләтләр вә
халглар һомишо кнминсә торпағыны әлә кечирмәклә, әрази
пддналары «етмоклә
оз
торпагларыны
кенишләндирмојә
чалышыблар.
—Јусиф мүәллим, азәрбајчанлылара гаршы нки әср давам едән бу
һагсызлығын дүнјанын башга бир јериндә аналогу олубму?
—Анчаг Африка өлкәләриндә бело мәсәләләр көзә чарпыр. О да
отән әсрдә, бу әсрпн әввәЈшәриндә олаи һаднсәләрднр. Снвил
дүнјада халгын өз јурд-јувасындан тамамилә көчүрүлмәси һеч чүрә
гәбул едтЈлмәз. Јенә дә дејпрәм. Сөһбәт әсасән торпағын
азлығындан кеднр. Азторпаглы дөвләт во халглар үчүн әлә
кечпрнлән әрази су кнмидир, јә'ни һәјат үчүн вачибдир. Анчаг
Азәрбајчан кичик дөвләт дејил. Онун оз әразиспнпн һарадан
башланыб һарада гуртардығыны сүбут вә тәсдиг етмок үчүн елми,
сијаси вә днпломатик күчү вар. Хүсусән сон дөрд-беш илдә бу күч вә
пмкан артмышдыр. Үмумијјәтло, Азәрбајҹан сон әсрдә бојүк бнр
дөвләтнн тәркибнндә олдуғуна корә, азадлығы вә мүстогиллији
олмаса да дөвләтчилнк эн'онолорп во елмп-иҹтиман пнкншафы хејли
ирәлиләмншдир. Мүстәгиллик әлдо едәндон сонра исо бпз һәмнн
база үзәриндә өз тарихи созүмүзү дејә биләрик.
—Бир алим кими дә фикирләрнннзи сөјләјәрдиниз.
—Бу саһәјә нисбәтән дәриндән бәләд олан бир мүтәхәссис кнми
мои хејли сөз демишәм. Сағлыг олсун, јенә дә өз сөзүмүзү дејәҹәјик.
hop һалда нәзәрә алынасы чох мәсәләләр вар.
—Бос әсрин орталарындакы көчүрүлмәннн шаһпдн кими
јадынызда нәләр галыб?
—Биз Јереванда јашајырдыг. Атам әмәкдар мүәллим иди.
Техникум директору ишләјирдн. 1946-чы илдо Мәркәзи Комнтәдо
сәс јајылды кн, (Ермәнистан КП МК нәзәрдә тутулур — ред.)
азәрбајҹанлылар көчүрүлмәлпдпр. Рәһмәтлик Мәммәд Искәндәров
(Ермәнистан КП МК-нын катибн — ред.ј атама демншди кн, Бәһлул
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мүоллпм,
јығмшмаг
лазымдыр.
Возпдјот
чох
писдир.
Азорбајҹанлылар кочүрүлмолпдпр.
Бу İ946-4M плиц соһботндпр. Ермоннлор овволҹо "јухарылары
томнзлојпрднлор". jo'ıııı возпфолп адамлары говурдулар.
-Bəhaiıo по иди?
■
—Дсјпрдплор бураја харнчп олколордои ермонплор кочүб
колонок.
Амма ермомилор колмодплор...
Jox, колдилор. Впр-пкн нагон ормәпп колли, воссалам. В т до
кедпб бахдыг. Аз пдилор. Кочомлор ораја колоплордон гат-гат чох
иди. Ермоннлор озлорп до тооччүб сдирдплор ки, бунлар чох
колмолп ндплор.
Coııpa Јуеиф мүоллпмпп соһһотп соһбогн давам стдпрмојо нмкан
всрмодп. О б т о Ч асти во Каролин Макҝарпшорпн јаздығы
"Түрклор во срмоиилор" кнтабыпы вердн. Ипкилпс дплиндән
торҹүмо сдилпб, 1996-чы плдо Азорношрдо чапдам чыхмыш бу
кнтаба Јуепф мүоллпм coıı соз јазмышдыр. Ермонп, мосолосн үзро
дорслпк — осасиамо шоклиндо голомо алынан бу кнтаба
(бурахылыша мос'ул һпдајот Оруҹовдур) Азорбајчаи алпмлорпидоп
Јусн<|) Јусифовун сон соз јазмасы сүбут еднр кп, морһум алим бу
мосололор үзро таныпмыш мүтохоссис иди.
Јусиф мүоллпмло олан соһбошмнзи тамамламака оҹол мачал
вермоди.
"Хплг ,'очстч". SJaıısap 1998-чи ııı.

d’ye дплиндә тортиб олунмуш сәнәднн Азәрбајчан днлннлә
тәрчүмосп);
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Шавердова A., Јакубов јолдашлар.
Загафгазпја МИК Рәјасог hcj'ərıı үзвлүјүно намизодләр:
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Загафгазпја МИК Ројасәт hej'orıı катпблијннпн мүдпрп Бабајев Г.
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Ешидилди:

Азәрбајҹан ССР Ҹәбрајыл гозасынын Нүводи, Ернәзир во Туғут
кәндләрпнпн Ермәннстан ССР Меһрп гозасына анд едплмәсп
һаггында.
Ис.шјы.1 Өлнјен, Рофясл Муеијен
Нуводн кондиции сакпилорп

11ҮВӘДИ СОНУПЧУ АЗӘРВАЛҸЛН КӨ11ДИ.1ДИ

Иүводн К0 НДИ111 П1 18 мпн һектар үмумп оразпсннин 14
мпн һсктары окннојарарды олуб. Шоргдон Зонкнлаи рајону,
ҹонубдаи Иран Ислам Рсспублнкасы, пшмалдан Ғ.рмәппстанын
Гафан, горбдон псо Mchpıı рајонупуп срмопи кәндлори ило
оһатолонпб. Коиддә 1450 но<|)ордон аргыг әһалп јашајырды.
Онларын арасындан 4 пофор елмлор доктору, 40 нофордән чох
елмлор нампзодп чыхыб. Пүиодп шафталысы, пары , онҹпрн, үзүмү
во с. мсјволорп пло мәһшур иди.
Иүвәдп копдп 1929-ҹу ило годор нпзнбатп әрази болкүсү
чоһотдон Ҹобрајыл гәзасыпа габс олмушдур. 18 фсврал 1929-чу плдо
псо aıııaı ыдакы сонод осасыида Ермонпсган СГР-пп Mchpıı рајонуна
всрплмпшдпр:
2-1(1

Горара алмилм:
Косглрилмнш үч копд o» горнагларм ило
Ерммовнстап ССР Mcbpıt гозасмпыв нпзнбатн ндаросгмосип»
B C p ilJ IC IIII.

һомпн сәнәдо 26 нојабр 1968-чп плдо Азәрбајчап КП МК-нын
бүросунда мүзакпро сднлпб вә Азорбајҹан ССР Алп С овет Рәјасәт
hej'əT H H H H 7 мај 1969-ҹу ил тарпхлп форманы imə тәсднг
сдплмпшдпр.
1988-ҹп ımıııı февралында Ермонпсгандан азорбајчанлылар
говулмаға башлајанда бпз республика рәһборлнјп гаршысында бу
форманын лоғв олунмасы барәдо мосоло галдырдыг. Лакин
пстәдпјпмизо наил ола билмодик.
Нахчываны Азорбајчаидан ајмран 45 километрлпк золағын 25
кпломегрп Пүводи кондпннн пајына дүшүрдү. By да һомнн золагда
ермонилорнн әл-гол атмасына пмкан вермпрдп. Нүводинпн
гәһроман сакпнлорп 1991-ҹи ım август ајынын 8-но годор
ермонплорло вурушду, торпағыны, Вәтопинп горуду, амма...
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О вахтлар кәндпн әһалнси Азәрбајҹан Ресспубликасынын
рәһбәрлнјпнә тез-тез мүраҹбиәт едир, cııjacıı, һүгуги, игтисади вә
мүдафиә мәсәләләриндә ондан көмәк көзләјнрди. Нүвәдијә
јардымлар еднлир, тез-тез кәлиб-кеднрднләр. һәтта кәндм һамилијә
көтүрмүш шәһәрләр, рајонлар, ширкәтләрдә вар иди.
Нүвәдп кәндннпн тәбии шәрапти овуҹ ичи кпмпднр. Кәнддә
кичик бир силаһлы груп мүдафиәдә дурсајды, дүшмән әсла Нүвәдијә
ҝирә билмәздп. Дағлыг олдуғуна корә кәнддә топдан, танкдан
истифадә етмәк мүмкүн дејил. 1918-чп ил ермәни-мүсәлман
давасында да кәнд өзүнү беләҹә горумуш, гаранлыг дүшдүкдән
сонра исә кәндн бошалдыб Ирана ҝечмишдиләр.
Вахтплә Бакыдан Нахчывана Нүвәдидән кечән шосе јолу
чәкнлмәсп планлашдырылыш вә Нүвәдијә гәдәр (434 км)
чәкилмпшдн. Амма сонра јолун Меһрм рајонундан кечмәсннә
ермәниләр мане олдулар. Әкәр һәмпн јол вахтында чәкилиб
гуртарсајды, јәгнн ки, Меһрн рајону ннди јериндә јох иди вә
ермәниләр бу әразпдән чохдан кочүб кетмншдпләр.
Кәндн һүндүр тәпәләрдән ермәниләр тез-тез атәдш тутурдулар.
Мәсафә узаг олдуғу үчүн сонүк күлләләр јалныз кәндин әтрафына
төкүлүрдү. Амма бир чох евләрпн дпварлары да, шүшәләри дә күллә
"јараларына" мэ'руз галырды. Бунларын сәбәби исә инди бәлли
олур. Демә, кәндп "горујан" pye ордусу әскәрләрннин өзләри дә
кәндп "күлләләјнрмишләр". Орду команднрләриндән полковник
Широкопојас вә подполковник Меркулов демәк олар ки, һәр күн
кәидә кәлир, әһалнннн кәнддән ' чыхмасы үчүн фәаллыг
көстәрирднләр.
Нүвәдп мәктәбпнпн тәдрпс һиссә мүдири һәзн Мусајевин
дедпјинә көрә, әскәрләр сон вахтлар кәнд ағсагалларыны казармаја
бурахмырмышлар. Кәнд бошаландан сонра бәлли олду кп,
ермәниләр рус ордусу илә әлбнр олуб, тез-тез сәрбәст сурәтдә
кәндин кәнарында јерләшән казармаја кәлиб-кедир, кечәләр кәндин
ичиндәки бүтүн мүдафиә ногтәләрини өјрәнир, pye әскәрләри илә
биркә әһалинин кәнддән чыхарылма планыны һазырлајырмышлар.
Кәнди "горујан" орду тез-тез кәнд ҹамаатынын мал-гарасыны
оғурлајыр, кечәләр казармада ермәннләрлә бирликдә ејш-пшрәтлә
мәшғул олур, онлара вердпкләрп вә'дә садпг галараг кәнд
ҹамаатына дејнрдиләр ки, биз нә вахта гәдәр снзн горујачағыг. Hə
гәдәр ки, кеҹ дејнл, башыныза чарә гылын. Гаршыдан кәлән
фәлакәти һисс едән кәнд ағсагаллары Азәрбајчан Республикасынын
рәһбәрләрннә мүраҹпәт едәрәк, кәнд ҹаванларындан мбарәт полнс
дәстәси јара гмағы, оилара мадди вә һәрби комәк костәрмәји хаһиш
етмишдиләр.
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һалбукн о вахтлар Ермәнистанын сипаһлы дәстәләри Азәрбајчан
торпағында һәр күн дағынтылар төрәдир, динч азәрбајчанлылары
гәтлә јетирирдиләр. Ермәни дилини мүкәммәл билдијимиз үчүн
бүтүн ермәни верилишләрини изләјирдик. һәр верилишдә
ермәниләр "Нүвәди түрк кәндидир вә Бөјүк Ермәнистан
јаратмағымыза әнкәлдир"—дејәрәк Нүвәдинин мәһв еднлмәси үчүн
силаһлы дәстәләр көндәрирдиләр. Амма бизим "үмидкаһымыз" олан
кечмиш Азәрбајчан рәһбәрлији биз нүвәдилиләрә биканәлик
көстәрирди.
Бир дәфо кәнд ҹамаатынын һејванларыны отаран чобан Бағыр .
Мәммәдов 1990-ҹы ил октјабрын Ш-да сүбһ чағы тездән сүрүнү
өрүшә апарды. Ахшам исә нә чобан, нә дә һејванлар кәндә
гајытмады. Чамаат тәшвишә дүшдү. Бэ'зилэри белә күман едирди
ки, јәгин чобан вәһши һејванлара јем олуб. Амма мэ’лумат алдыг ки,
ермәни гулдурлары чобаны вә сүрүнү өрүшдән рајон мәркәзинә
апармышлар. һәмин дөврдә Меһри рајонунда фовгэл'адэ вәзијјәт
олдуғундан кәндин ағсаггаллары рајон комендантына мүрачиәт
етдиләр. Комендант белә һадисәнин олмадығыны билдирди. Һәтта
комендант вертолјотла бүтүн әразини јохлатдырыб, чамааты
күнаһландырды ки, дүз демирсиниз, ермәниләр белә иш
көрмәјибләр. Комендантын сәмнмилијинә инанмајан кәнд
ҹаванлары һәмин ахшам тәхминән кеҹә саат 21-дә Нүвәди
стансијасында Гафандан кәлиб Јеревана кедән Зәнкәзур гатарынын
габағыны кәсиб үч ермәнини киров котүрүб кәнддә кизләтдиләр.
Бундан хәбәр тутан ССРИ Сәрһәд Гошунларынын әскәрләри
дәрһал рајон комендантына хәбәр вердиләр. Комендант исә
мәҹбуријјәт гаршысында ишә гарышды. Колхоз сәдрнни вә чобанын
аиләсини телефона чағырыб онун сағ олдуғуну бплдирди. һәтта
чобан Б. Мәммәдов телефонла өз аиләси илә дә данышыб сағ
олдуғуну хәбәр вердн. Јалныз бундан сонра чобанла кәндин сүрүсүнү
һәмин үч ермәни илә дәјишдиләр.
1991-чи ил августун 7-дә Азәрбајҹан КП МК-нын икинчи катиби
В. Полјаничко Нахчывандан Зәнкилана кәлди вә кәнд ағсагаллары
илә тәкбәтәк көрүшүб сөһбәт етди. Кәндн сон дамла ганларына
гәдәр мүдафиә едәчәкләринә сөз верди.
1991-ҹи ил августун 7-дә кеҹә Зәнкнлан меһманханасында бизи дә
јухудан ојадыб В. Полјаннчко илә көрүшдүрдүләр. Полјаничко бизә
бнлдирди ки, вәзијјәт ағырдыр. Ҝәлин Москв'аја кедин. һәмин
фнкри ондан әввәл Али Советин сәдр мүавннн Наим Фәтәлијев дә
сојләмишди.
В. Полјаничконун сөһбәти зиддијјәт тәшкнл едирди. Бир
тәрәфдән кәнди горујачагларына соз верир, дикәр тәрәфдән исә
бнлдирирди ки, Азәрбајҹан һөкумәтн Ермәнистаны һәмишә
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к ү н аһл ап ды рм аға чалы ш ы р кн,
Ермонметамда бмр нофор до
азорб ајч ан л ы галм ајы б. O w ıap псо Н үводн кондмнн но нүводнлплорп
m i ıcaл к оёторорок козүмүзо сохурдулар. Пүводп кондн до чыхеа,
онда ерм оп п лорп п дплп гыса олар. Бмз ермош ш орн бејиәлхалг
алом д о ii(|>ıııa сдорнк.
1991-чп пл авгуетун 8-до cohop саат 5-до һом A pa а комарындан,
һәм д о КОПЛ1111 јухары һпееоемнлон һаваја гырмыаы фиш омк агды лар.
Ф п ш ои клон сонра комдн мүла(|>по слои орлу копачом чыхмаға
баш лады . Ҹ ам аат yayıı мүлдот оалормпо арха сајыб, сон гнколорнмн
бело оеп рком оли клорп оекорлорлом комлп горк етмолорнннм
сәбобм нп соруш дугда "бело ом р алмы ш ыг" дсјо ҹаваб верлилор.
Бундам coııpa олачсы а галан чам аат толосмк коидп бош алды б И ран
сорһодпнмп јан ы нд а јердош ом дом нрјолуна токүлдүлор. Ому да гсјд
едок км, комл чам аагы нда овполлор чохлу смлаһ олдуғуму бмлом
орлу роһборлорм рајомла ф овгол'ало вознјјот олдуғу үчүм смлаһлары
јохлајачаглары п ы бнллнрм ш илм лор. Буму сш ило» комокена чам аат
горхулам оз емлаһларымы Зонкмлам рајопумда jaıııajaıı гоһум во
тамы ш лары м ы и свлорммдо кмалотмнш лнлор. Бу ла оһалммм
торҝмемлаһ стмојмм бмр јолу млм. Ҹ ам аат кс'мддом чыхдыгча,
ермоммлор архадан аста-аста комдо дахмл олурдулар.
Комл бош алам лам үч күм coııpa— 11 август 1991-чн млдо В.
Иолјаммчкомум толобм мло Иүволм комлмнмм ағсагаллары мдам Ҹ.
Әлмјсв во Һ. М усајев И үвәди ораамемьло јерлошом С ы ғы рт
ааставаеы мла Нрмоммстан мүмајондолорн мло корүш лүлор. Ҝ орүш до
Ермоммстам тороф лом Д И Н -н н мүавммм полковник Грмгорјан,
Меһрм рајон мчра haKiiMiıüoııııııııı баш чысы Амлрмаејам, рајом
лахмлм мш лор iiio’6 ocmhmm ромсм во рајом то һ л ү к о и ги ш к iiio'6 ocmmmm
содрм л о мип нрак елмрлмлор. Г.рмоммсгам нүм ајондолорнннн голобм
o млм км, П үводмдо 57 срмонм амлосм јерлошлмрмлсмм, конл
ммтермасиомал олеум. Ммлме ııo cıy јарадылсы н во ома Меһрм рајом
лахмлм мш лор шо'боемммн ромеи баш чы лы г етенн. Чомкмлама кедом
јол л а мео ермомм посту гојулеум во •Ааорбајҹамла олаго коеплемм.
О кор бу ш орглорм гобул елмремнмзео, комд чам ааты јерммо гајыда
бп лор... Бело ш ортл орл о р ааы лаш м аг пео гејрм-мүмкүм мди.
Болм, А зорбајҹам рәһборлормммм козломо мовгсјпмдо лајаммасы,
бпкам олпјн, лагсјллмјп д о р д мл ораммдо морачмкло вурушам
нүволплплорим прадоепмм сы нды рлы .
Лакмм и үводилп лор мпкбпмлпкло јаш ајы р во оа то р п агл ар ы п а
гајы дачағл ары м а ммамырлар.
’'A sojınnj’um " . ırıпи. II фсара.ч IWÜ-wt нл.
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СОМУНЧУ ДЕНОПАСИЛАПЫИ АГРЫЛАРЫ
Һоло l’yeııja мммсрпјаеы лағылмамышлы. Лакнн јетмиш
мл һакмммјјәтдо олап коммуммстлорпм јараглыглары ССРИ-нпн,
бпр-бпрмпо говушмуш халг.пар бмрлпјмпмм томолм еарсылмышды.
Михаил Горбачов во омум һомфнкнрлорнмнн хојамотм һоло кечоп
оермм ахырларымдам фүреог коалојом ермомм дашнак мафмјаеынын
тотал һүчумума шорамг јаратммшды. Омлар "гүркеүз Ермомметан"
емјаеотммм готп һәлл стмојо кмрмшммшдилор.
Хармчдо күчлү ермомм лоббпемпо архаламам дашнак партпјасы
1афгааым бмр мечо болкоеммд», һогга 1)усмјала озоклорммм јарагмыш, гоблмғат во тошкмлатм мшлорло чмддм мошғул олмушдулар.
Иоһајог, 1980-411 мллордон комфүрсот ермомм скстреммстлорм Оғуа
јурлумум
овладларыны—азорбајчаплмлары
годим
ага-баба
торпагларындан күгловм еуротдо сыхышдырмага башладылар. О
замам Ермоннстан ССР ораамемндо Совет ордусупуп комамдамы
ермомм ксмерал Самсонов дашнак гулдур доеголормнм оз алчаг
ппјјәтлорннм һојата кечмрмәк үчүм һорбм гүвво во һорбм техника
млоточһиз едирдм.
һрмоппстан ССР-дом зор во емлаһ күҹүмо говулмуш гардашбаҹыларымызым шпкајот ормзолорммдон јығҹам мо'луматлары
охуҹулара тогдмм етмокло онлармн доғма ата-баба јурдларымдан
смлаһ күчүмо мечо озазмллмк во воһшмлмкло чыхарылмасы бародо
тоеоввүр јаратмаг, ммеанларын фолакотммм, дозүлмоз дордммм вә
фаҹмоеммм оке етдмрмок мсгоммшмк.
"Ермоммстам јалныз ермоммлор үчүндүр" хојамоткар шүарымы
һојата ксчпрмок үчүм топодом дырмаға кммм хармчм јарагла
смлаһламмыш ермомм гулдур достолорм гофмлдоп азорбајчамлылар
jaıııajaıı комд во гоеоболоро сохулмуш, евлорм гарот ctmmiii, гмјмотлм
даш-гашлары, халы-халчалары, ев авадамлыгларымы галамышлар.
Ичтммап во шохсм мал-гараны еүрүб апармышлар. Азғымлашмыш
ермомм гулдур достолорм ајры-ајры рајомларда јүзлорло гадымы,
ушағы, мхтнјар јашлы адамлары, һотга олмллорм гамына голтан
етмпш, мммлорло адама ағыр бодәм хосарогм јсттıpxııпплор. О
доһшотлп күнләрдә коммуммстлорпм козү габағымда Ермоммстамым
hop јермндо күиаһсыз ммсанларым ганы ахыдылырды. Адм пнеамм
һүгуглар бело горуммурду. Јолларда, кечмдлордо мусгуда дајапмыш
ермомм гулдур достолорм чамыны, ушаглармнм котүрүб гачам
азорбајчанлылара вәһшм һүчумлар едмрдмлор, амамеыаҹаеыма дојүр.
олдүрүр, гнјмотлм ошјаларыны, ммммк машымларымы оллормидом
алырдылар. Һсч косо роһм стмәјом бу барбарлар горогдмклорм
воһшмлмклордәм зовг алдыгларыны мүмајмшкарамо бмлдмрмрдмлор.
Бу күгловм ҹммајәтләрмм гаршысыны алмаг үчүм мо ССРИ
һокумотм, по до Ермоннстан ССР мартмја во довлот роһборлорм,
мизмбатм орган мшчмлорм лазымм тодбир кормодмләр, океммо,
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чинајәткары
һимајә
етдиләр,
онлары. јенп
чинајәтләрә
руһландырдылар.
Ермәни јараглылары һәрби дәстәләрдә бирләшәрәк Азәрбајчанын сәрһәдјаны рајонларыпа да силаһлы һүчумлар едир, евләри
талајыр, кәндләри јандырыб хараба гојурдулар.
Әзнз охучулар, сиз "Вәтән сәсн" гәзетиннн 1990-ҹы ил ијун-ијул
сајларыида гачгынларын дәрч олунмуш шикајәт әризәләриндән
парчалары охујанда көрәчәксиниз кн, Ермәнистан ССР-мн рајон вә
кәндләриндә азәрбајчанлыпары доғма јурДларындан дидәркин
саланларын чоху елә узун илләр боју онларын дуз-чөрәк кәсдикләри
гапыбпр гоншулары вә ја бир рајонда јашадыглары ермәниләрдир.
һамысынын да ады, фамнлијасы, нш јерләри вә шлләдикләри
чинајәтләр бәллшшр. Беләлнклә, чинајәткарларын чохунун
шәхспјјәтләрпнин бәлли олмасына бахмајараг, онларын һеч бири
чинајәт мәс'улијјәтинә алынмајыб. Бир чох рајонларда, рајон партија
вә һөкумәт рәһбәрләри, инзибати орган ишчиләри һәмнн
чинајәткар дәстәләрә рәһбәрлнк етмиш вә азәрбајҹанлыларын
говулмаларында шәхсән иштирак етмишләр. Кәндләрә кәлән бу
"рәһбәрләр" чамааты ермәнмпәрин һүчуму илә һәдәләмиш вә
онлары евләрини, әмлакларыны атыб дәрһал кәнддән чыхмаға
вадар етмншләр. Бүтүн бунлар бир даһа тәсдиг едир ки,
азәрбајҹанлыларын
өз
доғма
јурдларындан' бирдәфәлик
чыхарылмалары Кремлдәки һавадарларына архаланан Ермәнистан
ССР һөкумәтинин әввәлчәдән һазырланмыш тәдбири олмуш вә
планлы гајдада һәјата кечириләрәк баша чатдырылмышдыр.
һәмнн вахтлар ҝенерал Самсоновун рәһбәрлији илә Ермәнистана
көндәрилмиш орду һиссәләри тамамилә Ермәнистан һөкумәтинин
ирадәсинә табе еднлмишди.
Азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР-дә мәҹбурән атыб
кәдднкләри ата-баба мүлкүнүн, евләринин, бағ вә әкин јерләринин
әвәзи, %еләчә дә милјард манатларла вурулан мадди зәрәр
өдәнилмәјибдир. Бу ишдә билаваситә тәгсиркар олан Ермәнистан
дәјмиш ‘ зәрәри өдәмәкдән гәтијјәтлә бојун гачырмышдыр. O
торпагларда јашы мин илләрлә һесабланан чоғрафи адларымыз,
мәдәнијјәт
абндәләримиз,
мүгәддәс
зијарәткаһларымыз,
гәбиристанлыгларымыз галыбдыр.
Ермәни сијасәтбазларынын әсл мэ'нада кеноснд сијасәти ҹәзасыз
галмамалыдыр. Тарих ганлы чинајәтләри бағышламыр.
Б асарксчәр (Вардепнс) рајопу:

Шәфәг Кәнд сакини Чаеадов Иса Үсу оглу:
—1988-чи ил нојабр ајынын 24-дә саат 13 радәләриндә
рајон базарынын ичиндәки мағазанын сатычысы Давид вә онун
досглары бизим евә басгын етдиләр. Онлар һәр отаға бир ведрә
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бензин чиләјиб од вурдулар. Јанғыны сөндүрмәк истәјирдик. Бизә
мане олдулар. Ев јаныб күл олана гәдәр ҝөзләдиләр. Сонра исә
үзүмүзә бахыб һәјасызлыгла һырылдадылар.
Евпмпздә әллә тохунмуш 3 халча, 25 дәст јорған-дөшәк, мебел,
гызымын 3 мин манатлыг чеһизи, палтарларымыз, 4,900 манат пул,
сәнәдләримпз, үмумијјәтлә, һәр шеј јаныб күл олду. Инди һәр
шејдән мәһрум олунмуш тәрздә јашајырыг.
Күнеј кәнд сакини Ибраһимова Бәсти һәсән гызы:
—Нојабрын 21-дә гоншу Кәркибаш вә Ганлы
кәндпәрнндә ермәниләр тәрәфиндән јандырылмыш евләрдән галхан
түстүнү көрәндә башым кнчәлләнди, көзләрим торланды.
Кечирдијнм һәјәчанлар нәтичәсиндә бәтнимдәки көрпәнин һәјаты
тәһлүкә алтына дүшмүшдү. Јоллар ермәни гулдурлары тәрәфиндән
кәсилдијиндән дағдан ашыб Кәдәбәјә, орадан исә машынла Кәнчәјә
кәлдик. Дәрһал мәни хәстәханаја апардылар. А.Сәһһәт адына
хәстәхананын доғум шө’бәсиндә мәнә тэ'чили јардым етмәјә
башладылар. Кечирдијим һәјәчанлар нәтиҹәсиндә вахтындан бир ај
тез доғул'ан көрпәм, һәкимләрин чидди сә'јләринә бахмајараг, 4
күндән сонра өлдү.
Дәрә кәнд сакини Мәһәррәмов Гәдир һусејн оглу:
—Ермәниләрин азәрбајчанлылара гаршы гәддарлығы
сон илләрдә даһа да артмышды. Рајон мәркәзиндәки хәстәханада,
мүхтәлиф идарә вә мүәсеисәләрдә бизә гејри-инсани мүнасибәт
көстәрирдиләр. Ермәниләрин өзбашыналығына дөзмәјиб јухары
органлара шикајөт мәктубу јазан азәрбајчанлыларын өзләрини
инчидйрдидэр. Сон вахтлар вәзнјјәт даһа да писләшмишди. Гарабағ
азарына тутулмуш ермәни милләтчиләри бши дәдә-баба
торпагларымыздан чыхармаг үчүн һәр чүр .алчаглыға әл атмаға
башладыдар. Онлар 1988-ҹи ил нојабр ајынын әввәлләриндә
кәндләрә силаһлы- басгынлар едир, әһалини дөјүр, сөјүр, евләри
јандырырдылар. Рајонун һүгуг-мүһафизӘ органлары крнардан
мүшаһидәчи мевгејиндә дурур, чох вахт исә гулдур дәсталәрини
тэ'лиматландырыр вә һәтта онлара өзләри башчылыг едирдиләр.
Нәһајәт, онлар гулдур Андроник бабаларынын арзуларындан
бирини һәјата кечирә билдиләр: Улу Көјчә дашнаклара галды.
Чыхырлы (Советакерт) кәнд сакини Рзаје^ Пәрвиз
Бәһрам оглу:
.
—Ҝәндимизә мүнтәзәм һүчумлар едшшрди. Аиләмин
тәһлүкәсизлијини тэ'мин етмәк үчүн онлары нојабрын 26-да Кәнчәјә
кәтирдим. Декабрын 6-да Кәнчәдән бир јүк машыны1 илә кәндә
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колднм ki i, омлакымызы анарым. Лакни комд роһборлори бнзн
тоһгир сдпб дсдилор км, башынызы саламат амармаг нетојнреиннзсо,
родд олуб кедмм, сизо һеч по всрмојочојнк. һојатымызыи тоһлүко
гаршысыпда олдуғуну корүб садом һеч мо котүрмодон Комчојо
гајытдмг.
Кунеј киш) спкшш Рустамов Нилпл Гошуимш ому:
—Иојабрыи 25-до ксчо еаат 4-до евмммзо һүҹум стдмлор.
Озүмүзло һсч мо котүрмодом гарлы-боранлы даүдам ашыб, Кодобојо
колдмк. Индм 5 мофорло гызымым сшшдо галмаға моҹбур олмушам.
Шшмгаја комд сакммм ı\Uimmoğoiw Дилбор:
—Појабрыи 26-да срмоммлор комдо һүчум стдмлор.
Ушагларымы бнртоһор арадам чыхара бмлдмм. A ra јурдуида үмумм
дојорм тогрнбон 30 ммм манат одам омлакым галды.
Күмсј комд сакммм Әлијсп Исмојыл hycejıı ому:
Нозијјот олдугҹа мүроккоб мдм. hop ам срмоммлормм
һүчуму козломмлмрдм. Мом омлак1.1мызым бнр һмссосммм машыма
јүкләммшдмм км, Азорбајҹама котмрмм. Јола дүшмојә һазырлашырдым км, (ксчо саат 4-до) срмоммлор кондм арамсыз атәшо
тутдулар. һоро бмр торофо гачмаға башлады. Ермоннлоро до самки
бу лазым mmmmi. Омлар атошм космб, кондм сојуб-таладылар. Пмзсо,
узум озаб-озмдјотдом сомра Дзорбајчама колдмк.
I IIiMMi aja комд сакммм A/оммодока Лпло lla.wn гопы:

-Прмонмләр комдмммзо басгым стдмлор. Моим
дојдүлор, симммзм јандырдылар. 11алтарларымызы бело котүро
бмлмодмк. Ҹамымызм гуртармаг үчүм дағлара гачдыг no озүмүзү бмр
Tolıop Азорба јҹама чатдырдыг.
Шммм аја кондсакмнм Мустафајеп Муса Иамгп ог.лу:
Нрмоммлор комдо һүчум стдмлор. Вмзм смлаһ куҹүмо
бајыра чыхартдылар. Дсдилор км, окор кондм бошалтмасаныз
һамымызы күллолојоҹојмк. Моҹбурмјјог ғаршыспшда 1'алыб ендом
һсч мо котүрмодом К0 1 ШМторк етдмк.
11омбок комд сакммм hocouon Моһоруом Пабпкчиш оглу:
lipMOMM ммллотчмлорм комдмммзо басгым сдмб сшюрм
атәшо тутдулар. һндом һсч мо котүрмодом комдм торк стдмк.
Омүрүмүз боју газандығымыз мал-допләт галам едмлдм.
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Васарксчор (Иардсммс)
Mııııajə:

ioco 6 ocmmmm

сакшш Јолчујева

—Нојабрым 23-до рајонун бүтүм срмоммлорм ајаға
галхыб смлаһ котүрдүлор. Мом ғосободо јашадпмтлмдам һојатым
даһа чох тоһлүкодо мдм. һоммм күм саат 5-6 радолорммдо спмммзо 2
оскор во 1 ммлмс мшчмсм колдм. Дсдмлор км, бмз сизин
тоһлүкосмзлнјнннзн to’mmm сдо бмлмојочојмк, башымыза бмр чаро
гылым. Мүдафмосмз олдуғумузу корүб ммллмуотчо pye олам рофпгом
Мармја Ммхајловма Макојкопамым спнно ксдмб орада кмзломмојм
ropapa алдмғ. Oıuıap бмзм јахшы гобул стдмлор. Ғ.рмәнилор мзмммзо
дүшүб һоммм cno коломдо pye Ҝсма Дорашсмко бмзм балкомда
кмзлотдм. Сон дсмо, һарада олдуғумузу бмлом ермомм гомшумуз
рајкомум
2-чм катмбмммн јамыма ксдмб бмзмм дәрһал
олдүрүлмојмммзм толоб сдмбммш. Ермоммлор моим во ушагларымы
јамдырмаг мсгојмрдмләр. Үч күм мүхтолмф свлордо кмзломдмкдом
сонра 12 оскормм мүшајмотм мло Газағын сорһодднно колдмк.
Тәгрмбом 30 ммм манат дојорнндо олам св ошјаларымыз орада
галды.
Кмчмк Мозро комд сакммм Пилијевп Нпчлы Мичш) гычы:
—Иојабрым 24-до ермомшюрдом нбарот бојүк бмр |улдур
досгосм комдо басғым сгди. Досгојо "ГАЧ-31" маркалы момрәсмз
машында отурмуш бмр нофор мазмр мүавммм башчвшыг сдмрдм. Гулдур
дәстәсм одлу смлаһ.пардам амамсыз атош ачыр, оллорммо ксчомм дојүр,
шнкоег сдмрдмлор. Ермоннлор торотдмклорм воһимшмкдом санкм
лоззот алырдычар. Вмз 1улдур күлләлорммдом хилас олмаг үчүм дағлара
үз тутдуг. Хејлн озаб-озм.цотдом сомра Колбәчоро чатдыг.
Помбок комд сакммм hocoııoa Әбдулоли Муслум оглу:
—Ғ.рмонмлор комдо смлаһлы басгын сгдмлор. һүгугмүһафмзо органлары, оскорлор бизо һојан олмадылар. Ермомм
ммллотчмлормммн атошлорм алтымда комдм торк стдмк. Појмммз
вардыса срмоммлоро галды.
Помбок комд сакммм Чејналов Нагиф Гурбаи оглу:
—Ермәнмләрдәм мбарот смлаһлы ғулдур достоләрм
комдмммзо басгым сдәндо рајомум роһбор мшчмлорн во һүгугмүһафмзо оргамлары бмзм мүдафмо (лмодмлор. Гочаларым,
гадымларым, хүсусмло ушагларым һәјатымы хмлас егмок үчүм дағдам
ашыб Азорбајчана колдмк. Сомра ојромдмк км, омлакымызым
һамысыны гадам сдиблор.
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Ганлы (Торфаван) конд сакмнн Pə/шмов Шокэралы
һусејн оглу:
—Ермәни гулдурлары кәндпмизә һүҹум етдилэр. Онлар
2 инәјимн зорла әлимдән алдылар, нәјимиз вардыса таладылар. •
Шишгаја кэндсакинп һејдоров Јасин Элит оглу:
—1988-чи liri нојабрын 29-да ермәниләр кәндә басгын
стдилэр. Онлар гијмәтли шејләрнмизи вә пулумузу әлимиздән
алдылар. Ев әшјаларымыздан һеч нә көтүрә билмәдик. һазырда
чәтпн күнләр кечнририк.
Чахырлы кәнд сакннн Имамәлијев Мурсәл:
—1988-чн нл нојабрын 22-дә Кәнҹә шәһәриндә
пноппутда охујан оғлуму көрмәјә кәлмишдим. Ајын 24-дә Көјчәјә
гајытмаг нстәјпрдим. Ермәннстанын сәрһәддиндән кечмәк мүмкүн
дејплди. Кәндә Кәлбәчәр тәрәфдән пијада кетмәли олдум.
Кәндимизн бошалмыш көрәндә һансы һпссләр ҝечнрднјими тәсвир
етмәк чәтпндир. Евпмизә баш чәкдим. Һеч кәс јох иди.
Әшјаларымыз талан едилмншди. һәјатымын тәһлүкә алтында
олдуғуну анлајыб Азәрбајҹана гајытдым.
Б асаркечәр (Вардсвнс) рајопу:

Мәриманлы кәнд сакпнп Аббасов Ибраһим Нәчәф оглу:
—Кәндимнзә мүнтәзәм силаһлы басгын едилирди.
Апләмлә бнрликдә доғма дијары тәрк етмәјә мәчбур олдуг. Малгарамыз, гијмәти тәгрнбән 20 мин манат олан ев әшјалары орада
галыб. Мән Гарабағда јерләшдпрнлмәјимпзн хаһиш етдим, лакин
хаһпшнмә мәһәл гојмадылар.
Шишгаја кәнд сакинн һејдәров Әлши Паит оглу:
—1988-ҹн ,ил иојабрын 22-дә кәндимизә ермәннләр
тәрәфнндән нөвбәти басгын олду. Мәҹбуријјәт гаршысында галыб
дәдә-баба торпағымызы тәрк етдик. Бүтүн әмлакымы талан едибләр.
Пәмбәк кәнд сакини Зејналова Әсмәтел Гурбан гызы:
—Варденис гәоәбәсинпн силаһлы ермөниләри нојабрын
23-дә кәндимизә басгын етдиләр. Онлар адамлары тәһгир едир,
дөјүр, гијмәтли шејләрн зорла алыр, кәнди тәрк етмәји тәләб
едпрднләр. һәјатымызын реал тәһлүкә алтында олдуғуну билирдик..
Она көрә дә ушагларымы көтүрүб Азәрбајчана пәнаһ кәтирдим.
Зәбт олунмуш евимизин, талан едилмиш әмлакымызын дәјәринин
өдәнилмәсини, гулдуршара чәза верилмәсини тәләб етсәк дә бир
нәтичә вермәди.
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Субатан кәнд сакини Абдуллајев Радиф:

—1988-чи илин февралындан тәһлүкә алтында
јашајырдыг. Нојабрын әввәлләрпндән исә вәзијјәт даһа да
писләшди. Силаһлы ермәни гулдурлары кәндимизә бир нечә дәфә
һүчум етдиләр. Онлар адамлары дөјүр, өлдүрмәклә һәдәләјир, ев
һејванларыны
габагларына гатыб
апарырдылар.
Дашнак
күлләсиндән хнлас олмаг үчүн палтарларымызы белә көтүрмәдән
ата јурдумузу тәрк едиб Азәрбајчана пәнаһ кәтирмишик.
Ҝүнәшли дәнд сакини Нәсиров Јусиф Мәһоммәдәли оглу:
—Ермәниләр бизи cımah алтында кәнддән чыхардылар.
Евдән һеч нә көтүрә билмәдик. 6 ушаг вә һәјат јолдашымла
Азәрбајчана
үз
тутдуг.
Анләмизин Дағлыг
Гарабағда
јерләшдирилмәсини хаһиш етдим, ешидән олмады.
Күнеј кәнд сакини Вәлијев Аббас Имамәли оглу:
—Силаһлы гулдурлар кәндә басгын едиб һамымызы
әсир кими би|з јерә јығыб дедиләр ки, бу күн кәнди бошалтмасаныз,
һамынызы күлләләјәчәјик. Биз өзүмүзлә, демәк олар ки, һеч нә
котүрмәдән кәнди тәрк етднк. Һазырда гајнатамын евиндә галырыг.
Шишгаја кәнд сакиыи һәсәнәлијев Камандар Сәмәд оглу:
—Нојабрын- 30-да кәндимизә басгын едән ермәни
гулдурларындаИ бир нечәси силаһын лүләсини алныма дирәјиб
евими Шамхор рајонунун Дағ Чәјирли кәндиндә бир ермәни еви илә
дәјишдирмәк барәдә Мүгавиләни имзаламаға мәчбур етдиләр. Инди
мәчбуријјәт. гаршысында тәрк етдијим евимдә Тсаканјан Вартануш
һованесовна јашајыр. Ермәнн гадын евимиздә галан әшјаларыма
саһиб олуб. Бәли, "јерсиз кәлди, јерли гач”.
У
Шәфәгкәнд сакини Чавадова Məınəpə Иса гызы:
—Нојабрын 24-дә сәһәр саат 11-дә гоншу Давид вә
Тсовак кәндләринин ермәниләри кәндимизә басгын етдиләр.
Гулдурлар евләрә сохулур, мүхтәлиф вәһшиликләр төрәдирдиләр.
һәр чүр тәһгирә, әзаб-әзијиәт мэ'руз галан мүдафиәснз кәнд
сакинләри доғма дијары тәрк етмәјә мәҹбур олдулар. Онларын чоху
һеч нә кәтирә билмәди.
Чахырлы (Советакерт) кәнд сакини Иәчәфов
Сулфман Чәлил оглу:
—Нојабрын 25-дә ермәннпәр кәндимизә һүчум етдиләр.
Һәјат јолдашым сағ ајағындан јараланды. Ону Әли Бајрамлы шәһәр
хәстәханасына кәтирдик. Бүтүн әмлакымыз, һәмчинин гызыл
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ашјаларымыз капдда галды. һазырда 2 гызымла гарлашым оглупун
hi iMajocı ııuıojı iK.
Шафаг кзпд сакшш Јусифои Моммо/киш Моһорром оглу:
Крмзннлар тез-тсз ҝзндз һүчум едпр, мү.хгзлпф оллу
снлаһларлап и rom ичырлылар. Iıaja ı ымыа таһлүка алтынла или.
Прманплар мүдафизспз оллугумузу корүб лаһа брјүк дзсталорла
басгын еднрдплар. Пзһајзг, догма кандпмпздан дндзркпн лүшлүк.
һааырла гарлашымын свинла јаша јырлм.
Шафзг кзнд сакимп Јусифоп Шаһбач Моһорром оглу:
1988-ҹп пл појабр ајыпыи 24-дз күнораа саат 13
радзлзр||пдз ерманнлзр каплз һүҹум стдплзр. Оилар илк повбәда
рајоп со вет пчрапјја ҝомптзспппн сздрп взлпфзсппда пшлзјан
һзмкандлпм Мүсејпб Имамолијсвмм евипп јапдырмаг псгзјпрдплзр.
Кзпд сакипларн мүгавпмзг костаранда срманп гуллурлары гачмага
бншлалылар. Конлпн гургараҹагыпда јолуи кзнарындакы үч свә ва
маним ot тајама ол вурдулар. Јангыны сонлүра бплмздпк. 1’ајон ат
тодарүкү маптагаспннн шичнлари I ııııajıı, I дүјанп, I лапаны, 6
гојуну ат талирүкү ады ıı.na апарлылар, лаҝип авазпнла мано бир
гаппк да олсун пул вермадплар.

'Заркапл сакпнм Нгпјев Әлч Судејмпн оғлу:
—Нојабрып 22-ла озүпү пааир мүавиип кпмп гәлама
всрап бпр срмаппппп башчылыгы ила капдпмпзз басгыи етдилор.
Икп чавап оглуму кзпддз гојуб, хаега һзјат јолдашымы Калбачар
pajoııyııa катпрлпм. Сонра ојранднм кп, срмаиплар амлакымыаы
галап сднблар.
Чарка! 1Л сакпнн Hrnjen Наш) ('рифит оглу:
1988-чи пл иојабрыи 22-ла "ГАЧ-31" маркалы номроспз
машында Јсрсваплан калан ва озүпү ııaaııp мүавппп кпмп таглпм
сдай бир срмапинип башчылыгы ıı.ıa капда сплаһлы басгын оллу.
Гулдурлар евлара кприб чамаатын гнјмзтлп ашјаларыпы,
иулларыиы алларнилаи алыр, јашына фарг гојмадан һамыны дојүр,
ннчидпрлплар. Вззијјзшп чох чагпн оллугупу корүб аила
үавларимла ппјада Калбачара гачмага мачбур оллум. Калбачарла
танымадытым бпр нафарпн евпнла галлы г. Јалныз аплампп
гаһлүкасиалијп барада фикпрлашлидимлап каидчан һсч на кагира
бплмодим. 2 ппак, 20 rojyıı, 120 гојуг, 5-6 тон картоф, 12 лаег јоргандошак, сервант, гардероб, магнитофон ва с. ермзпп гуллурлары
тзрафппдзп тала и елиллп.
Јер ев аи ııı.ıbapıı:

Јереван шаһар сакппп МоммоОона Ст«)о Эли гычы:
Illıııııraja канл сакпнн АллаһверОијева Рәмзијјо Салмап
гьпы:
ЈГојабрыи 26-ла анламла бпрлпкдз Ермоинстандап
Дзарбајҹана калирдим. Орҹонпкпдзе каплпила ермампләр јолу косиб
најпмнз вардыса алпмпзлан алдылар.
Illıııııraja кандсакнип I'омбәроп Әлшшгы һн\ш оглу:
— 1988-ҹи пл декабрып 3-да каплпмпза јеиа һүҹум
еглиләр. Мал-гарапы, гојунлары, гојуглары, гызыл ма'мулагларыны,
8.700 манат пулу алпмпзлан аллылар. Ев ашјаларыны пса
сынлырдылар. Әһвалаты pajoıı лахилп пшлар шо'баспнпи амәклашы,
милпс баш лејтенаиты Јурпк Мурадјаиа ланышлыг. О леди кн,
башгасына боһтан агырсыпыз, озүнүаү һабс едарам. Сонра милис
мајору Карпова мүрачпәт етднк. О пса бела ҹаваб верди: "Вы сами
раабпрај гсс". Гызымын ва бачымып әмак һаггымы да всрмаднлар...
Сонра мин ззаб-азпјјзтла Дзарбајҹана пәнаһ катнрдпк.
Күнсј кәнл сакппп Иолчјепа Ҝулшәп lioxmujnp гьпы:
—Озүмүзла јалпыз пал-иалгарларымызы катпра бплдик.
Мал-гарамыа, св ашјаларымыз талаи сдилпб. Чотин вазијјзтлз
јашајырыг. Виза диван тугаи гулдурлар пса азад казпрлар.
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—Екегремпстларпн тазјнги ва горхусу алтыида евпмпзла
олан ашјалары орала гојуб, анчаг оа һаатымыаы хплас етмишпк.
һзјат јоллашымы птпрднјпма кора тајин елнлмиш тагаүлү 7 ајлыр
кп, ала бплмамишзм.
Јереван ıııahap сакпип Нолијев Тејмур Әмирхап оглу:
- -1988-чн пл ирјабрын 25-ла ермани ексгремисглариипн
күндап-күпа артан тззјпгп бпзп ла ııeııı очагымыаы тарк етмзк
мәчбурпдјзтп гаршысынла гојду. 1-2 ласт ксјпм нал гарыплаи башга
евдан һсч na когүрмаја гојмадылар. Мебе.ч ласти, диван, сојулучу,
телевизор, пнлтнрјујан машын, хрустал габлар, 5 аладја гачаг даегпһар шсјпмпз орала галлы.
Јерсван ıııahap сакпнн Mnuıaöujen Pa.wn Adone оглу:
- 1988-чп пл окгјабрып 5-лан Лззрбајчап геагр
труппасы пла гасгрол сафарппа чыхмышлым. Иојабрып 27-да һзјат
јоллашым ва 3 ушагымла керн гајылапла бпр труп гоншумуа
'(мнллпјјзтҹз һамысы ермапп) бпаи гаршылајыб "кочмак^чүп сапа 1
күи вахт верпрпк",—ледплар. һампн мүлчат гургармамыш
ексгремпсглар евпмпзз сохулуб бпан чола саллылар. Ошјаларымыа,
ксјпм 111сјларимпа, 5 ' мин мант нагл пул, кптабларымыа, зпјнаг
шсјларнмш, бпрсоала, на вардыса, һамысыиы маппмеадплар.
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Јереван ш әһәр сакини Гулијев Әли Мәмиш оглу:

—Мән Ҹ. Чаббарлы адына Јереван Азәрбајҹан Дөвләт
Драм театрында актјор ишләјнрдим. Бизи тез-тез тәһгир едир,
еөјүрдүләр. Нојабрда исә бу өзбашыналыгларын һәдди гапымызын
мнсмарланмасы илә нәтичәләнди.
Јерсван шәһәр сакмнм Рәһчмов Аллаһјар Вәли оглу:
— 1988-ҹи нл нојабрын 29-да ахшам бкр груп ҹанн евимә
һүчум етди. Онлар гапымызы сындырыб пчәри кирмәјә чан
атырдылар. Гоншумуз онлара мане олду. 2 саат кечмәмиш јенә
кәлднләр. Бу вахт биз гоншунун евиндә кизләнмишдмк. Гулдурлар
силаһлы идпләр. Јенә дә гоншум көмәјимә чатды. O, гулдурлары
алдатды ки, куја биз бир аз габаг чыхыб ҝетммшиҝ. Биз сәһәр саат 6да аиҹаг јүнкүл шејләри көтүрүб евдән чыхдыг. Шәһәр
комендантына мүрачиәтимиз дә нәтпчәсиз галды.
Јереван шәһәр сакини Аббасов Јашар Садыг оглу:
—1988-чи илмм ијун ајыпда директорумуз мәни јанына
чағырыб ишдән чыхарылдығы барәдә әмр көстәрди. Куја бу тәдбир
мүәсеисә коллективинии pə'jıı илә олуб. Вәзнјјәти белә көрәндә
аиләмн көтүрүб Бакыја кәлдим. 4 ај Бакынын күчәләриндә ғалдыг.
Сонра јенпдән Јеревана гајытдым. Орада да мәнә иш вермәднләр.
Нојабр ајында баш верән һаднсәләрдән сонра бүтүн әмлакымызы
атыбјенпдән Бакыја кәлдпк.
Абовјап рајопу:
Крапутан кәнд сакмнн Әлијева Тамелла Сајад гызы:
—Ермәни екстремистләрн бнзм кәнддән гованда һеч нә
котүрә билмәдпк. 2 јашлы өвладым јолда хәстәләнди вә Бакы
шәһәринә 'чатандан сонра өлдү. Оғлумун өлүмүндә ермәни
гулдурлары тәгсмркардырлар. Онлар анләмнзин илләр узуну әлдә
етдикләрпнн бпр нечә саатда мәннмсәдпләр.
Зонкибнсар (Macııc) рајопу:

Зәһмәт кәнд сакини Ибраһимов Зијад Сәфәр оглу:
-Мән Әһмәдлм гәсәбәспндә Туси 22/102 мәнзилин
саһпбн Грпгорјан Серкејлә мәнзнлимизи дәјишмәк гәрарына
кәлмишдим. Ермәннстанда сәнәдләрн һазырлајыб Бакыја кәлдик. O,
бурада иаразылығ етдн. Бмз Ермәнистана кегмәлп олдуг ки,
сәнәдләрп кери көтүрәк. Бир нечә ҝүн кечмнш Григорјан Серкеј
бүтүн ев әшјаларыны кәтириб кәлдн. О, бир нечә нәфәр ермәни илә,
o ҹүмләдән кәнд советиннн сәдрн илә мәнп вә аиләмн дојмәјә
башлады. һамымызы евдән чыхарыб бајыра атдылар, өлдүрмәклә
һәдәләднләр. Мән 9.500 манат пулу, 46-59 АДУ нөмрәли мпник
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машынымы вә евими гојуб, анләми хилас етмәк үчүн Азәрбајчана
кәлдим. Мүхтәлиф јерләрә шикајәт етсәм дә, нәтичәсиз галды. Инди
гардашымын аиләсн илә бирликдә Бакыда јашајырам.
Достлуг кәндинин сакини Вәлијев Рза Мәммәдһәсән оглу:
—1988-чи ил нојабрын 27-дә саат 3-ә јахын кәндә минә
гәдәр ермәни долду. Онлар груплара бөлүнүб евләрә басгын
етднләр. 11 оғлан, 2 гадын исә бизнм евә кирди. Оғланларда
мүхтәлиф силаһ вар иди. 2 нәфәр мәни отурдуб бычағы боғазыма
днрәдн. Галанлары отаглары ахтармаға башладылар. Чәкидә јүнкүл,
гијмәтдә ағыр нә вардыса, һамысыны чамадаипара вә јешикләрә
долдурдулар. Ермәни гадынларындан бири Минкәчевирдән
кәлмншдп. Ону таныјырдым. Онлар көзүмүн габағында еви талајыб
апардылар.
Достлуг кәнд сакини Тагыјев Ҝамал һусејн оглу:
—Кәнддә галмыш кичик баҹымы вә гардашымы
кәтирмәк үчүн кери гајыдырдым. һәмкәндпим Ејваз Дурсун оғлу илә
јолда козләјирдик. Бирдән бир "Камаз" вә бир "ГАЗ-24" маркалы
машынлаЈәы сахладылар, төкүлән ермәннләр бизи дөјдүләр,
гамышлыға атдылар. Сонра бизи тапыб јенә әзнјјәт верднләр,
4гулағымын јарысыны к-әсдиләр. Јаралы һалда өзүмү Зәнкп чајына
атдым. Чајы кечәндән сонра һушуму итирдпм. Ајыланда өзүмү
Сарванлар кәндиндә кврдүм. Подполковник Искәндәрјан вә рајон
совети иҹранјјә комптәсинин сәдрп Ҝеворкјанын рәһбәрлији нлә
ермәниләр Сарванлар кәндпнә басгын етдиләр. Биз сәрһәдә доғру
гачдыг. Түркнјә илә сәрһәдә чатмамыш совет әскәрләрп бпзи ез
һнссәләрннә апардылар. Ејвазын вәзидјәтн даһа ағыр олдуғу үчүн
ону һараса јолладылар. Мәннм үчүн нсә һәкнм чағырдылар. Ермәни
һәкимләрн "биз түркү мүаличә етмирпк" дејнб, әскәрләрә мәһәл
гојмадан чыхыб кетдиләр. Биртәһәр әскәрләрнн комәји илә азад
олуб Бакыја кәлдик.
Зәнкиләр кәнд сакини Садыгов Кәрим Носиб оглу:
—Ермәнп гулдурларынын азғынлығы нојабрын 24-дә
(1988) кәнддә Хәлилов Хәлпл Ејнулла оғлунун евиннн јандырылмасы
нлә башланды. 35 анләнин һеч бирн она көмәк едә бнлмәдп. Совхоз
директору Саакјан, кәнд советнннн сәдри Малојанын тәһрикн нлә
ҹаванлардан нбарәт гулдур дәстәсн адамлары евдән чыхмаға
гојмурдулар. һәмнн дәстә 60 јашлы Јавәр Пашајевн, мәктәб
директору Аббас Аббасову, кәнд сакини Вагпф Чәфәрову вә мәни
дөјдүләр. Кәнд ҹамаатыны тәһгнр едир, онлара әрзаг сатмырдылар.
Гәбпристанлыгда доғмаларымызын мәзарларынын дағыдылмасына
дөзмәјнб РИК-ин сәдри Кеворкјана вә ДИШ-нн снјаси пшләр үзрә
мүавпни Искәндәрјана мүраҹнәт етдик. Онлар: "Ермәнистанда
јашајыб, ермәннләрдән шнкајәт еднрспниз, ај јерә кпрәснниз", "
ермәниләр елә иш көрмәзләр"—деднләр. Декабр ајынын 1-дә ермәни
чаванларынын вәһшнлијн сон һәддә чатды. Онлар кәнд сакини
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гочамап мүоллпм Обдүл Сүлејмановуп евнио јыкылммш 6 аплопп
тоһғпр сдпб дојдүлор. Коч һазырлмғынм коропдо лап
азғынлашдылар, сојғуичулуға башладылар. C. Олпјсваја мохсуе 7
мпп, һосон Дадашова мохeye 5 мин манат пулу во шјмотли
ошјалары котүрдүлор. Лхшам саат 5-до коид еакпплорпмим
lınмыеьп 1ы сојуб Бакыја кедоп гатара мппдирдилор. Бүтүи һадпсолор
pajoıı роһборппнн козү гаршыеымда баш верпрдм.
З.зиҝибасар pajoııv:

Зопкплор кондсакпни Лб<)ү:апјсн ЛItıpumı Мирчифор оглу:
1988-411 пл дскабр ајыпып 4-до срмопи мшшотчшюрп
евпмизо еохулуб, 5 мофордои пбарот апломп чоло атдылар.
Гоһгпрлор, еојүшлор азмыш кпмп озүмүзү до дојдүлор. Ев
ошјалармндаи һсч ııoju котүрмојо гојмадылар. 4.550 мана т дојорппдо
зппот шејлорпмпзп, колпппмизпп 15 мпп мана тлыг чеһпзппп во мпн
манат иагд пулумузу алдылар. 6 одод халчапы, 16 доет јачаҹат
шејлорнпп во e. гијмотлн шејлорп козүмүз коро-коро котүрүб
апардылар.
1’опчбор коидеакиип Ипгыјеп Чита Хотааглу:
— 1988-чп пл дскабрып 1-до ермопплор евпмизо еохулуб
но вареа талан етдплор. Мон озүм во һоја т јолдашым гшнсијаммјмг,
97 јашым вар. Ҝозүнү ran оргмүш азкынлар һеч појо ohoMiipor
вермодон 6mrt аһыл јашымызда тәһгпр етдпләр. Онпллорлә
газапдыгымыз омлак олпмнздоп алымды. Инди oıı адн ев
ошјаларына, јачачага моһчач галмышыт.
Зопкилор кондеакпнп Jiomtjcn /1ббшолч Әбдужиш оглу:
Гулдурлар оғлумла мони евдоп чыхарыб Рончбор
копдпно котпрдилор. Бурада 5 күн чол-бпјабапда талдыт. 1-вдо "1!аз
2106" маркалы, 34-55 АДИ номролп авчомашыпым, 3 одод халча, 7
доет јатачаг, ев ошјалары галды. 2.525 манатлыг зпнот шејлорпмпзп
во 3.700 мапач нағд иулумузу псо олпмиздоп зорла а.чдылар.
Чоһ.мот конд еакпнп Puıjen Чатшшир Јусиф ог.пу:
1988-чп пл нојабрын 27-до ермопи миллотчплорп
ҝондимпзо баетыи етдплор. Копд сакпнлорп зорла ııcm
очагларыпдан товулдулар. 1>из бпр тоһбр еорһоддп кечо билдпк. Ғ.в
ошјаларымыз, мал-мүлкүмүзүн һамыеы пео орада ғалды.
Зоһмот конд еакинп Сафоропа Зулејхо 1'пфпр гьпы:
I (ојабрыи 28-до бпзп евдоп зорла бајыра чыхар тдылар.
Лдамлары дојүр, тоһгир сдпр, олмазын озијјотлор верирдплор. 1>у
һагсызлыгларыи баш чут.маеыпда PIIK-ıııııi II качпбп Ҝеворкјап,
копд еоветииии содрп во колхозуп директору да оплара комок
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едирднләр. Бир созлә, кәнддә керүнмәмиш вәһшнликләр төрәдилди.
һәјаты чндди тәһлүкә гаршысында галан кәид сакинләри евләринин .
һеч бир әшјасына әл вурмадан оз нсти очагларыны тәрк етдиләр. Биз
дә мин бир әзијјәтлә газандыгларымызы гојуб кәнддән чыхмаға
мәчбур олдуг.
Зәһмәт кәнд сакнни Гурбанов Мәммод Бпјрам оглу:
—Бакыдан доғма кәндимизә гајытдым. һәјәтә чатанда
дәһшәтә кәлдим. Гапы бағлы иди, јолдашымын вә ики ушағымын
талеји мәнп нараһат еднрдн. Ермәни саггаллыларынын әлиндән
кәнддә кәзмәк гејрн-мүмкүн иди. Онлар раст кәлдикләри
азәрбајҹанлылара ишкәнҹә верир,' сојуб-талајырдылар. Чох
чәтинликлә јолдашымын вә ушагларымын гоншумун зирзәмисиндә
кизләнднјини өјрәндим. Бүтүн кечәни орада галдыг. Сәһәри күн
рајон прокурору Восканјана, кәнд совета сәдр Бабашјан Гарникә
шикајәт етдик. Онлар дедиләр ки, кәнддәкн түркләрнн һамысына
хәбәр верин, бир јерә топлашсынлар. Азәрбајчана көндәрәк. Сонра
онлар 7 мин манат пулуму, гызыл мо'мулатларымы әлимдән
алдылар, гәбиристанлығы да дармадарын етдиләр.
Достлуг кәнд сакини Аббасова һәчәр һејдәр гызы:
—Мәним 92 јашым вар. Бу јашда адама әл галдырмаг
олар? Ермәни ҹәлладпары исә галдырдылар. Нојабрын 24-дә бир
нечә гулдур евимә кириб мәни, оғлуму, гызымы вә нәвәләрими
вәһшиҹәсинә дөјдүләр. Биз бир тәһәр онларын әлиндән чыхыб
Азәрбајҹана кәлдик.
Зәһмәт кәнд сакини Заманов Јашар Мәммәд оглу:
—1988-чи ил нојабрын 29-да ерманпләр гәфләтән евимә
басгын етдиләр. Мәни вә ушагларымы тәппк алтына салдылар.
Мөһкәм дөјдүкдән сонра голумуздан тутуб бајыра атдылар.
Миллијјәтчә ермәни олан бир киши, бир гадын вә ики гыз ушағы
кәтирдиләр. Дедипәр ки, ев бунларындыр. Е'тиразымыза чаваб
олараг бизи һәјәтдә јенидән тәпик алтына салдыпар.
Снсјап рајову:

Уруд кәнд сакини Хәлилова Фантина Мәммәд гызы:
—1988-чи ил декабр ајынын 2-дә дашнаклар кәндә һүчум
етдиләр. Әјин-башдан башга евдән бир чүрүк чөп дә көгүрЛәјән бу
адамларын пулуну, гызылыны әлләриндән алдылар. O дәһшәтли
һадисәләрдән сонра анам Көзәл Нәчәф гызы он ај јатагда галды,
шәфа тапмады.
Уруд кәнд сакини Гулијева Ајнишан Фәтулла гызы:
—Силаһлы ермәниләр бизи дөјә-дөјә кәнддән
чыхартдылар. Әлимиздә нә варды алдылар. Мәним дә гызыл
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үзүкләрими, беш ммн манат пулуму алдылар. Ев-ешијнмиз дә еләҹә
долу галды срмәнпләрә.
Уруд кәнд сакнни Гулчјев Мәзәч Беһбуд огпу:
—Ермәннләр кәндә долушуб бнзимкиләри гованда мән
'евдә дејилдпм, рајсна кетмншдим. Арвадым мәнспз кетмәк нстәмнр.
Гачыб Сејпд Миришин һамамында кпзләнпр. "Ермәннләр јериии
бнлир, јазығы o гәдәр дојүрләр ҝп, өзүндән ксдпр. Елә бплпрләр ки,
өлүб. Ахшам мән евә гајыданда ҝөрдүм кн, ләлә көчүб, јурду галыб.
Дағда-дашда кизләнәнләр дә ермәниләр кедәндән сонра кәндә
гајытдылар. Долу евимпздә һеч нә галмамышды. Үтүдән башламыш
телевизора, халча, јорған-дөшәјә кимн апармышдылар. Бизи
кәнддән совет әскәрләринин мүшајпәтнлә чыхартдылар.
Вағудп кәнд сакини Беһбудов Јусиф:
—һәрбчиләрин көмәји imə Нахчыванын Шаһбуз
рајонуна кәлдик. Өзүм мүһарибә иштиракчысы вә әлиләм, јолдашым
пенсијачыдыр, 24 јашлы гызым да әлилдпр. 3 халчам, 12 дәст јорғандешәјим, 3 инәјим, 12 гојунум —гбүтүн ев әшјаларым орада галыб.
Аревис кәнд сакиии Әбдуләзчмова Фатма АОыказәл гызы:
—Өлүмлә
һәдәләнәндән
coııpa
биз
шәхси
машынларымызла гачмалы олдуг. Дағ јолунда ермәнмләр машына
хәсарәт јетирднләр, пијада галдыг. 2 күн гарлы-боранлы дағларда
кизләндик. Сонра дағдан ашараг Нахчывана кәлдик.
Шәки кәнд сакини Бабајев Әлч Мурсәл оглу:
—Нојабрын 23-дә кеҹә гәфләтән ҝәндә һүчүм едиб
чамааты атәшә тутдулар. Гулдурлар бнзим евә дә ҝирдиләр. Мәнә
нмкан вермәднләр кп, һеч олмаса исти палтарымы кејинәм. Аиләмлә
бәрабәр јарычылпаг гачмаға мәҹбур етдиләр.
Дәстәкирд кәнд сакини Исмајыпова Ајсәба:
—Ермәниләр һамыны дөјүб кәнддән чыхртдылар.
Кәнддә јалныз 3 азәрбајчанлы аиләси галды. Онун бири дә мәннм
аиләм иди. Ики көрпә ушагла һараја, нечә кедәчәјимн билмирдим.
Әрим Бакыда олдуғундан комәксиз идим. Декабрда бизи дә дөјүб
говдулар. Ики корпә илә пијада дағлары ашараг Нахчывана, сонра
исә Бакыја кәлдик. Инди гардашымын евиндә галырыг.
Шәки кәнд сакнни Намазов Ал/ıalıjap Әзчз оглу:
—Нојабрын 22-дә’ахшам саат 21-дә 20-30 нәфәр ермәни
евимизин пәнҹәрәләрини сындырыб евә сохулдулар. Онда биз
телефонла милис ишчиси Саакјана хәбәр верә билдик, лакин o һеч
бир тәдбир көрмәди. Гулдурлар "Газ—69" маркалы 46-25 АДС

номрәли машынымызы әзднләр. Биз гачмаға имкан тапдыг. Онлар
пзпмнзә дүшүб бизи атәшә тутдулар. Кечә саат 4-дә силаһлы
ермәнпләрин атәши алтында һәрә бир тәрәфә гачды. Дағда бачым
Шаһсәнәмп итирдик. O һәлә дә тапылмајыб.
Гызылчыг кәнд сакини Ҹәбчјев һусејн Идрчс оглу:
—Нојабрын 27-дә бнр труп ермәнн гулдур дәстәсп кәндә
сохулуб чамааты инчнтмәјә башладылар. Биз дә ев-ешији, бүтүн
әшјалары гојуб гачмаға мәчбур олдуг. Лачын рајонунун Мил
кәндинә кәлдик.
Әрәфсә кәндсакинләринин бир ıpyny:
—Нојабрын 19-да Бакы—Снсјан автобусу Бакыја
кәләркән ермәнн мнлпс ишчиләри тәрәфпндән сахланылмышдыр.
Автобусдакы 22 азәрбајҹанладан 4-ү Әрәфсә кәндиндән иди.
Ермәниләр сүрүчүнү моһкәм дөјмүш вә сәрнишннләрин һамысыны
киров котүрмүшләр км, өз машынлары Топханадан гајыдана кими
сахласынлар. Киров сахланыланлардан Әрәфсә кәнд сакини Гулијев
Алыгулу имкан тапыб гачыр вә Губадлыја кәлиб вәзијјәт барәдә
Бакыја мэ’лумаг чатдырыр. Азәрбајчан һокумәти пшә гарышандан
сонра онлары бурахырлар.
Шәки кәнд сакини Намазов Илһам:
—Нојабрын 23-дә саггаллылар һүчум едиб ҹамаааты
атәшә тутдулар. һеч кнм һеч нә көтүрә билмәдн. Гарлы, боранлы
дағларда кәнд сакини Шәһнисә Намазова иткин дүшдү.
Гызылҹыг кәнд сакини Әлчјева Кубра I'apauı гызы:
—Кечә саат 2-3 радәләриндә бпзн ајагјалын, башыачыг
һалда снлаһ күҹүнә кәнддән чыхартдылар. Ермәннләрин һүчуму
заманы әмим Әлијев Маһмуд Шамнл оғлуну итпрдпм.
Гызылчыг кәнд сакини Әлчјев Шәмчшр Магсуд оглу:
—Нојабрын 22-дә һәрби хидмәтдән сонра нәнәм
Көјүшова Телли’ илә бир евдә галырдым. Рајон һәрби
комнссарлығында гејдијјата дүшмәјә кетмишдим. Ермәниләр мәни
өлдүрмәк истәдиләр. Бир тәһәр хилас олдум. Кеҹә саат 3—4-дә исә
онлар кәндә басгын етднләр. Нәнәмн тәсадүф нәтичәснндә xırnac
едә билдим.
Воротан кәнд колхозунун сәдрн, Ермәннстан ССР Али
Советинин кечмиш депутаты Таһчров Һәмзә:
—Нојабрын 23-дә саат 16-да 100-дән чох чаван ермәни
евимә басгын етмиш, мебелләри, телевизору, 20 дәст јорған-дөшәји,
15 мин манат дәјәрмндә башга ев әшјаларыны таламыш, бүтүн
сәнәдләри ҹырыб јандырмышлар. Декабрын 2-дә 107 нәфәр кәнд
259

258

сакинини јүк машынларында кәнддән чыхартдылар. Әввәлдән
тапшырдыгларына көрә һамы пул вә јүнкүл әшјалары да
көтүрмүшдү. Јолда ермәниләр машыплары дајандырдылар,
ҹамаатын пулларыны, гызыл мэ'мулатларыны, палтарларыны
әлләриндән алыб, һодә-горху илә говдулар, машынлары исә керп
гајтардылар.
IНәкн кәнд сакинм Ҝозолов Әбулфәз Шамил оглу:
—Нојабрын 23-дә саат 8-дә 40 нәфәрдән артыг ермәнп
гулдурлары свимә һүчум етдиләр. Онлар еви даша басыб бүтүн
пәнчәрәләрн сындырдылар. Кәндә кәлммш рајон партија гәшкилаты
катнби А.Даниелјана вә колхоз еәдри Л.Казарјана евимм
дағытдыгларыны дедпм. Онлар мәнә мәһәл гојмадылар. Ермәнипәр
јенидән басгын етдиләр. Биз гачыб товләдә кизләндик, бизм тапыб
мөһкәм дөјдүләр. Арвадымып әл чантасыны әлиндән гопарыб
орадан 4 мин манатлыг мстмгразы, 1,200 манат мағд пулу, 2 үзүјү,
гызыл сааты, бојунбағыны вә сәнәдләрп алдылар. Бизи исә рајон
ДИШ-нә кәтнрдиләр. Мәни бурада да дөјдүкдән сонра Губадлы
сәрһәдинә кәтнриб бурахдылар.
Редаксијадан: 1988-чи илдә Кремлдәкн һавадарларына
архаланан ермәни силаһлы гулдур дәстәләрн Оғуз јурду-Ермәнистан
әразиспндә олан Совет Һәрби һпссәләринин көмәји илә "түрксүз
Ермәнистан" сијасәтини вәһши үсулларла һәјата кечнрдиләр.
LUəhəp, гәсәбә вә кәндләрдә јашајан азәрбајҹанлылары зорла, силаһ
күчүнә гәдим ата-баба оҹагларындан чыхарыб вар-јохларыны
таладылар, ев-ешикләрпнә саһиб олдулар. Совет һөкумәтинин вә
Коммунист Партијасынын рәһбәрлпјн халгын мүсибәтимә биканә
галды' Биз әсл кеносид олан бу тарихи фачнәни, ону торәдәнләрин
гәддарлығыны вә ијрәнҹ сијасәтини унутмамалыјыг. Вахт кәләчәк
ки, бүтүн бунлар һаггын диванында мүһакимә олуначагдыр.
"Республика"гәзети, 8. 10. 13август 1997-чиил

IV
ТАРИХИ ҺАРАЈЫН
ӘКС-СӘДАСЫ

Бумаг Будагов,
Академик, Азәрбајчан Рссиубликасы Елмлар Академијасы
Ҹоғрафија Институтунун директору, Республика Агсагаллар
Шурасынын содрн
А З Ә Р Б А .Ј Ч А Н Л Ы Л А Р Ы Н Д Е П О Р Т А С И Ј А С Ы
А М А Н С Ы З Б И Р А К С И ЈА И Д И

Сои үч әсрдә халгымызы вә үмумиликдә Гафгазда,
Крымда, Түркијә вә Иранып шпмалында јашајан азәрбајҹанлыпары
рус империјасынын експансмја сијасәти гаты ермәни милләтчилији
илә бирләшәрәк əıı ббјүк әзаб-әзијјәтләрә дүчар етдиләр.
I Пјотрун вәсијјәтини өзүнә һәјат амалы сечән пмперија
ермәниләри дәстәкләјнб өз мәнфур нијјәтләрини һәјага кечирирди.
Крым татарлары, Шимали Гафгаз мүсәлманлары бупун ағрыаҹысымы даддылар. Оиларын әсрләрдән бәрп мәскунлашдыглары
ата-баба торпагларында етннк тәммзләмә апарылды. 1812-ҹп илдә
бнр ермәни ермәниләрин милли буржуа партијасынын јарадылмасынын лабүдлүјүнү ирәлм сүрмүшдү. Бундан дүз сәксән ил сонра,
1892-чи илдә Дашнаксутјун партијасы јарадылды. Мөвчуд олдуғу
илләр әрзиндә партија ермәннләри данм сәфәрбәр етмиш,
мүсәлманлара, хүсәсән дә түркләрә вә биз азәрбајчанлылара гаршы
нмфрәт һисси ашыламыш, вәһшплпк бахымындан тәкрары олмајаи
сојгырымлары төрәтмишдир.
XIX әсрин сон илләриидән башлајараг нндики Ермәннстан
оразисиндә бир нечә дәфә етник тәмизләмә просеси олмушдур.
Партијанын етник тәммзләмә ады алтыида апардығы пшләр һәр
дәфә минләрлә азәрбајчаипынын фаҹиәси илә сонучланмышды.
1905-ҹн шшн март гырғыны, 1917-чи плин сојгырымы әсасән
азәрбајҹанлылара гаршы чеврилмпшдн. Фактлар костәрпр ки,
гырғынларын төрәдмлмәсинин әсас көкү ермәнп авантүрасы илә
бағлыдыр. Гәрибәсм одур кн, Бөјүк Октјабр сосиалист ингилабындан
сонра ермәһи дашнаклары Совет довләти рәһбәрләрчнә тэ'сир
көстәрир, түркдиллп халглара, ислам дииинә иман кәтирәнләрә
гаршы нпфрәт јарадыр, әлејһләрпнә тәблиғат апарырдылар.
Нәтичәдә 1948-1953-чү илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнпстан
ССР-дәкп, тарихи-етник торпагларындан дспортасија едилмәси баш
вердп. Биз һеч вахт ағлымыза да ҝәтирмәздик ки, өзүнү
бејнәлмиләлчн өлкә, һуманизм ҹарчысы адландыран дөвләт
азәрбајҹанпылары оз ©лкәсиндә (ССРИ нәзәрдә тутулур) өз
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торпағындан дидәркпн салаи гәрар гәбул едәр. Ағлымыза да
кәтирмәздик ки, вахты илә полад ирадәли адландырылан Сталин
азәрбајҹан халгына белә хәјанәт едәчәк вә 1947-чи пл декабрын 23дә азәрбајҹанлыларын депортасијасы һаггында амансыз rəpapa гол
чәкәҹәкдир.
Бу гәрар соспалист олкәоАшн 1937-чи илдә јаратдығы вә һәјата
кечирдији террорнзмин сон көстәричиләриндән бири иди. О заман
совет ганунчулуғуна бөјүк үмидләр 6 әсләјән Азәрбајҹан халгы ҮИК
(б) П M К Баш катибинин бу гәрарына бөјүк нифрәт һисси илә
јанашды. 1948-чи илдә, депортасија заманы ермәниләрин азәрбајчанлылара гаршы торәтдикләри вәһшилик Јер үзүндә өзүнү һскемон
дөвләт сајан Советләр Иттифагынын "Бүтүн өлкәләрин пролетарлары, бирләшин!" шүарынын әслиндә бош вә пуч олдуғуну
көстәрди.
Мэ'лум фәрманын гәбул едилмәси әсас верир ки, o дөврүн
әдаләтсизлијини олдуғу кими, бүтүн аҹы һәгигәтләри илә ачыб
көстәрәк, Совет Иттмфагы адланан дөвләтин өз тәркибиндә олан
•азәрбајҹанлылара неҹә амансыз зүлм етдијини арашдыраг. Азәрбајҹан Республикасы президентинин имзаладығы фәрман имкан
верир ки, азәрбајҹанлыларын депортасијасыны објектив олараг
бејнәлхалг аләмә чатдыраг.
1948-чн илин јаз ајларында азәрбајҹанлылар јашајан кәндләрәјүк
машынлары көндәрднләр. Әһалини бу јүк машынларына долдуруб
дәмирјолу вағзалларына кәтирдиләр. Сүркүнә көндәриләнләр кими
әһалини "товарны гатарлара" долдурдулар, Гарадонлу стансијасындан Азәрбајҹанын ајры-ајры јерләринә јолладылар. Мән
Зәнҝмбасар маһалынын Меһмандар вә Чобанкәрә кәндләринин
әһалисинин тимсалында Ермәннстанда јашајан бүтүн азәрбајчанлыларын ејни талејиндән данышырам. О заман бу әһалини
мүхТәлиф зоналарда, јарымсәһралыгларда* дүшүрүрдүләр. Адыны
чәкдијим кәндләрин сакннләри Ағҹабәди рајонунун Хөлфәрәддин
советлијиндә гәрар тутдулар. Әкәр хариҹдән ҝәлән ермәннпәр
хүсуси дашдан
тикилмиш евләрдә јерләшдирилирдиләрсә,
ермәнистанлы азәрбајҹанлылар төвләләрдә, учуг евләрдә мәскән
салырдылар. Дағ зонасындан кәлән бу адамларын чоху иглим
шәраитннә көрә арана ујғунлаша билмирди, јашамаг олдугҹа ағыр
иди. Әһалннин мүәјјән һиссәси дүнјасыны дәјиширди. Hə јахшы ки,
о заман ағҹабәднлиләрин исги нәфәси, сәхавәтп бизә дајаг олду.
Тәәссүф ки, о вахт Азәрбајҹан зијалыларынын, дөвләтин ән мүһүм
структурунда ишләјәнләрин бу зүлмләрә гаршы ади е'тираз сәси дә
ешидилмәди. 1905-чи ил, 1917-ҹи ил сојгырымлары һаггында бнр сөз
белә дејилмәдн. Дүздүр, онда иҹтимаи гурулуш да буна пмкан
вермпрди. Анчаг елә һәмин дөврләрдә ермәннләрнн "Дашнак",
"Гынчаг", "Асала" кими тәшкилатлары милли буржуазија мәнафејн
бахымындан фәалијјәт көстәрирди вә "ермәннләрин түркләр
тәрәфиндән кеносидә мэ'руз галдыгларыны" бүтүн дүнјаја бәјан
едирдиләр.
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Бу фәрманын биз зијалыларын гаршысында мәкрли дүшмәнин
азәрбајҹанлылара гаршы тарихин мүхтәлиф мәрһәләләриндә етдији
хәјанәтләрә сијаси гијмәт вәзифәсини гојур. Бунун бу күн чох бөјүк
әһәмијјәти вардыр.
"Халг гәзети". 27 декабр 1997-чи ил.

Сүдабо һосоиова
Л кфба|чан Рсспублнкасынын Әдлијјә назири
ХАЈ1ГЫ М Ы ЗА Г А РШ Ы Т А РИ Х И Ә ДА Ј1ӘТСИЗЛИК

һәр халгы заманын кешмәкешләриндән кечириб
јашадан ән мүһүм шәртләрдән бири онун тарихи јаддашыдыр.
Тарихн јаддашдан мәһрум олан халг өз сәһвләриндән нәтиҹә чыхара
билмәдијиндән мәһвә мәһкумдур. Гоча дүнја јаддашында јох олмуш
нечә белә халгын гуруҹа адыны сахлајыб. Одур ки, мөһтәрәм
Президентимизин имзаладығы бу фәрмам, мән дејәрдим, тәкчә бу
күнүн мөвгејиндән мүһүм, ваҹиб дејил, o һәм дә тарихи һәгнгәтләрә
көз јуман, • сусмағы үстүн тутан Азәрбајҹанын кечмнш
рәһбәрләринин сәһвиними дејнм, күнаһынымы, јохса ҹннајәтннимн,
бир сөзлә, халгын талејиндә чох мүдһиш рол ојнамыш
сәһләнкарлығынын нәтиҹәләринм нмкан дахилнндә дүзәлтмәјә,
халгы учурума апаран бу просесә сон гојмаға јөнәлдилиб. Рәсми
атрибутлар өз јериндә, анчаг халгы халг едән, ону mə'həh
бирләшдиран бу халгын һәр бнр нүмајәндәсинин өз дүнәнинә,
кечмишинә һөрмәт вә мәһәббәт һисснднр. Бу јахынларда олдуғум
Америка сәфәриндә мән дүнјанын һәр јериндән топланмыш бу
адамларын мүхтәлиф мәншәјә, мүхтәлнф мәдәнијјәтә малик
олмаларына бахмајараг, ннсбәтән тез мүддәтдә бпр халг кими
формалашмаларынын сәбәбнни бир даһа анладым. Бу сәбәб
онлардан һәр биринин Американы үрәкдән севмәјиндәднр. һәтта
тарихләринин вәтәндаш мүһарибәсм кими гаранлыг сәһифәсинә дә
онлар бөјүк еһтирамла јанашырлар... Бнз нсә өз ағрылы-аҹылы
тарихимизи әмәлли-башлы өјрәнмәмншик. Гәрби Азәрбајҹандан
(индики Ермәнистан) говулмуш сојдашларымызын тарихн индијәҹән
кифајәт гәдәр өјрәнилмәјиб, тарихи һәгигәтләр лазымынҹа
ашкарланмајыб. Әлбәттә, бунун објектив сәбәбләрн дә вар.
Тоталптар режим дөврүндә белә тәдгпгатлара имкан верплмпрдн, бу
мәсәләләрә тохунанлар тэ'гпб олунурдулар. Елә буна көрә дә
азәрбајчанлыларын
әсрләр
боју
јашадыглары
ата-баба
торпагларындан минбир мәшәггәтлә говулмасы, кеносндә мэ'руз
галмасы факты һәмншә ортүлү галыб. Улу тарпхнндән ајры
салынмыш халг өзүнү дәрк етмәкдан мәһрум олунуб.
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Мвһтәрәм Президентммизми фәрманы бүтүн бу мәтләбләрп
дәриндән-дәрннә тәдгиг етмәјә, үзә чыхармаға јөнәлдилпб. Инди
тарихчиләрнмпз,
етнографларымыз,
һүгугшүнасларымыз
гаршысында, үмумијјәтлә, вәтәнпнн, елинп севән һәр бпр вәтәндаш
гаршысында Азәрбајчан тарихинин бу кешмәкешли дөврүнү
өјрәнмәјә әлиндән кәлән комәјн етмәк дурур.
Башымыза олмазын мүспбәтләр кәтпрмпш бу халгын алчаг
хнсләти һаггында биз пнди-пндп дамышмаг, буиа дәлаләт едән
фактлары фаш етмәк имканы әлдә етмишпк. һалбуки дүија бу
халгын алчаг кејфијјәтләрпнә јахшы бәләддир. Мпниллик тарихә
малик олан "Габуснамә" кнтабында онлар чох козәл характернзә
едилир:
"Ермәниләрнн
сјби: бэдфе'л,
күндәбәдән,
оғру,
козүкотүрмәјән, бпр ајағы гачмагда олаи, әмрә бахмајан, јерсиз һајкүј салан, вәфасыз, рпјакар, сојүш севән, үрәјп хылтлы, ағасына
дүшмәнчиликдир”.
Тәсәввүр един ки, өз алчаг хнсләтинп кизләтмәк үчүн ермәниләр
һәтта бу гәднм кптаба "әл кәздирмпш'\ онун тәкрар нәшриндән
јухарыдакы сәтпрләрин чыхарылмасына напл олмушлар.
Анҹаг нә јахшы кп, фактларын вә тарпхп сәнәдләрпн һамысыны
мәһв етмәк мүмкүн дејпл. Гафгазын козәл тәдгигатчысы вә бплпҹиси
В. Величко "Гафгаз" әсәрнндә ермәнпләри чох козәл характерпзә
едпр. O јазыр: "Ермәниләр һаггында гәдим доврләрдән пис
фпкирләр формалашыб кп, бунун да әсассыз олмадығы өз-өзүнә
ајдынлашыр, белә олмасајды, мүхтәлпф заманларда мүхтәлнф
халгларда бу чүр фпкпрләр мејдана кәлмәздн". Bə ја "онларын
зәһләтекән фырылдагчылығы, ијрәнч ејбәчәрлнји, бпабырчы
алчаглығы вар". Величко даһа сонра јазыр: "Сатгын" сөзүнү
ишләтмәдән ермәни тарихннп вә срмәни тәбиәтинп характеризә
етмәк олмаз".
Ҝөрүндүјү кпмн, јухарыда садаланан хүсуспјјәтләрпн тәкҹә бнрн
белә һәмин халгдан еһтнјат етмәјә, һәмншә сәрвахт олмаға әсас
верир. Бпз нсә ермәниләрнн ачыг дүшмәнчнлијпнә гаршы унутган
олмушуг вә "достлуг" ојуну ојнамышыг...
Бу сезүнүз јадыма 80-ҹи плләрпн сонуну салды. Ермәниләр
сојдашларымызы ата-баба јурдларындан говур, ағына-бозуна
бахмадан гоҹалары, гадынлары вә көрпәләрн гәтлә јетнрнрдиләр.
Pye мәтбуаты да өз нөвбәспндә азәрбајчанлылара бөһтан јағдырыр,
ағы rapa кпмп гәләмә верирдп. Белә бпр шәраитдә Ə. Вәзировун
ермәни "достлары" барәдә дедијн мәһәббәтлп сөзләр, һеч олмаса,
өзүнү тәмпзә чыхармаг, бөһтана ҹаваб вермәк имканы олмајан
азәрбајҹанлылары тәһгпр едир, онларын ачыг јарасынын үсгүнә дуз
сәппрдп.
O күнләр мәннм дә јахшы јадымдадыр. h ərra белә бнр факты да
хатырлајырам ки, онда "Правда" гәзетп азәрбајҹанлылары дүнјада
вәһши бнр халг кнмн гәләмә вермәк үчүн куја Азәр адлы бирисинпн
Ермәннстанда баш вермиш зәлзәләдән севпнәрәк Јеревана тәбрик
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тслеграмы көндәрдпјн барәдә хәбәр дәрч етмпшдп. Сонрадан мэ’лум
олду кн, телеграмы ермәниләр өзләрп тәшкил етмиш, сонра да
"Правда"нын сәһифәләрннә көндәрмишләр. Һалбукн әксинә, o
вахтлар Ə. Вәзнровун чанфәшанлығы сајәснидә Азәрбајчан
халгынын нечә-нечә күнаһсыз овлады зор күҹүнә rəjjapəjə
долдурулуб "дост" ермәнпләрин көмәјннә кондәрплмишдн. Онларын
агпбәти һамыја мэ'лумдур.
Халгына бағлы олмајан, онун талејинә лагејд рәһбәрләр
Азәрбајҹана чох белә зәрбәләр вурублар. Тәсадүфи дејил ки,
моһтәрәм Президентимизин имзаладығы сәнәддә белә бир ҹүмлә дә
вар: "Бу ишдә ермәни шовинист данрәләрин вә ССРИ
рәһбәрлијинин ҹннајәткар сијасәтн нлә јанашы o дөвркү Азәрбајҹан
рәһбәрлијннин өз халгынын талејпнә зпдд мөвгејм, сојдашларымыза
гаршы
төрәднлән
ҹннајәтләрпн тәшкнлпндә
вә һәјата
кечнрилмәснндә нштиракы да аз рол ојнамамышдыр".
Елә бнлирәм ки, бу фикнр тамамплә, бәлкә бир гәдәр дә даһа
сәрт шәкилдә букүнкү фачнәләрнмпзнн сәбәбкарларындаи бпри
олан Ə. Вәзирова да аиддпр.
1905-1907, 1917-1920, 1948-1953 вә 1988-ҹп нлләрдә көчүрүлмә,
говулма күтләвп һал алыб, хүсусп зоракылыг вә азғынлыгла һәјата
кечирнлиб. Лакпн икн әсрдән артыг бпр мүддәтдә әслпндә
депортаспја бир күн дә дајанмајыб. Ермәннләр вә руслар
тәрәфиидән мүтәмадн, бир сијасн хәтт кпмн һәјата кечприлнб.
Сон ики әср Азәрбајчанын гәднм тарихпнә чох чидди драматик
вә фачиәли мәгампар дахил едиб.
Ермәниләрин Гафгаза көчүрүлмәсп һәлә I Пјотрун вахтындан
һәјата кечирнлмәјә башлаимыш, 1813-ҹү илдә, сонра нсә РуснјаИран мүһарнбәсн заманы хүсуси бпр сүр'әтлә давам етмишднр. Pye
мәнбәләри көстәрнр ки, 1828-1830-чу плләр арасында, ҹәми икн
илдә Азәрбајҹана Ирандан 40.000 нәфәр, Түркпјәдән псә 84.600
нәфәр ермәни көчүрүләрәк Јелнзаветпол (Ҝәнчә) вә Ирәван
губернијасынын мүнбит торпагларында јерләшдприлмпшләр.
Мараглы фактдыр ки, 1948-1953-чү илләрдә Азәрбајҹанын Күр-Араз
овалығына көчүрүләркән минбир мәшәггәтлә үзләшән, тәбин
шәраитнн нәзәрә алынмамасы, мадди јардым костәрилмәмәсп
үзүндән мәһв олан азәрбајчанлылардан фәрглн олараг Загафгазијада
јерләшдирилән ермәниләрә һәр чүр шәрант јарадылырды. Онлар ән
мүнбит торпагларда јерләшднрнлнр, узун мүддәтә веркидән азад
едилир, онлара маддн јардым көстәр1 шнрдн.
Јерлн азәрбајҹанлы әһали дә өз характеринә ујғун олараг "гәрпб"
ермәнпләрә һәр ҹүр јардым едир, һуманист тәбиәтләринә хас
һәрәкәт едәрәк онлара әл тутурдулар. Ермәниләрнн Гафгазда
јерләшдирлимәсинин сијаси мәгсәдпнп бнлмәјән јерлн әһалн бу
"јазыг" мнлләтә сығынаҹаг верир, горујурдулар. Нәтиҹәдә 18201920-ҹн плләр арасында Загафгазпјаја 600 мин ермәнп кәтприлмпш,
әвәзиндә 2 милјон азәрбајчанлы оз доғма очағындан
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чыхарылмышды. "Јазыг" милләтин тезлиҝлә силаһланыб күтләви
сурәгдә гырдыглары азәрбајчанлыларын сајыны псә дәгнгләшднрмәк һеч чүр мүмкүн дејап. Бу гырғынлара, әһалмнин күтләви
көчүрүлмәсинә вә гачгынлыға бахмајараг, һәлә 1928-ҹи млдә
Ирәван губернмјасы әһалисиннн 80 фаизн азәрбајҹанлылар иди.
Ирәван гәзасыныи өзүндә, Зәнкәзур вə б. гәзаларда да азәрбајҹанлылар чохлуг тәшкнл едмрди.
Бу фактлар ермәни һәјасызлығына дәлаләт етдији кими, бмзим дә
лагејдлијимизнп, унутганлығымызын, тарнхп фаҹнәләрдән нәтиҹә
чыхармамағымызын аҹы ифадәсидир. Торпагларымызы тута-тута,
дүнјада ән вәһшн чинајәтләри јеринә јетнрә-јетпрә бүтүн дүнјада
түрк милл&тини һәр чүр бөһтанларла ләкәләмәјә чалышан
ермәниләрнн ич узүмү ачмамағымыз, һеч олмаса, озүмүзүн
күнаһсызлығымызы бүтүн дүнјаја бәјан етмәмәјимиз тарих
гаршысында, кәләҹәк нәснлләр гаршысында бојүк күнаһымыздыр.
Биз бу күнаһымызы јумалыјыг. Ермэйп вәһшнлпјиндән, ермәни
вандалпзминдән дүија хәбәр тутмалыдыр. Бу күн өзүнүн "гәдим"
мәдәннјјәтиндән, һуманнстлпјнндән дәм вуран бир халгын әсрләр
боју давам едән сахтакарлығы, нәһајәт, үзә чыхмалыдыр. XX әсрин
ән вәһшп вә ганлы фачиәсини—Хоҹалы сојгырымыны төрәтмнш
бпр халг бу алчаглығынын хәчаләтинп чәкмәлиднр. Әсрләрлә
ермәнп бөһтаны гаршысында сусмуш бир мнлләт кеҹ дә олса, чәтин
дә олса, һәгмгәтин һарада, сахтанынса һарада олдуғуну дүнјаја
көстәрмәлидир. Јәгин ки, онда бејнәлхалг иҹимаијјәт Гарабағ
савашынын әсл маһијјәтинп анлајар, нәдән башландығыпы, һарадан
кәлдпјинп баша дүшәр.
Ата-бабаларымызын өз ганлары баһасына горујуб-сахладыглары
торпаглары һпссә-һиссә јағылара версәк, тарих бнзп бағышламаз.
Әбәс демирләр ки, иштаһ днш алтындадыр. Азәрбајҹан
тәрәфпндән мүгавимәт ҝормәјән, әксинә, руслар тәрәфиндән
дәстәкләнәи ермәнмләр ҝет-кедә даһа да азғынлашырлар. Онлар
азәрбајчанлылары зор күчүнә чыхардыглары торпаглардакы маддимәдәнп абидәләрн ©з адларына чыхарыр, бу, мүмкүп олмајанда
онлары дағыдыб јерлә-јексан еднрдпләр. Түрк мәншәли јер
адларыны дәјишиб ермәниләшдирнрдиләр. Кечмиш ермәнн
мә'хәзләриндә бу јерләрнн Азәрбајҹана мәхсус олмасы барәдә нә
гәдәр кифајәт гәдәр мэ'лумат вар. Бүтүн ермәннләр кими гаты
милләтчи олан Б. Ишханјан белә бу фактларын һамысыны
сахталашдыра билмәјиб. 1916-чы млдә Петрогградда чап олунмуш
'Тафгаз халглары" әсәриндә o јазыр: "Тарихп гәдимлмк тәсәввүрүнә
кәрә Бөјүк Ермәннстан һесаб едплән ермәннләрнн һәгиги вәтәнп
Русија һүдудларындан кәнарда, даһа доғрусу, Кпчпк Аснјада
јерләшнр... Дағлыг Гарабағда јашајан ермәнпләрә кәлннҹә, онларын
бнр һиссәси... тэ'гиб вә һүҹумлардан гуртармаг үчүн Азәрбајҹан
торпаглары сығынаҹагларына чеврилән Иран вә Түркнјә
гачгынларыдыр".

Бу күн Гарабағ ермәниләринин һәјасызлыгглары бу халгын она
сығыначаг верәнләрә "тәшәккүрү"нүн барнз нүмунәсидир.
Ермәниләрин өзләрннин чап етдији енсиклопедија сахтакарлыг
нүмунәси олса да, бурада да бэ'зи објектнв тарихн фактлар өз әксини
тапыб. Мәсәлән, Ирәван гәәасынын һәмишә миллијјәтчә
азәрбајчанлы ханлар тәрәфнндән идарә олундуғу билиннр.
"Илк Ирәван ханы Әмир Сәд 1410-чу илдән һөкмран олмушдур.
Ахырынҹы һүсејн хан Гаҹар гардашы һәсән ханла бнрлнкдә 1807-чи
нлдән 1828-чи иләдәк Ирәван ханлығыны ндарә етмишләр".
Ҝордүјүнүз кими, тарихи сахталашдырмаг бир елә дә асан дејил.
Ермәниләрин индн Ермәнистан адландырылан Гәрби Азәрбајчан
торпагларына вә башга бөлкәләрә көчүрүлмәсинин тарихинә даир
дә күлли мигдарда факт вә сәнәд. мөвчуддур. Чох тәәссүф ки,
ермәниләр өзләри үчүн јаландан "тарих" дүзәлтднкләри һалда
Азәрбајҹан озүнүн һәгиги тарихн һагдакы мэ'луматлары, факт вә
рәгәмләри вахтында үзә чыхара билмәмиш, бејнәлхалг ичтимаијјәт
гаршысында нүмајиш етднрмәмишднр.
Бу күн "Бөјүк Ермәнистан" хүлјасыны керчәкләшдирмәјә
чалышан ермәниләр ачыг тәҹавүз јолуну тутдугларыны пәрдәләмәк
үчүн тарихи фактлары сахталашдырмагла мәшғул олур, бу тарихин
дәринликләриндән өз хејирләринә дәлнл-сүбут арајырлар. Белә
дәлил-сүбут тапмајанда исә буну мәһарәтлә ујдурурлар.
Тарихчи олмадығым үчүн бу мәсәләләрин дәрннлијинә баш
вурмаг фикриндә дејиләм. Үмидварам кн, тарихчиләримиз,
етнографларымыз индијәҹән етмәдикләрнни, објектив сәбәбләр
үзүндән едә билмәдикләрини һәјата кечирәҹәк, халгымыза гаршы
төрәдилмиш тарнхи әдаләтсизлији, даһа доғрусу, чинајәти сүбут
етмәк үчүн өзләринин мүтәхәссис вә вәтәндашлыг борчларыны
јеринә јетирәчәкләр.
Биз һүгугшүнаслар да бу јолда бачардығымызы әсиркәмәјәҹәјик.
Дөзүмүн, сәбрин дә һәдди-һүдуду олур. Гафгазда ики әср давам едән
әдаләтсизлијә сон гојмағын, үмумијјәтлә, мүсәлманларын, хүсусилә
дә түрк милләтиндән оланларын сојгырымыны дајандырмағын,
дүнјанын диггәтини бу ҹинајәтә ҹәлб етмәјин вахты чатыб.
"Республика"гәзети. 26феврол 1998-чиил.

Закир СӘРДАРОВ,
тарнх елмләрн намимдн
Ə H Б Ө Ј Ү К Т А Р И Х И Ә Д А Л Ә Т С И ЗЛ И К

Азәрбајчан Республикасынын Президенти һејдәр
Әлијевин 1948—1953-чү илләрдә азәрбајҹанлыларын Ермәнистан
ССР әразиснндәки тарихи-етник торпагларындан күтләвн сурәтдә
депортасијасы һаггында фәрманы кениш ичтимаијјәт тәрәфиндән
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бирмэ'налы гаршыланмышдыр. Фэрмаида эсасэи 5 чәһәт диггэтп
чэлб сдпр: сон нкн әсрдә Гафгазда азәрбајҹанлылара гаршы
мәгсәдјонлү һәјата кечнрнлмиш етнпк тәмизләмә во сојгырымы
спјасәтн; бело Счip гејрп-инсанп снјасәт нәтиҹәсиндә азәрбајчанлылар индп Ермәнпстан адланан әразндән — мин илләр боју
јашадыглары тарпхп-етник торпаглардан говулдугдан сонра
халгымыза мәхсус минләрлә тарихи-мәдәнп абмдәләрпп ермәниләр
тәрәфиндән мәннмсәнилмәсн вә јашајыш мәитәгәләрннпн дармадағын еднлмәси; ССРИ Назирләр Советпнпн 1947-ҹи ил 23 декабр
тарнхли 4083 сајлы,. 1948-чи ил 10 март тарнхли 254 сајлы
гәрарларынын Азәрбајчан халгына гаршы довләт сәвијјәсиндә
тарихн чннајәт акты е'лан еднлмәсн; бу чинајәт актынын һәјата
кечирплмәснндә Азәрбајҹанын o довркү рәһбәрлијинин өз халгынын
талејннә зпдд мовге тутмасы; 1948—1953-ҹү илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнистандан депортаспја едилмәсн фактымын һәртәрәфли тәдгнг едилмәмәси, она һүгуги-сијаси гијмәт вернлмәмәси вә
бејнәлхалг мчтнмаијјәтә чатдырылмамасы.
Өнҹә гејд етмәк лазымдыр кп, бу фәрман һејдәр Әлнјев ҹәсарәтпнин, принсппиаллығынын, дөнмәзлнјпннн, өз халгыиын тәкчә
бу күнү, сабаһы дејил, онун енишлн-јохушлу тарихпнә вурғунлуғунун
парлаг тәҹәсеүмүдүр. Азәрбајҹан халгынын сојгырыма, репрессијалара, депортасијалара мэ'руз галмасыны илк дәфә Һејдәр Әлијев
дүнја ичтимаијиәтннә чатдырмышдыр. Һөрмәтлм Президентимизин
Азәрбајҹанын истиглал бајрамы мүнасибәтплә бу нлин мајында
кечнрплән тәнтәнәли јығынчагда көстәрдији кнми Совет һакимнјјәти нлләриндә ән дәһшәтли репрессијалара, депортаспјалара
мэ'руз галан мәһз Азәрбајҹан халгы олмушдур.
Халгымызын башына кәтирилән бу фачиәләрн "ән бөјүк
әдаләтспзликләр" адландыран Президент һејдәр Әлијевин азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан депортасија еднлмәсини арашдыран
комиссијаја башчылыг етмәси бу фәрмаыын сијасн, слмн, бејнәлхалг
әһәмијјәтпнпн бөјүклүјүнү сүбут едпр.
Азәрбајҹан Республикасынын Презндентм һејдәр Әлијевин дедијм
кпмн, тарнхчнләримиз вә һамымыз нәдәнсә бу һадпсәјә o вахтлар
да, индн дә, хүс^сән дөвләт мүстәгиллијиммзн әлдә едәндән сонра да
доғру—дүзкүн гијмәт верә билмәмишик. Дүздүр, сон вахтлар чап
олунан бир сыра мәгаләләрдә, телевнзија вә радио верлншләриндә
Азәрбајчан торпагларындан o јерләрин ипкнн вә әмәли
сакинләриннн заман-заман көчүрүлмәсинә, депортаспја едилмәсннә
даир мараглы фикнрләр, мүлаһизәләр ирәли сүрүлүр, бу ағылсыз
һәрәкатын гејрн-һуманист, гејри-инсани тәрәфләрп тәһлил олунур,
халгымызын јахын тарихинин ән гаранлыг, фачиәләрлә долу
сәһифәләри арашдырылыр, бу аҹы
һәгигәтләр
мнлллн
идеолокијамызын формалашдығы күнләрдә кениш халг күтләләринә
чатдырылыр. Бу сзһәдә һәр бир ҹәһди, хүсусилә һејдәр Әлијевин
сәфәрбәредиҹи вә истигамәтвериҹп тарихи нитгини анчаг
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алгышламаг лазымдыр. Бунунла белә, Совет Иттифагында, o
чүмләдән Азәрбајҹанда әһалинин көчүрүлүб јерләшднрилмәсинин
әсл маһијјәти, азәрбајчанлыларын өз тарпхи торпагларындан
мүхтәлиф һијлә вә адларла зорла сүркүн едипмәсинә һазырлыг, онун
неҹә һәјата кечирилмәси кими мәсәләләр һәлә дә кениш
пҹтнмапиәтә лазымынча чатдырылмамышдыр. Бу, һүгуги дөвләт
гуручулуғу просесиндә мүһүм амплләрдәнднр.
Биринчи pye ингнлабындан сонра чар назирн Столыпин
тәрәфиндән башланан, сонралар Совет Иттифагы рәһбәрләри
тәрәфиндән давам етдирплән бәднам көчүрүлмә әмәлијјатлары
тәсәррүфатын ајры-ајры саһәләринн дирчәлтмәк, ннкишаф
етдирмәк, әһалинин мадди-сосиал вәзијјәтини јахшылашдырмаг
кпми е'лан едилсә дә онун әсл мәгсәдп "достлуг вә гардашлыг
көмәји, јардымы" ады алтында түркднлли республнкаларда, хүсуснлә
Азәрбајчанда әһалинин милли тәркибинп "бејнәлмилләшдирмәк",
русдилли әһалинин Азәрбајчанда јерләшдирилмәси, түркләрин
сыхышдырылмасы олмушдур.
20-30-чу нлләрдә бу ијрәнч сијасәт мәгсәдјөнлү вә мүтәшәккил
шәкилдә апарылмышдыр. Белә кн, 1939-чу ил декабрын 16-да
Азәрбајҹан ССР Халг Комиссарлары Советннин 3782 сајлы гәрары
нлә Азәрбајҹан ХКС нәздиндә көчүрүлмә шо'бэсп јарадылмышдыр.
Шө'бә Бакыда нефт сәнајесинп инкишаф етднрмәк, Минкәчевпрдә су
анбарынын тикинтиси, һабелә тәбии фәлакәт тәһлүкәсинин
гаршысыны алмаг үчүн гурғулар јаратмаг мәгсәдилә республнкамыза русдилли әһалпдән мүтәхәссисләр вә нхтпсаслы фәһләләр
көчүрүлүб јерләшднрилмәклә мәшғул олмалы иди. Көчүрүлмә
шо'бэспнэ узун илләр Н.А. Мирзојанын рәһбәрлпк етмәси бу күн
һәр бир азәрбајҹанлыја даһа кизли мәнтигләрн дәрк етмәјә имкан
верир.
Азәрбајҹан ССР ХКС-нпн 20 јанвар 1940-чы ил тарихли, 57 сајлы
гәрарына әсасән тәкчә 1940-ҹы илин биринчн рүбүндә
республикамыза јалныз РСФСР-дән 3370 нәфәр "фәһлә гүввәси" ады
алтында көчүрүләрәк Бакыда иш вә мәнзпллә tə' mhh едилмншдир.
ССРИ ХКС нәздиндә игтисадијјат шурасынын сәдри А.И.
Микојанын хүсуси ҹанфәшанлығы вә көстәришн илә 3370 нәфәрдән
3220-си республика әһәмијјәтлп тәсәррүффатларда, 150-си пттпфаг
әһәмијјәтли тәсәррүфат идарәләрнндә "әсасән рәһбәр вәзифәләрә
тә'јин едилмишдир".
НГ Мирзојан фүрсәти әлдән вермәмиш, "әзабкеш", башы мин бир
бәлалар чәкмиш ермәниләрин дә Бакыда мәнзпл вә ишлә tə'mhh
едилмәсинә әлверишли шәрант јаратмышдыр. A. Мнкојанын
разылығы нлә һәмин шө'бә 1940-чы илин икинҹп рүбүндә ДГМВ-дән
1440 "башы бәлалар чәкмиш" ермәнинин Бакыја көчүрү.пмәсинә
наил олмушдур. һалбуки һәмин дөврдә Азәрбајчанын дикәр шәһәр,
рајон, гәсәбә вә кәндләриндән Бакыја гејдијјата дүшмәк дөвләт
сәвијјәсиндә гадаған едилмишдп.
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Азәрбајчанын мүхтәлиф сәнаје шәһәрләрннә, хүсусилә Бакыја
әсасән русларын, ермәниләрнн вә днкәр гејри-түрк милләтләринин
көчүрүлүб јерләшднрилмәсн, мшлә, мәнзиллә tə ' miih едилмәси
сонракы илләрдә давам егднрилмишдпр.
A. Микојанын хүсусп мәктубуна әсасән 1941-ҹи нлдә 211 нәфәр
Сталинградцам, Ростовдан вә Русијанын дикәр бөлкәләриндән
Азәрбајчана кочүрүлмүшдүр.
Азәрбајҹана кечмиш нтгифагын мүхтәлмф республикаларындан
мүтәшәккил вә планлы сурәтдә русдилли әһалннин көчүрүлмәси илә
Н. Мнрзојанын баиАшпыг етдији шө'бәдән башга ајры-ајры
назирлмкләр, баш мдарәләр дә мәшғул иди. 1941-ҹи ил декабрын
coıfymm ССРИ ХКС нәздиндә көчүрмә идарәсинин рәисинә
Азәрбајчандан
көндәрнлән
мәктубда
Русијанын ајры-ајры
бөлкәләриндән 354 аиләннм' көчүрүлүб Әлп Бајрамлы вә Хачмаз
рајонларында јерләшднрилдији
билдирилир.
1942-ҹи илдә
республпкамыза Дағыстан МССР-дән даһа 900 аилә көчүрүлмүшдүр.
Бунлар әсасән руслар, ермәниләр вә Дағыстан халгларынын
нүмаЈәндә.чәри иди. Бу факт бәднам Садвал чәмијјәтинин инди
һарадан пдарә олунмасыны там ајдынлашдырыр.,
Республикамыза башга рекионлардан көчүрүлмә просеси
мүһарнбә млләриндә вә ондан сонракы дөврләрдә дә давам
етдприлмишдир. Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин сәдр мүавини
A.M. Әзизбәјова үнванланмыш 20-23 сајлы, 15 феврал 1947-ҹи ил
тарихли рапорт характерлп мәктубда бөјүк севинҹ вә ифтихарла
билдирилир ки, 1946-ҹы илин нојабр-декабр ајларында Украјнадан
850 нәфәр кочүрүлүб Бакыда јерләшдирилмишдир.
Республикамызын o вахткы рәһбәрлији оз "сәхавәтләрини"
Азәрбајҹан түркләриндән дә әсиркәмәмиш, онларын ишлә,
мәнзиллә tə ' mhh едилмәсинә "аталыг гајғысы" көстәрмишләр. Белә
ки, 1946-ҹы илдән башлајараг һәр ил Бакыдан вә Азәрбајчанын
рајонларындан Русијанын вәһши чөлләриндә, хүсусилә Молотов
вплајәтмнин мешә сәнајесн тәсәррүфатларында ишләмәк, ағаҹ
доғрамаг үчүн 200 нәфәр азәрбајчанлы сәфәрбәр едилирди. Бу
адамларын бир чохунун һәјаты фаҹиә илә сона јетмишдир. Бир суал
јеринә дүшүр: "Көрәсән, pye мешәсиндәки ағачлары руслар кәсиб
доғраја билмирдиләрми?"
Беләликлә, Москва Азәрбајчанда иҹтимаи-игтисади һәјатын
бүтүн саһәләриндә һекемонлуғу гејри-түркләрә е'тибар етдикдән
сонра халгымыза даһа бөјүк тарихи хәјанәт етди. Бу, рус-болшевик,
ермәни-дашнаг һәрби бирләшмәләринин фәал иштиракы илә 1918чи илин мај ајынын сонунда гәдим Азәрбајҹан торпагларында
јарадылан Ермәнистан адлы республикадан Азәрбајчан түркләринин
дөвләт сәвијјәсиндә депортасијасы иди.
ССРИ Халг Комиссарлары Совети 1945-чи ил октјабрын 20-дә
2264 сајлы гәрар гэ'бул етмишдир. Бу сәнәддә 1946-1950-чи илләр
бешиллик планын јеринә јетирилмәси, халг тәсәррүфатынын
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бәрпасы вә инкпшаф етднрилмәсп иәзәрдә тутулурду. Гәрарда
һәмчинин Азәрбајчам ССР-пн Күр-Араз овалығынын јенидән
гурулмасы, 104 мин һектар саһәнпн 1950-ҹи нлә кими әкпнчилик
үчүн јарарлы һала салынмасы тәләб олунурду. Гәрарда тәләб
олуиурду кп, бу мүһүм дөвләт тапшырығыны һәјата кечирмәк
мәгсәдилә Ермәмистан ССР-ин дағ рајонларындан 10 мин аилә
(1949-чу илдә 4000 аилә, 1950-ҹи штдә 6050 аилә) Күр-Араз
овалығына кочүрүлсүн. Бу сәнәддә азәрбајҹанлыларын Ермәнистана
көчүрүлмәси ифадәси өз әкснни тапмамышдыр.
Илк бахышдаи ваҹнб вә һуманнст гәрарды. ССРИ Назнрләр
Совети сәдринпн мүавпнм В.И. Молотова үнванлаимыш республика
һөкумәтннпн мәктубунда бу "аталыг гајғысы" јүксәк гијмәтләндприлмр, Күр-Араз овалығынын нлаи мәләјән чөлләриндә торпаг
саһәләринин јарарлы һала салыныб истифадәјә вернлмәси, овалығын рајонларынын јенидән гурулмасы үчүн республика һөкумәтинин тәдбирләр планы Мәркәзә тәгдим сдилнр. Республикада гызғын иш башлајыр.
Лакин
Микојан-Сталин-Арутјунјан-Бағыров
сөвдәләшмәсн
ССРИ Назирләр Советинин 23 декабр 1947-чи ил тарихлн, 4083 ајлы
бәднам, ҹинајәткар, антиазәрбајҹан гәрарын гэ’бул едилмәси илә
нәтиҹәләнир. Гәрар Азәрбајҹанда сүкутла гаршыланыр вә әлүстү
онун һәјата кечирилмәси үчүн даһа бир әлавә тәдбирләр планы
һазырланыр.
ССРИ Назирләр Советннин бу гејри-инсанм гәрары Күр-Араз
овалығынын јенидән гурулмасына дејпл, 1918-чп илдә болшевикдашнаг һәрби бирләшмәләриннн гәдим Азәрбајчан торпағында
јаратдыглары Ермәнистанын моноетннкреспубликаја чеврплмәсинә,
һәмин јерләрин әзәли сакинләри—азәрбајчанлыларын депортаснја
едилмәсинә хидмәт едпрди.
Бу бәднам гәрарда Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын Күр-Араз
овалығы рајонлара көнүллү сурәтдә көчүрулмәсп нфадәси дә
днггәтп чәлб едир. Әслнндә исә Коммунист Партијасы вә Совет
дөвләти Ермәнистанда јашајан. јарым мплјондан артыг сојдашларымызын рә'јини өјрәнмәдән она "көнүллү сурәтдә" ифадәсн илә
зор тәтбиг етмпш, милләтимпзә чох ағыр маддн, mə'həbh bə сосиал
зәрбә вурмушдур. 50 ил өнҹә вурулан бу зәрбәнпн јаралары һәлә дә
сағалмамышдыр. Азәрбајҹан халгынын лидерн һејдәр Әлпјев һәмин
ағрылы-аҹылы күнләрп хтырлајараг үрәк ағрысы imə демншдпр:
"...Совет Иттпфагы һөкумәтинин гәрары нлә азәрбајчанлыларын өз
јсрпндән, јурдундан депортасија олунмасыны нәдәнсә ади бнр
һадпсә кпмн гэ'бул етмншпк. һалбукп, һамымыз јахшы билнрнк ки,
о вахт бизим сојдашларымыз—азәрбајҹанлылар o јерләрдән—оз
доғма вәтәнләриндән, јурдпарындан зорла чыхарыларкән нә гәдәр
иткнләр верднләр, нә гәдәр пнсанлар тәләф олдулар".
һөрмәтлн Презпдентин имзаладығы фәрманда ермәнн шовнннстләрн илә ССРИ рәһбәрлнјинин чннајәткар снјасәтнннн һәјата кечи27 3

рилмәсиндә Азәрбајчанын o дөвркү рәһбәрлијинин фәалијјәтинә, өз
халгынын талејннә зидд мөвгејинә мүнасибәт бнлдирилмәси төвсијә
олунур.
Сәнәдләр, арашдырмалар сүбут едир ки, Азәрбајчан халгына
гаршы јериднлән бу чннајәткар сијасәтин һазырланмасыида, һәјата
к&чирилмәснндә М.Ч. Бағыров јахыидан пштирак стмиш, тәслимчи
мөвгеји тутмушдур. Сталин-Молотов-Арутунјан-Микојаи-Бағыров
бешлији азәрбајчанлыларын мнн плләр боју јашадыглары тарихиетник торпаглардан—инди Ермәнмстан адланан Гәрби Азәрбајҹандан говулмасы үчүн бир нечә вариант һазырламышды. Лакин
бејнәлхалг ичтимаијјәти алдатмаг, сәсә-күјә дүшмәмәк үчүн ән
сәмәрәлн олан "көнүллү сурәтдә" вариантыны тәтбнг етмишдир.
һәтта М.Ҹ. Бағыров бу тарихи ҹннајәтдә, фачиәдә әлп олмадығыны
сүбут етмәк, өзүнү тарихин мүһакимәснндән хилас стмәк, учуз сијаси
имнч топламаг үчүн билдирирмиш ки, куја ССРИ Назирләр Совети
азәрбајҹанлыларын Ермәнистандаи Газахыстана көчүрүлмәсини
нәзәрдә тутубмуш. Амма o, буна нмкан вермәмиш, әһалинин
Газахыстана дејнл, Азәрбајчана кочүрүлмәсини рәсми Москванын
разылығы олмадан һәлл етмншднр. Тамамилә, јаландыр. Буну ССРИ
Назирләр Советинин сөзүкедән гәрарларвжын ады сүбут едир:
"Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга азәдбајчанлы
әһалинин Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси
һаггында" (23 декабр 1947-ҹи ил тарихлп 4083 сајлы) вә "Ермәнистан
ССР-дән азәрбајчанлы колхозчуларын вә башга әһалинин
Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәсн тәдбирләри
һаггында" (10 март 1948-чи ил тарихлн 754 сајлы).
ССРИ Назирләр Советннин бу ҹинајәткар гәрарларында
Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын көчүрүлмәсЛ 3 мәрһәләјә
бөлүнүр вә һәр мәрһәләдә нә гәдәр адамын көчүрүлмәсн дә дәгиг
көстәршшр: 1948-чн нлдә 10 мин нәфәр, 1949-чу илдә 40 мин нәфәр
вә 1950-ҹи илдә 50 мин нәфәр. Чәми 100.000 нәфәр!
Әдалот наминә гејд етмәк лазымдыр ки, сәнәдләр, мәктублар,
јазышмалар көстәрир кн, республикамызын o вахткы рәһбәрлијиндән јалныз Азәрбајҹан ССР Назирләр Советинин сәдри Т. Гу
лиев бу мәсәләјә милли мәнафе бахымындан јанашмыш, бирбаша
олмаса да, долајысы илә азәрбајчанлыларын күтләви сурәтдә көчүрүлмәсннин әлејһннә олмушдур.
Совет һөкумәтинин 23 декабр 1947-чи ил тарихли гәрарынын ичрасы нлә әлагәдар Азәрбајчан ССР Назирләр Советинин сәдрн
Т. Гулијевин ССРИ Назирләр Совети Сәдринин мүавини В.М. Мо
лотова көндәрдији ики мәктубу һәјәҹансыз охумаг мүмкүн дејил. Т.
Гулијев көчүрүләнләрин гәбул едилмәси үчүн көрүлән һазырлыг
ишләринин гејри-гәнаәтбәхш олмасыны, азәрбајҹанлыларын Ермәнистанын әсасән дағлыг рајонларында јашамаларыны, Күр-Араз
овалығы рајонларында јашајыш евинин олмадығыны, торпағын
јарарлы һала салынмадығыны нәзәрә алараг Ермәнистан азәрбај-

чанлыларынын јашајыш үчүн даһа әлверишли олан рајонлара
кочүрүлмәсинә ичазә верилмәсини хаһиш едирди. Бунун үчүн Т. Гулпјсв тәбии шәраитн, иггисади потенсиапы, ән башлычасы ишчи
гүввәсинә чидди еһтијачы олан 3 груп рајон тәклиф едирди:
1. Күр-Араз овалығынын гәрб рајонлары, o чүмләдән Гасым
Исмајылов, Сәфәрәлијев, Товуз, Ағстафа вә Газах.
Мәктуб мүәллифи мәркәзи инандырмаға чалышырды ки,
кочүрүләнләрин гүввәси ипә бу беш рајонда һејвандарлыг,
памбыгчылыг вә әкинчилијин сүр'әтли инкишафына наил олмаг,
Загафгазијанын тахыла олан еһтијаҹыны вә техники хаммал
истеһсалынын һәчмини артырмаг мүмкүн олаҹагдыр.
2. Бакы шәһәринин мејвә-тәрәвәзлә даһа јахшы тэ'мин етмәк
Хачмаз, Дәвәчи, Худат, Гусар вә мејвәчилик үзрә Иттифаг
әһәмијјәтли Губа рајонлары.
3. Көчүрүләнләрин тарихән јашадыгллары јерләрин тәбии
шәраитинә вә пглиминә ујғун, ишчи гүввәсинә ҹидди еһтијач
дујулан вә республиканын әсас картоф истеһсалы базасы сајылан
Ҝәдәбәј, әкинчилик вә һејвандарлығын инкишафы үчүн әлверишли
перспективи олан Загатала, Гах, Нуха, Варташен вә Гутгашен
рајонлары.
Тәәссүф ки, Москва Дзәрбдјчанын рәһбәрлијинин хаһишинә
мәһәл гојмады, онун дахили ишинә кобудчасына мүдахилә етди,
ССРИ Назирләр Совети 1948-чи ил мартын 10-да "Ермәнистан ССРдән колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчан
ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында" даһа кәскин
гәрар гэ'бул етди. Бу гәрарын һазырланмасында ССРИ Назирләр
Советиндә фәал фигурлардан бири олан, дашнаг кими доғулан,
болшевик кими јашајан вә сатгын кими өлән А.И. Микојан јахындн
иштирак етмишдир.
Азәрбајҹан һөкумәти һәмин гәрара истәр-истәмәз тәслим олду вә
Республика Назирләр Совети өзүнүн 14 апрел 1948-чи ил 455 сајлы
гәрары ипә ССРИ һө^умәтинин бәднам гәрарларынын ичрасына
башлады. 1918-чи илин јазынын сонунадәк Москванын тәләб етдији
кими депортасијанын илк гурбанларындан 320 аилә Салјан, 140 аипә
Саатлы, 545 аилә Сабирабад, 260 аилә Әли Бајрамлы, 150 аилә Пуш
кин, 75 аилә Ағчабәди, 100 анпә исә Хыллы рајоипарынын гуру чөлләриндә, сусуз сәһраларда, илан мәләјән дүзәнликләрдә јашамаға
мәҹбур едилди. Бу, 6400 нәфәри бнрләшдирән 1590 аилә иди.
Президент һејдәр Әлијевин һуманистчәсинә гејд етдији кими,
"Ермәнистанын чох көзәл иглимә, јә'ни бу торпаглар вахтипә
Азәрбајҹанын олуб—малик олан јашајыш јерләриндән ннсанлары
кәтириб евсиз-ешиксиз Мил-Муған чөлләрннә саланда, әлбәттә ки,
онлар o шәраитдә јашаја билмәјәҹәкләр. Мэ'лумдур ки, о вахт бир
чох инсанлар гырылды, тәләф олду, әзаб-әзијјәт чэкди".
Москва депортасија олунанларын Азәрбајчанын тәклиф етдији 3
груп рајонда јерләшднрилмәсинә нә үчүн ичазә вермәди? Инди
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ајдын олур ki ı, бурада да ермәнм һнјлосп, ермәни бармағы вармыш.
Газах, Топуз, Гасым Исмајылов, Ағстафа вә Сәфәрәлијев рајонлары
Ермәнистанла сәрһәд бојунҹа јерлзшпр. Она көрз да ермәннләр
сәрһәд рајонларын мөһкәмләндприлмәсннп, әһалншш сых
јашамасыны истәмнрләрммш. Тәклпф едплон 2-чп во 3-чү груп
рајонлар да сәрһәд рајонлары олдуғундан Москва һомпн рајонлара
ла сојдашларымызын јерлошдирплмоспннп олејһпно олмушдур.
һәмнн плнн јај ајларыида Горби Азәрбајҹандаи депортаснја
олунанларын нкинчп дәстәсп доғулуб боја-баша чатдыглары доғма
fopnara, гапы-баҹаја, гурулу галан ев-ешпјә ахырынчы дәфо һосрәтло бахыб кокс өтүрдүләр. 2747 амло—İ2.177 нофор Азорбајҹана
пәнаһ кәтирдп. Онлардан 65 aımə—245 нофор Бакынын Әзнзбәјов,
40 анло—154 нофор Маштаға кондпндо јсрлзшдирплдп. 293 аплә—
1416 нәфәр Кәдобәј, 100 анлә—400 нәфәр Шамхор, 110 амлә—529
нәфәр Мартуни, 192 аплә—674 нофәр Софоролпјев/ 120 аило—530
нәфор Учар, 349 апло—1371 нофор Гасым Исмајылов, 180 аилә—745
нәфор Көјчај, 150 анло—664 нофор Губа, 326 анлә—1919 нофор
Ағҹабәдн, 111 апло—481 нәфәр Бордо, 245 апло—1179 нофор Салјан,
376 анлә—-1479 нофор Ағстафа рајонларында јашамаға мәһкум
едилдн. 1948-чп илпн августупда даһа 131 анло—570 нофор Мартунп
рајонунун 4 кондпндо, 206 апло—810 нофор Гасым Исмајылов
рајонунун 13 кондпндо, 328 апло—1112 нофор Ағчабодинпн 12
кондпндо, 149 апло—728 нофор Сәфәролпјев рајопунун 5 кәндмндә
јерләшдприлди. 3220 иофәрн бпрлошдпрон ҹомп 814 апло.
Көчүрүлмәнпи бнрннҹи мәрһәлосн 1948-чп пл октјабрын 25-до
баша чатмышдыр. һәмин доврүн росмн сонодлориндо көстәрплнр
кп, 1948-ҹи илдо Ермонпстанын бпр сыра рајонларында 547 апло—
2834 нофор өзбашына
көчмүш, Азәрбајҹанын мүхтолиф
болкәлорппдо овволлордән јашајан гоһумларына сығынмышдыр.
Үмумпјјотло, 1948-ҹи илдә 6.298 анлә — 24.631 нофор депортасија
едилмпшдир. Бу ССРИ Иазирлор Советипнн гәрарыида нәзордо
тутуландан 2,5 дәфә артығдыр. Депортасијанын бпрннҹн или
Ермәнпстан ССР-пн Котајк, Әзизбәјов, Ахта, Әшторок, Микојан,
Зәнкибасар, Басаркечор, Апаран, Арташат, Ечмиәдзин во Ҝорус
рајонларынын азәрбајҹанлы сакпнлорн сүркүнә мо'руз галмышлар.
Бу рәгомләр 1948-чн илин рәсми дөвләт сонодлорпидәи
котүрүлмүшдүр. Лакнн тәдгнгатлар, көч комисспјасынын пндп
јашајан үзвлорп, денортаснја олунанлар тосдиг едпрлор кн, бу
рәгәмләр азы 2-3 дәфә азалдылмышдыр.
Бу адамларын талејп санкп Аллаһа тапшырылмЫшды. ССРИ
Назирләр Советинин гәрарында hop анләјә јашајыш еви тпкмәк
үчүн 20.000 манат, мал-гара алмаг үчүн 3.000 манат, ев гушлары
алмаг үчүн 300 манат пул верплмәсн нәзордә тутулуб, онларын
доғма јерләрнндә ермониләрә галан дашынмаз әмлакларынын
гијмәтннин һесабланыб вернлмәсп, колхозларда газаидыглары әмәк
һаггынын одәнплмосн во'д еднлирди.
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Тәоссүф ки, Сов.ИКП во Совет довләтп во'длорино әмәл
етмәдиләр. Үстолпк депортаснја олунанлара вермәк үчүн ССРИ
Иазпрләр Советинмн ајырдығы 20 милјоп манат мәбләғин 1948-чи
илнн октјабрында 5 мнлјону ССРИ Мазнрләр Советиннн гәрары илә
ксрп көтүрүлмүшдүр.
Азәрбајчан ССР Назирләр Советннин содрп Тејмур Гулијевин
Ҝ.M.Маленкова кондәрдијп 13 декабр 1948-ҹи пл тарнхли 5
сәһпфәлик мәктубда hop бнр һорфпн архасындаи санки бир аилә
бојланыр, токҹә mə’həbh дејнл, һәм дә ағыр маддн вәзијјәтиндән
шпкајәтләнпр, ушагларын, гоҹаларын күтләвн сурәтдә гыздырма
хәстәлијпно тутулмасьпшан, тәләф олмасындан ачы-ачы данышыр.
Т.Гулијев көчүрүлән күнаһсыз пнсанларын ағыр иггисади, мадди вә
дөзүлмәз мәншот вәзпјјәтләрн һаггында моркәзә јазырды: "Бу күнә
гәдәр көчүрүләнләрнн әввәлләр јашадыглары колхозларда
газандыглары әмәк күнүн дәјәри одәнилмомишдир. Она көрә дә
онлара јени јашадыглары јерләрдә һеч бпр шеј верилмир.
Кочүрүлонләрин дашынмаз әмлакларынын дәјәри һесабланыб нндн
јашадыглары колхозлара чатдырылмадығы үчүн лазым олан тикинти
матерналларыны ала бнлмнрләр".
Мәктубда хүсусн гејд едплнр ки, Ермәнистанда азәрбајҹанлылар
арасында тәблпғат-изаһат пшләрн зоиф апарылдығына көрә орадан
Азәрбајчана күтләви өзбашына көч ахыны башланмышдыр. Бело
возн.1Јәт гәрара осасән кочүрүләнләрин јерләшдпрнлмәсн пшнни
хејли чәтинләшдирнр.
Мәктубда һәмчнннн Күр-Араз овалығында јашајыш үчүн зәрури
шораитнн — јашајыш евләринин, су тәҹһнзатынын, санитар, профнлактик мәнтәгәләрмн вә с. олмадығыны нәзәрә алараг 1949-чу нлдә
40.000 ада м әвәзинә 12.000 вә ја 15.000 адам көчүрүлмосинә, һәм дә
онларын Муғанын дағ рајонларыида јерләшднрилмәсинә нҹазә
верилмәси, һабелә сүркүн олунанлара чатачаг дөвләт тәрәфиндән
мүәјјән едилмнш имтијазларын одәнилмәси хаһпш олунур.
-■ Москва бу дәфә дә Азәрбајчан һөкумәтннин хаһишини
гулагардына вурду. Үстәлик Ермәнистан ССР Назирләр Советн
сәдри мүавннинин көмәкчиси Чаргоголјанла Азәрбајчан ССР
Назирләр Совети нәздиндә көчүрмә идарәсиннн рәиси Аллаһвердијевин биркә тәртнб етднкләрп көчүрмә планы ичра едилмәк
үчүн республика һөкумәтннә өтүрүлдү.
’ Бу плана әсасән 1949-ҹу илин јаз-јај ајларында Әзнзбәјов
рајонунун 8 кәндиндән (Чул, Терм, Әринч, Истпсу, Гаргар, Валеһләр,
Зирәк) 536 аплә — 2170 нәфәр, Ахта рајонунун 3 кәндиндән
(Горгулу-Габахлы, Ағверән, Мәрмәлпк) 116 анлә — 584 нәфәр^
Басаркечәрин 3 кәндиндән (Јухары Загалы, Чахырлы, Ганлы) 285
аилә — 1378 нәфәр, Зәнкибсарын Ипәклн кәндиндән 196 аплә — 751
нәфәр, Ноемберјанын Ләмбәли кәндиндән 214 аилә — 1190 нәфәр,
Ммкојан рајонунун 6 кәндпндән (Әрдәрәр, Елпин, Гышлаг, Ҝешин,
Саллы, һорбатак) 220 анлә — 998 нәфәр, Котајк рајонунун 4
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кәндиндән (Нуркус, Гохт, Дәлләклм, Кәили) 91 анлә — 275 нәфәр,
Сшггакын Сарал кәндиндән 207 aıınə — 989 нәфәр, Дпличанын б
кәндиндән (Ағкилсә, Мургојн, Полад, Ҝөјәрчин, Авангорд колхозу,
Салаһ) 213 аилә — 1182 нәфәр, Аларан рајонунун Кирәшлм
кәндиндән 40 аплә — 246 нәфәр, Корусун 5 кәндиндән (Шанрух,
Ағбулаг, Гурдгала, Баһарчыг) 131 анлә — 712 нәфәр, Калинин
рајонунун Гызылдаш вә Ирмузлу кәндләриндән 250 анлә — 865
нәфәр, Мартуниннн Моллалы, Карвансара кәндләриндән 58 аилә —
337 нәфәр, Ворбајанзнд рајонунун 4 кәндиндән (Көјәрчин, Муғаи,
Ағгала, Ачан) 121 аилә — 693 нәфәр, Берја рајонунун Ашағы Коха
кәндиндән 132 анлә — 641 нәфәр, Аллаһвсрди рајонунун Бөјүк
Ајрым кәндиндән (Парбп, Казрван, Ҹатнлан, Сагмосава) 186 аилә —
675 нәфәр, Октанберјан рајонунун Бшатович вә Совотакан
кәндләриндән 16 аилә — 96 нәфәр, Ечмиәдзинин Јухары Коланлы
кәндиндән 60 аилә — 238 нәфәр, Амасијанын Шурабад вә Кәлјәкәнд
115 аилә — 581 нәфәр, Кироваканын 4 кәндиндән (Јухары килсә,
Ашағы килсә, Молла Гышлаг, Һејдәрли) 202 аилә — 710 нәфәр
депортасија едилди. Чәми 3495 анлә — 15.895 нәфәр.
1949-ҹу илин пајызында Ермәнистанын 11 рајонундан 1914 аилә
— 8502 нәфәр Азәрбајҹанын 13 рајонуна депортасија едилди. Котајк
рајонундан 130 анлә — 676 нәфәр Саатлы, Көјчај, Мирбәшир
рајонларына, Әзизбәјовдан 376 анлә — 1628 нәфәр Имишли, Әли
Бајрамлы вә Мирбәширә, Ахтадан 139 аилә — 622 нәфәр Зәрдаба,
Әлијәртәкдән 264 аилә — 1161 нәфәр Салјан, Күрдәмир, Ханлар,
Мирбәшир рајонларына, Микојан рајонундан 198 аилә — 976 нәфәр
Әли Бајрамлы Саатлы вә Имишлијә, Зәнкибасардан 198 аилә — 681
нәфәр Сабирабад вә Әкдәдова, Басаркечәрдән 373 аилә — 1725
нәфәр Јевлах, Учар, Кәдәбәј рајонларына, Апаран рајонундан 37
аилә — 213 нәфәр Зәрдаба, Арташатдан 84 аилә — 357 нәфәр
Салјана вә Учара, Ечмиәдзиндән 67 аилә — 240 нәфәр Бәрдәјә,
Корусдан 48 аилә — 223 нәфәр Јевлаха көчүрүлдү.
1949-ҹу ил нојабрын 25-дә Азәрбајҹана Ермәнистанын бир нечә
рајонундан 600 аилә — 2500 нәфәр депортасија едилди. Сәнәдләрдә
һәмин вахт етннк тарихи торпаглардан даһа 110 аилә — 850 нәфәр
Кировабад шәһәринә вә онун әтраф кәндләринә, тәкҹә Веди
рајонундан 628 аилә — 2585 нәфәр азәрбајҹанлынын Пушкин,
Хыллы вә Имишли рајонларына көчүрүлмәси өз әксини тапмышдыр.
Үмумијјәтлә 1949-ҹу илдә ССРИ Назирләр Советинин мэ'лум
гәрарларында нәзәрдә тутуландан хејли артыг 12306 аилә — 54373
нәфәр депортасија едилиб. Бу рәгәм дә хејли азалдылмышдыр.
Арашдырмалар көстәрир кн, депортасијанын икинҹи нлиндә 63800дән артыг сојдашымыз оз тарихи јерләриндән сүркүн едилмишдир.
Ики илдә чәми 98.197 нәфәр. Бу, ССРИ Назирләр Советинин
гәрарында ики ил үчүн нәзәрдә тутуландан 38.197 нәфәр артыг иди.
1948, 1949 вә 1950-чи илләрдә республика һөкумәтинин Москваја
көндәрилән мәктубларында дөнә-дөнә хаһиш едилирди ки, Ер-

мәннстандан күтләви шәкилдә өзбашына көчәнләрин гаршысыны
алмаг үчүн тәдбирләр көрүлсүн.
Тәдбир нечә көрүлсүн?
Әһалисинин јарысы кочүрүлмүш кәндпәрә көндәрилән әсасән ермәни дөвләт нүмајәндәләри чамаат арасында ваһимә јарадыр, әксинә “нә гәдәр кеч дејнл, сағ-саламат көчүб чанларынызы гуртарын”—
дејирднләр. Ермәнистанын дөвләт нүмајәндәләри азәрбајчанлылар
арасында белә бир тәблИғат апарырдылар ки, јахын ајлара гәдәр
ким Азәрбајҹана көчмәсә Газахыстана сүркүн едиләчәкдир. Она
көрә дә дөвләт тәрәфиндән мадди вә мэ'нэви јардымдан мәһрум
едилән минләрлә сојдашларымыз өзбашына көчдүкләри үчүн
Азәрбајҹанда көчүрүлмә мәнтәгәләриндә гејдијјата дүшмүрдүләр.
1950-ҹи ил... Беш иллијин ахырынчы или... "Зәрбәчи әмәк
нөвбәси" депортасија олунан сојдашларымыза даһа чндди тәтбиг
едилди 1948—1949-чу ипләрдә олдуғу кими 1950-чи илдә дә
азәрбајҹанлылар тарихи-етник торпагларындан ССРИ Назирләр
Советинин бәднам гәрарында нәзәрдә тутуландан хејли артыг — 50
мин нәфәр әвәзинә 65 мин нәфәрдән чох көчүрүлдү. Бу сәтирләрин
мүәллифинин архив сәнәдләри әсасында һесабламасына көрә чәми
144.654 нәфәр доғма ев-ешијиндән зорла көчүрүлмүшдүр. Бу, ССРИ
Назирләр Советинин сөзү кедән гәрарларында нәзәрдә тутуландан
44.654 нәфәр артыгдыр.
Президент һејдәр • Әлијевин фәрманы чох бөјүк, һәм дә ағыр
зәһмәт тәЛәб едән ишин башланғыҹыдыр. Халгымызын башына
кәтирилән мин бир мүсибәти тәдгиг едиб бејнәлхалг иҹтимаијјәтә
чатдырмаг һәр биримизин вәтәндашлыг борчудур.
Ики әср сусмушуг. Тэ'гиблэрэ, репрессијалара, депортасијалара
кәскин мөвге билдирмәмишик. һөрмәтлн Президентимизнн чох
сәрраст дедији кими, мәһз бунларын нәтичәсиндә дә 1988-ҹи илдә
Ермәнистан Азәрбајчана ачыг тәҹавүз едибдир.
Бу фәрманда ирәли сүрүлән мүддәапар Гарабағ проблемини сүлһ
јолу нлә һәлл етмәк нстәјимиздә ермәниләрин нч үзүнү ачыр,
бејнәлхалг ермәни диаспорына ағыр, сарсыдычы зәрбә вурур.

Зејаал Вәфа
БУ А Д И Ф Ә Р М А Н
Ф Ә Р ЈА Д Ы Д Ы Р

ӘСЛ

ВӘТӘНДАШ

Мөһтәрәм
президентимиз "1948-1953-чү нлләрдә
азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихи-етник
торпагларындан күтләви депортасијасы һаггында" фәрман
имзалајыб. Бу ади фәрман дејил. O, бизи өз тарихи јаддашымыза
дөнмәјә, узун илләр боју күтләви гәтлләрә вә гыркынлара мэ'руз
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галмыш МШ1ЛӘТНМИЗНН фаҹиәләрнндән пбрәт дәрси котүрмәјә, һагг
ишимиз уғрунда әдаләт мүчадиләсннә галхмага, дүшмәнә гаршы
өлүм-дирим савашына атылмаға чағырмышдыр. Бу осл вәтәндаш
фәрјадыдыр. Бүтүн бејпнләри, бүтүн үрәкләрм, бүгүн јумруглары
ваһид 6ııp бејин, ваһид бир үрок, ваһид бир јумруг шәклиндә
бирлошдирмојо чағырышдыр... Мәкәр бнзим фачпәлөримиз тәкҹә
1948-1953-чү млләрдәнмп башланыр? Әсла.
Бпз тарпх боју доғрана-доғрана, парчалана-парчалана, дүшмәи
охларына санчыла-санҹыла, дүшмән гылыиҹларыиа чарпылачарпыла чох озаблы, чох мәшәггәтлп бнр өмүр јолу кечмпшик. һәло
вахтилә даһп Мирзә Чәлил үзүиү оз һәмвәтәнләринә тутуб јанғылы
бпр сәслә сорушурду: "һардадыр Азәрбајчаи?".. Анҹаг халгын
сусгунлуг батаглығындан јено онун өз ағлар соси гулагларымызда
әкс-сәда вермрди: "Ax, унудулмуш вәтән, ax, јазыг вәтән! һардасан ај
бпчарә вәтон?".. Дилн варкон даныша бнлмәјон, әли парком
снлаһдан јапышмағы баҹармајаи бу бодбәхт милләтнн сусуб
көзләринн дөјдүјүнү көрдүкдә, өз суалына јенә озү ҹаваб вср1аоли
олурду: "Азорбајчанын чох һиссоси Ирандадыр км, мәркәзп дә
пбарәтдир Тәбриз шәһәриндән. Галан һпссәлори дә Кнландан
тутмуш годим Русија һокумәти илә Османлы һөкумәтн
дахплнндәдпр ки, о да ибарәтднр Гафгазын бөјүк бир парчасы нлә
Османлы Күрдүстанындан вә Бајазнддән"... Сонра бөјүк вәтәндаш
јанғысы плә јенә јурддашларына үз тутуб дејирди: "Колин бнз дә бнр
дәфә отураг вә кечә папагларымызы орталыға гојуб фнкпрләшок,
ҝөрәк, һардадыр бизим Вәтәнимиз?!". Анчаг бпз o бејүк даһннин
фәрјадыны ешпдә бнлдикмн? Бејинләримизн бнр јеро топлајыб
вәтәнин талејн барәдә дүшүндүкмү? Голлармызы мисрп гылынчлара,
јумругларымызы Короғлу күрзүнә, үрәкләримизи мәрмијә дөндәрпб
дүшмәнә гаршы өлүм-дирнм савашына атылдыгмы? Әсла!
Биз гәрпбә милләтнк. Уддуғумуз бүллур һаваны зәһәрләјибләр,
дөзмүшүк, мәрчанкөзлү булагларымызы лилләндирибләр, дөзмүшүк.
Битпб-түкәнмәз сәрвәтләрнмизи сөкүб апарыблар, даш һејкәлләр
кими дилимизп дилчәјимизә мисмарлајыб сусмушуг. Чүнки
әксәријјәтнмиз ади вәтән дашларыјыг, осл вәтәндаш дејилик. Әкор
бело олмасајды, мүгәддәс торпагларым'ыз дүшмән тапдағында ган
ағлајаркән мәмләкәтнмизин баш кәндн кимләринсә ҹнбләрини
долдурмаг үчүн гумарханалар мәркәзпнә донмәздн. Шушамыз,
Ханкәндимиз, ЛачынЫмыз, Ағдамымыз, Кәлбәҹәрнмиз... өзү бојда
јас евинә дөнүбкән Бакыда бу гәдәр шадлыг евләрп уҹалдылмазды...
Ермәниләр тарих боју ваһид ндеја бајрағы алтында бнрлијә доғру
чан атыблар. Биз бнр-биримизин ајағындан дарта-дарта, мүдрикләри
наданларын, мәғрурлары јалтагларын, ҹәсурлары горхагларын
бујруг гулуна чевириб, нәһәнҝ үрәкләри сындыра-сындыра
парчаланмаја доғру үз тутмушуг. Ермәннләр әсримизин сәккизпнҹи
ониллијннин әвәлләриндон үзү бәри силаһ тутмағы бачармајанлары
бело силаһландырмагла мәшғул олублар, мүгәддәс торпаглармызы
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пшғал етмок үчүн. Биз нсә 1988-1993-чү иллордә әлдә олан
сплаһлары да топладыг, милләт дүшмән гаршысында әлијалын
галсын дејә. Ермәнпләр харичдокп гоһум лоббнләрпнин малијјә
јардымлары һесабына күллн мпгдарда еһтијат һиссәләр дашыјыб
кәтприрднлор, мүһарибо дөврүндә өз сәнаје мүоссисәләринин
фоалијјотпнп даһа да кенишлонднрмәк үчүн. Бнз псә 1988-ҹи иләдәк
там күчү плә ншләјән 4 мнндон артыг ноһәнк сәнаје мүәссисәспнпн
гијмәтлп аваданлыгларыны сокүб харнҹи базарларда дәјәрдәјмәзинә сатдырмагла онларын фәалијјәтпнә сон ногтә гојдуг. Јүз
минләрлә тәҹрүболн мүтәхоссиспн күчәләро гөкүлүб ишсиз
галмасына шәраит јаратдыг.
Өз игтидары илә ваһид бпр пдеја бајрағы алтында бирләшмнш
ермәнн
мүхалифәти түрк дүнјасына гаршы өлүм-дирим
савашындадыр. һакимијјәт еһтирасы ипә говрулан Азәрбајчан
мүхалнфәти исә республиканын бу фаҹпәлн дөврүндә игтидарла
ваһнд бнр чәбһәдә бмрләшмәк әвозннә онупла өзү арасында Араз
бојда бпр шырым ачыб. Будур бизнм фаҹпәмнз.
Ермәннлорин һеч вахт ваһпд вәтонн олмајыб. Онлар анҹаг ајрыајры өлкәләрдә өзләрнно сығынаҹагтапыблар.
Тарихо I Пјотр кими дахил олмуш Дәлн Петронун бәднам
"ВәсиЈЈӘТнамо"синдә Түркијә вә Ираны днз чөкдүрмәк үчүн һәмин
өлкәләрин кириш гапыеы олан Күрҹүстаны вә Гафгазы ишғал
етмәк, әлә кечирдикләри өлкәләри нғтишашлар вә фнтнә-фәсадлар
мәнбәјинә дөндәрмәк, оз һакнмијјәтләрнннн бүнөврәсини
гранптләшдирмәк үчүн өлкә дахилиндәкп мнлләтләрн бир-биринин
үстүнә галдырмаг 'мүһүм вәзифә кнми гаршыја гојулурду. Һомин
вәзифәләрин уғурла һәјата кечнрнлмәсиннн баш пчрачылары
хәјанәткар во сатгын ермәниләр иди. Bə бу сатгынлыг да һеч вахт
мүкафатсыз галмајыб. Ермәннләр оз мурдар һәрокәтләрннә көрә
јашадыглары өлкәләрдән говуланда бело онларын илк һнмајәчиләрп
Доли Петронун варнсләри олуб. Иран во түрк һөкмдарларынын
әмрплә һәмпн өлкәләрдән говулан јүз ммнләрлә ермәнп нәһајәт ки,
Руспјанын һнмајәдарлығы сајәснндә онун јенпчә пшғал етдијп
Азорбајҹан торпагларында вә әсасән Ирәван ханлығынын
әразпсиндә гәрар тутду. һәмнн вахтдан башланыр азәрбајҹанлы
ган-гардашларымызын өз годим ата-баба торпаглары олан
Ермәнистандан сыхышдырылыб чыхарылма просесп...
Русија империјасы түрк-оғуз тајфалары олан јурддашларымызын
Ермәнистан әразмсиндән дидәрҝин салынмасы, Азәрбајчан
торпагларынын түрксүзләшдирилиб ермәниләшдирнлмәси мәгсәдилә 1905-1907 вә 1916-1920-ҹн плләрдә дә сөзлә пфадә едплә
билмәјәҹәк гәдәр чох ағыр, ҹинајәткар аксијалар һәјата кечпрнбләр.
Јүз минләрлә
күнаһсыз. јурддашымыз рус-ермәнн һәрби
гүввәләрпнин вәһшн һүҹумларыиа мо'руз галыб. Ган һәрисн
һөрүмчәјә бәнзәр бу иблисләр сүрүсү дплсиз-ағызсыз корпәләрн
чыр-чырпы кнми дири-дпри тонгалларда јандырыблар. Гоҹалары дар

ағаҹларындан асыблар. Ҹаванлары гылынчдан кечирибләр.
Гадынларын ыамус вә шәрәфпнп - тапдалајыблар. Јүзләрлә
Азәрбајҹан кәндинм јандырыб кулә дөндәрибләр. Мәгсәд нә иди?
Ајры-ајры өлкәләрә сәпәләнмиш ермәниләри ваһид бир әразијә
топламагла Ермәнистан адпы өз гондарма республикаларыны
јаратмаг. Јаратдылар да. Һәм дә Азәрбајҹан торпагларынын
һесабына. Улу бабаларымызыи мүгәддәс мәзарлары үстә...
1920-ҹи иләдәк Азәрбајҹанын тәркибиндә олаи Зәнкәзур, Көјчә,
Гарагојунлу, Дәрәләјәз кими нәһәнк маһаллар вә дикәр
әразиләримиз Москвада, али вәзифә күрсүләриндә әјләшмиш
милләтчи дашнак рәһбәрләрин көмәји илә ' Ермәнистаиа
бирләшдирилди вә бу һесаба 1918-чи нләдәк чәми 9 мин квадрат
кплометрлнк кичпк бмр торпаг саһәсинә малик гондарма
Ермәнистан Республикасынын әразнси һәмнн илин мајында
нмзаланмыш Батум сүлһ мүгавиләсннә әсасән кенишләннб 29,8 мнн
квадрат километра чатды.
1930—1935-чи илләрдә дә Ермәннстанда азәрбајҹанлылара
гаршы чох дәһшәтли аксијалар һәјата кечнрилиб. Анҹаг ән бөјүк
фачиәләр 1948-1953-чү илләрдә төрәдилиб. Дүнјанын мүхтәлиф
олкәләриндән кәтирилмиш бир сүрү дашнакы Ермәнистанда
јерләшдирмәк ады алтында Сталннин шәхсн әмри илә 150 мин
нәфәр күнаһсыз азәрбајҹанлы зорла өз гәдим ата-баба торпаглары
олан бүллур тәбиәтли, күл-чпчәк әтирли көзәл дағ рајонларындан
дидәркин салыныб, сајсыз-һесабсыз хәстәликләр јувасы олан Милин,
Муғанын шоран торпагларында мәскунлашдырылды. Чох кечмәди
ки, тәзә јурдун ағыр иглиминә, ачлыг вә хәстәлијә дөзә билмәјән он
мннләрлә јурддашымызы јералты дүнја өз гојнуна алды. һәмин
илләрдә "Бөјүк Ермәнистан" арзулу дашнаклар сүрүсүнүн хариҹдән
тәзә јурда ахыиы башланды. Чох кечмәди ки, Ирәван шәһәриндә вә
она јахын мәнтәгәләрдәкп азәрбајҹанлылар өз гәдим јурд јерләри
илә вндалашмаг мәҹбуријјәтиндә галдылар. Бир аз сонра рајон
мәркәзләрпнин әтрафындакы кәнд вә гәсәб5ләрин азәрбајчанлы
әһалиси дә кәлмә ермәнпләрнн күчлү тәзјмги алтывда евешпкләрпндән
дпдәркнн
дүшдүләр.
Ермәнистанын
бэ’зи
рајонларында исә кочүрүлмә просесини сүр'әтләндирмәк үчүн хүсуси
үсуллар тәтбиг олунурду. Сајҹа азәрбајчанлы әһалиси аз олан
кәидләрн ермәнпләрпм үстүилүк тәшкпл етдијп рајонларын
тәркибннә дахил едиб, онлары озләрпмдәи асылы вәзпјуәтә салмаг
вә дахнлдә aFi>ıp мәһрумпдјәтлорә дүчар етмәклә кочүрүлмә
просесинн даһа да сур'этлопдпрдплэр. Азлыгда галанларын 1988:чи
плдә башына кәләп мүспбәтләр исә һамыја бәллпдпр. һәмин ил 185
јашајыш мәнтәгәсн бошалдылды. 230 мин азәрбајҹанлы оз јурдјувасындан дидәркнн салынды, јүзләрлә күпаһсыз писан гәтлә
јетирилди. Мпнләрлә ган-гардашымыз бу һагсызлыға таб
кәтирмәјиб гарлы дағ кәдикләрОндә һәлак олду.
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Президентимизин фәрманы бүтүн мәтбуат органларында дәрч
олунуб. Анҹаг тәәссүфләр олсун кн, чохларымыз һәлә дә мүркү
дојмәкдәјик. Мәтбуат сәһифәләриндән, телевизија екранларындан
глобал шәкилдә ешидә билмирик—шан-шөһрәтли зијалыларымызын, сәрвәт саһибләримизин, һәрби хадимләримизин, мүдрик
политологларымызын үсјан сәснни.
Гәзетләрдә дәрч олунан хырда-хуруш мәгаләләрдә охујуруг: "Бу
фәрман бизи бир даһа тарнхн јаддашымыза гајтарыр, олубкечәнләри чозәләмәјә мәчбур едир...". Јахшы чозәләдик вә көрдүк
ки, 1948-1950-ҹи илләрдә башымыза бу ојунлар кәлиб. Бәс сонра?
Бәс биз бу күн нә етмәлијик? Будур әсас мәсәлә. Сөһбәт "нә
етмәкдән" кедир. Бу күн бүтүн јатмышлар ојанмалы, бүтүн халг ајаға
галхмалыдыр. Милләти өз архасынча ирәли апармаг гүдрәтинә
малик мәрданә оғуллар тапылыб оргаја чыхарылмалыдыр. һәрәмиз
дүнја боју шүтүјәчәк нәһәнк тәблиғат машынынын бир винтинә
донмәлијик. Өзү дә тәкҹә Азәрбајҹан дахилиндә јох. Биз онсуз да
башымыза кәлән фаҹиәләрдән һалијик. Сәсимиз Американын,
Инкилтәрәнин, Франсанын, Алманијанын, бир сөзлә планетнмизин
бүтүн гит'элэринин радио вә телевизија каналларындан ешидилмәлидр. Анҹаг ешидилирми? Јахуд ешидиләҹәкми? Будур әсас мәсәлә. Гој һеч кәс сөзләримдән инчимәсин. Ермәнистанда тәк бирҹә
нәфәр Зори Балајанын бүтүн дүнја боју кордүјү тәблиғат ишини
бүтөвлүкдә Азәрбајҹан зијалылары көрә билмәјиб. Адиҹә бир факт.
Бу күн 500 Азәрбајҹан јазычысынын 5 иллик јарадычылығыиа бахыш
кечирилсә, өз ата-баба торпагларындан сүркүн олунмуш
ермэнистанлц јурддашларымызын фачиәли талеји .һаггында, әлдән
чыхмыш мүгәддәс торпагларымыз һаггында 5 дәнә әсәр тапа
билмәјәчәјик.
Бу күн тәкҹә Бакыда пулу јер батыран 700 нәфәрдән артыг күчлү
сәрвәт саһиби вар. Онлар һәр күн јүзләрлә таҹири мал кәтирмәк
үчүн Авропа вә Асија өлкәләринә .е'зам едирләр. Әкәр онларда
милли гејрәт, милли шәрәф варса, гој һәрәси харичи дилләрдә
сәрбәст даныша билән 5-10 нәфәр көркәмли Азәрбајчан
зијалысыны—тарихчисини, политологуну да малијјәләшдириб
һәмин таҹирләрә гошсунлар ки, кедиб һәмин өлкәләрин телевизија
каналларында 30-40 дәгигәлик вахт сатын алсынлар. Ермәни
фашизминин чинајәтләри барәдәки әсл һәгигәтләри дүнја
иҹтимаидјәтинә Чатдырмаг үчүн.
Бу күн Азәрбајчанда 600-ә јахын гәзет дәрч олунур. Лакин
онларын арасында һеч олмаса бирчә дәнә гәзет јохдур ки, јалныз o
бәднам милләтин узун онилликләр боју халгымызын башына
кәтирдији сонсуз мүсибәтләр барәдә әсл һәгигәтләри ортаја
чыхарыб халга чатдырмагла мәшғул олсун. һәм дә тәкчә азәрбајчан
дилиндә јох. Һәмин гәзети дикәр авропа вә шәрг дилләриндә дә
күтләви тиражла дәрҹ едиб әчнәби өлкәләрә көндәрмәк лазымдыр
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ки, охујуб о иблнсләр сүрүсүпүп чиркни мә’нәвијјатындан һали
олсунлар.
Јери кәлмншкән дејим кн, дүија јарамаидан букүнәдәк Јер
күрәсиидә 15 мин мүһарнбә олуб. Ән шпғалчы дөвләтләр белә зәбт
етдикләрн торпагларда динч әһалијә тохунмајыблар, онлары мәһв
етмәјибләр, јашадыглары әразпдән говмајыблар, һ?дәр јерә иәһәнк
"биналары јандырыб күлә доидәрмәјибләр. Ермәниләр псә Јер
күрәспндә јекаиә мнлләтдир ки, ншғал етднкләри Азәрбајҹап
торпагларыида халгымызыы сабаһыны мәһв етмок үчүп һәтта
бәләкдәки көрпәләри бела шпшә кечмриб тонгалларда јандырыблар.
Бу супер ҹинајәтдир. Мәрһум јазычымыз Әфуб Аббасовун тәхммнән
40 ил бундам әввәл гәләмә алдығы мәшһур "Зәнкәзур" романында
ермәнпләрии мурдар мә'нәвијјаты бүтүн чылпаглығы илә тәсвир
едилмб. Тәәссүфләр олсун ки, халгымызын бөјүк дәрдләрннә,
фачиәләрмнә гәтијјән дәхли олмајан ше'р китабларыны, мәрсијә.
китабларыны, өмрүндә балаҹа бир һекајәсн белә дәрҹ олунмамыш
адамларын галын-галын "роман"ларыиы дәрч етмәк үчүн спонсор
тапылса да, "Зәнкәзур" кими нәһәнк романларын 1905—1907-ҹм,
1918 1920-чп, 1933—1935-чп, 1948—1953-ҹү вә 1988-чи илдәп бәрн
ермәни дашнакларынын халгымызын башына кәтпрдијп сонсуз
мүсибәтләр барәдә монументал тарпхп әсәрләрп инкилис, pye, әрәб
вә дпкәр дплләрә тәрҹүмә еднб дүнја халгларына чатдырмаг үчүн
бпр нәфәр белә гејрәтлп спонсор тапылмыр.
Бу күп Азәрбајҹанда 30 партија вар. Әксәрнјјәтм дә бир-биринин
пчпндән пөһрәләниб игтндара гаршы мүбарпзә мөвгејиндә
дајанмыш, һакнмијЈәт еһтпраслы партмјалардыр. Анчаг онларын
арасында бнрҹә дәнә партнја јохдур ки, әсрнмнзин әввәлнндән бәрн
o бојда ата-баба торпағыны итнрмнш јүз минләрлә ермәнистанлыны
ваһпд бир чәбһәдә бпрләшдирнб онлары ермәнн сојгырымына,
һабелә пшғал алтында олан торпагларымызын хиласы наминә
мүбаризәјә сәфәрбәр едә билсин.
Бу күн Азәрбајҹан телевнзијасында 1 Пјотрун бәднам
"ВәсиЈЈӘтнамә"синдән үзү бәри азәрн түркләринин башына
кәтприлән сонсуз мүсибәтләрн бүтүн инҹәликләрннә гәдәр халга
чатдыра бнләчәк вернлншләр һазырлајан хүсуси бир шө'бә
јарадылмасы да күнүмүзүн ән ваҹпб мәсәләләрнндәндир.
Бу күн доғма торпаглары дүшмән тапдағында галан бүтүн
азәрбајҹанлылар,
мәктәблн
кәнчләрдән
тутмуш
мүдрик
зијалыларадәк, ушағындап гочасына, касыбындан варлысына,
вәзифәлнсиндән вәзнфәснзннәдәк һамысы ваһид бир гурум
шәклиндә бирләшиб өз доғма торпагларынын азадлығы уғурунда
мүбаризәјә һазыр олмалыдырлар.
Фәрмандан нрәли кәлән вәзнфәләрн лајигннчә јерниә јегирмәк
үчүн ајры-ајры
өлкәләрдәкн сәфирликләримиз,
харичдәки
Азәрбајчан ҹәмнјјәтләри дә өз фәаллыгларыны хејли артырма284

лыдырлар. Чүнки бу ади фәрман дејил. О, халгымызын узун
оппллпкләр боју чәкднјн сонсуз мәшәггәгләрә дүнјәви бахышдыр.
Бпз кичпк милләт дејнлик. "Республика” гәзетннин 4 октјабр 1994чү пл тарихлп сајында дејилдији кими, "1 нјун 1993-чү илдә
планетмнзин 60 олкәсиндә јашајан азәрбајҹаплыларын сајы 48
милјон 853 мнн 291 нәфәрдир". һазырда Алманијада јашајыб јарадан
чох гејрәтли һәмјерлнмнз Әли хан Игбал бу дәгиг мэ'луматы
топламаг үчүн 1 милјон доллар хәрчләјпб.
Галх ајаға мнлләт! Өз гејрәт вә кишилпјпнә дон! Өз "мән"ннә,
гајыт! "Мәним Бабәкләрим, Короғлуларым олуб" — дејә, дүнәнинлә
ојүнмә. Оилар әлчатмаз кечмишдә галды. Мәнә бу күнүн Бабәкләрп,
Короғлулары корәкдир. Онларын гејрәг вә кпшнлијпнә, мәрдлик вә
дәјанәтинә сөјкәниб өз гәдим торпагларыны јад тапдағындан хнлас
стмәк уғурунда мүбаризәјә һазыр ол!
Всриләи формам пҹра олунмалыдыр, архпвләр күнчүндә јатыб
галмамалыдыр. O, ади фәрман дејпл. Ваһид вәтән уғрунда, ваһнд
милләт уғурунда, ваһнд торпаг уғрунда мүбаризәјә чағырышдыр. Бу
мүбарнзәјә һазыр олмаг һәр бир азәрбајчаилынын мүгәддәс
борчудур.
"A jəpöaj'uiH " гозепш. 24 јанвар 1998-чи ил.

Әсҝор A бдуллнјсн
тнрих слмлари ням тэдн, досснт
Е Р М Ә Н И С Т А Н Ҝ ЕМ О С И Д С И ЈА С Ә Т И
50 ИЈ1ДӘ11 С О Н Р А

Азәрбајчан Республикасы презпдентинин "1948-1953-ҹү
илләрдә азәрбајҹанлыларын Ермәнисгаи ССР әразисиндәки тарихнетннк торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы һаггында" 18
декабр 1997-ҹи ил тарнхли фәрмаиы ермәнп шовннистләринин вә
онларын һамнләриннн бәднам "түрксүз Ермәнистан" снјасәтинин
пфшасына вә дүнја иҹтимапфәтпнә чатдырьшмасына јонәлдилмнш
бөјүк тарихи әһәмијјәти олаи гијмәтлн бир сонә;шпр- һәлә бу
фәрмандан габаг 1997-чн ил мај ајынып 27-дә Азәрбајҹанын дөвләт
мүстәгиллији нлә әлагәдар олараг президент һ. Әлпјсв ҹәнаблары өз
нптгиндә демишдпр: "Азәрбајҹан халгына бу дөврдә вурулан ән
бөјүк зәрбәләрдән бнри дә 1947-1948-ҹп плләрдә Азәрбајҹан
халгына гаршы Совет һакнмијјәтп тәрәфнндән едилмиш ән бөјүк
әдаләтсизликдпр. Тәәссүфләр олсун кн, бизим тарпхчпләрнмпз вә
һамымыз нәдәнсә бу һадпсәјә о вахтлар да вә пнди дә, хүсәсән
дөвләт мүстәгнллпјпмпзп әлдә етднкдән сонра' да доғру-дүзкүн
гнјмәт верә билмәмпшик". Демәлп, 18 декабр төрнхли фәрман
президентни һәмин чыхышындан прәлп кәлән тарпхп сәнәддир.
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Фәрманда көстәрилир: Сон нки әсрдә Гафгазда азәрбајчанлылара
гаршы мәгсәдјөнлү шәкшшә һәјата кечирилмиш етипк гәмнзләмә вә
сојгырымы сијасәти нәтиҹәсиндә халгымыз ағыр мәһрумијјәтләрә,
милли фачнә вә мәшәггәтләрә мэ'руз галмышдыр. Мәрһәләмәрһәлә керчәкләшдирилән белә гејри-инсани сијасәт нәтиҹәсиндә
азәрбајҹанлыпар индп Ермәнистан адландырылан әразидән-мин
илләр боју јашадыглары өз доғма тарихи-етник торпагларындан
дидәркин салынараг күтләви гәтл вә гырғынлара мэ'руз галмыш,
хаЛгымыза мәхсус мпнләрлә тарихи-мәдәни абидә вә јашајыш
мәскәнп дағыдылыб виран едилмишдир.
Президент тәрәфнндән верилмиш бу јенн фәрман ССРИ
Назирләр Совета тәрәфиндән 50 ил бундан габаг, 23 декабр 1947-ҹи
ил тарнхли гәрарын гәбул едилмәси әрәфәсиндә вернлмишдир.
ССРИ Назирләр Советинин 23 декабр 1947-чи ил вә 10 март 1948-ҹи
ил тарихли гәрарлары гәбул еднЛмәмишдән әввәл Икинҹи дүнја
мүһарибәсинин гуртармасындан аз сонра Ермәнистан һөкумәти
Дағлыг
Гарабаға
олан иддиаларыны јенидән галдырды.
Ермәнистанда Совет һакимнјјәти гурулмасынын 25-ҹи илдөнүмү
мүнасибәтнндән бир мәгам кими истифадә едән Ермәнистан К (б) П
МК-нып бпрмнҹи катиби Арутјунов Дағлыг Гарабағын Ермәнистан
ССР тәркибинә дахпл едилмәси һаггында тәклифи ҮИК (б) П МКнын сәрәнчамына
вердн. Арутјуновун мшшәтчн-шовинист
характерлп әсассыз мәктубу алынандан сонра ҮИК (б) П МК-нын
катмби Ҝ.М. Маленков o заман Азәрбајчан К(б)П МК-нын биринҹм
катпби ншләјән М.Ҹ. Бағырова бнлдирдп ки, Ермәнистан К(б)П
МК-нын тәклифи һаггында өз рә'јинн бнлдирсин. Белә бир
вәзијјәтлә әлагәдар олараг Азәрбајҹан һөкумәти 1945-ҹи ил 10
декабр тарпхли чавабында Ермәнистан рәһбәрлији тәрәфиндән
ирәли сүрүлмүш иддиаларын әсассыз олдуғу көстәрилди. М.Ч.
Бағыровун фактлар әсасында верилмиш әтрафлы вә кәскпн чавабы
Ермәнистана, еләҹә дә Күрҹүстана вә Мәркәзи һөкумәтә чаваб
олду. Бу мәсәлә тәфсилаты илә архивдә дәјәрли вә олдуғча
әһәмијјәтли сәнәд кими сахланылыр. (Азәрбајҹан Республикасы
ДСПИҺА, ф.276, с.7, гов.130).
Дағлыг Гарабағы Азәрбајчандан гопармаг тәшәббүсләри
уғурсузлугла нәтиҹәләндикдән сонра ермәниләри нараһат едән
мәсәлә 1945-1946-чы илләрдә Чәнубн Азәрбајҹанда кедән азадлыг
һәрәкаты иди. һәмнн һәрәкат^>ш давамы олараг Шимали
Азәрбајчанла Ҹәнуби Азәрбајчанын бирләшмәсиндән сөһбәт
кедирди. Бу ермәниләри олдугҹа нараһат едән бир һал иди. һәмнн
дөврүн ермәниләр ичәриснндә бөјүк һәјәҹан вә нараһатлыг
јаратдығынын шаһидн олмуш, узун мүддәт Ермәнистанын
Басаркечәр рајонунда рәһбәр партнја-совет ишнндә чалышмыш
Талыб Мусајев јазыр: ермәниләр бу фикпрдә идиләр кп, әкәр ики
Азәрбајчан бирләшсә ССРИ-дә Украјнадан сонра ән бөјүк
республика әмәлә кәләҹәк, бу исә Ермәнистанын вә Ҝүрчүстанын

сыхышдырьшмасына,
рекионда
онларын
мөвгеләринин
зәифләмәсинә сәбәб ола биләр. Мәһз буна көрә дә ермәниләр
Ермәнистаны кенишләндирмәк вә ермәни милләтинин сајыны
артырмаг үчүн јоллар ахтардыпар.
Бу мәгсәдлә харичдән Ермәнисгана 450-500 мин. ермәнинин
көчүрүлмәси гәт едилди. һәмнн андан Ирана, Франсаја вә
ермәниләр јашајан бир сыра өлкәләрә Ермәннстандан хүсуси
адамлар көндәрилди вә бунунла да ермәниләрнн кәлмәси башланды.
Лакин нәзәрдә тутулан мигдарда харичдән ермәниләрин кәлмәси
Ермәнистанда әһали сыхлығына сәбәб ола биләрди, чәтинлик
јаранарды. һәтта бу һагда 1946-чы илин әввәлиндә республика
фәаллар јығынчағында Мәркәзи Комитәнин биринчи катибинә
верилән суала чаваб олараг Арутјунов билдирди ки, бу һагда
Микојан, Берија вә ССРИ харичи ишләр назиринин мүавини
Дегоназов көмәк едәҹәкләринә сөз верибләр.
Бунунла да јухарыда адлары чәкплән адамларын көмәклији илә
харичдән ермәниләрин Ермәнисгана. көчүрүлмәси бәһанәси илә
азәрбајҹанларын
әсрләрлә
јашадыглары
доғма
ата-баба
торпагларындан көчүрүлмәси мәсәләсинн ортаја атдылар вә бу
һагда ССР-дә Назирләр Советинин 23 декабр 1947-чи ил вә 10 март
1948-чи ил тарихли гәрарларыныИ гәбул едилмэсинэ наил олдулар.
Бу. тарихи гәрарла£>а әсасән 1948-1953-чү нлләрдә јүз миндән
артыг азәрбајҹанлы өз доғма јурдЈгну тәрк едиб Ермәнистандан
Азәрбајчанын Күр-Араз овалығына көчмәли иди. Демәли,
азәрбајҹанлылар әсрләрлә јашадыглары Ведибасар, Зәнкәзур,
Зәнкибасар, Көјчә кими сәфалы доғма јерләриндән Азәрбајчанын
онлар үчүн тамамилә әлверишснз олан рајонларына көчмәли
идиләр. Бу, ермәниләрин азәрбајҹанлылара гаршы апардыглары
сојгырымы сијасәти иди. Президентин фәрманында көстәрилдији
кими минләрлә инсан, o чүмләдән гочалар вә көрпәләр ағыр
көчүрүлмә шәраитинә, кәскин иглим дәјишиклнјннә, физики
сарсынтылара вә мэ'нэви кеносидә дозмәјәрәк һәлак олмушлар. Бу
фаҹиәли көчүрүлмә сијасәтинп архив сәнәдләрн әсасында тәдгиг
едән A. Пашајевин белә бир фикри илә разылашмаг олар ки, 19481953-ҹү илләрдә Ермәнистандан — өз доғма вә мүгәддәс јерләриндән 150 мин нәфәр азәрбајчанлынын һијләкәрликлә чыхарылмасы
зорла һәјата кечирилән тәдбир олмушдур. һалбуки Сталин һәмин
сәнәди имзалајаркән буна көнүллүлүк әсасында јанашмағы гејд
етмишдир. Архив сәнәдләри бир даһа ону тәсдиг едир ки, көчүрүлән
азәрбајчанлылардан бир нәфәрин белә Дағлыг Гарабағда јерләшдирлимәсинә иҹазә верилмәмншдир. Бу да бир чох инсанларын тәләф олмасына вә һәтта бэ'зилэринин кизли олараг өз јурд-јуваларына гајытмасына вә онларын бејүк әзаб-әзијјәт чәкмәләринә сәбәб
олмушдур.
Кочүрүлмәдә диггәти чәлб едән ҹәһәтләрдән бирн дә одур кн,
азәрбајҹанлыларын көчүрүлмәсп илә бошалдылмыш јерләрдә һеч
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кмм јерләшдирнлмәмпш из һәмии јерлзр харабазарлыға
чеврилмпшди. Буну һәгга ермзнн мзнбзләрн до тәсдиг стмишдир.
Ермәниеган КП МК-нын jaımap (1975-чн ил) пленумунда
көстәрилммшднр «и, 476-дан артыг бошалдылмыш кзмд пстпфадәсиз
галмышдыр. ("Коммунист" гззстп (Јсреван) 20 jaımap 1975-чи нп).
һәтта ермзнп миллэтчилорнинн озлзри до с'гираф етмишләр кп,
азәрбајҹанлыларын кочүрүлмзспидәи
сонра
бошалдылмыш
торпагларда nə свләрдз харнчдән кәлон ермәнпләр јерлзшдпрлмәмишдир. Демәлм, көчүрмә спјасәтнмдз Ермәннстанын әсас
мәгсәди азәрбајчанлыларын орадан чыхарылмасы пди. Бу сијасәт
"Бојүк Ермәиистам" јаратмаг планынын тәркпб һнссәсп олмушдур.
Бело мзгсәдз хндмәт едзн, азәрбајчанлылар үчүп олдугҹа ағыр
mə'həbii, маддп зәрбз вурмагла бојүк фачнәләрлә нәтпчәләнмнш
кочүрмә спјасәтп, кеносмд маһпјјзтлп спјасәт Азәрбајчан
тарпхшүнаслығында лазымп дзрочәдә өз тәһлплнни вз тздгпгмнм
тапмамышдыр. Презпдентин фзрманында һаглы олараг көстәрилир
кн, "Тәәссүф кн, 1948-1953-ҹү иллзрдә аззрбајчанлыларын
Ермәнисган ССР зразиспндзн депортасија олунмасы факты өтән 50
ил әрзиндз лазымынча арашлырылмамыш, бу һадисолзра һүгугиcnjacıı гијмот верплмәмпшдпр". ("Азәрбајчан" гәзетп, 19 декабр 1997ҹи ил). Республика презпдентшшн 18 декабр 1997-чн ил тарихли
фәрманы әсасында озүнүп содрлијп илә девлот компссијасынын
јарадылмасы 1948- 1953-ҹү пллзрдз Азәрбајҹан халгына гаршы
дөвлзт сәвпјјоспндз һзјата ксчнрпямпш бу тарпхн ҹпнајәтә һүгугиспјасн гпјмәт верплмосп вә бунун бејизлхалг ичтимаијјәтә
чатдырылмасы вәзпфзспппп гаршыда гојулмасы бмр даһа
республика презндептпнпн Азәрбајчан халгына хидмәтннин јени
пфадәспдпр. Бу фәрман Азәрбајҹан халгы тзрәфнндән рәғбәтлә
гаршылаиыр вз hop бпр азәрбајчанлы тодғшатчы бундан нәтиҹә
чыхардыб оз змзјини моһз формандап ирзлн колон возмфәләрин
јерино јетнрплмәсинә сәрф стмолпдпр.
“Лтрпајчан "гәзепш, 7јанвар 1998-чи ıuı.

MllhH/bl.l ҺИ1 ыров,
Гусар рајонү ичра һакнмијјотн
мзсәләләр үзро мүавини

башмысынын

һумаиигар

ККНОСИДӘ ҺҮГ УГИ-СИ.ЈАСИ ГИЈМӘТ ВЕРИЈ1МӘСИ .ЈОЈГУПДА МҮҺҮМ АДДЫМ
Азәрбајчан Республпкасынын презнденти һејдәр Әлијев
18 дскабр 1997-чи ил тарнхдә "1948-1953-чү нлләрдә азәрбајҹанлыларып Ермәиистан ССР әразисиндән тарихи-етнпк торпагларындап күглови суротдә депортасијасы һаггында" фәрман имзаламышдыр. Фәрмап 31 декабр Дүнја азәрбајҹанлыларынын һәмрә'јлик күнү
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әрәфәсиндә имзаланыб. Бу да тәсадүфи дејил. Чүнки
сојдашларымызын мүхтәлиф өлкәләрә сәпәләнмәјинин, гачгына,
мүһачирә чевр!шмәЈИНип үмдә сәбәби сон ики әср әрзиндә онлара
гаршы һәјата кечирилмиш мәгсәдјөнлү сојгырым, етник тәмизләмә
планлардг илә багльшыр.
Азәрбајчанын башы тарих боју чох бәлалар чәкиб. Гафгазын бу
варлы өлкәсн, онун бу әлверишли кеосијаси мөвгеји дүшмәнләримизи, хүсәсән дә бәднам, пахыл вә һијләкәр гоншуларымыз олан
'ермәнипәри һеч вахт сакит гојмајыб. Президентимизин фәрманы
1948—1953-чү иллор депортасијаларыны әһатә етсә дә, хаин
гоншуларымыз өз мәкрли нијјәтләрини һәлә VII-VIII әсрләрдән
бәри һәјата кечирмәјә башламышлар. Араз чајындан Дәрбәндәдәк
сәрһәдләрә малик Гафгаз Апбанијасыны—етник Азәрбајчан
торпагларыны өз адларына чыхмаг үчүн дзридән-габыгдан чыхан
ермәниләр заман-заман һијләкәр планлар гурмушлар.
Тарих һеч дә ермәниләрин јаздыглары, дүнјаја' чар чәкдикләри
кими дејил. Дүнјада өзләрини јазыг, мәзлум, әзилән халг кими
гәләмә верән ермәниләр тарихин бүтүн мәрһәләләриндә гәддар,
гоншуларынын һалал торпагларына көз дикән милләт олублар.
Онлар нәинки мүсәлман Азәрбајчанын, һәтта динләри, мәзһәбләри
ејни олан христиан күрҹүләрин дә дүшмәни олублар. һәмишә күчлү
харичи дөвләтләрин әлалтыпарына чеврилән ермәниләр сон
нәтичәдә мәғлуб олмуш, һимајәдарлары тәрәфиндән атылмышлар.
XVI әсрдә Сәфәвиләр дөвләтинин тәркибинә дахил олан Ирәван,
јахуд Рәван әјаләтиндә тарихән азәрбајчанлылар јашајыблар. һәлә
1590-чы илдә бу әјаләт—Ирәван вә Нахчывандан ибарәт олуб.
Әсримизин әввәлләринәдәк бу маһалда азәрбајчанлыларын сајы
ермәниләрдән гат-гат чох олуб.
Чаризмин Гафгаз сијасәтинин башлыҹа принсипи бу бөлкәдә
е'тибарлы христиан дөвләти јаратмаг олуб. Әсрин әввәлләриндән
е'тибарэн Ливан вә Суријадан, Ирандан, Түркијәдән, Русијадан
бөлкәјә ермәниләрин ахыны башлады. Октјабр ингилабы бу
просесин гаршысыны алмады, әксинә, ону бир аз да сүр'әтләндирди.
Чүнки һијләкәр ермәниләр болшевик ордусуна да сохулмушдулар.
Шаумјанларын, микојанларын, нерсесјанларын, авакјанларын
хејир-дуасы илә Азәрбајҹанын тарихи торпагларында Дағлыг Гарабағ вилајәти јарадылды. һапбуки Көјчә, Зәнкәзур маһалларында,
азәрбајчанлылар үчүн бело бир гурумун јарадылмасы даһа әдаләтли
rəpap оларды.
Бүтүн бунлар һәлә бәлаларын башланғычы иди. ССРИ рәһбәрлијиндә һәлледичи вәзифәләр тутан, јалтагланмағы, әлә алмағы јахшы бачаран дашнаклар, јә'ни ермәни болшевикләри, Ермәнистаны
әзәли Азәрбајҹан торпаглары һесабына бөјүт;мәк, кенишләндирмәк
мәгсәдини гаршыја гојан ермәниләр јени хәјанәткар планларыны
һәјата кечирмәјә башладылар. Азәрбајчанын o вахткы рәһбәрлији бу
планларын гаршысыны алмагда ачнзлик көстәрмишдир. Сталинин
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досту сајылан Мирчәфәр Бағыров, әелиндә ермәниләрин планларына рәваҹ верирди.
1948-1953-чү илләр әрзиндә 100 минләрлә азәрбајҹанлыја гаршы
әсл ҝеносид һәјата кечмрммш, Ермәнистан ССР-дә етник тәмизләнмә.
апарылмышдыр. Мәрһәлә-мәрһәлә һәјата ҝечирмлән белә гејриинсани сијасәт нәтичәсиндә азәрбајчанлылдоын бојүк әксәријјәтн
мин млләр боју јашадыглары өз доғма торпагларындан дидәркин
салынмыш, күтләвп гәтл вә гырғынлара мэ'руз галмышдыр. Кәлән
шх бу депортасијанын 50 иллпји тамам олачаг. Тәәссүф ки, gtəh 50 ил
әрзиндә бу депортасија факты лазымынча арашдырылмамыш, баш
верән һадпсәләрә лазымп һүгугп-сијасп гијмәт верилмәмншдир. O
дәһшәтлп күнләри јашајан, өз көзләри imə көрән, бүтүн
мәһрумијјәтләрә дозән инсанлар аз да олса галмагдадырлар.
Мннләрлә писан, o чүмләдән гоҹалар, корпәләр, гадынлар ағыр
кечүрүлмә шәраитимә, кәскин пглим дәјишкәнлијинә, физики
сарсынтьтара вә мэ'нэвн кеносидә дозмәјәрәк һәлак олмушдур.
Әсасән бүтүн өмүрләри боју дағлыг әразидә јашамыш бу инсанлар
республикамызын аран зонасына, Мил-Муған дүзәнкаһына көчүрүлмүшләр.
Азәрбајчанлылара гаршы бу гејри-инсани, зоракы репрессив
әмәлијјатда ермәни шовинистләрнн, ССРИ рәһбәрлијинин
чинајәткар снјасәтп imə јанашы, o вахткы Азәрбајҹан рәһбәрлијинин
дә өз халгына гаршы төрәдилән ҹинајәтләрдә пштиракы ннкаролунмаздыр.
Һөрмәтлн президентимиз, мүдрик ел ағсаггалы һејдәр Әлијевин
18 декабр 1997-ҹи ил тарихли фәрманы бу кеноснд фактына һүгугпсијасп гијмәт верилмәси јолунда атылмыш мүһүм аддымдыр.
Фәрманда конкрет олараг гејд еднлпр: "ССРИ Назирләр Советинин
1947-ҹи ил 23 декабр тарихлн 4083 нөмрәли вә 1948-чи нл 1 март
тарнхлн 754 нөмрәлн гәрарлары Азәрбајҹан халгына гаршы иөвбәти
чинајәткар акты олмушдур".
1948-1953-чү илләрдә азәрбајҹанлыларын Ермәнистан ССР
әразисиндәкп тарихи-етиик торпагларындан күтләвн сурәтдә дспортасијасынын мөһтәрәм президентнмизин гәрары imə һәртәрәфли
тәдгиг едилмәси, Азәрбајҹан халгына гаршы төрәдилмиш бу тарихн
ҹинајәтә һүгуги-сијаси гијмәт верилмәси вә оцун бејнәлхалг нҹтнмаијјәтә чатдырылмасы мәгсәдилә бөјүк тәркибдә дөвләт комисСијасы јарадылыб. Биз бу фәрманы вахтында верилмиш зәрурп вә ваҹиб сәнәд һесаб едирик. Чүнки ермәниләр узун илләр әрзиндә дүнја
иҹтимаијјәтинин рә’јини јалан тәблиғатла дәјишдирмәјә, дүнјада
јазыг, әзилән, говулан ермәнн образыны јаратмаға наил олублар.
Чох тәәссүф ки, бизим тарихчиләримиз, тәдгигатчыларымыз, cəhət
адамларымыз бу саһәдә ләнк тәрпәнибләр.
Сон дөрд илдә—мөһтәрәм президентимиз һејдәр Әлијевин
һакимијјәт башына гајытдыгдан сонра Азәрбајҹаныи һагг ишинин
дүнјаја бәјан едилмәсиндә мүһүм-ишләр көрүлмүшдүр.

Әсрпмпзнн 50-ҹи плләрпндә Ирәванда, Ҝөјчәдә, Зәнкәзурда, 90чы плләрдә Ағдамда, Хоҹалыда, Губадлыда, Кәлбәчәрдә, Зәнкиланда, Фүзулпдә, Чәбрајылда, Лачында, Шушада сојдашларымыза
гаршы гәддарлыглар һәјата кечприлпб. һәр ики һалда республнкамызын мајмаг рәһбәрләри ермәни милләтчиләринин көмәкчпләрп олублар. Бу күн торпагларымызын 20 фапзп дүшмән тапдағы
алтыпдадыр, 1 мплјондан артыг ссудашымыз 50 нһ әввәлкп кпми
чадырларда галмыш, евлордә ачлыгдаи зплләт чәкпр.
Анҹаг һәр гаранлыг ксҹәнпп бир ајдын сәһәрп вар, дејпбләр. Бу
күн өлкәмпзпи сүканы даһп бпр сијасәтчпнин әлпндәдпр. O, кечәкүндүз, јорулмаг бплмодәи чалышыр. Артыг бүтүн дүнја пнаныб кн,
ермәшшәр узуи плләр әрзнпдә онлары чпркпн јаланла алдадыблар.
Лиссабон саммпгнндә 53 довләтнн һагг ншимнзи дәстәкләмәси буну
сүбут едир.
Дүнја бизи дәсгәкләсә дә, өз проблемләрнмизи өзүмүз—
Азәрбајҹан вәтәндашлары, һәм дә дүнја азәрбајчаилылары һәлл
едәҹәкләр. Президентимиз бу фәрманы тарнхи бнр күндә Дүнја
азәрбајчанлыларынын һәмрә'јлији күнү әрәфәспндә имзалајыб.
Тәхмпнп һесабламалара корә, бу күн дүнјада 40 мнлјон нәфәрәдәк
азәрбајҹанлы јашајыр. Бу, бөјүк гүввәдпр. Бүтүн азәрбајҹанлылар
дүнјада јеканә олан Азәрбајчан Республпкасынын мәнафејп нампнә
фәалпЈЈӘТ көстәрмәлп, сә'јләринн онун проблемләрпнпн һәллинә
јөнәлтмәлиднрләр.
31 декабр Дүнја азәрбајҹанлыларынын həM pə'jnııjıı күнүнүн
тарихп чох дејил. 1989-чу плдә бпр груп вәтәнпәрвәр кәнч Нахчыван
Мухтар Республнкасы әразнсиндә о вахткы ССРИ рәһбәрлијпнә,
онун Азәрбајҹан халгына гаршы төрәтдији мәш|)ур спјасәтә е'тираз
әламәти олараг һеч бпр тәһлүкәдән горхмајараг "Сәрһәд һәрәкаты"
адлы бир аксија һәјата кечпрдн. О вахткы рәһбәрлнк буну
ҹинајәткар һадисә адландырса да, 1991-чи плдә Нахчыван Мухтар
Республпкасы Алп Мәҹлпспнпн сәдрп олан һејдәр Әлпјевнн
тәшәббүсү плә күндәлпјә Дүнја азәрбајчанлыларынын миллм
һәмрә'јлији вә бпрлпјп мәсәләсп чыхарылды. 1989-чу нлдә
һәрәкатын гурбаны олан кәнҹләрпн хатпрәспни әбәднләшднрмәк
һаггында гәрар верилди.
Мөһтәрәм президент! im i ni ııı дүија азәрбајчанлыларына 25 декабр
1997-ҹп ил тарпхлп мүраҹиәтпмдә дејплнр: "Мүстәгпл Азәрбајчан
Республнкасы дүнјада јашајап бүтүн азәрбајчанлылар үчүн доғма
Вәтәндир... һәр бпр азәрбајчанлы бплмәлпдпр кп, онун архасында
Азәрбајҹан Республнкасы кнми мүстәгил бпр дөвләт дурур". Биз дә
јекдилликлә дејпрпк: Азәрбчјчанын бпр президент вар. O, һејдәр
Әлнјевдир. Бнз онун әтрафыида бирләшмәли, Азәрбајчаны онун
кими, онун гәдәр севмәлијик.
"Халг гәзепш ". 7 јанвар Ј998-чи ил.
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Күлварә Форһалова
ҺАГСЫЗЈ1ЫГ
1948-1953-чү илләрдө "көнүллу"лүк ады алтында
азәрбајҹанлыларын инди Ермәнистан адланаи гәдим оғуз
торпагларындан јенпдән зорла көчүрүлмәси башланды. Бу, pye
империјасынын "түрксүз Загафгазнја" зәнҹпрварп сијасәтнндә
нөвбәти мәрһәлә пд|i. Һәмшг сијасәтп һајата кечнрмәк үчүн
империја ермәни амилмнә даһа чох үстүнлүк верпрдп. Мәһз бу амил
әсас көтүрүләрәк 1905-1906, 1918-1920-чп плләрдә Апаран (Абаран),
Ағин (Анн), Гызылгоч (Гугасјан), Дүзкәнд (Ахурјан), Әртик (Артик),
Үчкплсә (Ечмиәдзин), Шәмшәддин (Берд) вә Талин рајонлары
әһалиси ермәниләр тәрәфпндәм депортаснја едплмиш, әрази
түрксүзләшд! 1рИЛММШД1i.
Веди рајонунун Бөјүк Веди кәнднндә анадан олмуш, 1948-1953-чү
илләрдә депортасија олунмуш, һазырда Абшерон рајонунун Новханы кәндиндә јашајан Әли Микајыл оғлу Исмајылов бу күнләрдә
редаксијамыза кәлмишдн. O, ата-бабасынын нағыл етдији һадисәләр,
ермәни-мүсәлман. мүнагишәләри барәдә сөһбәт ачды. 1918-1920-чи
иллердә чйр Русијасынын ермәнн кәнчләринә һәрби тэ'лим кечмәсини, азәрбајчанлылары исә ҝеридә галмыш бир милләт ҝими саја
салмадыгларыны деДи. Атасы Микајылын Абасгулу бәј Шадлинскинин табуруида вурушдуғуну, түрк гошунларынын ермәниләрә гаршы
шүчаәтлә дөјүшдүјүнү, гошунлары кери чәкмәк үчүн ермәниләрин
лә'л-чаваһират тәклифинә түрк командиринин разылашдығыны,
Түрк Али Баш КоманданДығынын, ермәннпәрдән алдығы гызыллары әридиб сатгын түркүн боғазына төкмәји, әмр етдијини сөјләди.
Сонра Әли Микајыл оғлу өзүнүн шаһиди олдуғу 1948-1953-чү
илләрдә азәрбајчанлыларын өз гәдим ел-обаларындан зорла
көчүрүлмәләриндән данышды.
— 1947-чи ил иди. Рајон мәркәзиндә гејри-ади бир хәбәр
ешитдим. Дедиләр ки, азәрбајчанлылары Ермәнистандан, јә'ни
гәдим оғуз торпагларындан Азәрбајҹана көчүрәҹәкләр. Кәндә
гајыдаркән буну чамаата дедим, анчаг мәним сөзләримә һеч ким
инанмады. "Совет һөкумәтиндә елә шеј олмаз, биздә милли ајрысечкилик јохдур”—дејиб "ағзымдан.вурдулар".
Бир мүддәт сонра, Азәрбајчан вә Ермәнистан һөкумәт
нүмајәндәләри Веди рајонуна кәләрәк, ҹамааты јығыб ичлас
кечирдиләр. ССРИ Назирләр Советинин гәрары илә Ермәнистанда
јашајан
азәрбајчанлыларын
көнүллү
олараг
Азәрбајчана
көчүрүлмәси барәдә чыхышлар олду. һеч ким өз јурд-јувасыны гојуб
көчмәк истәмирди. Белә олдугда ермәниләр азәрбајчанлылара тәзјиг
көстәрмәјә башладылар. һијләкәр дүшмән илк нөвбәдә
сыраларымыздан зијалылары сыхышдырмаға cə'j көстәрди. Мэ'нэви
вә физики чәһәтдән ҹамааты инҹитдиләр.
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Эли киши o илләр депресијаја мэ'руз галмыш азәрбајчанлылара
верилмнш "көчмә билети"ни бизә тәгдим етди. Билетдә oxyj’ypyr:
"һәмнн билет Азәрбајчан ССР Назирләр Совети јанындакы Көчүрмә Идарәси тәрәфиндән верилмншдир Исмајылов Әли Микајыл
оғлуна ондан өтрү ки, o, аиләси илә бирликдә һәгигәтән Азәрбајчан
ССР-ә көчәндир вә ССРИ МИК вә ХКС-нин ”К. Т. көчмәси үзрә
күзәштләр һаггындакы 17 нојабр 1937-чи ил тарихли 115 20 43 №-ли
гәрарында нәзәрдә тутулмуш күзәшт вә һүгуглардан истифадә едир"
(Көчмә билетинин сурәти Тарихи сәнәдләр бөлмәсиндә верилир).
Ҝөрүндүјү кими, һәлә 1937-чи илдә көчкүнләрин күзәштләри
барәдә гәрар гәбул олунубмуш. 1948-1953-чү илләрдә ермәниләр
чиркин әмәлләрини чох бөјүк сә'јлә вә күтләви сурәтдә һәјата
кечирмәјә башладылар. Көчмә билетинин өзү исә 24-Х1-1948-ЧИ илдә
Азәрнәшрин мәтбәәсиндә 734 сајлы сифаришлә чап едилмиш, һәмин
илдән дә гүввәдә олмушдур. Бөјүк Веди кәндинин ҹамаатына исә
һәмин билет 1951-чи илдә пајланмышдыр. Bə һәмин илдә дә кәнд
чамаатыны бир нәфәр кими өз кәндләриндән чыхармышлар.

Эли киши сөһбәтинә давам етди:—O заман көчәркән евләрини
сатмаг үчүн ермәниләрә кифајәт гәдәр вахт верилди. Азәрбајҹанлылар исә тәләсик. көчүрүлдү. Евләрин һаггы өдәнилмәдән
'ермәниләрә галды. Бизи јүк машынларында кә.тириб Ширазлы
стансијасына төкдүләр. Сонра јүк вагонларына миндириб,
Азәрбајҹанын мүхтәлиф јерләринә, хүсусән дә аран рајонларына
сәпәләдиләр. Азәрбајҹана кәлдикдә јерлн әһали бизи бөјүк
меһрибанлыгла гаршылады, әлләриндән кәләни әсиркәмәди.
O јерләрин ҹамааты бизә гаршы нә гәдәр меһрибан вә сәмими.
олсалар да, доғма јурд һәсрәти бизи даим јандырды вә елә инди дә
јандырыр. Көчүрмә һаггында Иттифаг һөкумәтинин 1947-чи илин
сонунда чыхардығы гәрары Азәрбајҹан һөкумәти 1948-ҹи илин
әввәлләриндә алды. Республиканын Назирләр Совети бу барәдә илк
гәрары 1948-чи ил февралын 2-дә гәбул етди. Бундан сонра, 1948-ҹи
ил мартын 10-да ССРИ Назирләр Советинин икинчи гәрары гәбул
олунду. Бу гәрарда 1948-чи нлдә 10 мнн, 1949-чу илдә 40 мин, 1950-чи
илдә 50 мин нәфәрин көчүрүлмәси нәзәрдә тутулурду.
Илләрдән, әсрләрдән бәри ара-сыра һәјата кечирипән бу "кичик"
әмәлијјатлар барәдә гәрарын ҹәми үч ај әрзиндә тәләм-тәләсик
чыхарылмасы вә бу ағыр ишин лазымп һазырлыг көрүлмәдән һәјата
кечирнлмәси Азәрбајҹан халгына хәјанәткар мүнасибәтин ашкар
ифадәси иди.
Беләликлә, ермәниләр 80 нл әрзиндә Русијанын көмәји илә
азәрбајчанлылары дәфәләрлә өз гәдим торпагларындан дидәркин
салмыш вә нәһајәт, 1988-ҹи нлдә Ермәнистанын тамамплә түрксүз
бир өлкәјә чеврилмәсинә наил ола билмишләр.
"Xam гәзети”.5јанвар 1998-чи un.
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Ф нрузэ А ббясовя,
халг һнкн.мн

БУНУ ИСӘ ЈАЛНЫЗ УЈ1У 'ГОРПЛҒЫНЫ, ОНУН
ХАЛГЫНЫ ӨЗҮНДӘН ЧОХ СЕВӘИ БИР ШӘХС
ҜДӨ БИЛӘРДИ
Мон, Ермонистанын Гаракилсо маһалынып Һејдәрли
кәндпндә доғулмушам. Сонралар бизпм јерләр Гугарк рајону
адландырылды. Атам Мәһәммәд һәмпшә бәјүк үрок ағрысыјла
дејирдп ҝн, ермәнпләр һәлә кечән әсрпн сонларындан во XX әсрмн
әввәлләриндән Ермәнистанын индики Јәразнләриндә јашајан
азәрбајчанлылары
чох
усталыгла
ата-баба
јурдларындан
сыхышдырыб узаглашдырмаг спјасәтпнп јүрүдүрләр. Лакин
ермәнилорнн ајры-ајры һәмләлорппә, һәдә-горхуларына јерли
азәрбајҹанлылар һәмпшә дәјанәтлә спно кәрпб, дөзүбләр. Елә бу
сијасотин нәтиҹәсн пдп кн, вахтплә Азәрбајҹан адлары дашајан
маһаллар во кәндлор сонралар јаваш-јаваш ермәни адлары нлә
әвәзләндп, азәрбајчанлылар "һпсе олунмадан" o јерләрдән
сыхышдырылды. Мэн сонралар баша дүшдүм кп, бу совег режиминә,
империјасына Гафгазда, хүсуспло до Азәрбајҹанда вәзпјјати һәммшә
коркнн сахламаг, һадпсәләрә бнрбаша мүдахнлә етмәк үчүн лазым
иди. Совет Иттнфагынын бу хәјанәткар во ҹинајәткар снјасәти
нәтиҹәспндә Ермәннстанда јашајан азәрбајҹанлылар мнн плләрлә
јашадығы өз додә-баба торпагларындап мәчбурп шәҝплдә мәрһәләмәрһәлә депортаснја олунмаға башлады. Ән мараглы ҹәһәтләрдән
бири исә o вахткы адамларын дөвләтә, партијаја, ганунлара олан
сонсуз ннамы иди. һәлә 1988-чи мл нојабр һаднсәләри башламаздан
әввәл, тәхминәи мај-сентјабр ајларында мәнә хәбор вердиләр ки,
бәс, кәнддә (һејдәрли кәндпндә) ермәнпләр азәрбајҹанлыларла нәсә
пис рәфтар етмәјә башлајыблар. Ону да әлавә етдиләр ки, базарда
азәрбајчанлылара мал сатмырлар, јолда үзләринә түпүрүрләр, ајрыајры һалларда шәхсидјәтләрини алчалдан сөзләр ншләдирләр. Мән
онда Әдлијјә Назирлијиннн мәһкәмә експертнзасы ннститутунда
ишләјирдим. Иҹазә алыб кәндимизә кетднм. Елә илк күндән
вәзијјәтин кәркинлијинн һисс етдим. Истәдим, атамкилн һәләлик
Бакыја, оз евимә кәтирнм. Амма атам гәтн билднрди ки, мән һеч јерә
кедон дејиләм вә һәр шеј јахшы олаҹаг, нараһатлыға сәбәб јохдур.
Ермәниләр нә карәдир ки, артыг-әскпк һәрәкәт етсннләр. Онда
чохлары кими Мәһәммәд кишиннн дә ағлына белә кәлмәзди кп,
бүтүн бунлар ики-үч ајдан сонра башланаҹаг сону көрүнмәјән бпр
гаршыдурманын, нөвбәти, өзү дә сонунҹу депортасијанын илк
гығылҹымларыдыр.
Атамын инадкарлығыны көрүб кнчпк бачымы вә кәнддән даһа 6
аз јашлы гыз ушагларыны һәләлик Бакыја апармаг разылығыны
алдым. Гоншумузун машыны нлә кәнддән чыхдыг. Кәндпн
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чыхачағында ермәниләр пост гурмушдулар. Бизи сахладылар.
Сәнәдләрнмизн јохлајанда дејәсән мәним һүгугшүнас олдуғуму
охујуб бир сез демәдиләр. Бурдан башымызы бир тәһәр гуртарыб
дүз Газах рајонунун кнрәчәјинә чатдыг. Бурда да бизи
өзүмүзүнкүләр сахладылар. Башладылар ки, машын техники
јохламадан кечмәјнб, бу кечә вахты һара бслә, кәлишинизин сәбәби
нәдир вә с. Мән әсәбиләшиб өзүмдән чыхдым:
— Бплмирәм полиссиз, ја һәрбчисиз, амма бу машынын јијәсинә
тәшәккүр етмәк әвәзинә һәлә бир буну суал-ҹаваба да тутмусуз.
Ппслик еднб, ушаглары әзрајылларын әлнндән хилас едиб, бура
кәтириб?—дејиб, гышгырдым вә әлавә етдим ки, әкәр бу бош сөзсөһбәтн бурахмасаз, бу дәгигә рајон прокуроруна мүрачиәт
едәҹәјәм. (һүгугшүнас кимп ону шәхсән таныјырдым). Прокурорун
адыны ешидән полис ишчиләри нә исә биздән әл чәкдиләр.
Бу епизоду хатырламагда м^гсәдим биз азәрбајчанлыларын бир
чох һалларда өзүмүзүнкүләрә гаршы лагејдлијимизи, биканәлијнмизн, куја, "ганун-гајдаја" белә ҹан-башла әмәл етдијимизи сүн’и
сурәгдә нәзәрә чарпдырмаг истәјәнләри көстәрмәкдир.
Чох чәкмәди. 1988-чи илин нојабр һадисәләри башланды.
Вәзијјәт кет-кедә мүрәккәбләширди. Артыг кәндимизлә мүтәмади
әлагә сахлаја билирдик. Бир мүддәтдән сонра исә әлагә тамам
кәсилди. Артыг бнр-биринин ардынҹа дәһшәтли хәбәрләр
ешидирдик. Она көрә дә Газах рајонунун полис шо'бэси илә әлагә
сахламалы олурдуг, ордан дејнрднләр, бәс ара-сыра көчләр вар,
ҹамаат Ермәнистандан кәлир. Бу бахымдан Азәрбајчандакы
ермәнистанлы зијапылар һамылыгла әлагә сахлајырдыг ки, белә
вәзијјәтдә нә едәк, онлара нечә кемәк көстәрәк. Чүнки онлар бир
нөв блокадаја апынмышдылар. Базар-дүкана кедә билмир, чөрәк ала
билмирдиләр. Мэ'лумат алмышдыг ки, Сосиалист Әмәји Гәһрәманы
Аббас кишини ермәниләр көрпүнүн үсгүндә дири-дири јандырыблар.
Көзә көрүнән ајры-ајры шәхсләрм дөјүр, онлара ишкәнҹәләр,
верирдиләр. Артыг 1988-чи илин декабр ајынын әввәлләри иди. Бир
труп зијалыларымыз јығышыб о вахт Азәрбајчан КП МК-нын
биринчи катиби ишләјән Ә.Вәзировун јанына кетдиләр вә хаһиш
етдиләр ки, Ермәнистандан мәчбуријјәт гаршысында көчүб кәлән
азәрбајчанлылары мәһз Гарабағда јерләшднрмәк мәгсәдәујғундур.
Онлар өзләри орда әдаләтсизлији арадан көтүрә биләрләр. Чүнки
артыг Ермәнистанда вәзнјјәт чох писднр. Ермәниләр өзбашына
олараг азәрбајҹанлылар јашајан кәндә кирир, әшјалары, мапдовләти оғурлајыр, әһалпнн тәһгир едир. Буна дөзмәк олмаз.
Ә.Вәзнров псә дејирди ки, бу мүмкүн дејил, биз һәр шеји јеринә
гојачағыг, меһрибан јашајачағыг вә с. Онларла зијалы бу мајмаг
адама баша сала билмәднләр ки, нә бејнәлмиләлчплик, нә филан,
орада гочалы-көрпәли чамааты гырырлар, сән дә башламысан
достлугдан, гоншулугдан данышырсан.
Билдијиниз кими, Ә.Вәзнровун Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлылара дүшмәнчилик, Азәрбајчанда јашајан ермәннләрә исә
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доғма мүнасибәти нәтичәсиндә бир мүддәт сонра Ермәнистандан
говулан азәрбајчанлылар ганлары баһасына он илләрлә әлдә
етдикләри пулла Азәрбајҹанын мүхтәлиф рајонларында, хүсусилә дә
Бакыда јашајан ермәннләрдән евләри сон дәрәҹә баһа гијмәтинә
алмалы олдулар. Бах, бу иди Ә.Вәзпровун јеритдији ермәнипәрәст
сијасәтин агнбәти.
Hə исә, гајыдаг јенә o күнләрә. Сәһв стмирәмсә, дејәсән
декабрын 8-и нди. Хәбәр вердиләр кп, бәс, Ермәнистанда зәлзәлә
баш вериб.күлли мнгдарда ннсан тәләфаты вар. Бизим кәнд илә
Спитакын ҹәмп 5-6 километр арасы вар иди. Тәбии ки, биз һамымыз
өзүмү.зүнкүләр үчүн нараһат олмаға башладыг. Мән бу күн Дә там
әминәм ки, әкәр Аллаһын рәһмн кәлиб Ермәнистанын бир нечә
шәһәр вә рајонларында зәлзәлә төрәтмәсәјди, бизим вә гоншу
кәндләримизин әһалиси ордан саламат чыха билмәјәчәкди. Чүнки
бизим кәндләрдән Газаха кәлмәк үчүн јеканә јол Кировакандан
кечирди. Мәһз зәлзәләјә башлары гарышдығы үчүн ермәниләр бизи
көчүн гаршысыны ала билмәдиләр, өз һајларына галдылар, буна там
имканлары олмады. Орда чохлу азәрбајҹанлы кәнди вар иди:
Моллагышлаг, һаллавар, һејдәрли, Килсә, Ағсуг, Гугарк рајонундан
72 ^зәрбајҹанлы өлдүрүлмүшдү. һәлә мән јаралананлары демирәм.
Чох бөјүк бпр фаҹиә иди. Јә'ни, бу өлүм фактынын зәлзәләјә^дәхли
јохдур. Бу, ермәниләр тәрәфиндән елдүрүләнләрин сајыдыр.
Бүтүн бунлара бахмајараг атам јенә дә кәнди тәрк етмәк
истәмирди, ону күчпә кәтирдик. Билирсиз, инсанларда о вахт нә исә
дөвләтә, Коммунист Партијасына бир инам вар иди. Амма Ə.
Вәзировун вә онун руспәрәст әлалтыларынын гејрәтсизлији, еләчә
дә алчаглығы нәтичәсиндә Ермәнистандан көчмәјә мәҹбур олан,
вар-дөвләти әлдән кедән гачгынларын сон гәпикләри дә бурадакы
ермәниләр тәрәфиндән әлләриндән алынды. Онлары Гарабағда
јерләшдирмәдиләр ки, һеч олмаса мүәјуән мәсәлздә—Гарабағда
әһалинин балансы бахымындан газанаг. Тәбии кн, бүтүн бунлар
әввәлҹәдән дүшүнүлмүш, тәшкил олунмуш ссенаринин тәркиб
һиссәси иди вә һәмнн мәгамда Азәрбајҹан мәһз өз доғма дилиндә
данышмағы белә бачармајан бир “бамбылыја” — Ə. Вәзирова
тапшырылмалы иди. О да һәмин мәгамда Москвадакы ағаларынын
планыны "вичданла" јерннә јстирәрәк сонда елә ора да гачды.
һәмин мәгамда Азәрбајҹанда ағыллы рәһбәр олсајды, һадисәләр
бу мәҹраја јөнәлмәзди. Мәһз һәмин һадисәләр заманы һаглыја
һаггыны, һагсыза исә һәддини көстәрмәк лазым иди. Буну исә
јалныз улу торпағы, онун халгыны озүндән чох севән бир шәхс едә
биләрди. Амма о вахт һәмин шәхси вәзифәдән узаглашдырмышдылар. Чүнки билирдиләр ки, онун һакимијјәти дөврүндә
белә әдаләтсизлик етмәк мүмкүн олмајачаг. Бу күн биз бир даһа
әмнн олуруг ки, мәһз халгын тәләби вә тэ'киди илә һакнмнјјәтә
гајыдан Һејдәр Әлијев 50 шјдән сонра олмасына бахмајараг
халгымызын талејүклү, ағрылы-аҹылы, мәҹбури, өзү дә мәгсәдли
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шәкилдә көчүрүлмәси мәсәләсини дөвләт сәвијјәсиндә галдырды.
Азәрбајчан президентинин "1948-1953-чү илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР әразнсиндәки тарихи-етник торпагларындан
күтләви сурәтдә депортасијасы һаггында" 18 декабр 1997-чи ил
тарихли фәрманына бөјүк еһтијач вар иди. Бу дәрди биз нә вахта
кими пчимпздә кәздирмәлијдпк. Совет империјасы тәрәфиндән
дүшүнүлмүш вә планлы шәкилдә тәшкил олунараг һәјата
кечирилмиш, өзү дә Азәрбајчан халгына гаршы јөнәлмиш бу тарихи
чинајәти бүтүн дүнја иҹтимаијјәти билмәли, буна һүгуги вә сијаси
гијмәт верилмәлидир.
Биз моһтәрәм президентимиз һејдәр Әлијевә инанырыг вә
үмидварыг ки, o, азәрбајчанлыларын бу талејүклү мәсәләси илә
бағлы өз дүнјакөрүшү вә сијаси тәҹрүбәси сајәсиндә әмәли
нәтичәләр әлдә едәчәкдир. Бу мүгәддәс ишдә исә биз һамымыз
президентимизә даим көмәкчијик.
"Лзорбајчан" гәзети, 7јанөар 1998-чи wı.

М вјы л Әлнјев,
Бакы Соснал Идарзетмо во Политолокија Институтунун
әмокдашы
Б У Ф Ә Р М А Н ЈЕ Н И Т А Р И Х И М И ЗИ Н
ҺИ Ф Ә СИ Н И АЧМ Ы Ш ДЫ Р

ЈЕ Н И
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Ирәван ханлығы да дахил олмагла инди Ермәнистан
адландырылан әрази мин илләр боју азәрбајчанлыларын доғма
тарихн-етник торпаглары олмушдур. Буну халгымыза мәхсус тарнхнмәдәни абидәләримиз, тарнхи мэ'хэзлэр дә ајдын сүбут еднр.
Азәрбајҹан чар Русијасынын тәркибинә дахил оландан сонра
Гафгазда түрк милләтинә гаршы һәјата кечирплән мәгсәдјөнлү
сијасәт, сојгырымы нәтичәсиндә халгымыз бөјүк фачиә вә
мәшәггәтләрлә үзләшмишдир. Нәинки чар Руснјасы, еләчә дә Совет
Иттифагы дөврүндә бөјүк империја сијасәтинин гурбаны олан
халгымыз өз доғма јурдларындан—инди Ермәнистан адландырылан
әразидән гејри-инсани сијасәт нәгичосиндә мәрһәлә-мәрһәлә зорла
кочүрүлмәјә, кеносидә мэ'руз галмышдыр. Белә етник тәмизләмә
просесләриндән бири дә 1948-1953-чү ипләрә тәсадүф етмишдир.
О вахт аиләмлә Веди рајонунун Бөјүк Веди кәндиндә јашајырдыг.
1948-ҹи илдән харичдән кәлән ермәниләри јерләшдирмәк пәрдәси
алтында азәрбајчанлыларын кочүрүлмәсн просеси башлады. Тәәссүф
ки, бу әмәлијјатда ермәни шовинистләрн нлә јанашы, Азәрбајчандан
кәлән емиссарлар да аз рол ојнамадылар. Онлар фәал тәблиғат ишп
апарыр, Азәрбајҹанын Хампар вә Шәмкнр (o вахткы Шамхор)
рајонлары әразисиндә бизи һәр чүр шәраити олан мәнзилләрлә
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тэ’мин едәчәкләрннә вэ'д верпрдпләр (Бу евләр әввәлләр алманлара
мәхсус иди). Бу чох дәрин дүшүнүлмүш мәкрлн бпр cı ıjacər иди.
Кәидпмпзин ҹамааты 1951-чи илдә индпки Бејләган (Жданов)
рајонуна кочүрүлдү. Мән, атам, анам, 100 јашлы бабам во нэпом,
бачы-гардашларым Дашбурун стансијасында дүшүрүлдүк. Дәһшәтә
кәлдик. Бизә нә вә'д вермишдпләр, һара кондәрмишднләр. Мәскән
салдығымыз Икинчп Шаһсевән кондн Иранла сәрһәд иди. Биз
газмаларда, дпзәҹән палчығын пчпндә јашамаға мәчбур олдуг.
Јемәјә һеч нә тапмырдыг. Бмз һәтга дағлардан кәлән булаг сујуну да
судашында сүзүб пчәрдпк, бурада псә Аразын лпллп сујуну ичмәјә
мәчбур идпк. Антисаннтарија баш алыб кедирди. Сән демә
чохларымыз бело шәраитлә үзләшмәли олуб. Дағ кәндпндән зорла
кочүрүләнләр Салјанын, Јевлахын, Имишли, Сабирабад вә
Бејләганын планмәләјән чөлләринә пајланмышдылар. Чохлары,
хүсусән дә гочалар вә көрпәләр кәскпн иглим дәјншкәнлпјинә, ағыр
шәрантә дөзмәјәрәк һәлак олдулар. Имкансыз аиләләрин
ушагларынын әксәрнјјәти ағыр хәстәликләрә тутулду.
Декабр ајында доғма кәнднмизә гајытдым. Көрдүјүм мәнзәрәдән
сарсылдым. Евләримпзн сөкүб внран гојмушдулар, һәтта 100 нлдән
чох өмрү олан ағачлара да гыјмыш, дибиндән кәсмпшдпләр. Мәгсәд
ајдын иди: бнз бир дә бу јерләрә гајыда билмәјәк. Ҹәми 3 ил әввәл
Веди рајонунда јашајанларын 95 фанзпни азәрбајчанлылар тәшкил
едирди, инди исә...
Чох гәрибә мәнзәрәнин шаһиди олдум. Харпҹдән кәтирилән
ермәниләр үчүн азы 3 отаглы гырмызы "туф" даш евләр, мүлкләр
салыныр, гапысы бағлы һазыр сахланылырды. Норкјанк, Армаш,
Суренаван гәсәбәләри вә с. харпҹп ермәниләрин јолуну көзләјирдн.
Бпзи нсә Азәрбајчанда газмалара долдурур, талејнмизлә марагланмырдылар.
Сталпнпн адына мәктуб јазмаг гәрарына кәлднм. Азәрбајҹанын
o вахткы рәһбәри Мирҹәфәр Бағыровун өз халгынын талејинә
гаршы чинајәтләрн, колхоз гуручулуғуна өкеј мүнасибәт вә с. барәдә
мәктуб јаздым. Јаздым ки, ҹамаат гырылыр, тэ'чили көмәк лазымдыр. Бабамла нәнәм бармагларыны басыб нмза атдылар. Ән
дәһшәтли күнләр елә бундан сонра башлады.
һнсс етднм ки, далымҹа кәлибләр, гутачаглар. Ајдынлашдырмышдылар ки, хәтт мәннмкндир, бүтүн бунлары мән
јазмышам. Дашбурундан Әләтә, Әләтдән Учара кәлдим.
Гоһумларым горхуларындан мәнп гәбул етмәдиләр. Демә мәни һәр
јердә ахтарырлармыш. Тифлпсә, орадан да Јеревана кәлдмм вә
нәһајәт тутулдум. Аллаһ үзүмә бахды. О вахт НКВД-дә ишләјән бнр
достум məhii әлүмүн пәнҹәсиндән хплас етди. Гачдым Нахчывана,
института кирднм, охудум, аилә гурдум. Сталин өлдү, Бағыров
тутулду. Тәзәдән үзә чыхдым, гоһумларым мәни сағ көрүб
севиндпләр. Анләми, бабамы, нәнәмп, ата-анамы көтүрүб 1954-ҹү
нлдә Ведијә гајытдым. Бабам дејәрдн кп, мән нкинҹн дәфә өз
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Вәтәнпмдән говулуб јенпдән гајыдырам. 1918-21-чи илләрдә дә белә
олмушду. Мән гајыдан вахт Ведидә азәрбајчанлыны бармагла сајмаг
оларды, түрк мәктәбләрн үчүн мүәллпм чатышмырды. Јолдашымла
мән пшә дүзәлдик. һәмпн нлләр Ведидә јашајан азәрбајчанлы
знјалыларын түрк дилиндә тәһснлин инкишафында ролуну хүсуси
гсјдстмәк лазымдыр. Белә кн, Бөјүк Ведп, Ширазлы, Халыса, Шндли
вә с. кәндләрдә Азәрбајчан днлпндә орта мәктәбләрпн фәалндјәт
костәрмәсн мәһз знјалыларымызын кәркнн әмәји сајәспндә мүмкүн
олмушду.
Мән 1970-чн илдә Бакы Али Партија мәктәбннп битириб бурада
ишдә галдым. Апләми дә Бакыја кәтирдпм. Јадымдадыр, һәлә 1965ҹи плдә ермәниләр Јереванда куја өзләринин кеносидә мэ’руз
галмаларынын 50 иллијини гејд етдиләр. Топа-топа күчәләрә
ахышдылар, автобус вә трамвајлары ашырдылар, вәрәгәләр
пајладылар. Апрелин 23-дә операнын бпнасында бөјүк митинг вә
мүшавпрә кечирдиләр. Тәләб едирдиләр кн, Дағлыг Гарабағ,
Нахчыван, Ван, Муш вә Гарс вилајәтләрп ермәниләрә
гајтарылмалыдыр.
Буну она көрә гејд едирәм ки, 1988-ҹи плдә азәрбајчанлыларын
гәтлә јетирнлмәси вә доғма јурдларындан зоракылыгла
говулмасынын тәмәлп һәлә o вахтлар гојулурду. Лакнн һеч ким буна
реакспја вермпрди. һеч бир ермәнинин бу аксијаја көрә бурну
ганамады. Чүнки бу репресеија сијасәтини јухарыларда да
дәстәкләјәнләр варды. Азәрбајчанын о вахткы рәһбәрләри исә буна
коз јумур, кизли шәкилдә рәваҹ верирдиләр.
Биз өз доғма торпагларындан зорла чыхарылан, зүлм вә
мәшәггәтләрә мэ'руз галан азәрбајчанлылар Азәрбајҹан Республнкасынын президенти ҹәнаб һејдәр Әлијевин "1948-1953-чү илләрдә
азәрбајҹанлыларын Ермәнистан ССР әразнсиндәки тарпхи-етник
торпагларындан күтләви депортасијасы" һаггында вердији фәрманындан mə' həbh тәскмнлнк тапмышыг. Бу фәрман тарихи вә сијаси
әһәмијјзтә малик бир фәрмандыр. һејдәр Әлнјев мәнфур ермәни
шовинизмнндән зүлм чәкән бүтүн нәснлләрп mə' həbh чәһәтдән
реабнлнтаснја етмиш, ермәниләрпн азәрбајчанлылара гаршы
јернтдијн сијасн вә физики кеноснднн тәфәррүатыны бүтүн бејнәлхалг ичтимаидјәтә бәјан етмпшдир. Бу фәрман јенп тарихимизин јени
парлаг сәһпфәснни ачмышдыр. һејдәр Әлнјев даһп шәхсндјәтдир,
зәкадыр. Бу јахынларда презндентимизин "Дүнјада илин адамы"
фәхри ада лајпг көрүлмәси дә буна сүбутдур. O, Азәрбајҹаны бүтүн
дүнјада танытмыш, имичини јүксәкләрә галдырмышдыр. Бүтүн дүнја
азәрбајҹанлылары кимн мән дә һејдәр Әлнјевлә фәхр едпрәм. һејдәр
ндејасына садиглијнмнз онун халгын јолунда фәдакарлыгла
чалышмасына һәссаслыгла јанашмағымыз, вәтәндашлыг борчумуз
демәкднр.
"Республика "гәзепш, 25 јанвар 1998-чи 'ил.
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Т'олир Исмајыл чядэ
Г Ә Т И Ә М И Н Ә М К И , Һ Ә М И И BAXT
Һ Л К И М И Л ЈӘ Т Б А Ш Ы Н Д А Һ Е ЈД Ә Р Ә Л И ЈЕ В
Ч Ә Н А Б Л А Р Ы О Ј1С А ЈД Ы , 1988-чн И Л Д Ә
А З Ә Р Б А ЈЧ А Н Л Ы Л А Р Ы П Е Р М Ә Н И С Г А Н Д А
Д Е П О Р Т А С И ЈА О Л У И М А С Ы Н Ы Н Г А Р Ш Ы С Ы
А ЛЫ НА РДЫ

"Ермәнпстан ССР-дә колхозчуларын вә башга
азәрбајҹанлы әһалпннн Азәрбајҹан ССР-ии Күр-Араз овалығына
көчүрүлмәсн һаггында" ССРИ Назнрләр Советинин 23 декабр 1947ҹи ил тарихлн 4083 сајлы гәрары млә азәрбајҹанлыларын
Ермәнистан ССР-дәкп тарпхи-етник торпагларындан кочүрүлмәси
Совет Иттмфагынын өз халгына гаршы lıəjaT a кечирднји ән амансыз
бпр акспја—депортасија иди.
Крым татарларыны, чеченләри, ингушлары, гарачајлылары,
чәркәзләри, мәсһәти түркләринн алманлара вә түркләрә
"ишләмәкдә”, "сијаси сәбатсызлыгда" күиа|зландырараг өз ата-баба
јурдларындан сүркүн олунмаларына гәрар верән вә бу чинајәтә ҝөрә
дүнја нҹтимаијјәтннпн вә бејнәлхалг тәшкилатларын е'тиразлары
илә гаршылашмајан Совет Иттфагы рәһбәрлији јени бир чинајәтә әл
атды. Бу чииајәтин гурбаны Ермәнистан ССР-дә јашајан динч
зә1шәткеш азәрбајчанлы әһалиси олду. Нөвбәти ҹинајәт бу дәфә
"көнүллү көчүрүлмә" пәрдәси алтыида өрт-басдыр едилди.
Көчүрүлән әһали арасында тәблнғат апармаг, онларын
көчүрүлмәсими сүр'әтләндирмәк, еләҹә дә һөкумәтин бу гәрарына
гаршы јарана биләҹәк күтләви наразылыг вә чыхышларын
гаршысыны алмаг мәгсәднлә Ермәнистан ССР-дә дөвләт
комиссијасы јарадылмышды. Һәмин комиссијанын тәркибинә
рәһбәр вәзифәләрдә ишләјән азәрбајҹанлылар да дахил едилмишди.
Ејни мәгсәдлә Азәрбајҹан ССР Назирләр Совети јанында Көчүрмә
Идарәсннмн әмәкдашларындан ибарәт бригадалар јара^дылараг
Ермәнисган азәрбајчанлыпары арасында изаһат иши во тәблиғат
апармаг үчүн көндәрилмишдиләр. Совет режимнннн бу мәкрли
сијасәтинин һәјата кечирилмәсннә, һәм дә Азәрбајҹанын зијалылары
чәлб едилмишди, Јереван Педагожн Институтунун азәрбајҹанлылар
тәһсил алдыглары факүлтәләрпнин Азәрбајҹана кочүрүлмәсинә
јардым етмәк үчүн Бакы Педагожи Институтунун ректору A. Сејидов
вә әдәбијјатшүнас алпм Ч. Хәндан да Ермәнистана е'зам едилмишди.
Ишә салынмыш күчлү тЗ&пиғат кампанијасынын вэ'длэринэ
бахмајараг тезлпклә бу тәдбирин зор әсасында һәјата кечирилдији
ашкар олду. Јерли азәрбајҹанлы әһали зорла, һәдә-горху илә көчмә
барәсиндә әризә јазмаға мәҹбур едилдп. Әризә јазмагдан пмтина
едәнләр совет һөкумәтинпн әлејһдарлары кимп Сибнрә сүркүн
олуначаглары илә горхудулду. Бу ҹүр тәзјигләрә вә тәһдидләрә
зоо

мэ'руз галан азәрбајчанлыларын конүллү көчүрүлмә барәсиндә
әризә јазмагдан башга чыхыш јоллары галмырды.
ССРИ Назирләр Советинин һәмин гәрары илә 1948-чи илдә 10
мин, 1949-чу илдә 40 мин, 1950-чи илдә исә 50 мин азәрбајчанлынын
Ермәннстан ССР-дән көчүрүлмәсинпн планлашдырылмасы -да бу
антиһуманист тәдбнрин көнүллүлүк әсасында дејнл, зор принсипи
әсасында һәјата кечирилдијинә сүбутдур.
Нәһајәт, ермәниләрин узун илләрдән бәрп арзусунда олдуглары
"түрксүз Ермәнистан" јаратмаг кими мәкрли мәгсәдләрини һәјата
кечИрмәк үчүн әлләринә кирәвә дүшдү. Бу тәдбир бүнөврәси чар
Русијасы дөврүндә гојулмуш сијасәтин—азәрбајчанлылары депортасија етмәк, харичи өлкәләрдә јашајан ермәниләри Гафгазда
јерләшдирмәк планынын ма'бэди иди.
Гәрар чыхар-чыхмаз тәһсил алдығым Јереван Педагожи
Институтунун рәһбәрлији тәрәфиндән "онсуз да кочүрүләчәксиниз”
дбјә Дәрсләрә бурахьшмадым. 1948-чи илин сентјабр ајында, мал-гара
вә јүкләрин дашынмасы үчүн нәзәрдә тутулмуш вагонлара долдурулараг гејри-инсани бир шәраитдә Бакыја кочүрүлдүк. Јереван
Педагожи Институту Бакы Педагожи Институтуна бирлэшдирилдијиндән орада төһсилими баша вуруб тә'јинатла Имишли рајонуна
көндәрилдим. Көчүрүлмә давам едирди. 1949-50-чи иллэрдэ Имишли
рајонуна көчүрүлән сојдашларымызы гаршылајыб, онлара көмәк
етмәк үчүн әлимдән кәләни едирдим. Көчкүнлүк һәјатыны шәхсән
јашадығымдан артыг бу саһәдә "тәчрүбәм" варды. Одур ки,
гаршыладыгларымыза илк суалым "мејит вармы?' олурду.
Көчүрүлән • сојдашларымыз јолларда. ачпыг^ан, сусузлугдан,
хәстәликдән тәләф оланлары дәфн етмәјә шәраит вә имкан
олмадығындан мејитләри өзләри илә мәнзил башына кәтирмәјә
мәчбур олурдулар.
Шаһиди олдуғум көчүрүлмәләрин ән дәһшәтлиси исӘ 1988-чи
илдә азәрбајчанлыларын Ермәнистандан говулмасы олду. Әввлки
көчүрүлмәләәр заманы әһалијә һәјат үчүн зәрури олан әшјаларыны
көтүрмәјә имкан верилмишдисә, бу дәфә ермәнп милләтчи дәстәләринин олмазын ишкәнчә вә мәшәггәтләрннә мэ’руз галан
сојдашларымыз һеч нә көтүрә билмәдән гачыб ҹанларыны өлүмүн
пәнҹәсиндән гуртара битлдиләр, Јүзләрлә инсан гәтлә јетирилди вә
ја гарлы, шахталы дағ ашырымларындан кечәркән донуб тәләф
олдулар. 1988-чи илин апрел-мај ајларында Ермәнистандан говулан
әһалини өз јерләринә гајтармаг чәһдләри баш тутмады. Москванын
вә кизли ермәни тәшкилатларынын тэ'сири алтына дүШән ермәнипәрәст Ə. Вәзировун гачгынларын Бакыја вә Дағлыг Гарабаға
бурахылмамасы, еләҹә дә онун азәрбајчанлыларын Ермәнисгандан
вәһшичәсинә говулмасы барәдә тутдуғу мөвгејә е'тираз .әламәти
олараг «шләдијим вәзифәдән—Имишли раојн партија комитәсинин
биринҹи' катиби вәзифәсиндән имтина етдим. Лакин Москванын
көләси олан Ə. Вәзирову инадындан дөндәрмәк мүмкүн дејилди.
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Гачгынлығын ән амансыз, ән фачмәлп мәрһәләсп до мәһз 1988-чн
ил олду.
Әминәм ки, бу вәһшәт өзләрпни дүнја пҹтпмаијјәтпно "тарнх боју
түркләрнн пшконҹәләрпнә мэ’руз галмыш заваллы бпр халг" кими
танытмыш ермониләрнн тарихино гара во ганлы соһпфә кими
јазылмышдыр. һәмин доврдо Азорбајҹанда һакнммјјәт башында
олмуш роһборләрин сәриштәсизлијн, мајмаглығы, ермонппәрәстлији учбатындан торәдилмиш ганлы һадисоләри дүнја нчтиманјјәтинә чатдыра билмәдпјимПздән ермәнплорпн бу воһшмлијинә
һүгугн-спјасп гмјмәт верилмодн.
һеч шүбһә јохдур кп, ермәнпләр торотднкләри, дүнјада мпсли
көрүнмәмиш вәһшнлмјо коро тарих гаршысыпда ҹаваб вермәлп
олачаглар.
Моһторәм Президентам! 13 ҹонаб һејдәр Әлнјевпн пмзаладығы
"1948-1953-чү пллордо азәрбајчаплыларын Ермәннстан ССР
әразнсиндокн тарнхн-етник торпагларындан күтләвн депортаснјасы
һаггында" формам моһз ермәниләрә гаршы тармхм бпр нттпһамнамәднр. Бу формам адм бмр формам дејил, һәм до тармхм
јаддашымыза донмәјә, тармхон ермомм милләтчиләрнним гырғынларына мр'руз галмыш мпллотнмпзмн башыма кәтмрмлммш фачмәдәрдән дорс алмаға, һагг мшмммз—торпагларымызым срмонм
ишғалчыларымдан азад едмлмәсм уғрумда өлүм-днрмм мүбармзәсмно
атылмаға, ваһпд мдеја—Азорбајчанын мүстәгмллмјм вә суверенлмјм
уғрумда бмр јумруг кимм бнрләшмәјә чағырынЈдыр. Бу адм формам
дејмл, һарајдыр, халгын һарајыдыр!
Гәтм оммиом км, һоммм дөврдә Азорбајчанда һакмммјјәт башында
мөһтәрәм һејдор Әлнјев олсајды 1988-чм плдо Ермонмстанда
азәрбајҹанлыларын сон нофородок говулмаеынын гаршысы
алынарды;
Бу күн доғма торпаглары ермонм мшғалчыларыным тапдағы
алтында гаЛан бүтүм азорбајҹамлылар моһтәрәм Президентам из
һејдәр Әлмјевмн "Мүстогиллијиммз ободмдмр" мдејасы отрафында
бирләшорок доғма торпагларымызын азадпығы уғрунда мүбармзојә
һазыр олмалыдыр.
Бу мәгсәдлә ермонмләрмм сон јүз млдә төротдмклорм
вәһшилмкләрмн вә шәһмд оланларын хатмрәсмим әбодмләшдирәм
тармхи абидә комплексмммм јарадылмасына, бу комплексдо
халгымызым мэ'руз галдығы фаҹмо вә гырғынлар барәдә
мо'луматларын кәләҹок нәсмлләро чатдырылмасы үчүн "Јаддаш
музејинин" тәшкилмнә, еләҹо до орта мәктәб досрликләрмндо
депортасија вә күтләвм гырғынлар барәдә бәдмм во елмм мо’лумат
характерлн матермалларым вермлмәсмнә кәскмн еһтијач вардыр.
"Республика"гәзети. 12феврол 1998-чи ил.
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Чявянишр М усаоғлу,
Доплат Кколокнј» Комитаси Республика Милли Еколокија
маркэтиннн директору, иггисад елмләри намитәдн
БУ С Ә Н Ә Д ТАРИ ХИ

И ГТИҺА М Н АМ Ә ДИ Р

Чағдан-чаға бмр халгын o бирисинә тәзјигинин
мүхтәлмф формалары, дүшмәнчилијин сајакәлмәз јолпары олуб.
Сојгырымлар да бело ағыр то’гиб вә тәзјигләрдәндир.
Икм осрдән артыгдыр ки, чар ммперијасы гәјјумлуғундан күч вә
јардым алан ермәни сојлары халгымыза, онун дәдә-баба
москәнләрмнә, доғма торпагларына гоним кәсилиб. Ишғалчы pye
чарлары өз ганлы ҹајнагларыны бу торпаглара санҹандан бори,
ермони миллотчмлоринин до ајағы јер алыб, гоншу халглары
бурунламаға башлајыблар.
Нечә-нечо улусумуз, обамыз, јүз минләрлә сојдашымыз бу
"бурунлама" смјасәтннин гурбаны олубдур. һәм доғмаларымызы,
һәм дә дәдо-баба торпагларымызы итмрмншмк.
Бир торпаг кн, "бөлүм" дәрдинн јашады, онун үстүндә көз ачан,
боја-баша чатан мнсанлар да бу дәрдин ағырлығына дөзмәли
олурлар. Бнзим "бөлүм" гнсмәтнммз һәлә кечән әсрин
әввәлләриндән башлајыб, узун млләр бу дәрдмн ағырлығыны, әзабәзнјјәтини во аҹысыны чокмәјо вадар едмлммшик. Бу бөлүм исә һеч
заман гансыз, сојгырымсыз кечмојмбдмр.
Торпагларымызы пкн парчалајан фарс-рус болүм актлары
олмасајды, Ирәван ханлығы, Зәнкозур, Ҝөјчә әразнлори, Борчалы вә
Дәрбәнд торпаглары да әлдон кетмозди. O чағларда халгымыз
сојгырым актларыны дәф едә билсәјди, Гарабағ мүнагишәси заманы
да нндики мәһрумијУәтләро мэ'руз галмаздыг. Бу, тарихдә
реаллыгдыр вә һеч бир сүбута-дәлмло еһтмјач јохдур.
Мән шаир достум Рәшид Тәһмәзоғлунун сон млләрдә гәләмә
алдығы "Гарагапы" поемасыны охујанда үрокдән сарсылырам. Бир
көрүн, һәмин "бөлүм" акты осәрдә неҹә дә тарихм реаллыгла әкс
олунур:
Вәтән јары, елим јары,
дшшм јары;
Арачајы ким араја
гылынч атды?!
Кәсшшбди голум јары.
әлимјафы,
Арачајын ајрылығы
горхунч атды;
Чај бојунча елә чапар,
бело чапар,
Гарагапы!
Hə чај кечәр. пә вүсала
бир јол тапар,
Гарагапы!

зо.з

Лрачајын ајрылығы,

дсмә, азмыш,
Гарагапы мөһнәтн дә
јаидан чыхды.
Бәс Борчалы. гәднм
Дәрбәнд кимә азмыш?!
Улу Ҝојчә дәһшоти дә
јандан чыхды
Ајрылыға нечә гардаш
доғулармыш
Гарагапы,
Доғулмамыш, ичиндәчә
боғулармыш,
Гаргапы,

Бмр вар силаһ күчүнә, ганлы-гадалы савашла өзкә торпаглар
ишгал олунсун, әһалпсп сојгырыма дүчар едилсин, бир дә вар ки,
һөкуиГөтнн хүсуси гәрары, фитнәкарлыг ојунунун нәтиҹәсиндә
ишкәнчәдәрә мэ'руз галасан! Бу, һәгиги сојгырымдыр! Инди
Ермәнистан адланап гәдим Оғуз торпагларынын сакинләри олан
сојдашларымыз да, мәһз белә бпр сојгырымын ағырлыгларыны
чәкмәли олмушлар. 1920— 1921-чи илләрдә "хиласкар" XI Гызыл
Ордунун сүнкүләрм илә Ирәран ханлыкы, Зәнкәзур вә Көјчә
торпагларыпы әлә кечирән ермәнпләр бу күн дә өз чиркин
нијјәтләриндән әл чәкмәмишләр. Әввәлләр, кизли-кизли бу ишғалы
һәјата кечприрдпләрсә, 1945-ҹи млдән сонра, ачыг шәкилдә,
һөкумәтин гәбул етдији гәрарлар әсасында буна напп олмаға
чалышдылар.
Ону да дејим ки, 1918—1920-ҹи плләрдә Зәнкәзурда јерли азәрбајҹанлылара гаршы мин бир ганлы фитнә-фәсад төрәдәән кенерал
Дро мүһарибә нлләрмндә Һитлерлә шәхсән ҝөрүшмүш вә Гафгазда
ермәни дөвләти јаратмаг үчүн милли орду тәшкил етмрјә разылыг
алмышды. Лакин онун Крымда башладығы бу иш баш тутмады.
Лакин азғын ермәниләр өзҝә торпагларыны тутмаг иддиасына
башга бир үсулла чатмаг нијјәтинә дүшдүләр. Москвада јүксәк
һөкумәт мөвгеләрнндә отуран "башчыларынын" (әслиндә, онларын
әксәријјәтп дашнак . партиајасынын төр-төкүнтүләри идиләр)
тәһрикн илә Ермәнистан КП-нин биринчи катиби халгымызын гаты
дүшмәни "бығлы бәјә"—Сталинә мәктубла мүрачиәт етди.
Мүраҹиәтдә Дағлыг Гарбағын Ермәнистан ССР-ә верилмәси
тәклифи ирәли сүрүлүрдү. Лакин Азәрбајҹан рәһбәрлијинин 19201921-чи илләрдә "бағышланмыш" торпагларын кери гајтарылмасы
мәсәләсинин ортаја атылмасы бу тәклифин реаллашмасына мане
олду. Ермәни лоббиси "динҹ” отурмады вә ССРИ Назирләр
Советинин 1947-чи ил 23 декабр тарихли 4083 сајлы вә 1948-ҹи ил 10
март тарихЛи 754 сајлы гәрарларынын гәбул олунмасына күчлү
тэ'сир костәрди.
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Бу гәрарлар әслнндә, азәрбајчанлылара гаршы јөнәлдилән јени
сојгырым акты иди. Мәгсәд Ермәнистан СССР-дә јашајан
сојдашларымызы "көчүрүлмә" ады илә o доғма торпаглардан
узаглашдырмагды. Мүхтәлнф бәһанәләр кәтнрнлирди: куја ки,
харичдә јашајан, ермәниләри јерләшдирмәк үчүн гәдим јашајыш
мәнтәгәләри бошалдылмалы, кочкүнләр Азәрбајчанын Күр—Араз
овалығында өзләринә јенн јурл-јува гурмалы (?!) идиләр. Тәәссүфлә
гејд едим ки, бу гәрарлара мүгавимәт көстәрмәк әвәзинә,
Азәрбајҹанда да онлара ујғун јени-јени "тәдбирләр" планы
һазырланырды.
O вахтдан 50 мл кечмәсннә бахмајараг, һәмин сојгырым актлары
барәсиндә сијаси чәһәтдән һсч бир мүнаспбәт билдирилмәмиш,
дүнја иҹтимаијјәтинә онларын һәгиги маһијјәти ачыгланыб
костәрилмәмишднр. Јалныз республикамызын мүдрик президентн
Һејдәр Әлијевин 1997-чи ил 18 декабр тарихдә имзаладығы "1948—
1953-ҹү иллордә азәрбајҹанлвшарын Ермәнистан ССР әразисиндәки
тарнхп-етник торпагларындан күтләвп сурәтдә депортасијасы
һаггында" фәрманы һәр бир сојдашымыз кимн мәни дә севиндирди.
Бу ади дөвләт сәнәди дејил, азәрбајчан халгына гаршы төрәдилмиш
чинајәтләрә көрә тарпхи нттиһамнамәдир. Фәрманда доғру олараг
көстәрилир ки, "Сон ики әсрдо Гафгазда азәрбајчанлылара гаршы
мәгсәдјонлү шәкилдә һәјата кечирилмиш етннк тәмизләнмә вә
сојгырымы сијасәти нәтпчәсиндә халгымыз ағыр мәһрумијјәтләрә,
милли фаҹиә вә мәшәггәтләрә мэ'руз галмышдыр. Бу "тарихн
чннајәт акты"нын һәјата кечирилмәснндән сонра, "халгымыза мәхсус
минләрла тарихи мәдәнн абидә вә јашајыш мәскәни"
дағыдылмышдыр.
Әслиндә, һәмин тарихи-мәдәни абндәләр вә јашајыш јерләринин
мәһв 'едилмәсинә ермәшшәр мәрһәлә-мәрһәлә башламышлар.
Әввәлҹә, јер адлары дәјишдирилмиш, јахуд тәрчүмә олунмуш,
мүхтәлиф хәритә вә тәблиғат васитәләри илә дүнјаја јајылмышдыр.
Биз бу сојгырым актларынын һәјата кечирилмасннин 1988-чн илдән
сонра башланан һадисәләрдә чанлы шаһидн олдуг. Ејни ссенари,
ејни план, ејни ҹинајәт актлары!
1948—1953-чү илләрдәки "көчүрүлмә" нә гәдәр планлы, нә гәдәр
нлк бахышда "тәшкилати" шәкилдә апарылса да, јенә фачиәләрә
дүчар олан азәрбајҹанлылар идиләру 1941—1945-чи илләр
давасындан јениҹә чыхмыш, мин-мин мәһрумијјәтләр көрмүш
халгын башына ачылан "ојунлар"а чинајәтдән башга нә ад вермәк
оларды?! Мән бир даһа шаир достумун поемасындан ашағыдакы
парчаны мисал кәтирмәли олурам:
Кор ејләди гәләбәнин парылтысы,
Кар ејләдн шүарларып шырылтысы.
Дүшдүк бнр дә "көчүрүлмә" ахынына,
Чоху һәсрәт доғмасына, јахынына.
Гарагапы!
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Дәһшәт онда иди ки, дағ јерләриндә јашамыш сојдашларымызын
чохусу Муған, Мил дүзләринин'jıcrn пглимпнә ујғунлаша билмәди,
гарынјаталағы, гыздырма кнмн горхулу хәстәлнкләрә јолухду,
мүалиҹә олуна бнлмәди, мәһв олду. Дәһшәт онда иди ки, һәмпн
гәрарлары вә чинајәт актларыны һәзырлајанлар бу фаҹиәләри
әввәлчәдән көрүрдүләр вә онларла мүбаризә апармағы "тәдбирләр"
плапына дахил едирднләр. Лакпи "тәдбпрләр" һәјата кечириләркән
"нә олур-олсун, көчүрүлмә баш тутсун" принснпп дпггәт мәркәзиндә
дајанырды. Тәки Мәркәзә көчүрүләнләрин сајыны артырсынлар.
Мәркәз нсә тэ'кидпэ буму тәләб едпрдн. Бу псә мнсанларын талејн
нлә ојнамаг демәк цаи
Јајлаглардан бош чөлләрә ендирилдик,
Дағда јанан очаг идик, сондүрүлдүк.
Тәзә јурда һәлә үрәк гыздырмадан
Јарымызы торпаг алды гыздырмадан
Гарагапы!.
Дағ әтринә apan чөлләр мөһтач вдн,
Дағ сујуна шорап көлләр мөһтач ндн.
Ҹијәрнмнз табламады бүркүләрә,
Үрәјнмиз дөзәммәди нткнләро.
Гарагапы!

Јахшы јадымдадыр, 1953-чү илин әввәлләри ндп, Зәнҝәзурун
(Гарагапынын) -бэ’зи кәндләрн кочүрүлмүшдү. Нөвбә бизим
кәндләрә чатырды. Бу фачиәләрә биринҹи рәвач "бығлы бәјин"—
Сталинин өлүмү бу иши мүәјјән мүддәтә тэ'хирэ салды.
53-үн март ајыны бир јада сал,
Ганад чырпыб, јерә дүшдү гоча "гартал".
Ешди бнзи бығларыны сшә-ешә,
FaiL'iap төкдү, леш арады. дөндү лешә
Гарагапы!
Ермәниннн чалдығына ојнајанды,
Бир әлијлә бу дүнјаны ојнадапды.
Binə дәјди һәр зәрбәнин бир учу да,
Дпләнчи тәк чөрәк алдыг шнш учунда,
Гарагапы!

Бәлн, "гоҹа гартал" јерә дүшдү, анҹаг бу фаҹиәләрн
төрәдәнләрлн чоху һәлә сағ иди, өз гәрарларыны бирдән-бирә
дәјишә билмәздиләр. Сојдашларымыз јени-јени мәһрумнјјәтләрлә
гаршылашырды. Көчүрүләнләри Азәрбајҹан һокумәти гәбул етмир,
керн дөнәиләри Ермәннстан рәһбәрләри говурдулар.
Фүрсәт дүшдү бир чохлары гајытдылар.
Јатан јурду силкәләјиб ајылтдыпар.
Бу вүсалын өмрү, һајыф, көдәк олду.
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Торпағымыз һагг дөјүлән дибәк олду,
Гарагапы!

һагг дөјүлдү, халг сөјүлдү, сојгырымына дүчар едилди. Бәс бу
иши, бу фачиәләри төрәдәнләр неҹә? Дојүлдүмү, сөјүлдүмү, иттиһам
едилдими? Хејр, совет ганунлары онлары мүдафиә едирди, бу
ганунлар бизә гаршы чеврнлмишдн. Бу һадисәләрә сијаси гијмәт
вермәк, ону бүтүн ајдынлығы илә дүнја демократијасына
чатдырмағын вахты јетмишднр! Бу функсијаны јалныз вә јалныз
"1997-ҹн илин адамы" фәхри биринчилијини газанмыш, мүдрүк
президентимиз һејдәр Әлијевин јени пмзаладығы фәрманла һәјата
кечнрмәк олар! Вахтында верилмиш бу фәрманы алгышлајырыг!
"Coc 'eoıemu, Wjaneap 1998-чиил.

Һ осип Пнфтолијев,
ӘзнзбаЈов рајонунун Пнраллакы гәсәбасиндәкн 168 сајлы орта
мәктабнн мүәллими

50 ИЛ ӘВВӘЛ АЗӘРБАЈЧАНЛЫЛАРЫН ERMƏНИСТАНДАН НӨВБӘТИ ДЕПОРТАСИЈАСЫ БАШЛАНДЫ
Дүнја азәрбајчанлыларынын (Чәнубн Азәрбајҹан, Орта
Асија, Күрчүстан, Шнмалн Гафгаз, Руснја, Јахын Шәрг вә с.) тарихи,
мәдәнијјәти, адәт-ән'әнәләри, абидәләри вә бәдии ирсн биканәлик
үзүндән һәлә дә ајрыҹа тәдгигат мөвзусуна чеврилмәјиб. Бураја
Ермәнистан азәрбајҹанлылары да дахнлдир. Ермәнистанда јашајан
азәрбајчаилылар һаггында нә ермәнн тарнхчиләри, нә дә өз
тарихчиләрнмиз самбаллы тәдгигат апармышлар. Буна .ҝөрә дә
онларын тарихи һәм ермәнн халгынын, һәм дә Азәрбајҹан халгынын
тарихиндән кәнарда галмышдыр. Белә олуб, халгымызын
Ермәннстан әразиснндән кәлән һәниртисини, тарихини, адәтəh' əhəciihii, јазысыны, торпаг алтында ујујан кнтабәләрини вә
тәсвнрләринн, даш сандугәләринн, ме'марлыг нүмунәләрнни вә
етнографнјасыны хариҹи сәјјаһларын јол гејдләриндән өјрәннрик.
һәмпн гејдләрин мүәллифләрн исә јерлн халгы јахшы
танымадыгларындан чохлу гејри-дәгнглпјә јол вермншләр.
Ата-бабаларымызын м©зарлары Ермәннстан торпағындадыр.
Ермәипстанын һәр гарыш торпағында, тарихиннн һәр сәһифәсиндә
сәләфләримизин изләри галыр. Заман кечәчәк тарнхн һәгигәтләр
а шка рла на ча гдыр.
1828-ҹи илдә руслар Ирәван галасыны аланда шәһәр оһалисннин
јетмнш фаизиндән чоху азәрбајҹанлылар олмушлар. Ирәван
губерннјасы Гафгазда јашајан азәрбајҹанлыларын сајы бахымындан
Бакы вә Кәнҹә губернијаларындан сонра үчүнчү јерн тутмушдур.
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Ермәнп тарпхчиси Ј. Шаһәзнз јазыр ки, 1827-ҹи илдә Ирәванда 2400
азәрбајҹанлы апләси (12 мпн нәфәр) јашамышдыр. 1828-чи ил
Түркмәнчај мүгавиләсмндән, азәрбајчанлыларын Ирана, 'Гүркијәјә,
ермәннләрин Иран nə Түркнјәдән Ермәнистана көчүрүлмәсмндән
сонра әһалпнин милли тәркнбн бело олмушдур: азәрбајҹанлылар—
1807 аилә (7331 нәфәр), ермәииләр—567 аплә (2369 нәфәрдән артыб
4132 нәфәрә чатмышдыр). Бурада 4 хан, 41 бәј в» султан анләси
(азәрбајҹанлы), 8 мәлнк во аға апләсп (ермәнп) јашајырды. 50 ахунд
вә молла, 13 кешпш вар иди. Ермәннстанын азәрбајҹанпылар јашајан
әразпсиндә—Гаракнлсәдә
(Сисјан),
Гафанда,
1'әмәрлидә,
Улуханлыда, Зәнкибасарда (Масис), Дәрәчпчәкдә, Ҝүлүдүзүндә,
Көјчә маһалында, Истнсуд», Ағбабада, Басаркечәрдә, Аллаһвердндә,
Ахтада вә башга јерләрдә һәлә дә бэ’зн абидәләрнмиз галыр.
Руспја имперпјасыида биринҹи дәфә кечприлән әһалинин
снјаһыја алынмасыиа көрә 1897-чи плдә Ирәван губернпјасында
313178 азәрбајҹанлы јашамышдыр. Ирәван губерннјасында
азәрбајчанлыларын әксәрндјәт тәшҝнл етдијинп сүбута јетирән даһа
бир факт вардыр. һовһаннес Шаһгахтуанын тәртиб етдији сијаһыја
көрӘ, 1410-ҹу илдән 1828-чн ипә гәдәр Ирәван ханлығыны ајры-ајры
вахтларда 49 хан ндарә етмишдир.
Тәәссүф кп, Гәрбп Азәрбајҹан (Ермәннстан) вә Ирәванын гәдпм
тарихи һаггында әлдә олан мэ’лумат чох аздыр. Буна сәбәб
иранлыларла османдылар арасында фасиләләрлә 366 пл дацзм едән
мүһарибәләр, шәһәрин 14 дәфә әлдән-әлә кечмәси вә нәһајәт 1679чу ил зәлзәләсп нәтичәснндә онун јерлә-јексан олмасыдыр.
Тарихи арашдырмалар сүбут едир ки, Ермәнистан азәрбајчанлылары һеч вахт оз вәтәнннә биканә галмамыш, ана јурдлары
сајдыглары бу торпағын мүгәддәратына анд бүтүн чидди
мәсәләләрнн һәллиндә һәмишә фәал мөвге тутмуш, ән ағыр анларда
белә өлүм-дирнм вурушмаларында мәрдлпклә ган ахытмыш,
чанларындан кечмишләр.
Бу күн гүрбәтдә галан вәтәнимнз Ермәнисганын әразиси сајылыр. Сән демә, талејин ганлы илләрн һәлә габагда иммш. XIX јүзнллијин ахыры вә XX јүзнллик Ермәнистан азәрбајчанлыларынын
һәјатында ән дәһшәтли ишкәнчәләр, гәтлләр, гырғынлар, сојгырымы олмушдур. Индики Ермәнистанын әразисиндә әввәлләр мөвчуд олан Ирәван губернијасынын Ирәван, Ечмнәдзин, Јенм Бајазид,
Газах-Диличан гәзапарында, Зәнкәзурда, Дәрәләјәздә, Тифлис губерннјасынын Лори-Пәмбәк (Борчалы маһалы) вә башга гәзаларында 2310
јашајыш мәнтәгәсиндән 200-и азәрбајҹанлыларын 1 щи. Ермәнистана
ермәниләрин бөјүк бпр һнссәси әсасән 1828-1830-ҹу илләрдә вә 19151918-чи илләрдә Ирандан, Түркпјәдән көчүб кәлмншләр. Бу һәгигәтн
1986-чы Илдә Јерсван Университстенин бурахдығы "Ермәнпстан вә
әтраф рајонларын топонимләр лүғәтп" дә сүбут едир.
1916-чы ил јанварын биринә олан мэ’лумата көрә, Ирәван
гәзасында 74,2 мин (48 фаиз), Зәнкәзур гәзасында 119,5 мин (53,3

фаиз), Јенн Бајазид гәзасында 50,7 мин (42 фаиз), Сүрмәли гәзасында
45 мнн, Дәрәләјәз маһалында 47 мин азәрбајҹанлы јашамышдыр.
XX әсрин әввәлләриндә ермәни милләтчнләри "pye гардашларына" архаланараг өз тарихи торпагларында јашајан азәрбајчанлылары планлы шәкнлдә доғма јурдларындан чыхармаға, гырмаға,
мнллп сојгырыма башламышлар. Әсрпн әввәлнндән 1988-1989-чу
плләрә гәдәр Ермәнистан азәрбајчанлылары дөрд дәфә планлы
шәкилдә говулмушлар: 1905-чп плдә, 1918-1920-чп илләрдә, 19481953-чү илләрдә вә 1988-1989-чу илләрдә.
Ермәнпстан азәрбајҹанлыларынын талејмндә фачиәләрлә долу 1905чи нл һаггында, тәәссүф ки, чох аз мэ'лумат вар. Ермәни мәнбәләриндә
бу дөврүн һадисәләри сахталашдырьшмышдыр. M. C. Ордубадинин
1911-чи иддә јаздығы "Ганлы илләр" китабы әсасән 1905-1906-чы
плләрдә Гафгазда баш верән ермәни-мүсәлман савашындан бәһс едир.
80 илдән артыг бир мүддәтдә бу китабын гадаған едилмәсиндә мәгсәд
әсл һәгигәтләрин кизләдилмәси олмушдур.
Әсримизин лап әввәлләриндә Ечмиәдзин гәзасынын Тәкијә
кәнди, башга 9 азәрбајҹанлы кәнди, Гафан рајонунун Кархана
кәнди, Татар кәнди, Зәнкәзур гәзасынын Охчу, Шабадин, Атгыз,
Ағуди, ВағуДи вә с. кәндләрн дағыдылмыш, күнаһсыз әНали
вәһшиҹәсинә күлләләнмишдир.
1918-1920-чи илләрдә Ермәнистан азәрбајчанлыларынын нөвбәти
сојгырымы олмушдур. 1918-ҹн илдә ермәни дашнак һөкумәтинин
әрази иддиалары Загафгазија халглары арасында ганлы вурушмалара, гачгынлара кәтириб чатдырды.
Зәнкәзур гәзасынын Күрдләр, Дулус, Әрәмис, Шәкн, Гызылчыг,
Јагублу, Шыхлар, Арыглы, Бәһрли вә башга кәндләрн дЈғыдылмыш
вә јандырылмышдыр. Үмумндјәтлә көтүрдүкдә, гәзада 115 кәнд
дағыдылмыш, 3257 киши, 2276 гадын, 2169 ушаг өлдүрүлмүшдүр.
Дәрәләјәз маһалынын Тарп, Терп, Котанлы, Чул, Көчбәј, Ахта,
Пашалы, Ҝүлүдүзү вә башга кәндпәри јерлә-јексан едилмиш,
әһалисинин әксәр һисеәси күлләләнмишдир. Кәнддән гачанларын
әксәријјәти Нахчывана пәнаһ апармышлар.
Совет һөкумәти гурулдугдан сонра Ермәнистан рәһбәрлији
јекҹинс ермәни республикасы јаратмаг үчүн јени фитнәләрә әл
атмышдыр. Белә фитнәләрдән бири дә һөкумәт гәрары илә
азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан зорла көчүрүлмәсидир. Үчүнчү
көчүрүлмә 1948-1953-чү- илләрдә олмушдур. Буна көчүрүлмә јох,
репресснја демәк даһа дүзкүн оларды.
Азәрбајчан Республикасынын Презтаенти Һејдәр Әлијевнн "19481953-ҹү илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнисган әразисиндәки тарихиетник торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы" һаггында
фәрманы бир чох гаранлыг мәсәләләрә, тарихи һәгигәтләрә ајдынлыг
датирмишдир. Бу фәрман сүбут едир ки, Ермәнисган азәрбајчанлылары
өз тарихи јурдларындан дүшүнүлмүш шәкиддә зорла көчүрүлмүшләр.
Биз үмвд едирик ки, һәмин сәнәдә мүвафиг олараг мәгсәдјөнлү ишләр
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көрүлаЧәк, һагг-әдаләт кеҹ-тез өз јолуна дүшәҹәҝдир. Ишғал алтында
олан әзәли торпагларымыз мөһтәрәм Президентимиз һејдәр Әлијевин
сә'ји сајәсивдә кери гајгарылачагдыр.
1948-1953-чү илләрдә Ермәнистан азәрбајчанлыларынын репрессијасы барәдә дүшүнүлмүш бир планы ачыгламаг исгәрдим. 1943-чү илдә
Теһран конфрансыида Совет-Иран мүнасибәтләрн мүзакнрә едпләркән,
ермәнн диаспору әлверишли мәгамдан истифадә едәрәк ССРИ харичи
ишләр назири В. Молотовдан хаһнш етмишднр ки, Ирапда јашајан
ермәнпләрпн ССРИ-јә (Ермәнистана) көчүрүлмәсмнә ичазә версии.
Молотов елә орадача Сталпнлә разылашдыгдан сонра ермәниләрин, көчүрүлмәсинә разылыг вермишдир. Бу фүрсәтдән истнфадә едән
Ермәнистан КП МК-нын бпринчи катибн Г. Аругјунов харичдәки
ермәнппәрин Ермәнистана кәтирилмәси плә әлагәдар азәрбајҹанлыларын Ермәнисгандан зорла көчүрүлмәсн барәдә гәрар гэ'бул
едилмәсинә напл олур. М.Ҹ.Бағыров вә Г.Арутјунов 1947-чи ил
декабрын 3-дә бу барәдә мәктуб имзалајырлар.
ССРИ Назирләр Совети 1947-чи ил декабрын 23-дә гәрар гәбул
едир. Сталинин имзаладығы бу гәрар ермәни диаспору үчүн
әввәлҹәдән һазырланмыш план, азәрбајҹанлыпар үчүн исә
көзләнилмәз зәрбә, ачыг-ашкар репрессија иди.
Гәрарда көстәрилирди ки, "көнүллүлүк" принсипи әсасында
көчүрүлән азәрбајҹанлылар Күр-Араз овалығында јерләшдирилсинләр. Бу онунла әсасландырылырды ки, Азәрбајчанда памбыгчылығын инкншафына ишчи гүввәсн лазымдыр. Ермәнистанын дағ
рајонларында јашајан азәрбајҹанлыларын аран рајонларына
көчүрүлмәси күтләви гырғына сәбәб олду. Онларын Ермәнистанда
галмыш јурд-јуваларына харичдән көчүб кәлән ермәниләр
јерләшдирилди.
Көчүрүлмә дүзкүн апарылмадығына көрә ермәниләр азәрбајчанлылары зорла сыхышдырыб ев-ешикләриндән чыхарырдылар.
Өз әмлакларынын бөјүк бир һиссәсини Ермәнистанда гојуб гачан
азәрбајҹанлылар өзбашына Азәрбајчанын мүхтәлиф рајонларына
сәпәләндиләр. Јечечнадзор, Әзизбәјов вә башга дағ рајонларындан
зорла Имишли, Салјан рајонларына көчүрүлән 10 минләрлә
әһалинин агибәти даһа кәдәрли олду. Иглимә ујғунлаша
билмәдикләри үчүн бу јерләрә кәләнләрин үчдә бири ачлыг вә
хәсгәликдән дүнјасыны дәјишди.
1949-чу илдә Ермәнистандан өзбашына көчәнләрин бөјүк бир
һиссәси ДГМВ әразисиндә мәФсунлашмышды. Вилајәтин ермәни
рәһбәрләри буна имкан вермир, мүхтәлиф бәһанәләрлә онлары
ДГМВ әразисиндән говурду. Нәтичәдә 1948—53-чү илләрдә
Ермәнистандан көчүрүлән азәрбајчанлылардан бир нәфәри дә
Дағлыг Гарабағда мәскунлаша билмәди. Сәриштәсиз рәһбәрләримиз ■1988—1989-ҹу илләрдә дә Ермәнистандан говулмуш
азәрбајчанлылары Дағлыг Гарабағда мәскунлашмаға гојмадылар.
Мән өзүм дә аиләмлә, гоһум-әграбдмла бирликдә 1988-ҹи илдә
Ермәнистанын Әзизбәјов рајонундан говулмушам. Биз. минләрлә
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азәрбајчанлы 1988-чи илин ијул ајында Шушаја пәнаһ кәтирдик.
Лакин бурада јашамаға гојмадылар, һамымызы Азәрбајчанын ајры-*
ајры рајонларына көчүрдүләр. Ермәниләрин һарајындан горхуја ду
шой Азәрбајҹан рәһбәрлијинин һадисәләрдән баш чыхармамасы,
ситуасијасыны дүзкүн гијмәтләндирә билмәмәси Гарабағда ермәнпләрин әл-голуну ачды. Инди чохларыны бело бир суал дүшүндүрүр:
гырғынларын, гачгынларын гаршысыны алмаг мүмкүн идими? Боли,
мүмкүн иди. Азәрбајчан рәһбәрлији әввәлҹәдән чәсарәт көсгәриб,
ДГМВ советинин гејри-гануни гәрарыны ләғв етсәјди, нөвбета
аддымлар атылмазды, ган төкүлмәзди вә адамлар өз доғма јурдларыны
гојуб гачмазды, торпагларымызын 20 фаизиндән чоху ишғал олунмазды
во бир милјондан артыг сојдашымыз гачгын дүшмәзди.
1988—89-чу илләрдә Ермәнистандан зорла көчүрүлмүш азәрбајчанлылар республиканын 51 инзибати рајонунда, 7 шәһәриндә
јерләшдирилмишдир. һалбуки онларын компакт һалында Дағлыг
Гарабағда мәскунлашмасы даһа әлверишли иди. Дағлыг Гарабағын
тәбии шәраити, тәсәррүфат истигамәтләри илә Ермәнистанын
азәрбајчанлылар јашајан әразиләринин чох бөјүк охшарлығы
вардыр. Бүтүн бу дејиләнләрдән јеканә бир нәтичә чыхыр ки,
Ермәнистандан азәрбајҹанлыларын зорла көчүрүлмәси ва говулмасы
дашнакларын әзәли арзулары олан тәкмилләтли Ермәнистан
Республикасы јаратмаг сијасәтинин нәтиҹәси олмушдур.
Азәрбајҹан Республикасынын Президенти һејдәр Әлијевин "1948 —
1953-ҹү илләрдә азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки
тарихи-етник торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы
һаггында"кы фәрманы тарихи јаддашымыза гајыдыш, чох бөјүк
әһәмијјәт кәсб едән бир сәнәддир. Сон ики јүзипликдә Гафгазда јашајан
азәрбајҹанлыпара гаршы мәгсәдјөнлү шәкилдә һәјата кечирилән етник
тәмизләмә вә сојгырымы сијасәти нәтичәсиндә халгььмьв ағыр
мәһрумијјәтләрә, милли фачиә вә мәшәггәтләрә мэ'руз галмышдыр. Бу
әдаләтсизлик кеҹ дә олса бејнәлхаж аләмә бүгүн тәфсилаты илә ајдын
олачаг. һагг-әдаләт зәфәр чалачаг.
"Халг гәзети". 10март 1998-чи wı.

Ә ли Рзајев,
Республика Инсан һүгугларинын Мүдафнә Комитәсинин
сәдри

ЧИНАЈӘТКАРЛАР ЧӘЗАЛАСЫНЫ АЛМАЛЫДЫР
Инсанлыға, һәр һансы халг вә милләтә гаршы едилмиш
тарихи әдаләтсизлик кеч-тез өз гијмәтини алыр. Азәрбајчанлыларын
Ермәнистан әразисиндәки тарихи-етник торпагларындан күтләви
сурәтдә депортасија олунмасы да бу гәбилдәндир. Ермәниләрин вә
онлара һавадарлыг едән кечмиш ССРИ рәһбәрлијинин көрүнмәмиш
зп

вәһшшшјиннн үстүндән узун илләр кечмр. Јалныз Азәрбајчан
мүсгәгиллик газандыгдан, һејләр Әлмјев һакимијјәтә кәлднкдән
сонра тарихин бу гара ләкәсннин үстүнә ишыг салмаг мүмкүн олду.
Президентин өтән илин ахырларында имзаладығы фәрман илк
нөвбәдә халгымыза гаршы дәвләт сәвнјјәсиндә һәјата кечирилмиш
тарихи чинајәтмн тәдгиг едплмәси, бејнәлхалг нҹтнмаијјәтә
чатдырылмасы мәгсәди дашыјыр. Республика Инсан һүгугларыны
Мүдафиә Комитәсмммн сәдри, o узаг кечмишин ҹаплы
шаһидләриндән бирм Әли Рзајевлә сөһбәтимиз бу һагдадыр.
- Әли мүәллим, һәм Инсан Һүгугларыны Мүдафиә Ҝомитәсинин
сәдрн, һәм дә довләт сәвијјәсннедә һәјата кечмрилмиш тарихи
ҹннајәтмн шаһиди кими Смзмн мүлаһызәләриниз охучуларымыз үчүн
мараглы ола биләр. ССРИ дөврүндә бу һагда данышмаг јасаг
едилмншди. Сәсммиз һеч јерә чатмырды. Смзҹә, Президемтин
пмзаладығы фәрманын әһәмијјәти нлк нөвбәдә нәдән ибарәтднр?
-Азәрбајҹан Президента һејдәр Әлијевин "1948-1953-чү млләрдә
азәрбајчанлыларын Ермәнисган ССР әразисиндәки тарихн-етник
торпагларындан күтләвн сурәтдә депортасијасы һаггында" 18 декабр
1997-чи ил тарнхлн фәрманы нстәр тарихи, нстәр сијаси, истәрсә дә
mə'həbh бахымдан чох бөјүк әһәмнјјәтә малнк дәјәрли бир
фәрмандыр. Фәрманда сон ики әсрдә Гафгазда азәрбајҹанлылара
гаршы һәјата кечнрилән мәгсәдјөнлү бтннк тәмизләмә вə сојгырымы
сијасәтинин маһијјәти ачыгланмыш, бу ммлли фачиәјә илк дәфә
олараг сијасн гијмәт аверилмишдир.
1948-1953-чү илләрдә, јә'ни куја халгларын достлуғуна әсасланан
кечмиш Советләр Бирлијинин мөвҹуд олдуғу сүлһ шәраитинидә
јашадығымыз бир вахтда Микојанын фитвасы вә Сталинин ирадәси
илә азәрбајчанлыларын инди Ермәнистан адландырЫлан әразидән
зорла депортасија олунмасыны мән һеч бир инсанлыға сығмајан
вәһшилик кими гпјмәтләндирәрдим. Истәр o вахтлар, истәрсә дә
сонралар етник тәмизләмә вә сојгырымына мәһз мүсәлман вә
түркдилли халгларын мэ'руз галмасы фактлары мәкрли бир
сијасәтин гурбаны олдуғумуздан хәбәр верир. Тәәссүф ки, 1948-53-ҹү
илләрдә БМТ вә дикәр нүфузлу бејнәлхалг тәшкилатларын
фәалнјјәт көстәрмәсинә, "Инсан һүгуглары һаггында" бәјаннамәнин
мөвҹудлуғуна бахмајараг, һеч бир бејнәлхалг тәшкилат бу гејриннсани аксијаја гаршы өз е'тпраз сәсини галдырмамышдыр. Бу күн
ермәниләрнн даһа да азғынлашмасынын бир гәбәби дә бнларын
чәзасыз галмасыдыр. Јә'ни дүнја иҹтимаијјәти бүтүн бејнәлхалг һүгуг
вә үмумбәшәри әхлаг нормаларыны тапдамыш Ермәнистаны
әввәлдән гәсбкар кими танымамыш вә пнсләмәмишдир. Дүнјанын
нәһәнк дөвләт башчылары, БМТ, ATƏT кими нүфузлу бејнәлхалг
тәшкилатлар Дағлыг Гарабағ проблеМинин сүлһ јолу илә һәлли
истигамәтиндә чалышсалар да, Ермәнистанын истәр 1948-53-чү
илләрдә, истәрсә дә 1988-чи илдә халгымыза гаршы төрәтдији
чинајәтләрә, күтләви гәтл вә гырғынлара биканә галырлар.
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Онларын һеч бири көрпәләрин борулара долдурулараг вәһшичәсинә
өлдүрүлмәсинә гаршы е'тираз сәсини галдырмамыш, сијаси-һүгуги
гијмәт вермәмишдир. Ахы, инсан һүгугуну бундан да кобуд шәкилдә
тапдаламаг мүмкүн дејил. Азәрбајчан Президента һејдәр Әлијевин
депортасија һаггында фәрманы, бу чинајәтләрин бејнәлхалг
ичтимаијјәтә чатдырылмасы саһәсиндә башланмыш иш, тарихи
һәгигәтләрин ачыгланмасы бахымындан да мүстәсна әһәмијјәтә
маликдир.
—Снз, 1948-1953-чү илләрдәки депортасија просесинин шаһидисиниз. O күнләри нечә хатырлајырсыныз?
—Јухарыда гејд етдим ки, инсанларын өз дәдә-баба
торпагларындан зорла чыхарылмасына вәһшиликдән башга гејри ад
вермәк олмаз. һәтта, депортасијанын өзү дә инсанлыгдан кәнар
үсулларла һәјата кечирилирди. Мән Ведибасар маһалынын Бөјүк
Веди кәндиндәнәм. Хатиримдәдир, 1951-ҹи илдә бизи көчүрәндә 5
јашым олса да, o дәһшәтли сәһнәләр горхулу нағыл кими көзүмүн
габағындан чәкилмир. Инсанлары һеч бир шәраити олмајан јүк
вагонларына долдурур вә Азәрбајчанын Аран јерләринә, илан
мәләјән чөлләринә говурдулар. Тәсәввүр един, дағда јашамаға
өјрәнмиш инсанлары 40 дәрәҹә истидә, евсиз-ешиксиз јашамаға
мәчбур едирдиләр. Гоҹалар, хәстәләр, көрпәләр чох вахт буна
дөзмүр, һәлак олдурдулар. Бизи Бејләган (кечмиш Жданов)
рајонунда совхозларын биринин' әразисиндә јерләшдирмишдиләр.
Јадымдадыр, совхозун әразисиндәки ушаг бағчасынын јахынлығындакы Коммунар бағында Сталинин бүсгү варды. Бизи баға
апарар вә бу маһныны охудардылар:
Коммууар бағына бнз кедәчәјик,
Сталин бабама күл дәрәчәјик.

Көрүн, биз нә арзујла јашајыр, Сталин исә бизим башымыза нә
ојунлар ачырды. 1956-чы нпдә јенидән өз доғма јурдумуза гајытмаг
бизә нәсиб олду. Она көрә гајыда билдик ки, артыг 1953-чү илдә
Сталин вәфат етмиш, јеринә Хрушшов кечмишди. һ әр јердә
шәхсијјәтә пәрәстишлә әлагәдар мүбаризә бащдгичышды Ev
сијасәтин гурбаны олдуғумуза көрә Сталиндән шәхси интигам алмаг
мәгсәди илр бизим кери гајытмағымыза манечилик төрәтмәдиләр.
Бу һеч дә бизә олан гајғыдан вә ја һуманистликдән ирәли кәлмирди.
Беләликлә, 9-чу синфи 1963-чү илдә Бөјүк Ведидә битирдим. Ону да
гејд едим ки, доғма јурдумуза гајытсаг да депортасија кизли формада
давам етдирилирди: ермәниләр бизи даим сыхышдырыр, бүтүн
васитәләрә әл атырдылар кн, чыхаг кедәк.
— Әли мүәллим, доғрудан да ән бөјүк фачиә одур ки,
азәрбајчанлылар башга дөвләтин әразисиндән јох, өз дәдә-баба
јурдларындан депортасија олунублар. Јә'гин ки, сизин нәслин
тимсалында да буну сүбут едән фактлар вар.
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-һаглысыныз, писаны дәһшәтә кәтирән тәкҹә ермәниләрин
халгымыза гаршы төрәтдикләрн чинајәтләр дејил. Әсас мәсәлә одур
ки, бүтүн бу тэ'гиблэр, репрессијалар өз доғма вәтәнимиздә баш
вериб. Ахы, инди Ермәнистан адландырылан әрази һеч вахт
ермәниләрмн олмајыб. Әсрин әввәлләриндә орада ермәниләри
бармагла сајмаг оларды. Буну тармхи мэ'хэзлэр дә сүбут едмр. Инди
бело чыхыр Ирәван губернијасы да дахил олмагла бир дөвләтин әсп
сакинләрнни кәтирпб Азәрбајҹанда јерләшдирибләр. Бу торпагда
јашајан азәрбајҹанлылар илләр боју дашнакларла мүбаризә
апармышлар. Бмзим нәсли көтүрсәк, бабам Аға Сүлејманов XIX
әсрин сонлары вә XX әсрин әввәлләринДә Ирәван губернијасынын
сајылан әсилзадәләриндән олмуш, Веди наһијјәсинин главасы
вәзифәсиндә чалышмышдыр. Өз евиндә мәктәб ачыб чамаата дәрс
кечиб. Губернијадан савадлы, елмлп адамларын чыхмасьища әвәзснз
хидмәтләри олуб. Дајым Ағамирзә бәј Петербургда тәһсил алмыш,
мүһәндис кими Ведибасардакы Дәвәли семент заводунун вә Нахчыван
дуз мэ'дэнлэринин өзүлүнү гојанлардан олуб. Бунлары демәкдә
мәгсәдим одур ки, бу дијарда мәһз азәрбајҹанлылар јашамышлар.
Ди^әр дајым Сејфулла Сүлејманов исә Ведибасарда ермәни
дашнакларына гаршы апарылан мүбаризәнин тәшкилатчысы олуб. O,
1917-411 иддә Аббасгулу бәј Шадлинскинин сәдрлији илә јарадыпан
Милли Мүгавимәт һөкумәтиндә Харичи Ишләр идарәсинин рәиси
кими ермәниләрлә ганлы дөјүшләрдо иштирак едиб. Шәхси тәшәббүсү
илә Бакыја ҝәлиб ки, орада Веднбасар маһалыны Азәрбајҹанын тәркиб
һиссәси кими танысынлар. 1943-чү илдән фәхри чекист олан дајымын
бүтүн чидд-чәһдләринә бахмајараг, o вахткы рәһбәрлик белә бир аддым
атмаға ҹүр’әт етмәјиб.
Даһа сонралар Нахчыванда февгэл'адэ комиссар ишдәјән C. Сүлејманов Нахчыван, Ведибасар, Гәмәрли, Ирәван, Зәнкәзур вә с.
бөлмәләрдән дашнак һәрби гүввәләринин чыхарылмасында бөјүк
хидмәтләр көсгәриб. Чохлары инди дә билмир ки, о вахт Нахчыванын Ермәнистанын тәркибинә дахил едилмәсинә арамсыз чәһд
көстәрилирди. Бу чәһд реаллашмаг үзрә иди. Мәһз Сүлејманын вә o
вахт Нахчыван ингилаб комитәсинин сәдри ишләјән Баһадур Вәлибрјрвун сајыглығы вә көмәји сајәсиндә бунун гаршысы алынды вә
Нахчыван Азәрбајчанын тәркибиндә сахланылды. Бах, гәдим Азәрбајчан дијарында белә мәрд оғуллар јетишмиш, дашнакларла мүбаризә апармышлар. Тәәссүф ки, онларын бир чоху сонралар бөјүк
империја сијасәтиннн гурбаны олдулар. Елә адыны чәкдијим Сејфулла Сүлејманову Иранда ССРИ-нин консулу ишләдији вахт—1947-чи
илдә зәһәрДәјәрәк а рада н көтүрдүләр. Азәрбајчанлыларын 1948-чи
илдә өз доғма јурдларындан күтләви депортасијасы әрәфәсиндә
халгымызын сөзү кечән нүфузлу оғулларынын арадан көтүрүлмәси
дә мәһз бу мәкрли сијасәтин гырылмаз һәлгәләрирдәндир.
Бүтүн бунлары демәкдә мәгсәдим одур ки, халгымыз бүтүн
дөврләр боју бу сојгырымы, сијасәтинә гаршы чарпышмыш,
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шәһидләр вермишдир. Е'тираф етмәлијик ки, баш£1кй>1за кәтиридән
мүсибәтләрдә ермәни шовинистләри вЬ ССРИ рәһбәрлијинин чинајәткар әмәлләри илә јанашы o дөвркү Азәрбајчан рәһбәрлијинин дә
тәгсири олмушдур. Елә сон дөврү көтүрәк. 1988-чи илдә мүнагишәнин әввәлиндә Азәрбајҹанын кечмиш рәһбәрлији сојдашларына көмәк әли узатсајды, халга зидд мөвге тутмасајды ермәниләр
бу чүр ганлы әмәлләр төрәдә билмәзди.
Бу күн Азәрбајчана һејдәр Әлијев кими дәмир ирадәли, мүдрик
дөвләт башчысы, өз халгыны үрәкдәа севән бир шәхс рәһбәрлик
едир. Инанырыг ки, онун рәпбәрлији алтыида.бу чинајәтләри
төрәдәнләр өз чәзаларына чатачаглар.
-Тәкчә депортасија фактынын өзү инсан һүгугларынын ән кобуд,
ҹинајәткар шәкилдә позулмасы демөкдир. Президент фәрманындан
прәли кәлән вәзифәләрин јеринә јетирипмәсиндә башчьшыг
етдијиниз комитә чох иш көрә биләр. Бу саһәдә нә кими
планларыныз вар?
-Инсан һүгугларыны Мүдафиә Комитәси 1995-чи илин
сонларында рәсмән гејдә алыныб. Лакин мүәјјән чәтинликләрлә
үзләшмишик. һәлә дә ишләмәјә јеримиз јохдур. Президент
Апаратына мүрачиәтимиздән сонра Бакы шәһәр Ичра һакимијјәти
гаршысында бу һагда мәсәлә галдырылыб. һәләлик бизә бир нечә
отаг тапыб вермәк мүшкүл мәсәләјә дөнүб. Лазыми шәраитимиз
олса бу истигамәтдә көрүлән ишләри әлагәләндирә биләрик,
депортасија илә әлагәдар сәнәд, дәлил вә сүбутларын топланмасы
ишинә көмәјимиз дәјәр.
Јери кәлмишкән гејд едим ки, бизим әсас вәзифәмиз инсан
һүгугларынын позулмасы һалларынын арадан галдырылмасы
јолунда игтидара көмәк етмәкдир. Чүнки һүгугу тапданан адамын
сөзү кедиб игтидара чатарса, o һеч вахт дикәр тәшкилатлара,
мәсәлән, "Азадлыг" радиосуна мүрачиәт етмәз.
• Һаггында сөһбәт ачдығымыз тарихи сәнәдин ардынча
Азәрбајчан Президентинин "Инсан вә вәтәндаш һүгугларынын вә
азадлыгларынын то'мин едилмәси саһәсиндә тәдбирләр Ј1 аггында"
фәрман имзаламасы дөвләт башчымызын һәмин мәсәләјә нечә бөјүк
әһәмијјәт вердијини көстәрир. Нәинки әлагәдар тәшкилатлар, еләчә
дә өлкәнин һәр бир вәтәндашы бу ишә фәал сурәтдә гошулмалы,
әлиндән кәлән көмәји көстәрмәлидир.
Сеһбәти јаздылар:
Елман ГӘДИРЛИ.
Холил ЧАББАРОВ.
"Республтса"нын м^хбирләри.
"Республика". 24март 1998-чи ил
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'Гоғрул МусиЈсв,
Л Јорбнјчнм Рссиубликнсы Прокурорлукунда јнрнлылмыш
ininin груиунун сәлрн, Raııı одлнјјә мүшавнрн

“ДЕПОРТАСИЛА” МӘЧБУРИ ГОВУЛМА
ДЕМӘКДИР
Азәрбајҹан Республпкасынын Президента мөһтәрәм
һејдәр Әлијевпн "1948-1953-ҹү нпләрдә азәрбајҹанлыларын
Ермәнистан ССР әразисиндәкн тарихи-етник торпагларындан
күтләви сурәтдә депортаснјасы һаггында" 1997-чи пл 18 декабр
тарпхлп Фәрманынын Азәрбајҹан халгынын тарихпндә мүстәсна
әһәмпјјәти вардыр. Ona керә ки, депортасија фактыныи һәртәрәфли
арашдырылыб өјрәкилмәси, халгымызын башына кәтирилән
ишкәнчәнин, әзаб-әзијјәтшј вә мәһрумијјәтләрин дәрк едилмәси
демәкдпр, мүхтәлиф дөврләрдә Азәрбајчан халгына гаршы
јермдилмиш шовинист сијасәти анламаг демәкднр, халгымызын өз
тарнхннә гијмәт вермәси, ајыг олмаға чағырыш демәҝдмр. Г>у сәнәд
Азәрбајҹап халгынын башына кәтирилән мүсибәтләрн бүтүн дүнја
халгларынын диггәтинә чатдырмаг демәкднр.
Одур кп, бу Фәрман Республика Прокурорлуғунун кениш
әмәлијјат мүшавпрәснндә мүзакнрә еднлмиш, Фәрманын ичрасы илә
әлагәдар Азәрбајҹан Республикасы Баш Прокурорунун әмри илә
ишчн групу јарадылмыш вә тәдбирләр планы һазырланараг ардыҹыл
һәјата кечинрлмәјә башланмышдыр.
Белә ки, азәрбајчанлыларын депортасијасына данр кечмиш ССРИ
Назнрләр Советиннн гәрарлары бүтүн табе прокурорлуглара
көндәрилмиш, һазырда бунлара данр pə'j вә тәклмфләр өјрәнилир.
һәмин гәрарларын гэ’бул еднлмәсннә әсас олмуш сәнәдләрин
мүәјјән едндмәси хүсусн әһәмијјәт кәсб етднјнндән бу нстигамәтдә
дә зәрурп ншләр көрүлүр.
Фәрманын изаһы илә әлагәдар прокурорлуг ишчиләри күтләви
информасија васнтәләрнндә чыхышлар едир, азәрбајҹанлыларын
Ермәннстан ССР әразисиндән депортасија олунмасы мәсәләләрини
тәдгиг едән алим вә зијалыларла көрүшләр кечирилир.
Ону да гејд едим ки, республика Президентинин ады чәкилән
Фәрманынын маһијјәтини вә ваҹиблијини нәзәрә алараг онун
өјрәнилмәсинә Республика Прокурорлуғу Кадрлар Идарәсинин.
тәдрнс мәркәзиндә тәшкмл еднлмиш курсларда хүсуси јер вернлмиш,
бу мәсәлә ајрыҹа мөвзу кими тәдрис планына дахил олунмушдур.
— Тоғрул мүәллим, дедијиниз кими, прокурорлуг органлары
депортасија
илә
әлагәдар
сәнәдләри
арашдырыр.
Бу
арашдырмаларын илкин нәтиҹәси һансы гәнаәта кәлмәјә әсас
вернр?
— Билдијиниз кими, азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР
әразисиндәки тарнхи-етник торпагларындан депортасија едилм£синә
һүгугп әсас кечмиш ССРИ Назнрләр Советнннн сәдри И. Сталинин
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нмзаладығы "Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә дикәр
азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчан ССР-нин Күр-Араз овалығына
көчүрүлмәси һаггында" 1947-чи ил 23 декабр тарихли 4083 нөмрәли
вә "Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә дикәр азәрбајчанлы
әһалинин Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси
тәдбпрләрп һаггында" 1948-ҹн гш 10 март тарихли 754 нрмрәли
гәрарлар олмушдур.
1947-ҹп нл 23 декабр тарихли гәрарын биринчн бәнднндә
көстәрнлир: "1948-50-чн нлләрдә Ермәннсган ССР әразисиндән
көнүллүлүк әсасында 100 мнн нәфәр, o чүмләдән 1948-чн нлдә 10
мин, 1949-чу нлдә 40 мин вә 1950-чн илдә 50 мпн колхозчу вә днкәр
азәрбајчанлы әһалн Азәрбајчан ССР-нин Күр-Араз овалығына
көчүрүлсүн".
Лакин һәмнн бәнддән вә үмумнјјәтлә, бүтөвлүкдә бу вә сонракы
гәрардан ачыг-ашкар корүнүр кн, бурада "конүллүлүк" прннсиппнин
гејд едилмәси јалныз rəpapa һүгугн дон кејиндир1 шмәсн мәгсәдн
дашыјыр. Зорла кочүрүлмәлн азәрбајчанлы әһалинин мигдарынын
әввәлҹәдән мүәјјән едилиб көсгәрилмәсн озү-озлүјү)шә көнүллүлүк
принсипинн тамамилә пуч еднр вә гәрары әслиндә етник тәмизләмә
вә харичдә јашајан ермәннләрпн Ермәннстан ССР-ә кәтирилмәсн
мәгсәди дашыдығыны сүбут едир. Гәрарын 11-ҹн бәндинә әсасән
Ермәнистан -ССР Назирләр Советннә нҹазә верилир ки,
азәрбајчанлыларын көчүрүлмәсн нәтичәсиндә бошалдылмыш ев вә
тикнлпләрдән харичдән кәлән ермәннләрнн мәскунлашмасы үчүн
нстифадә етснн. Тәсәввүр един ки, азәрбајчанлылар өз дәдә-баб^
торпагларындан зорла говулмуш, әлләрпннн габары һесабына гуруб
јаратдыглары ев-ешнкләрп вә с. дашынмаз әмлаклары нсә харичдән
кәлән ермәнн милләтнндән олан шәхсләрә вернлмишдир.
Билдпјпмиз кими, фактики олараг 1948-1953-чү плләрдә 150 мпндән
чох азәрбајчанлы Ермәнистан ССР әразнспндәкп дәдә-баба
јурдларындан күтләви сурәтдә вә зоракылыгла сүркүн олунмушдур.
Апарылмыш арашдырма нәтичәспндә бпр нечә мүһүм сәнәд
мүәдјән едилмншдир. һәмин сәнәдләр депортаснјанын даһа әввәлләр
^азырланмасы
планынын
мовчудлуғуну,
күтләвп
мәҹбурн
, говулманын ермәни мплләтчиләринин вә o вахткы ССРИ
рәһбәрлијинин мәгсәдјөнлү сијасәти әсасында кениш мнгјасда һәјата
кечирплднјинн көстәрнр. Белә ки, 1941-1945-ҹи плләр Nryhaрнбәсинин гуртармасындан ҹәмн бнр нечә • ај кечдпкдән сонра
ермәниләрин харпҹдән совет Ермәнистанына гајытмасына даир
тәдбирләр һазырланмыш, бу барәдә ССРИ Халг Комнссарлары
Совета 1945-ҹн ил нојабрын 21-дә хүсуси гәрар гэ’бул етмишдир.
Даһа сонра ССРИ Алп Советинин Рә'јасәт һеј'әти өзүнүн 1946-чы ил
19 октјабр тарихли фәрманы илә хариҹдән кәлән ермәшшәр үчүн ән
садәләшдирнлмиш гајда тәтбиг едәрәк ССРИ-јә дахил олдуғу андан
онлара ССРИ вәтәндашлығы верилмәсини нәзәрдә тутмушдур.
Фикнр вернн, бу гәрар o заман мөвчуд олан авторптар-тоталнтар
режимдә, репресспјаларын һөкм сүрдүјү заман гэ'бул едилмншднр.
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Демәли, иттифаг дөвләтинин рәһбәрлији Бөјүк Вәтән мүһарнбәсиндә рвәзсиз хидмәтләри олмуш, оғуллары көстәрдикләри
рәшадәтләрлә фәргләнмиш, нефти мүһарибәнин гәләбә илә
нәтичәләнмәсиндә һәлледичи амилләрдән сајылан бүтөв бмр халга
гаршы күтләвп сурәтдә депортасија сијасәти, диҝәр бир халга—
срмәниләро псә "үстүнлүк һүгугу" верилмәси сијасәтн һәјата
кечирмншдир.
. Јухарыда кестәрилән һүгуги актлар кечмиш Совет Иттифагынын
әсас гануну һесаб сдмлән 1936-чы ил ССРИ Конститусијасыны кобуд
сурәтдә поз.чГагла, ССРИ рәһбәрлији тәрәфиндән Азәрбајҹан
халгына 'вә үмумијјәтлә, инсанлыға гаршы ачыгдан-ачыға
һөрмәтсизлик нүмајиш етдирмэклэ гэ'бул олунмушдур. һәмин
Конститусијанын 123-чү маддәспндә көстәрилирди ки, ; ССРИ
вәтәндашларынын һүгуг бәрабәрЛији сарсылмаз ганундур. Ирги вә
милли мәнсубијјәтиндән асылы олмајараг вәтәндашларын
һүгугларынын həp јансы шәкилдә позулмасы, ачыг-ачығына вә
долајыјолла онлара устүнлүк верилмәсп, һәмчинин ирги вә ја милли
мүстәсналығын јахуд нифрәт вә еҮинасызлығын həp ҹүр тәблиғи
ганунла чәзаландырылыр". Буна бахмајараг, јухарыда садаландығы
кимп һәмин доврдә фактики олараг ермәниләрә мүстәсна һүгуглар
верилмиш, азәрбајҹанлыларын нсә һүгуглары тапдаланмышдыр.
ССРИ Иазирләр Советинпн көстәрилән гәрарлары бејнәлхалг
һүгуг нормаларына да зиддир. Мэ'лум олдуғу кими, Бирләшмиш
Милләтләр Тәшкилаты 1948-ҹи ил декабр ајынын 10-да "Инсан
һуүгуглары һаггында Үмумп Бәјаннамә" гэ'бул. етмишдир.
Бәјаннамәнин 7-чи, 9-чу вә 13-ҹү маддәләринә әсасән инсанлар
ганун гаршысында бәрабәрдирләр вә həp һансы бир дискри/шнаснјадан бәрабәр гајдада ганунла мүдафиә олунурлар, həp бир
инсан өлкә дахилиндә сәрбәст һәрәкәт етмәк вә həp бнр вәтәндаш
довләтин һүдудлары дахилиндә јашајыш јери сечмәк һүгугуна
маликдир, һеч ким өзбашына говула билмәз. ССРИ Назирләр
Советинин мэ'лум гәрарлары исә Бәјаннамә лајиһәсинин мүзакирә
едилдпји дөврдә гэ'бул олунараг, әсасән бәјаннамә гэ'бул
едилдикдән сонра иҹра олунмуш вә беләликлә, Бәјаннамәдә нәзәрдә
тутулан инсан һүгуглары азәрбајчанлылара мүнасибәтдә ҹинајәткарҹасына тапдаланмышдыр.
һабелә апарылмыш арашдырмалар заманы мүәјјәи сдилмишдир
ки, ССРИ Назирләр Советинин мэ'лум гәрарлары мәхфн олмаса да,
һәмин дөврдә мәтбуатда дәрч едилмәмншдир.
— Бәс депортасија илә бағлы Президент Фәрманынын пҹрасыны
tə'mhh етмәк үчүн даһа һансы ишләрин көрүлмәсини зәрури һесаб
едирсиниз?
— Бу мәсәлә Азәрбајчан Республикасы Милли Мәҹлисиндә
кениш мүзакирә олунараг хүсуси гәрар гэ'бул едиләҹәк. Азәрбајҹан
халгынын башына кәтирилән бүтүн мәшәггәтләр әтрафлы
ачыгланаҹаг. ССРИ һөкумәтинин бу һәрәкати антиконстмтусион вә
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бејнәлхалг һүгуг нормаларына зпдд, миллн мәнсубнјјәтә көрә дөвләт
сәвијјәсиндә тэ'гиб, кеносид кпмп гијмәгпәндирилмәли, хүсуси
бәјанат гэ'бул едиләрәк Бпрләшмнш Мшләтләр Тәшкилатына,
Авропа Шурасына вә дикәр рекионал бејнәлхалг тәшкилатлара,
еләчә дә бүтүн өлкәләрпн парламентләрннә көндәрнлмәлидир.
һәмчиннн, республиканын ајры-ајры довләт органларынын вә
ичтиман тәшкилатларынын дахил олдуглары бејнәлхалг гурумлара
азәрбајчанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихи-етник
торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы фактыны чатдырмалары да, зәннимчә, зәруридир.
Азәрбајҹанлыларын депортасија едилмәсинин Русија Федераснјасы тәрәфиндән гејрн-ганунилијинин е'тираф олунмасы вә писләнмәси дә вачмблчр.
Ону да гејд етмәк истәрдим ки, сон ики әсрдә Азәрбајчан
торпаглары һесабына букүнкү Ермәнистан дөвләтинин јарадылмасы
просесини әкс етдирән бүтүн сәнәдләрин әлдә едилпб күллијјат
шәклиндә нәшр олунараг халга вә бејнәлхалг ичтимаиуэтэ
чатдырылмасына да чидди еһтијаҹ вардыр.
— Сиз мүсаһибәниздә бир чох мәтләбләрә ајдынлыг кәтирдиниз,
кечмиш ССРИ рәһбәрлијинин гәрарларынын һүгугп бахымдан гејригануннпијини конкрет фактларла әсасландырдыныз. Мүсаһибәјә
көрә сизә миннәтдарлығымы билдирирәм.
— Сағ олун, мүсаһибәнин сонунда бир даһа Фәрманын
әһәмијјәтинә тохунараг билдирмәк истәјнрәм ки, Фәрман дикәр
дәјәрләри илә јанашы бөјүк мә'нәви-тәрбијәви гүввојә малик тарихи
сәнәддир. Халгымызын үмуммилли- бирлијиннн моһкәмпәндирлимәсиндә, Tapırxu һагсызлыглара вә әдаләтспзлнкләрә гаршы
нифрәт һиссинин ашыланмасында, вәтәндашларымыз, хүсусилә
кәнчләримиз
арасында
вәгәнпәрвәрлик
руһунун
күчләндирилмәсиндә онун чох мүһүм әһәмпјјәтн вардыр.
M усаһибәни апарды:
Мусоллим ҺӘСӘНОВ
"Халггәзепш". 29март 1998-чи ил.

Ш аЬсэпэм ӘЈШ ЈЕВА,
Бакы Ш әһзр Прокурорлуғунун чннајот ншлзрн үзрә моккәмз
глрарларынын гануннлнјинз нәзарот шо'бэсинин прокурору

МӘКРЛИ СИЈАСӘГИН ДАВАМЫ
Азәрбајҹан Республнкасынын президенти чәнаб һ.
Әлијевпн өтән пл декабрын 18-дә вердпји "1948-1953-ҹү штләрдә
азәрбајҹанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихи-етник
торпагларындан күтләви сурәтдә депортаснјасв!, һаггында" фәрман
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халгымызын чохданкы пстәјпнп нфадә едән чох мүһүм тарихи,
cııjacıı вә һүгугп сәнәд сајылмалыдыр. Ады чәкилән фәрманла
дөвләг комиосијасы јарадылмасы вә ona шәхсән олкә президептинин
рәһбәрлпк етмәсн һејдәр Әлијевин бу ағрылы проблемә нечә бөјүк
мәс'улијјәтлә јанашдығына әјани сүбутдур. Ејнп заманда бу
дәһшәтли әдәаләтсизилијин тәдгигн барәдә мөһтәрәм президентпмпзпн рәсмп фәрман вермәси jetın вә тарпхи бир мәрһәләнип
бүнөврәсинпн гојулдуғуну костәрпр. һәмин сәнәдин бөјүк милли,
стратежп әһәмијјәгн вар. Инди азәрбајҹанлыларын сон нәфәринәдәк
Ермәнпстаи әразиснндән чыхарылмасына да cııjacıı гијмәт вермәк,
бу барәдә дүнја ичтимаијјәти, бејнәлхалг тәшкилатлар гаршысында
мәсәлә галдырмаг үчүн тутарлы әсас да вардыр.
һеч кәсә сирр дејилдмр кп, соп ики әср әрзпндә азәрбајчанлылара
гаршы тәтбиг едилән етннк тәмизләмә вә сојгырымы сијасәтннин
мүртәҹе маһпјјәтп, онун халгымызы ағыр мәһрумијјәтләрә,
мәшәггәтләрә, күтләвп гырғынлара мэ'руз гојмасы индијәдәк бу
гәдәр гәтпјјәтлә ачыгланмамыш, е'лаи олунмамышды. Кечмиш
ССРИ мәканында импсрнјапәрәсг довләт башчыларынын јеритдији
спјасәгдә Азәрбајчан һәмпшә диггәт мәркәзиндә олмушдур.
Өлкәмизин чох әлверпшли тәбии-чоғрафи шәраитн, зәнкин
еһтијатлары, јералты сәрвәтләрн һәмпшә бәдхаһларымызда
пахыллыг, достларымызда ссвинҹ һисси доғурмушдур. "Бөјүк
Ермәнистан" дөвләтп јаратмаг арзусу илә јашајаи үздәнпраг
гоншуларымыз мәгсәдләринә чатмаг үчүн бүтүн васитәләрдән
истифадә едир, мәрһәлә-мәрһәлә планларыны һәјата кечирмәјә
чалышырлар. Азәрбајҹана вә үмумнјјәтлә азәрбајҹанлылара гаршы
кпн-күдурәтини ермәниләр һеч вахт кпзләтмәмишләр.
1897-ҹп пл снјаһыјаалынмасына көрә Ирәван губернијасында
313178 азәрбајҹанлы јашамышдыр. Ермәнн тарихчпләрпнин өзләри
дә (һованес Шахатунпннн тәртиб етдпјп хронолокијада көстәрилир
кп, Ирәван ханлығыны 1441-ҹи илдән 1828-ҹн иләдәк азәрбајҹанлы
ханлар, бәјләр, пашалар ндарә едирдп) е'тираф еднрләр ки, Ирәван
әсасән азәрбајҹаплыларын мәскунлашдығы мәркәз олмушдур.
Орада хан сарајлары, мәсҹмдләр, мәдрәсәләр үстүнлүк тәшкил
етмпшдпр.
Ҝөркәмлп алим вә тәдгигатчылар бпр јана, лап ермәни
тарпхчпләрп дә Гафгазда ермәниләрин ја олмадығыны, ја да чох
чүз'и сајда олдуғуну е'тираф етмәјә мәҹбур олмушлар. XIX әсрин
әввәлләрпндә ханлыгларын мәркәз шәһәрләриндә козә чарпан
ермәнпләр узаг јерләрдән кәлиб имкаилы адамларын гапысында һәм
мөвсүми пшләр корүр, һәм дә нөкәрчилпк едпрдиләр. В.П. Величко
бу барәдә јазырды: "Ишғал олуиан (руслар тәрәфпндән—ред.)
әразпләрпн јерли әһалиси ришхәндлә шикајәтләннб бизә дејирди ки,
бпзп бпзнм дүнәнкп нокәрләримпз олан ермәниләр үчүн ишғал едән
руслар һарададыр? Дөвләти бу јарамаз адамлара вермәк үчүн
вурушмаға дәјәрдими?" ("Гафгаз" с. 86).
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һәлә 300 ил әввәл "Авропаја пәнчәрә ачан" рус императору I
Пјотр Чәнуба көндәрдији акентләринә тапшырырды ки, орада
Русијанын кпмә архалана биләчәјини мүәјјән етсинләр. Елә o
вахтлар ашкар едилмишди ки, сатгынлыг вә хәјанәт етмәк
хүсусијјәтләри ермәниләрә хасдыр. Лакин онлар алчаглыға нәјинсә
хатиринә кедирләр. Ермәниләри тәдричән Иран вә Түркијәдән
Азәрбајчана—Гарабаға, Көјчәјә, Ирәван ханлығына, Зәнкәзура
кәтирмәјә башладылар.
Совет дөврүндә дә ермәни лоббиси өз мәкрли нијјәтләрини һәјата
кечирмәк үчүн дәфәләрлә чәһд көстәрмиш, нәһајәт, Ермәнистанда
јашајан азәрбајчанлыларын өз доғма јурд-јуваларындан говулмасы
барәдә дөвләт сәвијјәсиндә гәрар чыхарылмасына наил олмушлар.
Үмумијјәтлә исә азәрбајчанлыларын Ермәнистан әразисиндән
көчүрүлмәси—депортасијасы үч мәрһәләдә һәјата кечирилмишдир:
I мәрһәлә—1905-07-ҹи илләр, II мәрһәлә 1918-20, III мәрһәлә 194853-чү илләр. Сонунчу мәрһәлә башланмаздан әввәл 1948-чи илдә
ермәниләр планлы сурәтдә азәрбајчанлыларын јашајыш вәзијјәтини
кәркинләшдирирдиләр. Јереванда Азәрбајчан дилиндә фәалијјәт
көстәрән тәһсил мүәссисәләрини бағладылар. Јерли азәрбајчанлы
кадрлар һазырламаг чәтинләшди.
Бунунла белә, 1948-53-чү илләрдә депортасија олунанларын бир
һиссәси јени иглим шәраитинә өјрәшә билмәмиш вә јенидән доғма
јурдларына гајытмышдылар.
Бәлалардан бири дә будур ки, һәлә 1828-чи илдән башлајан фачиә
барәдә сөһбәәт ачмаг, мәтбуатда чыхыш етмәк бөјүк рисг демәк иди.
Мүәллифи ја Сибир көзләјирди, ја да башга чүр ағыр чәза. Одур ки,
һәр шеји анлајан, баша дүшән алнмләримиз вә тарихчиләримиз ән
јахшы һалда сусмағы үстүн тутурдулар. Ағлы кәсән һәр кәс билирди
ки, 1828-чи илдә әсасән азәрбајчанлыпардан ибарәт олан Ирәван
ханлығында вур-тут 14000 ермәни јашајырдыса (онлар да елә
азәрбајчанлыларын хидмәгиндә идиләр), инди онларын сајы үч
милјона чатыб.
Азәрбајчанлы әһалијә гаршы јөнәлдилән тәдбирдә бир детал да
диггәти чәлб едир: әкәр ермәниләрин харичи өлкәләрдән индики
Ермәнистан әразисинә көчүрүлмәси бир нечә ил әввәл планлы
шәкилдә һәјата кечирилирдисә, азәрбајҹанлыларын јашадыглары
кәндләри бошалтмаг үчүн чох гыса вахт верилирди.
"Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы
әһалинин Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси
һаггында" ССРИ Назирләр Советинин 1947-чи ил 23 декабр тарихли
гәрары бир даһа көсгәрир ки, тәгрибән 160 ил әрзиндә
азәрбајчанлылара гарщы ардычьшлыгла, систематик сурәтдә вә
гәддарлыгла
кеносид
сијасәти
јеридилмишдир.
Әслиндә
дашнакларын сијасәти илә коммунистләрин, империјапәрәст дөвләт
башчыларынын јеритдикләри сијасәт үст-үстә дүшүрдү.
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Ермәниләрин башга өлкәлордән кәтнрпләрәк азәрбајҹанлылар
јашајан кондлордо јерләшдирнлмәсм үчүн ССРИ Назнрләр Совети
1945-ҹм ил нојабрын 21-до хүсусм гәрар го'бул етмншди. Орада һәр
шеј олчүлүб-бпчнлмиш, бүтүн деталлар нозорә алыммыш во вахт
ајрылмышды. Өзү до бу тәдбирп елә гәләмә вернрдиләр ки, куја һеч
бпр чыхыш јолу олмајам ермәннләри јерлошдирмок үчүн чанфәшанлыг сдплпр, лаким hop шсј азорбајчанлылары јашадыглары
јерләрдән говмаға, орада ермошшәрдон ибарәт республика
јаратмаға хидмәт едирдн.
ССРИ Назмрләр Советмнмн 1947-ҹм ил 23 декабр тарихли во 1948чи ил 10 март тарихли гәрарлары Азорбајчан халгына гаршы
јөнәлдилән гаты чинајот акты сајылмалыдыр. Һәмин гәрарлара
әсасән 1948-53-ҹү иллордә Ермәинстан ССР әразнснндә јашајаи
азәрбајҹанлыларын 150 мин нәфәрн доғма јурд-јуваларындан зорла
чыхарылмыш, адн инсанн давраныш иормалары кобудҹасына
позулмагла онлар әсл репрессијаја мо'руз галмышдылар. Минләрлә
адам, хүсусилә ушаглар во гоҹалар кәскин иглим дәјишиклијинә,
физики ағырлыглара дөзмәјәрок һәлак олмушдулар. Бурада кечмиш
ССРИ рәһбәрлијииин—дөвләт башчысы Сталинин мокрли сијаСӘТИНИ, ермәнн лоббисиннн чалдығы һаваја ојнамасы, ејнм заманда
Азәрбајчан ССР роһборлијиннн косәрсизлији, готијјәтсизлпји дә
данылмаз фактлардыр. Ело бунун өзу дәһшәтли факт дејплми ки, 30чу илләрдә чохлу азәрбајҹанлы аиләси онсуз да әсассыз олараг
голчомаг, мүлкәдар ады нлә Сибпрә, ЈГазахыстана, Орта Асијаја
сүркүн олунмуш, әһалинин ән габагчыл тәбогәлоринә гаршы
амансызлыг едилмишдп. Бу барәдә архнвләрдә кифајәт гәдәр
материал олса да, o вахтлар буилара сијасп гнјмот вермәк, депортасија барәдә данышмаг гејри-мүмкүн иди.
Халгымыза тутулан диван аз имиш кнми, ССРИ Назирләр
Советинин һәмин бәднам гәрарында Ермәнмстана көчүрүләҹәк
ермәннләрә гајғы да өз оксини тапмышды. Орада көстәрилирди ки,
"көнүллүлүк принснпи" илә Азәрбајҹанын Күр-Араз овалыгларына
көчүрүлән азәрбајҹанлыларын "...бошалтдыглары тмкилнләри вә
јашајыш евләрпни харнчдән кәлән ермәниләрн јерләшдпрмок үчүн
пстифадә етсинләр".
Азәрбајҹанын XIX-XX әсрләрдо башына кәтирилән фачиәләр
һәм дә онун торпагларынын зәбт олунмасы илә мүшајиәт
едилмишдир. Республика президентпнин бу күнләрдо дәрҹ олунмуш
Азәрбајҹанлыларын сојгырымы һаггында" фәрманы бир чох
мәтләбләрә ајдынлыг кәтирмәк үчүн мәнбә олаҹагдыр.
"Азәрбајчан" гәзети, 29март 1998-ии un.
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Кпбрус М әһәлш адоғлу,
Республик* Мүһарнба Встсранлнры Һирлијиннн үз»ү
Т А Р И Х И Ф Ә Ј1А К Ә Т

Сон ики әсрдо башымыза котнрнлән ағры-ачыларын,
парчаланан торпагларымызын, заман-заман даралан сәрһәдләрнмизин, талејинә гачгынлыг, көчкүнлүк јазылан күнаһсыз сојдашларымызын көјнәртиләринин күнаһкары тарихин бәласы олан
ермоннләрдпр. Өзләрннп "әзабкеш", "заваллы" адландыран, әслиндә
профессионал сахтакар вә ујдурмачы олан ермәни дашнакларынын
сәрсәм "дәнпздән-дәннзә Ермәнистан" пдејасы осассыз бир
хүлјадыр. Олмајан дөвлотчплпк тарихлорпндән сәрсәм бошбоғазлыглар сөјлојән ермәни екстремпсгләрнннн ујдурмаларынын әксинә
олараг, сон 1600 пллпк дөврдо ермонпләрпп мүсгогпл дөвләтинин
олмасы һапында мэ'лумат верой һеч бпр монбо јохдур. "Халглар
достлуғунун" бөјүк империјасы ССРИ јаранана гәдәр Ермәнистан
адлы бир довләт мовчуд олмамышдыр.
Русија Император Академзцасынын мүхбир үзвү, профессор Кероп
Патканјан јазыр: "Ермонистан бәшәр тарихнидә һеч вахт хүсуси бир
рол ојнамамышдыр. Бу, сијаси бпр термин дејнл, ермәниләрин
сәпәләндији чоғрафи әразинин адыдыр".
Тарихн сахгалашдырмағын маһир усталары олан ермони
дашнаклары ССРИ јаранандан сонра озләрмнә јенн һавадарлар
тапараг мин ҹүр хәјанәт вә һијлә илә Азәрбајҹан торпагларыны
мәнимсәмәклә, "мүттәфпг", "гардаш" Ермәнистан ССР-и јаратдылар.
Әслиндә бу, Азәрбајҹан үчүн Ирәван, Зәнкәзур, Којчо, ЛоруПомбәк, Ағбаба, Зәнкибасар, Веди, Доролојоз кимп тарпхп-етник
торпагларын птирилмәсн демәк олду.
Азәрбајҹанда бу күн "Гордп дүјүнү"нә донән ујдурма "Гарабағ
мосәләсн" кмфајәт гәдәр узун бпр тарнхә малпкдпр. Омәлләрн
учбатындан дүнјанын hop јсрннә сәпәлонмпш ермәнпләр һара годом
басыбларса, өзләрннә јер еләјәндән сонра гоншулугда јашајан
халгларын башына бәлалар котирпблор. Тәсадүфп дејил ки, јүз
плләрин тарнхн фактларындан нәтпчо чыхарандан сонра бир чох
халгларын тәрәггппәрвәр нүмајәндәләри • ермәни екегремистләри
һагда ән мәнфи фпкирләр сөјләмишләр. Ермәни халгы ермәни
екстремистләриннн
чиркнн әмәлләри учундан Африкадан,
Әрәбпстан јарымадасындан бело Өн Асијаја гәдәр сүркүнләрә,
мәшоггәтлорә, гырғынлара мо'руз галмасына бахмајараг, онлар һеч
вахт өз хисләтләриндон әл чокмәмишлор.
Ермәннпәр әсрләрлә фарсларын, Бизансын, әрәбләрин, түрксәлчугларын во дикәр ағаларынып һимајәспндә јашајанда бело оз
"ермәнп хәстәликләрп''ндән донә билмәмпш, hop јердо озлорпнн "јазыг
миллот" кими маскалајыб, хәјанәт во һнјләкәрлнклә пстоклорино наил
олмаға чан атмышлар. Әсрләрло хам хәјаллар арзусунда олан
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ермәшшәр өз ағаларынын сәхавәтинлән истифадә едәрәк варланыр,
мүхтәлиф довләтләрдән сијаси дәстәк алараг кизлинчә тәшкилатланырдылар. Артыг 1885-чи илдә Түркијәдә ермәни милләтчи
тәшкилатлары јаранмышды. Франса, Инкилтәрә, Австрија вә башга
өлкәләрдә јығышан мшшәтчи үнсүрләр нлк комитәләрини јаратдылар.
Ермәни комнтәси ЈТондонда јарадыдды. Даһа сонра XX әсрин
әввәлләрнндә Түркијәдә "Ермәни пҹмаларынын хнласы" чәмијјәтләрн
јаранмаға башлады. "Асала", "Крунк", "Гарабағ" кмми дашнак тәшкилатлары Түркнјәдә јашајан ермәни әһалпсиндән "xımac" ады илә пул
топламаға башладылар. Мәһз бу тәшк!шатлар Түркијәдә түркләр sə
ермәнштәр арасьша әдавәт тохуму сәпмәјә, дүшмәнчнлик һалларыны
гызышдырмаға, чөрәјини јејиб сујуну ичднкләри торпаға, дөвләтә
нифрәт һиссләри ашыламаға башладылар.
Будур ермәнилијин ијрәнч маһијјәти! Әввәлчә ағасынын
с'тибарыны газаныр, сонра да бундан истнфадә едиб ону мәһв едир.
Загафгазпјада марағы олан чар Русијасы да бу хисләтли әһалидән
бир аләт кими истнфадә етмишдир. Ермәниләрин Гарабаға кәтирилмәси мәһз I Пјотрун һакимијјәтиндән сонра башланмышдыр.
Загафгазијаны асанлыгла идарә етмәк үчүн, Русија үчүн ермәниләр
чох кәрәкли васитә идиләр. Азәрбајҹана вә Күрчүстана әрази
иддиалары ујдуран ермәннләрин сајы Загафгазија Русијаја
бирләшднрпләндә Ермәнистан, Күрчүстан вә Азәрбајҹан әразисиндә бирликдә ҹәми 500 мин нәфәр иди. Милләтләрарасы
мүнасибәтләрин кәскинләшмәси илә Түркијә вә Ирандан даһа 500
мин ермәни Азәрбајчана көчүрүлдү. Онлар гоншу торпағында
јерләшмәји вә сонралар онларын өзләрини доғма торпагларындан
сыхышдырыб чыхармағы планлашдырырдылар.
Бу план, мэ'лум сеенари үзрә мәрһәләләрлә—1905-1906, 1918-20,
1948-53-чү илләрдә вә даһа сонралар да һәјата кечирилмишдир.
Бәли, тарихин дәрсләринә е'тинасызлыг 1988-чи илдән
ермәниләрә Азәрбајҹан торпагларында “түрксүз Ермәнистан”
Республикасы јаратмаға имкан верди.
Ермәнистаны гызышдырыб она дәстәк верән Русија олмушдур.
Болшевикләрин кәлиши илә ермәниләр Зәнкәзуру "ермәни вилајәти"
дејилән сахта гурума бирләшдириб сәрһәдләрини кенишләндирдиләр.
Днчаг бго мәктәбләрдә балаларымьва "гәдим Ермәнистан" өјрәтмәјә
мәҹбур идик. Совет һөкумәтинин Азәрбајчан торпаглары һесабына
"биҹ" бир дөвләт—Ермәнистан ССР јаратдығыны сөјләмәјә өзүндә
чәсарәт тапанлар мәһв едилди. Азәрбајҹан торпагларыны Ермәнистан
адпандырдылар, торпаглар бизим ола-ола бачы вә гардашларымызы
Ермәнистан ССР вәтәндашы адландырдьтар вә биз бунунла
барышмалы олдуг. Барыша-барыша 1948-53-чү шшәрдә өз ата-баба
торпагларымьвдан күтләви сурәтдә вә "көнүллү" көчүрүлдүк. ССРИ
Назирләр Советинин 23 декабр 1947-чи ил 483, 1948-ҹи ил 10 март 754сајлы гәрарлары илә азәрбајчанлыларын өз тарихи-етник торпаг
ларындан "көнүллү" көчүрүлмәси рәсми шәкиддә һәјата кечирилди.
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һәтта көчүрүләнләрә рәсми көчүрүлмә билети дә веридди ки, онлар
ССРИ МИК вә ХКС-нин һәлә 1937-чи ил 17 нојабр 1152043 сајлы
гәрары нлә көчүрүләнләр үчүн мүәјјән етдијн "күзәшт вә һүгуглар”дан
истифадә етсинпәр. Бсләликлә, 1948-чи иддә 10 мин, 1949-чу илдә 40
мин, 1950-чи плдә 50 мин азәрбајчанлы өз ата-баба јурдундан "көнүллү"
көчүрүлдү. (Гәрнбә мәнтигдир, дејилми? "көнүллү" вә "көчүрмә”).
Гејд етмәк лазымдыр ки, бу, садәчә он минләрлә адамын
көчүрүлмәси дејнпди. Бу, јурд-јуваларымызын, мә'нәвијјатымызын,
мәнлпјипмнзин көчүрүлмәси иди, сәрһәдләримизин даралмасы
демәк иди.
1997-ҹп ил декабрын 18-нә кими бу хәјанәтләр һеч бир фәрманла,
һеч бир сәнәдпә өз һүгуги сијаси гијмәтини алмамышды. Мүдрик
Президентимпз
ҹәнаб һејдәр Әлијев "1948-53-чү илләрдә
азәрбајҹанлыларын Ермәннстан ССР әразиспндәки тарихи-етник
торпагларындан күтләви сурәтдә депортасијасы" адлы фәрман
имзаламагла вахтында чох гнјмәтли бир мәсәләни һәлл етди.
Фәрманла бағлы комиссијанын јарадылмасы, онун ардынҹа бу
күнләрдә "Азәрбајҹанлыларын сојгырымы һаггында" јени бир фәрман имзаланмасы азәрбајҹанлыларын Ермәнистан ССР әразисмндәки доғма торпагларындан депортасијасына сијаси-һүгуги
гијмәг верпләчәјинә, әдаләтпн талиб кәләчәјинә инам һисси ојадыр.
Шүкүрләр.олсун ки, артыг түрк дүнјасынын тәнәззүлү тәрәгги
плә әвәз олунмагдадыр. Азәрбајҹан мүстәгил довләтдир. Онун
мүстәгнллији дөнмәз вә әбәдидир. Азәрбајҹанын өз сөзүнү демәк вә
өз һаггыны тәләб етмәк вахты чатмышдыр.
Беләлпклә дә биз башымыза ачылан мүснбәтләрин көкләрини
арашдырмагла вә ону бу күнкү, сабаһкы нәсилләримизә олдуғу кими
чатдырмагла өз тарпхп борчумузу јеринә јетирмиш оларыг. Бу, һәр
кәснн, һәр "азәрбајҹанлыјам" дејәнин, һәр Азәрбајчаны севәнин иши
олмалыдыр. Нәһајәт, биз тарихимизә бојланмалы, кимлијимизи
сүбут етмәлнјик. һәр бир азәрбајҹанлы билмәлидир ки, һәлә әсрин
әввәлләриндән бәри ермәни дашнакларынын бизим милләтин
башына кәтирдикләри мүснбәтләрин лајигли чавабыны вермәлијик
вә бу борчда lıəp кәспн пајы вар.
"Республика" гәуети, 8 а прел 1998-чи ил.

Оруч M от ит ов
Азорбајчан Рссиублиҝасы Мнлли Мочлнснннн үзвү

БУ ФӘРМАН ҺАМЫНЫН ҮРӘЈИНЧӘДИР
Ушаг идим дејә илк әввәлләр чох шеји ајырд едә
бнлмирдим. Јаша долдугҹа дәрк етдим ки, депортасија — һеч дә
көчүрүлмә дејил, сүркүндүр, Азәрбајҹан халгына гаршы кеносид
сијасәтидир.
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Рәһмәтлик анам Ханымсултаи сејпд нослпндондпр. Соһбәт едирди
ки, 1948-чи нлдән башлајараг Ермәннстан ССР-ин әразнсиндәкм
Азәрбајчан кәндлорпни кочүрүб Сурнјадан колон ермонилорп
јерләшдпрпрд!шәр. by, узагкорән ермопп сијасәтндпр кп, Горби
Азорбајҹаида јашајаи азорбајҹанлыларЫ11 фанзп ашагы дүшсүн, оилары
азәрбајчаилылара мухтарнјјат верилмоей еһтималы нараһат едирдн.
һәмчпипн Горби Азорбајчаидан депортасија олунанлар ДГМВ-до дә
јерлошдприлмпрди. Чүнки оилары ДГМВ-шш вилајәт craıycyııyn лоғв
олмаг еһшмалы да горхудурду. Бундам әлавә, һрммн чоғрафм
мовгслоро, адлара (во саир) ело "диван" тутулурду кп, o адлар, чоғрафн
мөвгелор ону бнлонлорни, Таныјанларын јаддашыидан бнрјоллуг
силпнснн.
Днам дејнрдп кн, Суријадаи кәтнрплән срмәппләр атамҝплин
евино кирмәк истојәндо гапынын үстүндом нкп план салланыб
јаделлилорп ичәри кечмәјә гојмајыбмыш. Бу һаднсодән сонра
ермәннлор горхуларындан бпр даһа бу һәјәтә үз тутмајыблар. Анҹаг
бу узун чәкә бплмәздп. Депортасија "әмәлијјаты" баишадығынын
үчүнчү плп бнзпм апләни дә кочүртдүләр. Веди рајонуиун Шнразлы
кәндиндән кочүрүлуб дүшдүк Ағдал! рајонунуи Голгаты кәндинә.
Јевлах, Ханлар, Саатлы, Сабнрабад, Нефтчала... бөлкәлзринә дә
көндәриләиләр олду. Һәм дә исҹә көчүрүлмә? Тәсәввүр един ки,
мал-гара, гојуи-гузу, орзаг, тахыл, ун... бпр јанда, бпр тәрәфдән дә
бүтөв беш-алты аиләннн үзвләрн. Бпр нечә күн јолда олдуг. Ағдаша
чатандан соира да чох чәтинликләрлә үзләшдпк. Аиләләрин һансы
кәнддо, тәсәррүфатда јерләшдирмләчәјн бело мүо[јонләшдирилмәмпшдп.
Бу күнәҹәи јадымдадыр. Бизн ело бнр јердә јерләшднрмишдиләр
кп, јердон батаглыг сују чыхырды кп, буна ел арасьшда "гара су"
дејәрлор.
Ермәни мүнагишәсп тарпхән олуб. Хатын бибим 1918-20-чи
нлләрп хатырлајанда данышырды ки, ермонплор азәрбајчанлылары
бнр дама топлајыб күлләбаран едәрмишләр. Бнбим пкп-үч јашында
оланда онун да башына белә бпр һадпео кәлпб. Ермәннлзр һамыны
ҝүлләдон кечнрнрләр, бибим псә мејитләрпн алтыпда галдығындан
онун сағ олмасыидан кпмсә хәбәр тутмур.
Mон сонралар да Ермәннстана кетмпшом, халамкплә, дајым
ушагларыиып јамына. Бпр азәрбајчанлы јүксәк вәзмфәдә ишләјә
бплмоздп. Тәсәррүфатда ја фәһлә ишләјәрди, ја да бригадир. Ән
бојүк вәзпфә до орта мәктобдә мүәллпм оларды, тосадүфн һалларда
директор. Ело бу собобдои до азаҹыг күмаи јери оланлар Бакыда али
тәһспл аландан соыра керп гајытмырдылар. Ело мои озүм. Алн
мәктобо еонәд һаздф.чајанда срмәнплорпп ' сүрүндүрмәчнлијп
үзүндон бпр пл ксрп дүшмәдиммп? Доғум һаггында шоһадотнамәм
олмадығыидан 1964-чү плдә Всдијо јоллапдым. һәмпн сәмәдн әлимә
аланда артыг го’була пкпчо күн галмышды. Во тобпм кп, мои
сонәдлорпмп го'бул комисспјасына тәгдим едо бнлмәздпм.
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Депор гаспја нло бағлы Фәрман вериләндән сонра M M-до чыхыш
едпб депортасијаја мо'руз галанлар адындан олкә Презндентино
миннәтдарлығымы бшширмишәм. Чох вахтында всрилмии!
формандыр. Мән озүм Сабунчу рајонунда јарадылмыш комисспјанын үзвүјом. Рәһбәрлпк е,гдијнм мүосснсәдо дә депортасијаја
уғрајанлардан ншлојәнләр вар. Јығынҹаг чағырдым. Bə оилардан
хаһиш етдим ки, һәр кос онда олан материаллары кәтирсин,
топлајыб тәһвил верәк рајон комиссијасына. Сонрадан сәнәдләр
республика
кожпссијасына
көндәриләчәк.
Бүтүн
бунлар
ермәнплорпн ич үзүнү ачмаг, бәднам нијјәтлн олдуглары барәдә
даһа бпр һәгпгәти дүнја ичтиманјјәтинә чатдһфмағымыз үчүн чох
вачпбдир. Јарадылмыш комисснјадан мән бу мэ'нада чох шеј
көзләјирәм.
Чапа һазырлады:
Ајәтхан ЗИЈАД.
"Республика " гәзети, 8 апрел 1998-чи ил.

Н уролаип Оручов,
Бякы шәһәр Норнманов рајон прокурору овәзн, баш одлиЈјә
мүшавирн,

Ш аһмалы Мәммодов,
Бакы шәкәр Нәрнманов рајон проҝурорунун баш
баш одлијјә мүшавнри

кө м ә кчнс н

,

Б У Д Е П О Ғ Г А С И ЈА А К Т Ы Н А Б Е .Ш Ә Л Х А Л Г М И Г ЈА С Д А
Һ Ү Г У Г И -С И ЈА С И
Г И ЈМ Ә Т
ВЕРИ ЛМ ӘЛИДИР

Азәрбајҹан Республикасы президентинин 18.12.97-чи ил
тарихли "1948-1953-чү илләрдә азорбајчанлыларын Ермәннстан ССР
әразисиндәки тарихи-етник торпагларындан күтләви сурәтдә
депортасијасы һаггында" фәрманы илә әлагәдар ССРИ Назирләр
Советинин 23. 12. 47-ҹи ил тарихли 4083 N-ли "Ермәнистан ССР-дән
колхозчуларын вә башга азәрбајҹанлы оһалиннн Азәрбајчан ССР-ин
Күр-Араз овалығына көчүрүлмәсн һаггында" гәрары вә она әлавә
олараг го'бул едилмиш 10.03.48-чи ил тарихли 754 №-ли "Ермәнистан
ССР-дән колхозчуларын во башга азәрбајчанлы әһалинин
Азәрбајҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси илә әлагәдар
тәдбнрләр һаггында" гәрарыны бир һүгугшүнас кими тәһлил едәрәк
бело бир нәтичәјә кәлирик ки, һәмин гәрарлар азәрбајчанлылара
гаршы тарихдә өз гара изләрини гојмуш сәнәдләрдән бири олмагла
ермәни идеолокијасынын совет дөврүндә милли сијасәтинин
тәзаһүрү вә "бәһрәси"д1ф. Әсасы һәлә чаризм дөврүндә гојулмуш
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сијасәтин — азәрбајҹанлыларын јашадыглары әразиләрдә әһапинин
милли тәркибинин дәјишдирилмәси, јә'нм азәрбајҹанлылардан
тәмизләмә, әвәзпнә харичдәки ермәниләри јерләшдирмә сијасәти
планынын давамы mtn. XIX әсрин әввәлләриндә Русија—Иран,
Русија—Түркијә мүһарибәләриндән сонра Иран вә Түркијәдән 10
минләрлә ермәнинин Гафгаза көчүрүләрәк кечмнш Ирәван,
Нахчыван вә Гарабағ ханлыгларынын азәрбајчанлылар јашајан
торпагларында јерләшдирнлмәси, һәмин сијасәтин әввәли идисә,
1948-1953-чү илләрдә апарылмыш кочүрмә һәмин сијасәтин јени
формада давамы иди.
"Бөјүк Ермәнистан" хүлјасы илә јашајан ермәни милпәтчиләриннн "Түрксүз Ермәнистан" јаратмаг јолунда атдыглары бу
аддым дөвләт сәвнјјәсиндә һәјата кечприлдији үчүн даһа фаҹиәви
характерли сијаси аксија олмагла мэ'нэви, мадди вә етник-мнлпи
нөгтеји-нәзәрдән зәрәри өлчүјәсығмаздыр. Белә ки, осрләр боју
өмүр сүрдүкләри доғма дәдә-баба јурдларыидан (Ҝөјчә, Зәнкәзур,
Зәнкибасар, Веднбасар вә башга маһаллардан) "там көнүллүлүк"
пәрдәси алтында, фактики олараг нсә зорла, күтләви сурәтдә, тамам
фәргли иглим шәраитли, әввәлпәр инсанлар мәскунлашмамыш, јени
һәјат тәрзли әразиләрә көчүрүлмә зүлмә дүчар олмагла чохсајлы
(100 минлик) азәрбајчанлыларын мүсибәти вә зилләти иди.
һәмин "көчүрмә" гәрарларына мүхтәлиф аспектләрдән јанашараг
онун зәрәрли нәтиҹәләринин һүдуд вә мигјасыны дәрк етдикҹә
бирмэ'налы олараг нәтиҹәјә кәлирик ки, 1948- 1953-чү ипләрдә
"көчүрмә" ады алтында милләтимиз депортасијаја мэ'руз
галмышдыр.
Лакин чох тәәссүфләр олсун кн, һәмин депортаснјадан 50 ил
кечмәсинә бахмајараг, белә бир милли фачиә һәр һансы сәвијјәдә
(Азәрбајҹан дөвләти вә һөкумәтн, снјаси партијалар, пҹтимаи-сијаси
хадимләр, зијалылар трупу вә б.) ачыгланмамыш, ону доғуран
мәкрли сәбәбләрә вә нијјәтләрә е’тираз билдирилмәмиш, Дүнја
Бирлији дөвләтләринә вә халгларына һарај чатдырылмамыш, санки
һәм дөвләт вә һөкумәт слруктурлары, һәм дә бүтөвлүкдә
милләтимиз мүтнлик вә аҹизлик көстәрмәклә сусмуш, өз аҹы талеји
илә разылашмышдыр. Әсл мүсибәт, ән ағыр дәрд вә фаҹиә исә һәр
һансы бир халгын, еләчә дә мипләтин талејинә биканәлији вә
унутганлығыдыр.
Бу тарихи-иҹтимаи вә милли-сијаси просесә тарихчиләримиз вә
политологларымыз һазыркы шәраитдә - Азәрбајҹан Республикасы
президентинин 18.12.97-чи ил тарихли фәрманы плә верилмиш
»имкандан, узун илләр тохунулмајан бу мөвзу үзәриндән јасагын
рәсми олараг көтүрүлмәсиндән, "сүкут бузу"нун гырылмасындан
јәгин ки, сәмәрәли истифадә едәрәк дәрин арашдырмалар апармагла
өз вәтәнпәрвәрлик вә "милли борҹ"ларыны јеринә јетирәҹәкләр,
чүнки сијаси вә милли күтлүкдән ајылмағын вахты чохдан
чатмышдыр.
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Бу мэ'нада бир һүгугшүнас кими јухарыда ады чәкилән гәрарлара
сырф һүгуги-сијаси мүнасибәтимизи билдирмәји өзүмүзә бррч һесаб
сдирик:
1.
"Елләр атасьГ'нын (И. Сталин) имзаламыш олдуғу ССРИ
Назирләр Советинин 23.12.47-чи ил тарихли "Ермәнистан ССР-дән
колхозчуларын вә башга азәрбајчанлы әһалинин Азәрбајчан ССР-ин
Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында" 4083 №-лн гәрары һәм
Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлы әһалнннн, һәм дә Азәрбајҹанын
өзүндә һеч кәсин көзләмәдији бир һалда чыхарылмыш, мәзмунундан
да көрүндүјү кими, чох тәләсик һазырланмышдыр. Белә ки, ики
мүттәфиг республиканын әразиси, әһалнси, игтисадијјаты илә
әлагәдар, ән ваҹибн исә көчүрүлән 100 мин азәрбајҹанлы үчүн
талејүклү олан бу норматив характерли сәнәд гәбул едилмәздән
әввәл көчүрмә мәсәләси үмумхалг мүзакирәсинә верилмәли,
мәтбуатда е'лан едилмәклә кениш шәрһ олунмалы, Азәрбајчан
һөкумәти илә дә разылашдырылмалы, комплекс һазырлыг
тәдбирләри көрүлмәли иди. һалбуки, һәмнн атрибутларын һеч бири
көзләнилмәмиш, кочүрүлән әһалинпн, Азәрбајчан Республикасы
әһалисинин вә һөкумәтиннн рә'ји белә өјрәнилмәмиш, онларын
ирадәси әлејһинә императив характерли милли-сијаси аксија гәбул
едилмәклә һәјата кечирилмншдир.
Беләликлә, һәмин гәрарын јухарыда шәрһ едилән тәләб вә
гајдалардан кәнар гәбул едилмәсн факты илә o дөврдә гүввәдә олмуш
1936-ҹы ил ССРИ вә Азәрбајҹан ССР Конститусијасында (әсас
ганунларда) тәсбит олунмуш мүвафиг нормалар да позулмушдур. Белә
ки, конститусијаларда (мад. 5) нәзәрдә тутулмушду ки, дөвләт
һәјатынын ән ваҹиб мәсәләләри үмумхалг мүзакнрЗеннә верилпр.
Һабелә үмумхалг сәсвермәсинә (референдум) гојулур.
Әсас ганунун дикәр маддәсп илә (мад. 36) тәсбиг едилмишди ки,
мүхтәлиф ирг вә мплләтләрдән олан ССРИ вәтәндашлары бәрабәр
һүгуглара маликдир.
Көчүрмәјә даир гәрарла исә Ермәнистан ССР-ин 100 мин
азәрбајчанлы вәтәндашынын мәнафеји позулараг онларын евешикләринә, тәсәррүфатларына, әсрләрлә мәскунлашдыглары
доғма вәтән торпагларына харичдән дэ'вэт едипән ермәниләрин
јерләшдирилмәсн планлашдырылмыш вә һәјата кечирилмишдир.
Јә'ни, фактики олараг азәрбајҹанлы вәтәндашларын конститусион
һүгуг бәрабәрликләри ҹидди шәкилдә - криминал дәрәҹәдә
позулмушдур.
Көчүрмәјә даир гәрар чыхарыларкән гүввәдә олмуш
конститусијанын дикәр бир нормасына көрә, республика
әһәмијјәтли мәсәләләри һәлл етмәк онун али дөвләт һакимнјјәти вә
идарә органлары симасында Азәрбајчан ССР-нн сәлаһијјәпшә аид
едилмәмишдир.
һалбукн, республика Назнрләр Советн бу мәсәлә илә әлагәдар
габагҹадан һеч бир тәшәббүсдә олмамыш, ССРИ Назирләр
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Советник һәмнн бәднам 23.12.47-ҹи ил 4083 N-ли гәрарындан
прәли кәлән вәзифәләрин јерннә јегнрилмәси үчүн илк гәрарыны
јалныз 02.02.1948-чп нлдә гәбул етмпш (һәмнн гәрарда 1948-ҹн нлдә
Ермәнистандан кочүрүләҹәк 10 мин пәфәр әһалинн гәбул етмәк вә
јерләшдпрмәк мәсәләләрнндән бәһс олунурду), һәмнн хүсуси гәрар
да мәтбуатда ачыг е'лан едплмәдән, шәрһ олунмадан фактнки кизли
галмышдыр.
Ҝөрүндүјү ki imi ı, бу бахымдан да мүттәфиг республнканын
сәлаһпјјәтпнә дапр конституснон норма кобудчасына позулмуш,
волјунтарпзмә јол вернлмншдир.
һәмпн бәднам гәрарын көзләнплмәдән, тәләснк, һазырлыгсыз,
писан һүгугларыны вә һүгуг нормаларыны позмагла гәбул
еднлмәсини бпр даһа тәсдиг едән әһәмијјәтли факт да ондан
нбарәтдпр ки, 100 мин әһалинин көчүрүлмәсн илә әлагәдар
тәдбпрләр планы, јә'ни ән мүһүм вә ваҹнб мәсәлә јалныз 2 ај 18
күндән сонра — 10.03.48-ҹн млдә һәмин гәрар әлавә олараг гәбул
едплмпш 754 №-лп гәрарда өз әкспнп тапмагла шәрһ едплмишдир.
2.
һәмин гәрар форма, мәзмун, мэ’н ав э мәнтнги ҹәһәтдән белә
һүгугп актларын гәбул олунмуш норма вә тәләбләрннә дә ҹаваб
вермир. Белә ки, һәр бнр һүгуг нормасы јарадан сәнәдин - актын ады
онун мәзмун вә маһнјјәтпни өзүнүн адындан дүрүст әкс
етднрмәлпдпр.
Шәрһ едилән гәрарын ады исә онун маһијјәтини фактики олараг
пәрдәләмәјә јөнәлднлмншдир. Гәрарын мәзмун вә маһијјәтиндән
ајдын олур ки, кочүрмә аксијасы Ермәнисган ССР-ин мәһз бүтөв
азәрбајҹанлы әһалисинә гаршы јөнәлдилмишдир. Белә олан һалда
гәрарын башлығынын "Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә
башга азәрбајчанлы әһалинин..." фикри илә башланмасы онун әсл
маһндјәтинн өрт-басдыр етмәк^ пәрдәләмәк вә дикәр тә'јината
јонәлтмәк ҹәһднднр. Мәкәр миллнјјәтҹә азәрбајҹанлы олан "колхозчулар" да "азәрбајҹанлы әһалисн" мәфһуму илә әһатә олунмурду?
Үмумнјјәтлә, гәрарын башлығындан "колхозчуларын" штрихннин
ншләдплмәсп дмггәтп гәрарын әсл маһнфәтнндән јајындырмаг, ону
"кәнд тәсәррүфаты тә'јинатлы" етмәјә јөнәлтмәкдир. Бу мәгсәд
онунла да тәсдигләнпр ки, гәрарын 4-ҹү бәндннпн "б" јарымбәндинә
әсасән, Күр-Араз овалығына көчүрүлән азәрбајҹанлы әһалијә ССРИ
МИК вә ССРИ ХКС-ин 17.11.37-ҹи ил тарихли "Кәнд
тәсәррүфатында көчүрмә ишләри үзрә күзәштләр һаггында" гәрары
шамил едилир.
Тарнхдән исә мэ'лумдур кн, 17.11.37-ҹи нл тарихлп 115/2043 №-ли
һәмнн гәрар Сибпр, Газахыстан вә Узаг Шәргә көчүрүләнләрә аид иди.
Беләлнклә, һүгугп вәзијјәтинә корә дә азәрбајчанлы әһали
депортасија вә репресснјаја мэ'руз галмыш әһали груплары илә
ејниләшдирплнр.
Бундан башга, бејнәлхалг һүгуг аләминдә гәбул еднлмиш вә
көзләнилән тәләбләрдән бнрп дә ондан нбарәтднр ки, норма
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характерли һәр бпр һүгугп актын преамбула һиссәси олмалыдыр.
һәмпн мүгәддпмә-кпрнш һиссәдә изаһверичи мәтн јазылмалыдыр.
Шәрһ едплән гәрарын исә һеч бир кпрпш вә нзаһ fwccəcıı јохдур,
jə'Hiı мэ'лум олмур ки, белә мүһүм әһәмијјәтли бнр гәрарын гәбул
едплмәсннип соснал-игтисадн, милли-етник вә ја днкәр әсаслары нә
олмушдур. һансы зәрурәт вә еһтијачдан јаранмышдыр, тәшәббүскарлары ким олмуш, һансы мәгсәд вә мәнафејин тэ'минатына
јөнәлдплмишднр.
Ону да гејд едәк ки, гәрары гәбул едәнләрнн биләрәкдән
"унутдуглары" Iiəmiih ваҹпб критерија көзләнилмәјәрәк сәнәдин
преамбула һпссәспндә гәсдән көстәрнлмәсә дә, бүтөвлүкдә мәгсәд
вә нијјәтн озүнү онун 11-ҹн бәндиндә там ајдынлығы плә бүрузә
вермншдпр. һәмнн бәнддә дејиппр:
"Ермәнистан ССР Назнрләр Советннә пчазә вернлснн кн,
азәрбајҹанлы әһалпнпн Азәрбајчан ССР-ин Күр-Араз овалығына
кочүрүлмәси плә әлагәдар онларын бошалтдыглары тнкнлиләри вә
јашајыш евләрпнп Ермәннстана харичдән кәлән ермәниләри
јерләшдирмәк үчүн пстифадә етсинләр".
Бу бәнднн мэ'на вә мәзмунундан ајдын олур ки, азәрбајҹанлы
әһалпнин кочүрүлмәспндә мараглы олан, тәшәббүс кестәрән, еләчә
дә өз мәнфур нпјјәтпнп һәјата кечирмәк үчүн "јухарыдан" разылыг
истәјән вә буна наил олан мәһз Ермәннстан Республнкасы
олмушдур.
Мүдрнк ел мәсәләсиндә дејилдији кнми, "чиданы чувалда
кизләтмәк" мүмкүн олмамышдыр.
3. Гәрарын 1-чи бәндиндә көстәрилпр кн, "1948-1950-ҹн нлләрдә
көнүллүлүк әсасында Ермәнистан ССР-дән 100 мнн колхозчу вә
башга азәрбајҹанлы әһалн Азәрбајчан ССР-пн Күр-Араз овалығына
көчүрүлсүн, онлардан:
10 мин — 1948-ҹн илдә
40 мпн — 1949-чу илдә
50 мнн — 1950-чи илдә".
һәмнн бәндин елә өз дахилн мәзмунундан мэ'лум олур кн,
кочүрмәдә һеч бпр "көнүллүлүк" принснпп олмамышдыр. Бслә кн,
әкәр көчүрүлән әһалнннн сајы вә мүддәтн мүтләг гајдада габагчадан
мүәдјән еднлмишсә, бу неҹә "көнүллүлүк әсасында" һесаб еднлә
бнләр? Мәкәр К0 ЧМӘК истәјән әһалндән габагчадан снфарпштәләбнамә дахпл олмушду ки, онун әсасында кочүрмә графики
тәртиб олуна пдн?
4.
/ Гәрарын 2-чп бәндиндә Азәрбајҹан вә Ермәниетан
республпкаларынын назнрләр советпнә тапшырылмышдыр ки,
көчүрүләҹәк
әһали
арасында
көчүрмәнин
шәртләри
вә
кочүрүләнләрә дөвләт тәрәфпндән вернлән күзәштләр һаггында
пзаһат ишләрп апарылсын.
Демәли, әввәлҹә көчүрмәнин мүтләг һәјата кечнрилмәси гәт
едплнб, сонра нсә онун шәртләри вә күзәштләри һагда әһали
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арасында изаһат ниш апарылмышдыр. Белә олан һалда көчүрүлән
әһалп плә һансы разылашмадан вә ја "конүллүлүкдән" сөһбәт ҝедә
бнләр?
5. Гәрарын 3-ҹү бәнднндә Ермәнистан ССР үзрә бүтүн назнрлик,
ндарә, тәшкнлат вә мүәсснсә рәһбәрләринә гәтн олараг
тапшырыглар всрнлмншдпр ки, кечүрүләчәк әһалм континкентнни
ишдән азад етсинләр.
Бу бәнднн дә мәзмун вә мэ'насындан ајдын олур кп, көчүрмә
"конүллүлүк әсасында" дејил, маһијјәтҹә мәҹбури гајдада, әмәк
гануНверичилијинин тәләбләринмн там позулмасы шәрантиндә
һәјата кечирилмишдпр.
6. Гәрарын 10-ҹу бәндн илә Азәрбајҹан вә Ермәннстан
республпкаларынын назнрләр советпнә тапшырылмышдыр ки,
һәммн гәрарын нҹрасы үчүн кочүрмә илә әлагәдар 1 ај мүддәтинә
биркә тәдбпрләр аланы һазырлајыб ССРИ Назирләр Советннә
мэ'лумат верплспн.
Бу бәнднн дә мәзмунундан мэ'лум олур кп, суверен республика
олан Азәрбајҹанла көчүрмә илә әлагәдар һәр һансы һазырлыг
һәрәкәтләрпнпн, тәдбирләрин һәјата кечирилмәсн габагчадан
мүзакирә едилмәмиш вә разылашдырылмамыш, азәрбајчанлы
әһалиннн күтләви көчүрүлмәсп үчүн сосиал-игтнсади база
јарадылмамышдыр.
Көчүрмәнин кедишп илә әлагәдар һәмнн илләрдә верилмнш
мүхтәлиф рәсмп сәнәдләр вә б. материаллар да тәсдпг едир ки,
азәрбајҹанлы әһали "конүллүлүк әсасында" принсипи илә дејил,
мәчбуријјәт вә тэ'гнблэрэ мэ'руз галмагла мәһз депортасија
олунмуш, сонсуз маддн вә mə'həbii мәһрумнјјәтләрә дүчар
галмышдыр. Белә кп:
1) Кочүрүлән әһалннпн бнр гисми өз јашајыш евләрпин дәјәрдәјмәзә сатмаға мәҹбур олмуш, кочүрүлән јер үзрә исә тэ'минаг
олмадығындан фактикп евсиз-ешпксиз галмыш; тәсәррүффатларда
олан шәхси мал-гара вә гојунлары дабаг хәстәлији бәһанәси илә
апармаға гојмамыш вә уҹуз сатмаға мәҹбур етмншләр;
Колхозларын иҹтимаи мүлкијјәтинин бир һиссәси (јардымчы
мүәсспсәләр, мәдәнн-мәишәт истеһсал тнкилиләри вә с.) әвәзсиз
олараг Ермәнистан Республикасында галмышдыр. •
2) Күр-Араз овалығына көчүрүлмүш 10 миапәрлә азәрбајҹанлы
арасында нглим шәраитинә ујғунлаша, алыша билмәдһјиндән
күтләви өлүм һаллары баш вермишдмр.
Бунунла бағлы Азәрбајҹан ССР Назпрләр Советп 09.07.48-ҹи пл
тарпхли мәктубла ССРИ Назирләр Совстинә мүраҹпәт едәрәәк КүрАраз
овалығында
әһалини јерләшдпрмәк
үчүн јашајыш
биналарынын олмадығыны, көчүрүлән әһалинин Ермәннстанын дағ
рајонларындан кәлмәси илә әлагәдар јени, көклү сурәтдә фәрглп
олан нглнм шәраитннә чәтпп алышдығыиы нәзәрә алмагла онлар^н
Азәрбајҹанын башга рајонларында јерләшдирплмәсннә разылыг
верилмәсинн хаһпш етмиш, лакин мүсбәт ҹаваб алынмамышдыр.
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Бнзчә, бу фактын өзү дә көчүрмәдә гәрәзчилик вә милли тэ'гиб
олмасыны тәсдиг едир, нәтичә е'тибарилэ исә гырғына- шәраит
јарадан сәбәб олдуғу үчүн ағыр чинајәтдир.
3) 1951-чи илдә ССРИ Назирләр Совета јанында Баш Көчүрмә
Идарәсинпн колекија ичласында көчүрмәнин вәзијјәти 3 дәфә
мүзакирә олунмуш вә гејрп-гәнаәтбәхш олдуғу гејд едилмишдир.
31.01.51-ҹи ил тарихли коллекија ичласынын гәрарында тәсдиг
олунур ки, 1948-1950-чи апләрдә кочүрүлмүш 8110 аиләдән 4878-и
јашајыш еви илә тэ'мин олунмамыш, көчүрүлмүш әһали арасында
кери гајытма һаллары башланмышдыр.
1953-чү иддә Сталин өлдүкдән сонра әкс просес башламагла даһа
да сүр'әтләнир. Бунунла әлагәдар Ермәнистан Республнкасы өз гәти
е'тиразыны билднрир, һај-күј кампанијасы кечирмәклә әсл һәјәчан
тәбили чалыр.
Бурадан тәбии вә мәнтиги суал јараныр: әкәр көчүрмә доғрудан
да көнүллүлүк әсасында кечирилмишдисә, онда нә үчүн гајыданлара
гадаға гојулурду?!
4) Азәрбајҹан ССР кәнд тәсәррүфаты назиринин Азәрбајчан КП
МК-ја вә Назирләр Советинә јазмыш олдуғу 14.10.54-чү ил тарихли
мәктубдан мэ'лум олур ки, 1948-1953-чү илләрдә Күр-Араз
овалығына чәми 53000 нәфәр көчүрүлмүшдүр • (јә'ни көчүрмә
"планы" там јеринә јетирилмәмишдир).
Иглим вә б. шәраити олмајан Күр-Араз овалығына мәчбури
көчүрүлмәдән јаха гуртармаг үчүн сонракы илпәрдә Ермәнистанын
азәрбајчанлы әһалиси Азәрбајчанын дикәр рајонларына (Кәдәбәј,
Газах, Шамхор, Ханлар, Кировабад, Дәстәфур вә. б.) күтләви
сурәтдә өзбашына көчмәјә башламышдыр. Азәрбајчан Республикасы
Назирләр Советинин хаһишинә бахмајараг, һәмин рајонлара
көчмүш әһалинин дә 23.12.47-чи ил тарихли гәрарда нәзәрдә
тутулмуш күзәштләрдән истифадәсинә Иттифаг һөкумәти разылыг
вермәмишдир.
Бу факт бир даһа тәсдиг едир ки, көчүрмә вә онун һәјата
кечирипмәси илә әлагәдар олан бүтүн тәдбирләр кедишиндә
Иттифаг һөкумәти азәрбајчанлы әһалијә гаршы мүнтәзәм. вә
ардычыл олараг гәрәзчи-дүшмән мөвгеји тутмушдур.
Милли мәнсубијјәтиндән асылы олараг вәтәндашларын (100 мин)
һүгугларыны бирбаша вә ја долајысы илә мәһдудлашдырма, јахуд
һансы милли групунса үстүнлүкләрини мүәјјән етмә конститусион
һүгуг нормасыны - милли һүгуг бәрабәрлијини позмагла дөвләт
сәвијјәсиндә һәјата кечирилдији үчүн дөвләти чинајәт һесаб
едилмәлидир.
5) Мүвафиг материалларла тәсдиг олунур ки, көчүрмә
аксијасынын тәшәббүскарлары вә тәшкилатчылары Азәрбајчандан
кәнарда јашајан ермәниләр олдуғу кими, онун дахилдә һәјата
кечирилмәси ишинин әсас ичрачылары да мәһз дахилдә јашамыш вә
сәлаһијјәтли вәзифәләрә малик олмуш миллијјәтчә ермәни шәхсләр
ззз

олмушдур (мосол он, Азорбајчан Мазирләр Совел шии пшчнләри
Н.Брутенс, Р.Севумјан вә б.)
Чох аҹыначаглы һалдыр кп, јухарыда көстәрнләи тарихи
фактлары o дөврүн азәрбајчанлы роһбәрләри узагкөрәнлнклә дәрк
етмәмиш. Совет Һаким1 одәтнннн нлк пллэрпндон "коммунист
бсјнәлмпләлчнлпјп руһунда" торбијә олунараг спјасп күтлүјә јол
вермнш, мплләтә-халга гаршы јонәлд1ШМ1Ш1 тарнхп-етник вә ммллнcııjacıı акснјаларын гаршысыиы алмаг үчүи ајры-ајры доврләр үзрә
мәгбул во әкс тәдбнрлор һәјата ҝечнрмомпш, сијасн сәбатсызлыға
јол всрмншлор.
Кочүрмо гајдаларыиын го’бул еднлднји во һәјата кечирилдији
тарнхп шорант во оиун механпзмлорн, кочүрмо imə әлагәдар
материалларын тәһлилп бело бпр објектив нәтичәјә колмојә там осас
всрир кн, бүтүн бу ишләрин башлыча тәшкилатчысы мәркәзи
Инт !фаг һөкумәтс |Д| ıp.
Бүтүн јухарыда шәрһ- едилонләрә әсасланараг ашағыдакы јекуи
нәтнҹәјо кәлинмәлндир:
1. Ксчмиш ССРИ Назирлор Советнмпн 23.12.47-чи нл тарнхлп
4083 N-лн вә 10.03.48-чи пл тарихли 754 N-ли горарлары
Ермонпстан ССР әразисиндокн тарпхи-етник торпатлардап
азәрбајчанлыларын күтлови сурәтдә депортасијасы актыдыр.
2. һомпн гәрарлар антпһуманист олмагла онун гэ'бул едилмәси
во hojaıa кечирилмәсн ннсан һүгугларынын кобудҹасына
тапдаланмасы, бејнәлхалг һүгуг нормалары, конститусмјада тәсбит
едплмнш мпллн һүгуг бәрабәрлмјнннн там позулмасыдыр.
3. һәмпн гәрарлар осасыида анарылмыш мәҹбурп күтләви
көчүрмә Совет һакимпјјәти доврүндо довләт сәвпјјоспндо һојата
ксч11 рилм1 Ш1 миллп-снјасн акспјадыр, вурулмуш mə'həbii во мадди
зорорпн һүдуд во потиҹәләринә көро репресснјадыр.
4. Ермәнпстан Республикасында во харичдо јашајан срмониләрин .
тәшоббүсү илә ССРИ һокумәти тәрәфиндән тошкпл едилмнш вә
азәрбајҹанлы әһалннпн мплли һүгуги бәрабәрлијииә гаршы
јөнәлдилмиш довләти ҹннајәтдпр.
5. Бу дспортасмја актына бејнәлхалг ммгјасда һүгуги-сијаси гијмәт
всрплмоли, Азәрбајҹан Республикасынын Аиропа Довләтләри
Бирлпјн Шурасына үзв гэ'бул олунаҹағы тогдирдә Һаага Бејнәлхалг
Мәһкәмәсинә мүраҹпәт едплмолпдир.
"Aзәрбајчлн " гәзети, 19 апрел 1998- «ш ıın.
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V.
ДЕПОРТ АСИЈ А
БӘДИИ
ӘДӘБИЈЈАТДА
BƏ
ТАРИХИ
СӘНӘДЛӘРДӘ

Ә јјуб Лббисов

ЗӘНКӘЗУР
(ромаилап парча)
...Икпмәртәбәлм евин габағында бөјүк бнр издиһам
варды. Өз араларында кәдәрлн-кздәрлп данышан, чырчындалы
адамлар нә мсә бнр хәбәр козләјирдиләр. Бир хејли кечәндән сонра
58—60 јашларында, орта бојлу, ешш күрәклп, башы-бығы
чаллашмыш, pye кенералы палтарында бир адам ичәридән балкона
чыхды. Ону көрән кими һамы:
—Андроник паша! Андроник паша!—дејә әл чалды.
Андроник әлинп галдырыб онларын сакит олмаларына ишарә
етди. һамы сакит олуб, көзүнү она дикди.
Андроник деди:
—Гахдаганлар! Елиндән, кәндиндән ајры дүшмүш ермәниләр!
Мэн сизин дәрдинизи билирәм. Јашамаға евиннз, әкмәјә торпағыныз, јемәјә чөрәјиниз јохдур. Сиз онлары Әрдәһанда, Гарсда, Сарыгамышда гојдунуз. Бурада исә сизин дәрдинизә ағлајан, гејдинизә
галан јохдур. Индн мәндән көмәк истәмәјә кәлмисиниз. Мән
әлимдән кәләни еләјәчәјәм. Мән сизи бу һала салан түркләрдән
Түркијәдә ннтигам ала билмәдимсә, Гафгазда, бах, бу Зәнкәзурда
алаҹағам. Көзләјин, o күнү көзләјин! Инди евинизә кедин!
"Бәс һачан? Биз ахы долана билмирик!" дејән сәсләр учалды.
Андроник онларын суалларына, дедикләринә фикир вермәјиб,
ичәри кирди.
Адамлар бир-биринин үзүнә бахды. Аралыгда јавашдан вә учадан
данышыглар кетди: "Зәнкәзурда кимдән интигам алаҹаг? O, бизә нә
көмәк едәҹәјини демәдн. Әшн, бәри кәлин. Андроник пашадан да
бир шеј чыхмаз...”
Адамлар пәришан һалда дағылышыб, кетднкләри заман Каројла
кешиш Месроп кәлдиләр. Үзүндән-көзләриндән ач вә кәдәрли
олдуглары дујулан гачгынлара е'тнна етмәдән, пилләкәнлә јухары
галхдылар. Ичәри кирмәк истәдиләр, лакин гапынын јанында дуран
салдат онлары гојмады. Каро салдата тәрс-тәрс бахды. Салдат онун
сәрт бахышларына әһәмијјәт вермәјиб, амиранә тәрздә:
—Бурда дурмајын, гајыдын кери!—деди.
Каро:
—Биз һөкумәт адамыјыг,—деди.
—һөкумәт? Бурада һокумәт Андроник пашадыр. Мән сизи
таиымырам. Керијә дөн!
Каро әсәбиләшдн. Бөјүк бир ихтијар саһиби, комиссар олдуғуну
билдирмәк үчүн гышгырды:
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—Чәкил o јана, түлкү!
Салдат әлини тапанчаја атан Кароја ачы чаваб вериб, сүнкүнүн
учуну она тәрәф гушлады. Онларын һај-күјүнә Андроник мчәридән
чыхды. Салдат түфәнки ашағы салыб, рәсм-тә'зимдә дурду.
Андроник сорушду:
—Бу нә сәс-күјдүр?
Каро:
—Бу салдат бизи јаныныза бурахмыр,—деди.
Андроник онлары башдан-ајаға сүзүб сорушду:.
—Кнмснниз? Hə истәјирсиниз?
—Ким олдуғумузу сизә бнлдирмәк үчүн јаныныза кәлмишик!—
дејә Каро r-үрурла ҹаваб всрди.
Андроник салдата:
—Бурах кәлсинләр,—дејнб ичәри кетди.
Каројла Mecpon да онун далыича отаға кпрдпләр.
Һәр үчү отурду.
—Сиз бурада моһкәм гајда-ганун јаратмысыныз кн, ҹәнаб
кенерал...—дејә Каро күлдү.
Андроник онун созләриндә вә күлүшләриндәки кипајәни дујарағ,
дәрһал чаваб всрди:
—Гајда-ганунсуз бир олкәдә ону јаратмаг лазымдыр.
Кешиш јериндән сөз атды:
—Бу доғрудур, биз дә ону истәјирнк!
Андроник бмр дә онлара диггәтлә бахыб дедп:
—Заһирән сизин кешиш, онун нсә һәрби бир адам олдуғу
корүнүр. Лакин әслиндә ким олдуғунузу билмирәм... Мәгсәдинизи
сөјләјин.
—Кенерал Андроник!
Андроник Каронун сөзүнү кәсәрәк:
—Спз мәним адымы һардан билирсиниз?—деди:
—һеч бир шеј һокумәтдән кпзлн гала бнлмәз!—дејә Каро озүнү
гүрурла чәкди.—Бнз һокумәтпмиз адындан сизннлә дапышмаға
кәлмишнк, чәнаб кснерал!
Андроник күлүмсүнәрәк:
—O һансы һөкумәтдир?—деди.
—Ермәннстан милли һөкумәти.
—Бәлкә сиз Тифлис һөкумәти демәк истәјирсиниз? O ки,
ојунҹагдыр, һөкумәт дејил!
—Мәнҹә, Һәрбн адамлар сијасәтдә даһа козүачыг олмалыдырлар.
Индн Тифлис һөкумәти јохдур. Загафгазијада үч һөкумәт вар:
меншевнк, мүсават вә ермәнн һокумәтләри. Сиз ермәни олдуғунуз
үчүн Ермәнисгган һокумәтннә таСјс олмалысыныз. һаралы
олдуғунузу, нә фәалијјәт костәрдијинизп вә һарадан кәлиб бура
чыхдығынызы өјрәнмишик. Сизин дә, бизим дә МӘГСӘДИМИЗ бир
олмалыдыр. Мән ону демәк истәјирәм кп, сиз башыныза
топладығыныз
һәрби
дәстәни
ермәни
мпллн
гошунуна
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гатмалысыныз. Өзүнүзсә, бир забит кими, ермәни ордусунда хидмәт
стмәлисиннз. Сиз...
Андроник онун сөзүнү кәсәрәк:
—Мән садә забнт дејнләм, ҹәнаб, кенералам!—деди.
—Мәсәлә адда дејил, сизә паша да дејирләр. һалбуки, бу түрк
һәрби ады да ермәни олдуғунуз үчүн сизә јарашмыр. Hə исә, бизим
Зәнкәзурда топладығымыз ғошун һиссәспннн игамәткаһы бу Корус
олаҹагдыр. Елә еләмәк лазымдыр ки, салдатлар арасында тоггушма
олмасын. Мэн сизин барәниздә Еревана мэ'лумат верәҹәјәм. Бәлкә,
өзүнүз дә ора кедиб, һокумәт үзвләрилә көрүшмәли олдунуз. Ермәни
һөкумәти һәр бир ермәнини һесаба алыр, гејдинә галыр. Сизин кими
бир кснсралын...
Андроник јенә онун сөзүнү кәснб истеһза нлә күлә-күлә деди:
—Мэн сизин һөкумәт олдуғунуза, һәр бпр срмәнинин гејдинә
галдығыныза
ннанмырам.—Андроник
бир
ғәдәр
сәсини
галдырды:—Бу евин габағындакы изднһамы кордүнүзмү? Онлар
јерснз, торпагсыз, аҹ срмәпп гачгынларыдыр. Hə үчүн сизин "ермәни
һокумәтн" онлара саһиб дурмур? Јер всрмир, чөрәк вермир?
Кешиш, Каронун үзүнә бахыб башыны тәрпәтди. Каро бир гәдәр
пәрт һалда ҹаваб верди:
—Сиз, ҹәнаб кенерал, бир прокурор кпмп бпзи иттиһам
едирснииз!..
—Бу мәним 03 мнлләтими севдпјнмдәндпр. Өз мплләтнми! Узун
плләр боју онун јолунда чанымдаи ксчмпшәм. Түркләр гәрби
Ермәннстан шәһәрләрини, кәндләрпнп дағыданда аз гала көз јашы
төкмүшәм.
—Доғрудур, доғрудур!—дејә кешнш онун сөзүиү тәсдиг еләди.—O
гачгынларын һалына мән дә јанмышам, амма сөзүмү ешидән
олмајыб.
Каро, өз вәзифәснпп унудуб, јумшағлыг косгәрәп кешишә көзүнү
ағартды. Mecpon сәснпн кәсдп. Каро деди:
—Бпзим давамыз һәләлпк түрҝләрлә јох, болшсвнкләрләдир.
Мәғсәдпмпз нсә, брјүк Ермәпнстан јаратмагдыр. Дәниздән дәннзә
У за на н
бнр Ермәппстан! Буна нә дејпрснннз, ҹәнаб? Сизин
болшепмкләрә вә бнз дашпаклара мүнаснбәтиннзи бнлмәк
нстәјирәм.
—Мән иә болшсвмкәм, нә дашнак. Бөјүк Ермәнистан јаратмағ
фикрпнә дүшмәјнниз дә, ҹыртданын өзүнү дәвә бојда санмасы кимн
күлүнҹ бир шејдпр. Ермәнн мнлләтн јашамаг нстәјнрсә, архасыны
бојүк вә гүввәтли довләтләрә сөјкәмәлндир. Ö да Брнтанпја
довләтпднр!
—Хејр, бпз ајры јашајаҹағыг. Руснја нмнераторлуғунун
деврплмәспндәп нстнфадә едпб, мүстәгпл јашајачағыг.
—Јашајын, бахаг! һүнәрнннзн көстәрнн.
—Ермәнн милләтинпн талејн, кәләчөјп һәлл олундуғу, мүстәғнл
бпр Д0 ВЛӘТ кпми озүнү дүнјаја танытмаг нстәдпјнн бпр доврдә, һеч
бнрермәпи оғлунун өзјахасыны кәнара чәкмәјә пхтијары јохдур!
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—O сөзләрп бурада демәкдәнсә кедпн Ермәнистаны ишғал етмәк
истәјән түрк ордусунун гаршысыны алын!
—Бәс его?
—Мәнпм өз фикрлм вә јолум вар.
—Чох јахшы!—дејә Каро ајаға галхды. Месроп да јериндәи
дурду.—һәр һалда Ермәннстан һөкумәти сизин өзбашына һәрәкәт
етмәјиннзә разы олмајачаг!
—Мән yıuar дејиләм, нә едәчәјими өзүм билирәм!—дејә
Андроник сәрт ҹаваб верди.—Ҝедә биләрсиниз!
Каројла кешнш пәрт һалда отагдан чыхдылар.
Каро кағыз, гәләм көтүрүф мәктуб јазмаға башлады:
"Јереван.
Чәнаб Миллп шура сәдрннә.
Бу мәктубумла сизин нәзәринизә икн мүһүм мәсәләнн чатдырмаг
истәјирәм. Биринчиси: болшевикләрпн, һәр јердә олдуғу кпми, бурда
да әлејһимизә кетмәләринә, ачыгдан-ачыға бизә гаршы мүбаризә
етмәләринә бахмајараг, салдат јығмагда давам едирәм. Кәндлиләр
милли гошун һиссәләринин әһәмијјәтини баша дүшмәднкләриндән,
даһа доғрусу, коммунистләрин тәблиғатларына ујдугларындан
һәрби хидмәтдән бојун гачырырлар. Зор ишләтмәјә, онлара һәдәгорху кәлмәјә мәҹбур олурам. 'Гогшадығым вә топлајаҹағым
салдатларын силаһвЈНЫ, кејимини вә јемәјини һарадан алаҹағым
һаггында сиздән сәрәнҹам көзләјирәм. Икинчиси: бу јахынларда
Коруса Андроник Узунјан адлы бир кенерал кәлмишдир. Өзүнү
Зәнкәзурун һакими адландыран бу адамын, дејиләнләрә көрә, ики
минә јахын пијада вә сүвари салдаты, бир гәдәр түфәнкн вә үч топу
вардыр. Мән онунла көрүшүб данышдым. Ермәнистан һөкумәтинә
табе олмаг истәмир. һеч бнр фиргәјә мәнсуб олмајан бу кенералын
болшевикләрлә дә арасы јохдур.
Чәнаб сәдрин бу кенерал һаггында кениш тәсәввүрү олмаг үчүн
мэ'луматы бир гәдәр әтрафлы јазмағы озүмә борч билирәм.
Андроник Түркијәдә анадан олмушдур. Түркијә ордусунда забит
рүтбәснндә хидмәт етмишдир. Ејни заманда инкилпсләрин хәфијјәси
кими түркләрин әлејһинә кизли гәблиғат апармаға башламышдыр.
Түркләр ону һәбс етмишләр, лакин һәбсдән гачыб кизләнмишдир.
Чаһан мүһарибәси башланандан сонра фәалијјәтини даһа артырараг,
өзүнү бир милләтчи кими гәләмә вермишдир. Башына бир дәстә
ермәни топлајыб, түркләрә гаршы чыхышлар етмиш, иғтишашлар
төрәтмишдир. Түркләр 1915-чн нлдә ермәниләри гырыб мәһв
етдикләри заман, бу(адам"өз дәстәсилә чар ордусунун тәрәфинә
кечмиш вә түркләрә гаршы вурушмушдур. Кенераллыг рүтбәсини дә
бу заман алмышдыр. Чар ордулары Гафгаз ҹәбһәсиндән кери
чәкилдији заман, Андроник дә кери чәкилмишдир. Руоија фәһләкәндли ингилабына мәнфи әлагә бәсләдијиндән, даһа доғрусу,
горхдуғундан, Русијаја кетмәјиб, үзүнү Ирана чевирмишдир. Ирана
кетмәклә бир мәгсәди дә инкилисләрлә бирләшмәк олмушдур.
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Лакин түркләр Хој вә Салмас тәрәфиндә онун јолуну кәсдијиндән,
исгигамәтини дәјишдирмиш, Араздан кечиб Нахчывана кәлмәјә
мәҹбур олмушдур. Неһрәм кәндиндә салдатлар үчүн әрзаг, атлар
үчүн јем тәләб стмишдир. Салдатларыны, онун тәләбини јеринә
јетирмәјән әһалпннн үстүнә галдырмышдыр. hop ики тәрәфдән өлән
вә јараланан олмушдур. Түркләрнн Шахтатыја кәлдијини вә
тезликлә Нахчывана чатаҹагларыны билиб, дәстрсини Неһрәмдән
керн чәкмишдир. Чулфадан, Аза вә Дәстә кәндләрпндән кечиб,
Меғријә, орадан да Ҝоруса кәлмпшдпр. Нечә вахтдыр кп, Ҝорусу
озүнә игамәткаһ едиб, нүфузуну әтраф кәндләрә јајмаға
башламыпЈдыр. Бир диктатор кими кәндләрдән әрзаг, от, саман,
арпа јығыр; онсуз да, јохсул јашајан әһалинн сојур. Кәндшшәр буна
е'тираз едирләр. Андроннкин Коруса кәлдијини ешидиб, билән гәрби
Ермәнистан гачгынлары онун јанына кедиб торпаг вә чөрәк
истәмишләр. Андроник онларын дрзусуну јеринә јетирмәји вә'д
етмишдир. Инкилисләрә вә амерпканлара архаланан, онларын
көмәјинә үмид бәсләјән Андроник ермәниләрә милләтчилик вә
башга халглара гаршы иттиһам һисси ашыламагда бизим мәгсәд вә
ндејамыза јахындыр. Лакин Ермәннсган һөкумәтинә табе олмамагда
бизим үчүн зәрәрлп, бәлкә дә тәһлүкәлиднр.
Онунла неҹә рәфтар едәҹәјпм һаггында чәнаб сәдрдән сәрәнчам
көзләјирәм.
һөрмәтлә, Каро һампарсумјан.
Әнкәләвид.
20 ијун 1918-чи ил".
♦

Әјјуб Аббасов. Зәнкәзур. I китаб, 1956 (570 сәһ.); II китаб, 1958 (479
сәһ.).
Гара Намазов
филолоккја елмләри доктору, ирофессор
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С О ЈГ Ы Р Ы М Ы

БӘДИИ ӘДӘБИЈЈАҒДА

Тарихин минилликләриндә гана сусамыш чаһанкирләр
Азәрбајчан торпағында ' заман-заман ишғалчылыг савашлары
апармыш, јурдумуз дәфәләрлә әлдән-әлә кечмиш, ел-оба бу ганлы
савашларын
һәдәфи
олмуш,
сәрвәтләримпз
пшғалчылар
тәрәфиндән талан едилмишдир. Бизанс, Рома, Әрәб, Монгол
јүрүшләри, Иран әсарәтп, нәһајәт Русија империјасынын ики
јүзиллик истилачылыг вә истисмарчылыг сијасәти... Минилликләрин
алтгатларына көмүлмүш бу сојгырым сијасәти тарих әдәбијјатында
ҹаһанкирләрин гапалы сијасәтннә ујғун әкс олунмуш, лазым
кәләндә һәтта унутдурулмушдур.
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Бунунла белә, халг бу һадисәләри ©з бәдии тәфәккүр
лабораторијасында һәзм еднб чешид-чешид әбәди шәкилләрдә—
гәдим ©сатир вә әфсаиәләрдә, нағыл вә дастанларда, бајаты вә
маһныларында јашатмышдыр; Астнаг вә Томирис әфсанәләри,
Искәндәр вә Тејмурла бағлы әфсанә вә нағыплар, Дәдә Горгуд вә
Короғлу бојларында јашанан јағмаламалар вә таланлар, кизли вә
ачыг чинајәтләр, чәзалар, гачгынлыг, көчкүнлүк вә с. мүхтәлиф
мөвзулу мәһәббәт вә мәишәт дастанларында, нағылларында
силинмәз изләр бурахмышдыр.
Улу озанлар оғузлар һаггыида аталардан ешитдикләри
әфсанәләри—кафзрләрпн јурдпарыны јағмаламасыны, онлара
гаршы оғуз бәјләринин гәһрәманлыг савашларыны ©з гопузларында
дүзүб гошмуш, әбәдп абидәјә чевирмншләр. Дәдә Горгуд
бојларынын әксәрпјјәти јағыларла апарылан мүһарибәләрә һәср
олунмушдур.
"Әсли-Кәрәм", "Новруз-Гәндаб", "Шаһ Исмајыл" дастанларында
долајысы илә мнлли-дини ихтилафлар әслиндә халгын сојгырымына
јөнәлдилмиш әбәди абидәләрдир. Әрәбләрин ислам пәрдәси
алтында Азәрбајҹана јүрүшләри, јолпары кәсмб сојғунчулугла
мәшғул олмалары "Шаһ Исмајыл" дастанындакы Әрәбзәнчи
(Әрәбзәнҹи сөзү сонралар тәһриф олунараг ашыгларын дилиндә,
Әрәбзәнки кимн јашанмышдыр) сурәтиндә үмумиләшдирилмишдир.
Орта јүзилләрин мәшһур ашыглары—Кәрәмин, Сары Ашығын,
Гурбанинин, Гәрибин, Аббас Туфарганлынын, Хәстә Гасымын, Ағ
Ашығын шикајәтнамәләриндә тәкчә дахили сојғунчулуг һадисәләри
дејил, Иран истибдадынын јурдумуза тәчавүзү дә дөнә-дөнә әкс
етдирилмпшдир. Онлар ел-обанын доғма јурдундан Шәргин
мүхтәлпф әјаләтләринә көчүрүлмәси һадисәләрпни јана-јана
хатырламышлар. Ашыг Гәрибнн Тәбриз һаггында мүсибәтнамәснндә дејилир:
Динләјин ағалар! Снзә сөјләјим
Јаман мүшкүл одду иши Тәбризин.
Елә ҝөрдүм көјдән јерә од јағыр,
Бирдән јавды дағы-дашы Тәбризин.
Ашыг Гәриб чәкәр чар нлә аһы,
Белә чәнки дүнја көрмәмиш даһы,
Ванын бәји илә Киланын шаһы
Бунларла корүлдү иши 'Гәбризин.
Надир шаһ Азәрбајҹана јүрүш едәркән өзү илә јүздән чох аиләни
Дағыстана көчүрмүшдүр. Хәстә Гасымын да аиләси онларын
арасында иди. Вәтәндән көчүрүлән ашыг үзүнү дағлара тутуб әлвида
дејир:
Обаларымыз сәф-сәф олуб јүкләнир,
Башы ала гарлы дағлар гал и*1|ди.

Биз ичмәдик аби-көвсәр сујундан
Сојуг сулар, тәр булаглар гал инди.
Хәстә Гасым Шамахыдан кечәркән әһалинин көчүрүлдүјүнү,
евләрин бош галдығыны ҝөрүб дахили кәдәрини ифадә едир:
Көһмә Шамахынын сејрин ејләдим,
Әл дәјмәмиш, тәзә бағлар галыбды.
Елә көчүб кедиб улусу, ели
Ишләнмәмиш ағ отаглар галыбды.
Нечолду бу сејванын јијәси?
Дәрд-гәми вар, тамам ағлар гаЛыбды...
Ашыг поезијасында бел© шикајәтнамәләр чохдур.
Әлбәттә, тарих тарихдир. Тарих кечмишдә олмушларын
хроникасы, сијаси идејаларын салнамәсидир, бәдии сөз исә образлы
тәфәккүрүн ифадәсидир. Бунунла бел© бәдии сөз устадлары тарихи
һадисәләри өз мәрамы үчүн васитәјә чевирмиш, чидди сензура
нәзарәти алтында халгымыза гаршы јөнәлдилән идеоложи
тәхрибатлары ифша етмәјә чалышмышлар. Бу јолдан һәм халг
әдәбијјатында, һәм дә јазылы әдәбијјатда истифадә олунмушдур.
һәм дә јазылы әдәбијјат сусдуруланда, халг өз сөзүнү шифаһи
јолла демишдир.
Мэ'лумдур ки, Русија империјасы цилли вә дини зүлмү
күчләндирдији дөврдә АзәрбајчанДа гачагчылыг һәрәкаты кениш,
күтләви һал алмышдыр. Ганадыјевин јаздығына көрә, империја
дөврүндә Гафгазда гачагчылыг һәрәкатынын 88 фаизи Азәрбајчанын,
галан 12 фаизи исә христиан әһалисинин пајына дүшүрдү.
Рус вә јерли мэ'мурларын азғынлығы елин ән икид оғулларыны
јохсул дахмасындан дидәркин салмышды; чана дојан икидләр
ағасыны, јахуд ону тәһгир едән мэ'муру өлдүрәрәк мешәләрә
чәкилир, өзүнә кичик дәстә дүзәддур, јери кәләндә һәтта чар ордусу
илә саваша кириширдиләр; Гачаг Кәрәм, Гачаг Нәби, Гачаг
Сүлејман, Гандал Нағы вә Нәби гардашлары, Дэли Алы, Гачаг
Танрыверди, Гаракөз Әһмәд, Дәли Јусиф, Телли Әсәд вә б. һаггында
халг нәғмәләр гошур, ашыглар дастанлар јарадырдылар. Онларын
гәһрәманлығы илә бағлы онларла гачагчылыг—гәһрәманлыг
дастанлары јараныб јајылмышдыр. Бу дастанларын үмуми руһу pye
мэ'мурларынын јерләрдә төрәтдији сојгырыма гаршы мүбаризәдән
ибарәтдир.' Гачаг Ҝәрәм Ирана кечәркән Залы хан ону тутмаг
истәјир. Кәрәм:
Дедим бу Иранда галлам,
Русетдән гисас аллам.
Гыврылмыш мар кими чалпам,
Инчитмә мәни Залы хан -дејә Русијадан гисас алмаг истәдијини билдирмишдир.
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Гачаг Нәбинин ҝазакларла апардығы дојүш әмәлијјатлары
нағыллашыб Азәрбајчанын күнејмнә дә, гузејннә дә јајылмыш, халг
маһныларына чеврилмишднр. "Гачаг Танрывердп" aə "Мормман"
дастанларынын мүәәллифи Ашыг һүсејн Бозалгаплы Нориман
Нәримановла бирлнкдә Метех галасында јатмыш, өзү дә, бу
һаднсәләрпн иштиракчысы олмушдур.
Дастанлардан да бәлли олдуғу кпмп һокумәт мэ’мурлары,
казаклар гачаглары мзләјәркән онларын әлә кечмәсмидә ермәни
һампаларындан вә ҹасусларындан мәһарәтлә истнфадә еднрдиләр.
Буна көрә дә оиларын әксәријјәти сатгынлыг нәтнчәсиндә готлә
јетирилирди. Халг гәһрәманы кпмп шөһрәт газанан Гатыр Мәммәл
Шаумјаным вә башга дашнагларын сијаси ојунларына алданыб 1919чу плдәкп һәрч-мәрчлијин гурбаны олду. Ермәни Аветис Гатыр
Мәммәдин гардашы Јусифм алдадыб гонаг сахлајыр вәјола саларкән
чајын гырағында архадан хәнчәрлә вуруб өлдүрүр, сонра да башыпы
кәснб бөјүкләримә апарыр.
Хатырладаг кп, Түркијәдән вә Ирандан Азәрбајчана кәтирнлән,
Азәрбајчамын дағлыг рајопларында јерләшдирилән вә архасыны
империјаја сојкәјән ермәнпләр јерлм әһалшш мәрһолә-мәрһәлә
сыхышдырыб өз доғма јерләриндән чыхармаға наил олдулар. Pye
ордусу тәрәфиндән Ирәванын тутулмасы вә талан еднлмәси,
әһалиннн күтләви гырылмасы ермәнипәрмн әл-голуну даһа да
ачырды. Азәрбајчанын башга бөлкәләрнндән һеч бпр көмәк
кәлмәјпр, үммд һәр јердән үзүлүрдү. Бу күплордә "Күнәш"
нэтрицаты Ирәван ханыныи нәслиндән олан Сәријјә Хатунун
сннәсиндә јашатдығы бајатылары "Ирәвап бајатылары" ады илә чап
етмишдир. Ирәванда рус ордусу тәрәфиндән Азәрбајчаи
түркләринин күтләви гәтли, шәһәрин јандырылыб талан едилмәси,
Зәнҝи чајынын гана бојанмасы, һеч бир јердәи көмәк кәлмәмәси бу
бајатыларда көз јашы илә нфадә олунмушдур:
Ирәван rana дүшдү,
Гәфил талана дүшдү.
Тәбриз, Кәнчә кәлмәди
Голларым јана лүшдү.
Јалгшды, хан нејләсин,
Ахыдыр ган, нејләснн,
Доғмалар дөпүк чыхды
Бупа дөвран нејләсин.
Әзшпм гала јери,
Јурдјери, гала јери,
Гијамәт o күн гопар,
Ел көчә, гала јерн.
Кафирин аманы јох,
Урусун иманы јох,
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Јурд галыб ran пчиндә
Бирјана ҝүманыјох.
Ал кејиб алландылар,
Ксјшшб саллапдылар,
Бәјпәп отурмадьшар
Ҝафирнәп јаллапдылар.
O дөврләрпи фаҹиәләрини әкс етднрән бело бајатыларымыз
јүзләрләдир. Онларын һәр бпрп бүтөв бир тарихдир. Тәкчә
бајатылардамы? Халг ашыглары, ел шаирләри халгын дәрдими бир
гајда олараг дағлара, онларын јашадыглары јурд јерләринә үз тутуб
сөјләмишләр. Бу күн анадан олмасынын 175 иллијини јурдумузун һәр
јермндә гејд етдијимиз Ашыг Әләскәрин ше'рлэринпн бөјүк гисми
империја дахплиндә баш верән һәрҹ-мәрчлијә, таланчылыға,
хачпәрәстләрин фмтнә-фәсадына һәср олунмушдур. Ашығын
"Дағлар" ше'риндэ вердмји суаллара днггәт јеггприн:
һапы мәп кордүјүм гурғу бусатлар?
Дәрдп-мәндләр корсә тез бағры чатлар.
Мәләшмир сүрүләр, кишпәшмир атлар,
Нијә иәришавды һалларын дағлар?
һаны бу јајлагда јајлајап елләр?
Ҝорандә козүмдән чар олду селләр
Сејр етмир којсү1шә түрфә көзәлләр,
Санчылмыр бухаға күлләрин дағлар.
Ашыг өз сулына өзү дә чаваб вернр:
Көзәлләр чешмәннән котүрмүр абы,
Дад верә дәһапда көвсәр шәрабы,
Хачпәрәстлә дүшдү нунт инпшабы,
Онунчүн бағланды јолларын дағлар.
Ахырда да:
Арсыз ашыг елсиз нпјә јашады
Өлсүн Әләскәр тәк гулларып дағлар,
—дејнб өзүнә өлүм диләјир.
Ашыг Әләскәр поезнјасы o довр һадпсәләрнннн бүтов бпр
салнамәсиднр. Ашығын шнкајәтләрп форди кплеј-күзардан даһа чох
ел дәрдпнин тәрчүманыдыр:
Фәләк бәрһәм едиб чох низамлары,
Зүлмнән сөндүрүб janan шамлары.
345

һајыф көзәлләрин күл әадамлары
Мара, мура гисмәт олду дүнјада.
Ашыг "Далбадал" диванисиндә һагсызлыға дөзә билмәјиб
падшаһын өзүндән шикајәт едир:
Әләскәрәм өз дәрдимдән дүшмүшөм бу бәһсә,
Јохсулларын күнүн көрдүм, ah чәдиб батдым јаса,
Әрзәләр әтгаз гајытса, таһдан имдад олмаса,
Фәнадан кочмәк кәрәк ол јәбаја далбадал.
1918-чи илдә Ҝөјчә чамаатынын башына кәлән фачиәләри
Әләскәрин гардашы шамр Мәһәммәд өз мүсибәтнамәсиндә белә
ифадә едирди:
һәр маһалда дастан олуб
Сөјләнир һалы Көјчәнин.
Гәһр еләди чәрхи-фәләк,
Дендү игбалы Көјчәнин.
Дағылды атлы сүрүсү,
Таланды малы Којчән1ш.
Позулду гурғу бусаты
ULTə' hh, чәлалы Көјчәнин.

■

Чәрхи-гәзанын гәдәри
Көјчәш! ејләди талан.
Гачан дағларда гырылды,
Әсир олду далда галан.
Аман аллаһ! нә күн чәкди
Гүрбәт елдә гачгын олан.
...Дава дүшдү ел гырылды,
Олдуг вәтәндән дәрбәдәр.
һеч јандан хырыд кәлмәди,
Бағланды јолу Көјчәнин..,1)
1918-чи нлдә Көјчәдә ермәниләрин төрәтдикләри ганлы савашда
онлар һијлә гуруб барышмаг бәһанәсилә Көјчәнин адлы-санлы
адамларыны көрүшә дэ'вэт едирләр. Онларын арасында Көјчәнин ән
чох севилән ашығы Нәчәф дә варды. Ермәниләр ел ашығынын
чылпаг күрәјинә гајнар самовар бағлајыб ишкәнҹә ипә өлдүрүрләр.
Нәчәф һәлә газаматда оларкән онунла биркә јатан Кәблә Рәһимә
үз тутуб дејирди:
Кәблә Рәһим, сөјлә ашыг Әсәдә
Мәним әһвалыма галсЫһ ағласын.
1 Әләсхәр очағы. Бакы, Јазычы, 1991, с.76-77

Ариф мәчлисиндә, алим јаныида,
һәмишә јадына салсын ағласын.
Өзүм зпндандајам, гәлбим узагда, Фәләк мәш / накам гојду бу
вахтда,
Кәнчәдә, Шәмкнрдә, Товуз, Газахда
Јаралы "Дилгәми" чалсын ағласын.
Дашнаг гыш ејләди баһар, јазымы,
Ешидән ағлајар хош авазымы,
Синәси сәдәфли телли сазымы
Әсәдә декинән чалсын ағласын...
—дејән ашығын аһ-наләси аләми кәтүрүр. Әлбәттә, ашыг Нәчәфин,
Сәмәд ағанын ганы јердә галмыр. Онлары гәтлә јетирән дашнак
Суликовун өзү Көјчә икидләри тәрәфиндән гәтлә јетирилир. Бу
һадисәјә көрә ашыг Әсәдпә гардашы Мәһәммәд һәбс олунур.
Мәһәммәд бир мәктубунда јазыр ки, мәни 7 ај ат арабасына гошуб
газаматын зибилини дашыдырдылар. Сонра да шиши гыздырыб
ајағыма вә башыма басырдылар. Көјчәнин o заманкы ишбиләнләри
Әсәди вә Мәһәммәди газаматдан гачыра билирләр.
Халг әдәбијјатынын вә ашыг јарадычылығынын ајры-ајры
жанрларында халгымызын сојгырымыны өзүндә еһтива едән
нүмунәләр чохдур.
Бу тарихи фачиәләримиз 3 јазылы әдәбијјатда да дәрин из
бурахмышдыр.
Гејд едәк ки, империјанын истәр чар үсули-идарәси дөврүндә,
иетәрсә совет дөврүндә сензура мүстәмләкәчилик сијасәтинә
тохунан әсәрләри гадаған едир, әввәлки кими јенә дә икибашлы
сијасәт јеридирди. Әдәбијјатда әсас хәтт, апарычы мотив -бөјүк pye
халгына сәдагәт, халглар досглуғу, бејнәлмиләлчилик руһу һаким
иди. Буна бахмајараг әдәбијјат мүхтәлиф әдәби пријомларла чар
Русијасынын мүстәмләкә сијасәтини, түрк халгларына гаршы
јөнәлдилдән кизли вә ачыг Пјотр сијасәтини ифша едән әсәрләр
.јазыр, өз јарадычылыг амалларына садиг галырдьшар. Вахтилә
һәбсханалара атылан Г.Б.Закир, мүәллимлији әлиндән алынан С.Ә.
Ширвани, мүстәмләкәЧилијә гаршы трактатыны јазан М.Ф.
Ахундов, XX јүзилдә Мирзә Чәлил, Ү. һачыбәјов, М.М. Нәвваб,
М.С. Ордубади, М.Ә. Сабир, Һ.Ҹавид, Ə. Чавад, M. һади вә б.
мүхтәлиф сәпкили әсәрләриндә империјанын сојгырым сијасәтини
ифша етмишләр. Ичтимаи хадим вә јазычы Н. Нариманов һәм
публисистик мәгалә вә пјесләриндә, "Баһадыр вә Оон^" әсәриндә,
"Көһнә кәндин сәркүзәшти" һекајәсиндә империјанын дини ајрылыг
сијасәтини ифша етмишдир. ' "Көһнә кәндин сәркүзәшти"
һекајәсивдә әдиб чох усталыгла бир кәнддә јашајан ики тајфанын
мүнасибәтини тәсвир едир. Оклардан бири чох һијдәкәр, хәбәрчи,
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хәјанәткар, гоншу тајфаја хәјанәткарлыг едән тајфа кимн тәсвир
олунур. O бирн тајфа сакит, фүгара, гаиунгулу, һаггыны тәләб едә
билмәјән бпр көләдир. Н. Нәрмманов онларын адларыны гәсдәи
тәрсинә јазмышдыр—Инәмрәе, Намләсүм—јә’ни ермәни вә
мүсәлман.
Һ.К. Санылынын "Турут гачаглары" поеыасында гачаглара,
онларын аиләләринә вә онлары кизләдәнләрә гаршы pye
казакларынын вәһшиликләрн бүтүн кенишлији вә тәфәррүаты илә
тәсвнр олунмушдур. Һ.Ҝ. Санылы "Намус давасы" поемасыида нсә
pye ордусу вә онун команданы Спсиановун Ҝәмҹәјә јүрүшү, Кәнчәдә
төрәтдијп ганлы фаҹиәләр, Ҹавадханын гәһрәманлығы вә оғлу нлә
бпрлпкдә һәлак олмасы тарпхн һәгигәг kiim m өз әкспнп тапмышдыр.
Бөјүҝ шаир Сәмәд Вургун Снсиановун Бакыја јүрүшүнү,
ахытдығы ганлары чох усталыгла "Аслан гајасы" нағыл поемасында
әкс етдирмишдир. Халгымызын тарнхи фаҹнәләрнни ше'р, поема вә
пјесләрнндә дөнә-дөнә, јана-јана тәсвир едән С.Вурғун "Вагиф"
пјеспндә һәм Гаҹарын төкдүјү ганлары, һәм дә Шималдан ҝөзләнән
даһа горхулу тәһлүкәни мүдрнкҹәсинә үмумиләшдпрмишдир. Бу
тәһлүкәннн даһа реал мәнзәрәсини нсә Ј.Вәзир "Ган ичнндә"
ромапында тәсвпр еләмиш, Гарабағда ермәни мәликләрмнин
часуслуг фәалијјәтини ашкарламышдыр. Јусиф Сәмәдоғлу "Гәтл
күнү" романында 1797-ҹн нлдә Гаҹарын Гарабағда төрәтдији
чннајәти, 1937-ҹи ил репресснјасыны, 1957-ҹп нл бәраәтини
чарпазлашдырыб ормжинал бир үслубда үмумпләшдпрмишдир. O,
долајысы ермәни ҹасуслуғуну да мфша етмәји унутмамышдыр.
Хатырладым ки, сонунҹу јүз нл далбадал күтләвм сојгырым
нлләри кими даһа ардыҹыл, даһа планлы олмушдур: Фикмр верин,
1897-чп ил индмкм Ермәнистан адланан бир чох гәзалардан јерли
түрк әһалпсинпн Түркијәјә кочүрүлмәсм, 1905, 1910, 1914-18, 19201921, 1927-30, 1937, 1941-45, 1948-1953, 1965, 1981, 1988.
Бу илләрин һамысы Азәрбајчан түркләри үчүн милли гырғын,
көчкүнлүк, дидәркинлик илләри олмушдур. M.M. Нәвваб "1905-1906чы нлләрдә ермәни-мүсәлман давасы", М.С. Ордубади " Ганлы
ипләр" әсәрләриндә бу ганлы һадисәләрин реал тәсвирини
вермишләр. Әлбәгтә, бунлар бәдин әсәрдән даһа чох һадисәләрин
реал мәнзәрәсннп әкс етдирән публисист әсәрләрдир.
Бу публпсистиканын озүндә мүәллифләрин дахпли јанғысы,
милли гырғынын дәһшәтләри, ләкәси һеч вахт силинмәјән изләр
бурахмышдыр. Ону да хатырладаг ки, һәлә 1890-чы илләрдә дашнаг
террорчу гулдурлары pye нмперијасынын васитәчнлији илә Гафгазы
әлә кечприб ермәни-дашнаг дөвләти јаратмаг хүлјасына
дүшмүшдүләр.
1905-чн илдә Бакыда вә Гарабағда торәдплән бу ганлы
ҹпнајәтләр
Ҹ.Ҹаббарлы
дүһасында
бојүк
мәһарәтлә
сәһнәләшдирилмишдир. O, "1905-ҹп илдә" пјесиндә нмперијанын
"Парчала, һакпм ол" сијасәтинмн ич үзүнү усталыгла ачмышдыр.

Әлбәттә, Чаббарлы да һаким "Халглар достлуғу" идејасына садиг
галмагла Азәрбајҹан халгына гаршы јөнәлдилән милли гырғыны
заманын тәләбинә ујғун олараг сннфи мүбарпзә илә әвәз етмәјә
мәҹбур олмушду.
Елә бурадача М.С. Ордубадинин "Ганлы илләр" әсәриндән бнр
һадисәни јада салмаг јеринә дүшәрдн.
1905-ҹи ил декабрын 26-да Ҹаваншпр маһалынын Үмидпи
ҹамааты һеч бнр јердән комәк кәлмәдијини көрүб бир азча
әшјаларындан вә азугә көтүрүб кәнддән чыхырлар. һејвалы
кәндннпн јахынлығында досту Абрам онлары сахлајыр (Шушада
ағыр күнләрдә Исмајыл кәндхуда Абрамы азугә илә тәмин етмишдн)
вә онун кәнднндә кечәләмәјн тәклиф едир. Кеҹә дашнаг гулдурлары
әлијалын чамааты мүһасирәјә алыб кншипәрин башыны кәсир,
гадынларын, ушагларын да башына мүсибәтләр ачырлар. Бу да
бизим халглар достлуғумуз! Әслиндә халглар достлуғу јалныз бизим
әдәбнјјатымызда кениш әкс-сәда доғуруб күтләви шәкил алмышдыр.
Азәрбајҹан совет әдәбијјаты сосиалист ҹәмијјәтинә вә коммунист
ндеалына хндмәт етсә дә, јазычылар ајры-ајры жанрларда мүхтәлиф
бәдин васнтәләрдән чох мәһарәтлә истпфадә едәрәк чох мәһарәтлә
кечмиш империјанын алчаг нијјәтләрини ифша едир, һәм дә совет
дөврүндә, репрессија илләриндә халгымызын башына кәтирилән
фаҹнәләри өз әсәрләриндә әкс етдирирдиләр. М.С.Ордубади,
М.Ибраһнмов, Макули, С.Вурғун, Б.Азәроғлу Күнеј Азәрбајчанда
баш верән һадисәләри, М.һүсејн, С.Рәһнмов, Мир Ҹәлал, Әли
Вәлнјев, Ә.Мәммәдханлы, Ә.Аббасов вә б. вәтәндаш мүһарибәси вә
репрессија илләринин чинајәтләрини әкс етдирән әсәрләр
јазмышлар.
1988-чи илдә Азәрбајҹан әһалнси ермәни гулдурларынын әлилә
гәдим торпагларындан сон нәфәрә гәдәр говулду. Бундан сонра
ермәниләр Јухары Гарабағын Азәрбајҹан әһалисини доғма
јувасындан дидәркин салды. Сонра исә әграф рајонлары зәбт етди.
Бунунла да халгымызын јени-јени фаҹиәләри, мүсибәтләри башлады.
Бүтүн бунлар вә һәмчинин 1990-ҹы ил 20 јанвар гырғыны
әдәбијјатымызда фачиә жанрына даһа түнд, даһа дәһшәтли мотив
кәтирди.
Әдәбијјатда шәһидлик мөвзусу И.Шыхлы, Х.Рза, М.Араз,
Б.Ваһабзадә, Габил вә б. мүхтәлиф жанрлы әсәрләриндә јени
истигамәт алды. Нәинкп әдәбијјат адамлары һәтта әли гәләм
тутанлар-јашлылар, орта мәктәб шакирдләри, ел шаирләри,
ашыглар, ордуда дөјүшән әскәрләр, әскәр јолу көзләјән нишанлы
гызлар, јурдундан-јувасындан дидәркпн дүшән, чадырларда үмндлә
Јлшајан ннсанлар, шәһидләрин ата-аналары, гардаш-баҹылары, оғул
вә гызлары — һамы, һамы ичәрнсинин аловуну, одуну көз
јашларына гатыб ағ вәрәгләрә төкүр — ше'рлэр, һекајәләр,
бајатылар, хатирәләр һәлә жанры белә билинмәјән мүхтәдиф
сәнкплп јазылары илә тәсәлли тапырлар. Бүтүн бу јазылары
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топласан, бәлкә дә јүз јох, мин ҹилдләрлә бүтөв бир фачиә
китабханасы јаранар.
Әдәбнјјатда Сојгырым-шәһидлнк мовзусу һәлз бундам coııpa чилдчилд монументал әсәрләрин јазылмасыиа сәбәб олаҹаг.
Јалныз сон он нлдә јаранан әдәбп материал чохлу јени-јени
арашдырмалар тәләб едир. Әдәбмјјатшүнаспыг во әдәбп тәнгнд бу
просеси диггәтлә ојроннб дәјәрләндпрмәлндпр.
II. Г. Гейдаров
В ГОРАХ ЗАНГЕЗУРА
(Отрывок нз книги)

...На совещание к генералу Нжде в Агарак поехало немало
азербайджанцев. Это были беки и кулаки из селений (Ходжаган,
Мпнджсвань, Хорама, Искендербейли и других, антисоветски
настроенные и готовые к активным действиях! против революционных
слоев трудящихся, в первую очередь против коммунистов.
Генерал Нжде говорил с балкона двухэтажного дома Еирем-бека
Кешши-оглы, а собравшиеся слушали его, стоя внизу, на улице.
Генерал утверждал что дашнакская Армения в войне с Советской
властью не одна, что ее опорой являются англо-американские
империалисты, которые вовлекают в эту войну и Турцию. Он заявил, что
американцы и англичане щедро снабжают продовольствием и
промышленными товарами население Армении, а их войска —
вооружением и обмундированием.
Империалисты Антанты, действительно, более чем щедро снабжали
вооруженные силы дашнаков. Вот что пишет об этом на основании
архивных документов М.Б.Траскунов в книге "Кавказская Крас
нознаменная":
"Дашнакская армия питалась американским хлебом. Только в июле
1920 года США отправили в Армению продовольствие, оружие и
боеприпасы на 50 тысяч солдат.
Зашрыванис США с дашнаками вовсе не мешало Англии. Франции,
Италии и другим империалистическим державам добиваться терри
ториальных захватов на Ближнем Востоке в Закавказье и в Армении.
Правительство Ллойд-Джорджа, заботясь о повышении боеспособности
дашнакской армии, в 1920 году поставило ей вооружение и обмун
дирование на 40 тысяч солдат, а Франция — 10 тысяч винтовок и 10
миллионов патронов".
Мы знали, что в Зангезуре крестьяне остро нуждались в
продовольствии. Это стало особенно очевидным после состоявшегося 27
марта в Герусах совещания генерала Нжде с представителями
контрреволюции Кубаглинского уезда, когда в азербайджанские села
стали часто проникать армяне для закупки зерна.
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братоубийственные войны с другими народами Закавказья, поголовная
мобилизация мужчин в дашнакскую армию, тяжелые налоги — все это
создало для армянского народа невыносимые условия жизни. Крестьяне
Армении, находясь в таком положении, прекратили доставку хлеба в
города.
"Армения совершенно опустилась как экономически, так и морально,
— говорилось в декларации представителей трудящихся масс Армении
съезду народов Востока в Баку 4 сентября 1920 года, — она гигантскими
шагами идет в пропасть смерти. Под властью бандитов-маузеристов
рабоче-крестьянские массы Армении окончательно терроризированы".*1
Вернемся, однако, к совещанию у генерала Нжде. Собравшиеся беки
и кулаки Кубатлинского уезда, веря в болтовню генерала, стали
потрясать винтовками и кинжалами, обещали всячески помогать
дашнакам. Но в конце этого своеобразного совещания попросил слово
старик Аслан-бек Султанов из селения Искендербейли.
—Вы, господин Нжде,—сказал он,—должны понять, что не прошло
еще и года после кровавых событий, когда дашнакские войска под
вашим командованием уничтожили здесь сотни селений, расстреляли
немало несчастных безоружных людей. Я заверяю: мусульмане вам не
поверят и никто за этими пустоголовыми людьми, которые здесь
бряцают оружием, не пойдет.
Это выступление произвело отрезвляющее воздействие на всех
присутствующих, в особенности на самого генерала Нжде, который тут
же повернулся и ушел к себе домой.
Аслан-бек не был 'состоятельным человеком. Он хорошо знал
классиков восточной литературы—Фирдоуси, Саади. Хафиза, Омара
Хаяма. Самым тяжелым преступлением он считал убийство человека,—к
какой бы вере и национальности он ни принадлежал. Ему был противен
этот спарапет2, который пролил реки крови невинных люде'й, а теперь,
будто забыв об этом, призывал объединиться пробив большевиков.
Итак, сговор генерала Нжде с азербайджанскими контрре
волюционерами не удался. Рассказал нам об этом один из
присутствовавших на совещании в Агараке. Самолюбивый же Аслан-бек
до конца жизни так ничего и никому не рассказывал об этом.
После совещания у генерала Нжде с территории, занятой дашнаками,
люди стали проникать в азербайджанские селения. Как-то мы—Его
Газарян, Геюш Гумбаталиев и я,—выйдя прямо из леса, подошли к дому
Геюша в селении Новлу и увидели здесь трех армян из Герусов.
Столкнувшись с нами, в особенности же с Его, которого они хорошо
знали как большевика, они собрались было уйти, но мы их вернули.
Встреча с этими тремя была для нас очень кстати. Последние
несколько дней мы никого не посылали в Герусы, боясь потерять
' Журнал народов Востока, № 1, октябрь 1920 г., сзр.49.
1 Спарапет — военачальник.
351

товарищей. Теперь же сразу решили оставить этих трех на созванном
нами митинге, где мы должны были подробно информировать жителей
селения об обстановке, сложившейся на территории уезда, который
контролировали дашнаки. Мы считали, что привлеченные таким
образом к участию в совещании трое армян в дальнейшем расскажут в
Герусах народу о том, что здесь слышали.
На митинге мы говорили о международном положении советских
республик, о том, что по всей России, а также на ■Украине, в
Белоруссии, Туркестане, как и во всех грех республиках Закавказья,
установлена Советская власть.
—В одном только Зангсзуре. на этом крохотном клочке земли, пока
еще держится дашнакская власть, говорили мы,—Скоро, однако,
армянский народ поможет трудовому населению Зангезура освободиться
от афсристов-дашнаков, бесстыдно продавших интересы своего народа
империалистам Запада. Передайте об этом, граждане, кому можете, а тс
пусть в свою очередь передают всем, что в самое ближайшее время
Зангезур освободится от дашнаков, этих злейших врагов армянского
народа.
К концу нашего выступления нам аплодировали все присут
ствовавшие на митинге крестьяне, в том числе и гости из Герусов.
♦

Н.Г. Гейдаров. В горах Зашсзура: Воспоминания о годах борьбы за победу
и укрепление Советского строя,—2-е изд.—Баку, Азсрнешр, 1986,-237 с.

Дашдан ағыр,
Даш колнр, дашдан ағыр.
Бу јурдун гара бахты
Кәлнбдм башдаи ағыр.
Кафнрпн аманы јох,
Урусун мманы јох.
Јурд галыб ган пчппдн
Бпр јана куманм јох.
Дағлар сыра.ты галды,
Икпд јаралы галдм.
һајымыза колгш јох
Елләр аралы галди.
Ирәванын дәрдп пар,
Дәрд пчпндә мәрди вар.
Ордулар ган ахытды
Сәнкәр олду һәр дпвар.
Бу чанымда ҹан ағлар,
Јараларым гаи ағлар.
I (амордлор јед| ı кстдп,
Јетпшмәдп гонахлар.
Бу дағ.тар гар плонди,
Дорәләр тар иләпдн.
Јајлаглар јадып олду
Башыма rap әләндн.

СӘРИЈЈӘ ХЛТУНУН
ҜИТАБЫНДАН:

"ИРӘВАН

Ирәван гана дүшдү,
Гәфил талана дүшдү.
Тәбриз, Кәнчә кэлмэди
Голларым јана дүшдү.
Әзизнм гала јерн,
Јурдјери, гала јери.
Гијамәт o күн гопар
Ел көчә, гала јери.
Ирәванын бағлары,
Чпчәк ачыб тағлары.
Ким керијә дөндә.рәр
Өтүб кечән чағлары?
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БАЈ АТЫJ1AРЫ "

Лғрыдағы ағрымды,
һәрјарама еарғымды,
Ир;1 ванын бағлары
Мәннм гара бағрымды.
Әзпзпм rap аламды,
Бу дағлар rap аланды.
Јағы бпр ı ypı y гурду
Ел елдән араланды.
Дәрдим дпл плои галды,
Јурдум елппәи галды.
Вәтәи гүрбог? дондү
Ҝәзүм селппән галды.
Евпм оддара галды,
Адым аддара галды.
Ханыи гәбрп алышлы
Вәтән јаддара галды.
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Лл дејпб аллапдылар,
Ксјпнпб салла ı|дылар,
Војноп огурмадылар
Кафпрпон јалландылар.
♦

Cəpııjj:-) хату». Пропан бајатмлары. 1>акы. "Кунмш" иошрмдјнтм. 1998.

IVl.ntM.vı Оруч
.|Я 1 Ы Ч Ы

КӨЧҮРҮЈ1МӘ
(1’омапаам парча)

...Ҹамаат вагонлара мпнондо до толосирдплор.
Вагоиларын гапысы аглыида бнр-бнрннп птолојонлор до вар иди.
Онлары вотдпдоп апаран (болко до ободн aııapaıı) бу гитара да
бирнпчи MU1 IMOK потојпрдплор. Иш о јеро колпб чатды кп,
кочүрүлмо компсспјасынын содрп рус днлпндо кобуд бпр еојүш до
сојдү, бу чамаатып чохусу рус дплини билмосо до, бу еојүшүп
мо'насыны 6ı 1лiıp;u шор.
horra Шүмал Оһмодпн oı-лу Умуд уҹадан:
- Додо, гој кедпм она бпр сплло чокпм дели.
Кочүрүлмо
компееијаоышлп содрп
чамааты
оиеуз да
тынчыхлырырлы; олпидокп гамчыны һавада јеллојо-јеллојо, позуг
азорбајҹап днлпндо тез олун, тез олун, гагар сизи козломојоҹок,
гатарып графики вар, дејо-дејо гагарып о башыпа, бу башына
гачырды.
Алапачапы вагона мпнлпрондо до чамаатып башыпа ојунлар
ачд|>1, һоло аз галмышды гачсын. Јүјонп бплојппо доламыш саһпбппп
до бир хсјлп јерло сүрүдү. Во ахыры мочбур олдулар кп, опу да јсро
јыхсынлар, ајагларыны бпр-бпрппо бағлајыб вагона галдырсынлар.
Вагонуп пчипдо ајагларыиып чпдарыны ачапдаи сопра да ат бпр
хејлн јсрпидон торпоимодп. hop ıııcjo. hop јеро горха-горха бахырды,
ело бил аилајырды кп, да ha торнакын үстүндо дејпл.
Тојуг-чүчонпп гышп>|ргысыидап, мал-һсјванып, гојуп-гузунун
моләртпспндоп, пт-ппшпјпи зннкплгнсшшоп, окул-ушагын соскүјүндон гулаг гугулурду. Хысын-хысыи аглашанлар исо јалпыз
гадынларды, јогпп кп, оллорппдои бир нш колсојдп, бу Һсч опларыи
да јадыиа дүшмоздп... Оплар oı yn-yıııaıvıa, гыз-колппло бпр јсрдо
вагонларыи һоло багланмамыш гапысыидаи Доволп стаиеијасыныи
ачыг мсјдапчасына бахмрдылар. Ьурада исо сайки гамаша
косторплпрдп...
1>у тамашаји ба.ха-баха ағлајаилар да варды, күлоплор до. Чсјиоб
арвад да мсјданып оргасында иди во кочүрүлмо компсспјасыпын
содрипп јахаламышды. Сорушурду кп, сабаһ оглу Муса колсо ону

псчо тапачаг бое? Амма компсспјаиып содрппо һеч ııo гапдыра
бплмирдп...
Алмурадып козлорп оз кокүпдоп олап адамлары ахтарырды.
Исгојирдп ҝ('рсүп ки, омпсп оғлу Валаш һансы вагоидады, псјләјнр,
дорзп Картан 1'мзыпм јола салмага колмојпб кп?! Амма мсјланын
оргасына чыхмака да уганырды. һамы сорушурду ки, Вартаиын
гызвшы апарырсынызмы? О, да псчо дссин кп, опу Ьалаш бплор,
псчо деенн кп, Валиш моннон һссаблашмыр даһа. Арвады исо
козүнүи јашыны ахыдырды; һоло опуп бачылары, гардашлары да
колпб чыхмамышдылар.
Пнјо ағлајырсан, ај Сона бачы, кег|)лп Овоз дедп, елнон
колон вај да гој-бајрамды. -О күп бу созү ело һамы бпр-бпрпно
дсјпрдп. Сапки чамааг бпр-бирнио бундап башга демојо соз
гапмырды. Амма о, пстојпрдп кп, ушаглары да агласып... Амма
вагона мпнопдон сопра опларын кефп лап коколмпшдп, үз версојдпи
болко до чыргыг чалыб ојнајардылар: бирнпчи дофо иди кп, вагона
мпппрдп.чор, гагар корүрдүлор, сгаиспјаны довројо алмыш
милиспопсрлоро, јараглы-јасаглы оскорлоро гамаша елојпрдилор. By
счапсијада осл тамаша псо козлонилмодоп башлады. Стапспјанып
перронуида псјда олан бпр досто зурначыдап бпрппи зурначы
Вазкенп гаиыды...
Мүһарпбодон габаг да, мүһарпбодон сопра да Војүк Ведпдо ело
бпр чал-чагыр, тој-дүјүи олмазды кп, Вазкенспз кечепи.
Амма бу чал-чагыр подои огрү иди, анлаја бплмодп: hop һалда
бело чыхырды кп, онлар ело чала-чала, ојпаја-ојпаја кочүрлор бу
јердон...
Тара зурнапыи соси адамы je;un јерлоп долпб кечирдп.
Кочүрүлмо комисспјасыиыи содрп до олипдокп гамчыны һавада
јеллојо-јсллојо чамааты ојиамага чагырырды. Сапки roj ими, о, да бу
'тоју11 тојбашысы... Ким ојнајарды ки, бело күпдо? Чурналарып соси
адамы једдп јердоп долпб кечирдп...
By зурпаларын соси онун да јарасыиа коз басды.
Олмодпк, бу күпү до кордүк, ај Алмурад, Кег|ши Овоз дедп,
олмодик...
Тој бајрамды, ај чамаа г, кпмео доли кими гышгырды,- елпон
колон нај гој-бајрамды.
Ахы, бупуи иоји гој-бајрам иди? Вело до тој-бајрам олардымы?
Сыега јагыш псо ара вермодоп јагырды.
Кочүрүлмо аанспјасынып содрп коммунпеглорп адба-ад
чагыранда во бу коммунпеглор горо.ичүд еломодои вагоплардаи
дүшүб оргаја чыхапда, бу зурначыларын габагында голларыны
гаддырыб ојиамага башлајаида о, мин шүкүр елодп ки, һоло по
јахшы ки, ona паргија бнлегп вермојпблор...
Коммуппстлорп оргадап чыхмака гојмурдулар, чүпкн оплардап
савајы ојпајан јох иди. Онлар да чпјнплори осо-осо, бпр-биринпн
үзүпо баха-баха ојпајырдылар. Амма буиа ојнамаг демок олмазды. By
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коммунпсглзрмн мохусу мүһарнбо нллорнндо арха чобһодо галаи
јашлы, аһыл кншнлзрдн во шүбһо еломнрдп кн, оплар арха чобһодо
аз ззпдјот чзкмојнблзр. hop һалла Вслпннн дордн-сорн о кишплорим
чнјннндә олуб. Мүһарнбо иллзрмидз Веднјо о кишплорпн кол коси
дүшмүшлү.
Л почему женшины не тансујуг?—Јараглы-јасаглы оскорлорпи
башынла колмнш забитым күло-күло деднјн бу созү чох чидли бир
хобор кпми гобул елојон кочүрүлмо komi ıccııjacı.ıı или солрп
арвадлары ортаја чыхармаг үчүм вагоплара сары чумлу, амма бунуи
хејри олмалы, һоло кп, Нојүк Ведидо партпјанын үзвү олап зоиом
хејлағы јох иди.
Лдыма бир партбилет јазын верни, мои до ојпајым,—-доли
Хошгодом учадан дели во үзүнү көчүрмә комнсснјасмнмн содриио
тутуб олаво елоли, - ојнамајан лап итнн гызыды...
Ачыг-сачыг ланышдыгмна коро Хошгэдомо доли дејпрлплор.
Амма бу доли һоло до он ил габаг чобһзјо јола саллыгы opııııım
јолуиу козлојирди; озүиүн үч ушагы ило бпр јердз opıııııııı бпрпнчн
арвалынлап олан гызыны да бојүдүрдү...
Сопра ои-он икијашлы үч-дорд оглан ушагы да ортаја чыхдм кп,
бу ушаглар да o коммунпстлзрнн ушаглары, новолорп иди во спдг
үрокдон ојнајан да бу ушаглар иди.
Соиаиын бпр никараичылығы да баҹы во гардашлары сарыдапды;
онлары јола салмага колмомпшдилор. Әрнно до бу бародз ио деснн?
Алмурад озү до кәиардаи станспјаја ахышап адамларын арасында
гоһум-гардашыны ахтарырды. Фикрпндо тутмушду ки, бу ајрыпыг
анында Гаракмлзјз бо'зп мзсләһәтлзрдо верор.
Гофплдои һоваеапы корондо козләрпнә ппанмады.
— 1>у һовасап дејнлмп?- Арвадындан сорушду.
һовасапды,—Сона дели,—һовасапды.
һовасап по бу зурначылара бахырды чо до бу зурпачыларым
габағында ојиајан псланмыш коммуниеглорз. һеч ома да фнкнр
верой јох иди. Ону ело бнл палтарлы-палазлы суја басыб
чыхармышдылар. Cara, сола, архаја бојланырды. һнсс олуиурду ки,
кпмиео ахтарыр. Шалварыныи балаглары замам иалчыга
батмышды. һиссолунурду кп, гача-гача колнб...
— Һовасап!!!—Јалныз оз адыны Алмурадын дплпидои ешпдондоп
сонра һовасапын козлорп күлдү.
Алмуралы ело гуҹагламышды ки, ело бил бнр саат габаг
ајрыл ма мыıırдыла р.
— Поднр, ај һовасап, по дсјирсон?—һовасапы озүидои араламаг
истоди. һовасап псо ело бил дплп-агзы олмајаи бпр конок иди.
Саһнбппо ııo нсо чох вачпб бир шејп јетнрмојо чалышырдм.
Диллом корок, ај Һовасам, утамма.
hop һалда o, һовасапын мојо коро колдмјммм баша дүшдү. Ому да
баша дүшдү км, Һовасап бу собобм созо чевиро бмлмир. Нло ом
мараглысы да бу мдм. Амма һовасам бо'зм шејлзрм ома гамдырды.
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Ому ммандырды км, о, да бурда кок еалмајачаг, гајыдачаг... Ома пзаһ
елодп км, бу күм бурдам смзм кочүрәм, сабаһ да бизи кочүрочок...
O,
ағлына да котмрмоздм км. һовасамыи аглыма бело-бело шсјлор
до коло билор.
— Смзм кочүртмозлзр, һовасап,—дедн, ензм кочүрзмәзләр.
Фмкмр сломо, озүн до јерм, сойм гамыјамларла видалаш, само
бахырлар.
һовасам бу создон сонра ондам а рала пса да, һсч кпмо јанашмады,
бмр гырага чокмлиб сзамсмјаным перромуида ојмајамлара, бу
ојнајамлары гызытдырам зурначылара тамаша сломојо башла;[Ы.
Нофослорммн дормок, бмр һовур димчолмок үчүп зурначьшары
егамсмјамым ашхамасыма апарсалар да, сгаиспјамын перрону еејролсо
до, кочүрүлмо з онтопосм башга шокмлдо лавам елзјпрди.
Кочүрүлмо коммссмјасымым содрм кочүрүләилор адымдаи
дамышмаг үчүм созү Молла Волмнмн оглу Ммрзојо верондом соира
да Ммрззнпн паргмјаја мечо бмр содаготлн оекор олдуғуму,
мүһармбодо мечо медал алдыгымы гејд елоди. Сон дсмо, гоиумгомшудан донос јазмагда ад-сан газанмыш бу Ммрзо, бу содаготлн
маргмја оск;'рм һеч үзүндән омәллм-башлы охуја да бнлмнрммш.
Ьу чыхышлан да мо’лум олду км, чыхьпичы мартнјаја, һокумәто,
кочүрүлмо комнссмјасына ҹамаат адымдан оз дорнп мммногдарлығыны бмлдмрмр км, омлары бело тәнтопо мло јола салырлар во
онлар бу тәнтоионп омүрлорм боју умугмајачаглар.
Даһа үч коммунмегмн бу сајаг чмхышмидан сомра кочүрүлмо
коммссмјасымым содрм сорушду км, болко јсно соз демок пстојзн вар?
O амаҹам Алмурадын ағлына да колмоздп км, бу томгомодә о, да
чыхыш елојор. Ахы, o, һсч вахт пздпһам габағымда соз дсмоммшдм.
Ппрдон-бпро пролп јерплп, моктоб ушағы кммн олнмп јухары
галдырды:
Мои чыхыш еломок нстәјнром,—дедм.
Сысга jaibiııı кмшнләрмн до чохусуму вадар сломмшдп км,
перроидам чокнлсииләр, вагона чыхсынлар во бу тонтомојо гызколмм кммм вагомларын гамысымдам гамаша елосммлор.
Кочүрүлмо комнеенјасынын содрм она соз вермоммшдом габаг
онум шохснјјотн мло до мараглапды во мо’лум оланда км, o,
партнјачы дсјнл, бмр годор фнкро кедомдом сонра:
— Дамыш,—дедм...
Алмурадып јығынчагда чыхыш елодмјммм бнрдон-нкнјо кмм
кормүшдү км? һамы һејрогло ома бахырды. O, мсо һараја бахдығымы
озү до бмлммрдм. Амма демок нстојпрдм км, ај чамаа г, бмзм отуз мкм
мл габаг да бурдан зорла кочүртдүлор, амма мкм мл сонра гајытдыг.
бмрлмјмммзмм күҹүмо гајытдыг, јено гајыдаҹағви , ола бмлсмн км. мкм
млдәм сомра јох... Амма нкнјүз нлдон сонра да олса, гајыдачағыг!!!
1>у созлорм нсҹо дплнно кзтнрдн, меҹо сојлодм, бмлмодм, амма
архадан она вар соело, -һалал олеум! дејои адамым Мошодн Наша
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олдуғуну билли. 1>пр ло oıiy билли ки, кочүрүлмә комнсспјасыиын
сәлри ачнии јухары га.чдырмасајды, алгышлар гәфилдәи кәснлмәздн.
Coııpa соз ломок иегојоп кофлп Әвозо дә соз вермоднлор, амма
Овознн габағында ким лура бплорли кн?! Озү ҹамаатын габакыиа
чыхлы, һомншо ксфлн вахтында бу чамаата охудуғу шс'рн бу лофо
ајыг башла охулу.
Зүлмүн гону пар. куллоен пар. гол оси парса.
һаггыпда бүкулмоз голу, донмоч узу парлыр.
Ҝоз јумма күношлоп. ııə годәр ıtypy гаралса.
C oiimoi оболи. hop ксчошш күнлүзү вардыр.

Вахтпло a ıaıı кимсојо мшшәтмп сдорди?
Јох. галмалы һаша соно знллот подәрнндон.
Дүијада шарофдир јашадан мнллоти. фордн.
Силкин, бу зәлалот тозу учсуп үзорнндон.
I lııcaııjibiı w паслы слои алчаглыгм јых. әз!
Биллаһ, јашамаг јсрда сүрүклонмојо дојмоз!
hop ронк ило һагсмзлмғы кордүн... буму гаиуи?
Он комли софалотларо дүшлүн... буму дөвлог?
Доплогсо до. гаиуиса да. артыг јетор олсуи.
Лргыгјетәр олсун бу дохп зулмү чоһалот...
Миллотјолудур. һап јолудур тутдуғумуз јол.
lij һагг. јанта. сј сспкилп мнлләт, jaıııa, нар ол!

Bo jorıııı ки, зуриачылар достосп јенмдән нсрронла пејда
олмасајдылар, сос-сосо верой зурначыларыи сосијло Эвознн соси ни
батырмасајдылар, о, бу ше'рнн ардымы да белочо вар соснло,
үрокдо!i охујачаглы.
Кочүрүлмо комисонјасыиын солрн јеиндон коммуннстлорп
мејдаиа чакырлы.
O.ı чалый! Дј чамааг, ол чалый! 1>у л;ч|ю зурпачы Вазкеи
зурнасыны а|-(ындаи чыхарыб озү бу созү леди, Ол чалый!
Кочүрүлмо комисснјасы оолрннпн бојрүидон чокилмојон
мнлнспонор бирдои-биро һонасапы да чокдн орталыга во гулакыиа
но иычыллалыса, һоваеан да банЈлалы бу гоча коммунпсглор кнмн
акыр-агыр ојиамака. һоиасапып jcpııııııı, дурушу да күлмоли иди, о
ки, ола рјнамагы... Алмуралын бнр козү күлүрлү, бнр козү
аглајырды.
Сон лемо, о 1ИННЛЫ кочүрүлмо тотоносн гатарын бир фит сооино
бонд ıiMHiıı; нлк ло(|>о гагар соснни бело јахындан ешилонлорнп
козлорн лорд ехиду. Чурначыларын (нчн Вазкеи гарышыг) зурналары
агызларынла галлы. Мапшпнсг пео, корүнүр, нолонео бу фито ара
вермок негомирди. Сганснјанын иерронунда ојнамагдап јорулмуш,
безмнш коммунисглори ло, бу ојиајанлара сонрадан гошулмуш
һоваеаиы ла бу (|нп соси хплас елолн. Јохеа, һоло кнм бнлир но
годор овурлзиры ПНШ1М1Ш1 бу зурначыларыи габагында атылыбдушочоклилор.
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Чамаат бнр-бприно аман вермодон вагонларын ачыг ганысына
еары чумдулар; ело бил јердә галмагдан горхурдулар.
Кочүрүлмо комнсснјасынын сәдрн нсо hop вагонун гаршысында
ajar сахлајырды. Вагонла кедәнлори еајырды во олнндокн снјаһыја
баха-баха онлары адба-ад чағырырды.
"Спзо јахшы јол!" дејнрдн во јалныз бундан coııpa јараглы
оскорлор вагонун гапысыны бағлајыб боркнднрднлор.
Онларыи вагонунун гапысыиы оскорлор сјнн гајда нло
баглајандан сонра кочүрүлмо комнсснјасыпып еодрп агзы јы ганыја
дајајыб учадан:
— Икн јүз илдән coııpa корүшорнк,—леди, пкн јүз нлдоп coııpa.
— Мүтлог көрүшәрнк!—Ллмурад да соз алгында галмады. Амма
аилады кн, перрондакы o чыхыша коро һачапеа башы ағрыјачаг.
Амма оз омолпндон разыјды: но јахшы o чыхышы еломншди, o
еозлорн демншдн.
Ичорн гаранлыг чокмүшдү, бу јүк вагомунун дамына јахын
нончорә јернндон псо нчорн азачыг ншыг сүзүлүрдү во бу ншыгда
онум коз јашларыны коро бнлмәзднлор....
Bo паровозун нөвботп фнтиидон сонра бу отуз вагонлуг јүк
татары гофнл бнр лонкорло јерпндон торпондн во бнр хејлп ағырағыр кегли... Бу паровоз бнр конли чокнб апарырды. һара
апарырды? Буну паровозун машинист һсч кимо сојломомпшдп.
Ушаглар (ело о озү до) бнр она омни пднлор ки, бонд олачаглары
јсрло д ат дејнлон шеј јохдур...
Мир-мнтнлло, халча-палазла үч јеро болүнмүш вагой гаранлыг
или, амма о, бу гаранлыгда јаваш-јаваш отрафындакы шсјлори
кормәјо башлады. Бнр до налтар-палаз јығылмыш формошлоро коз
коздирдн, арпа, буғда долу чуваллары еајды. Во бпрдон:
—Һапы Ҝүмүш?—дели, һеч кпмдон сое колмодп... Јунпсчо Оруч
бнр-бнрпнин үзүно бахдылар. Јунпс—валлаһ, ону вагона озүм
мннднрмншднм,—дедн, Оруч да онун созүно гүввог верди, - паллаҺ
бурдајды...
Горибо иди, Ҝүмүшү о, озү бу вагона мнндпрмншдн, озү оз
олпјлә... Бос бу нечо ши пли? Печо козлом јајыпмышды, нечо
вагондан дүшмүшдү?
— һејф Ҝүмүшдон,—дедн, һејнф... Бело бнр күпдо демок олар
ки, hop шејнн тнрнлдпјп бнр күндо онуп бнр иго һсјифсплонмосп
OMiıcıı оғлу Јуинсо до, гардашы оғлу Оруча да, арвады Сонаја да
горнбо колирдп.
♦

Mommİx) Оруч~ Кочүрүлмо. Бакы. Ҝопчлик. 1992.
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И. Нодтндо, It. M y рядов
“ КРМ ӘНИеГЛИ Л'$Ә1>1>Л.1ҸЛ11Ј1ЫЈ1Л1>1>1111»111
СО.П Ы РЫ М ЬГ КИ ГЛЬЫИДЛИ:

...Зонкнбасар' конлорннпн талапы лапам сдпрдн.
Конддорнп оксорпио кпрпб дағытмышдылар. Сарнанлар кондппдо
соһор no күнорта бпр нсчо дофо чоһд етдилор кнрепндор. 660 cıııııı
бүтүи кпишлорп чолдо, коплнн отрафыпда дајаимы1млылар, свлорп,
адамлары, арвад-ушағы горујурдулар. Заставапмп командир! ı
полковник Јунус Шпршюн тсз-тез кәндо колнр, аламлара
бплдприрдм ki ı, оплары машынла апармаг пстосодор кетмоспилор.
O, мпллпјотчо лозкп иди, чох сары олдуғу үчүн но паснортунда
мнллотнни pye јаздмрдығыпдан шүбһолопмпрдплор, јанмнда сһтпјат
етмодон данытырдылар. Ешнтмпшдп, Сарнаплар коилнннп
адамларншы машына долдуруб апараҹаг, кнров сахлајаҹаглар.
Икн күн пдп ki ı, Јсрсвана во Мсһмандар конднпо кодом јоллары
ормонилор нозарот алтында сахлајырдылар. Кон.здоп чыха
бнлмпрдилор. Ронҹбор копдшш до мүһаспројо алмышдылар. һсч
ki im посгуидап кетмнрди. Гопшу кондлорин адамларыпа з уз ули 11
дпваидап coııpa ев, мүлк, вар-довлот јалдан чыхды: памус, Ğııp до
арнад-ушаг, копддо олап гочалар иди, онлары дүшүпдүрои, јағы
күллосннии габағына чыхмаға вадарсдоп.
Ҝочо еаат oıı нкп радолорпндо Искондорјаи кондо колли.
Нплдпрдп ki ı, онлары Азорбајчанып сорһоддино анармаг үчүи
шоһордон автобус колир.
1>пр саатдап coııpa автобуслар копдо долду. Ьамысында да оли
снлаһлы адамлар варды. Прокурор комокчнеп Мкртычјап,
автомобпл мүфоттшш! Восканјан, капитан 1>абахапјап да колмншдп.
20 догпгонпи ичппдо 48 автобус, "НрЛЗ", то'чилп јардым
машыплары, јүкүпү озүбошалдап, тоһполп машынлар мојдапда бпрбпрппо сојкондп. Прокурор, мплпс poııcıı ои.марын тоһлүкоспзлијп
үчүп там то'мппат всрнб машыиларып копдо кпрмоспио напл
олмушду. Лакпн азорбајчанлылар һорбчнлор олмадан автрбуслара
отурмајаҹағыпы дејондо соз всроилорпи cık|>otiı допдү. 'Галапчылар
кондо дағылды, һојотлоро долуб свлоро кпрпр.талаи едпрдплор.
Сарванларда да адамлары гол зоруна чоло атыр, дојүб. малыиа
саһпб олурдулар. Квнндон чыхап, дүшмоидоп ҹапыны гурта pa и
дајапыб гоншусуну козломпрдн, үз гојурду сорһоддо доғру ғачмаға.
Мозлум ннсанларыи үмид јсрп сорһод, һавадарлары јашмл иагонлу
оскорлор иди. Ьурада да ғабағы коспб јолда ахтарыш аиарырдылар.
Олпјсв Аббасы сахлајыб чнбинп бошалтдылар. Вилпрдплор, опуп
пулу чохдур, ғызылы вар, то'кпд стднлор кп, иулунуп, гызмлмпмп
јерпни доспи. Тсз-тсз до голларыпдаи jaııı>ııııı>ı6 apretıııaıı сујупа салыб
чыхарыр, боғуб олдүрочоклорп пло һодолојпрдилор. IİJIO до стдплор,
бузлу суда боғуб, мсјптнпп копира а тдылар.
зло

Гачгынлар сәр11әддин заставасына јығышмышды. Ширинов
ғоншу заставалардан көкГок чағырыб кәтирди. Полковник Лазарјев
дә кәлмпшдн. Адамлары јүк машынларынын тәһнәсинә
лолдурдулар, танк во БТР-ләрин мүшајнәтн илә сорһод золағындан
кечприб Шыхлар кондмндә Араздәјән јолуна чыхардылар. Артыг
соһор ачылмышды, ермопнләр ешпднб јоллара чыхдылар. Адамлара
даш атыр, бензин долу бутулкалар туллајырдылар. Араздәјон
постуиа јахынлашанда Вохтијар Аббасов машындан јерә дүшдү.
Ҝәнарда кабпнкада отуран ермонп аман вермәдп, адамлара чатсын,
машыны онун үзәрино сүрүб токәрпн алтына салды. Вотән
торпағына он дәгнгәлик јол галмыш даһа бпр оҹағын чырағыны
сөндүрдүләр.
Зәнкнбасар рајонунда олан 12 азәрбајчанлы кондпнн 2 күнүн
нчпндә чыхарыб, 26 мнн адамы евпидон дпдәркин салдылар. 3250 ев
талап едплдп, 22 нофәр фаҹиәлп сурәтдә өлдү. 340 нәфәр јараланыб
шпкәст олду... даһа нечәси хәстәлик тапды, дәрди тапылмаз азара
мүбтәла олду... ,
♦

П.Вәлнзадә. Б. My/uifloe. Ғ.рмәнистан азәрбајчанлыларынын сојгырымы,
Бакы, Кәнчлик, 19%.

И ит либ Во. пгшд;>
ВЕДИ ГАН ИЧИ11ДӘ

И. Волизадә бохтнно 1948-ҹн пл кочкүнлүјү во 1988-ҹн
нлпн гачгынлығы дүшон јазарлардан бнрндир. Чохлары кпми онун
да варидаты ермоип таланына мо'руз галыб, мәһв едилиб.
O,
һазырда Чухур Со'д дүзүнүн 350 иллик мәһрумнјјотли
тарнхпндоп во Ведпбасарын гаршылашдығы зплләтлордоп боһседон
во һоләлнк тамамланмамыш "Веди ган пчпндә" романыны јазыр:
...Сусуб аҹы һәгпготлорп сојломокдон чокннон телевизор ноһајот,
гејрото колмпшди. Ғ.рмонпстанда азорбајчаилыларыи башына
ачылаи доһшотли һадпсолори јумшалдычы шокплдо ıııoplı
едпрдилор. Журналист гыз екранда корүндү. O, үрокағрысы плә
кочкүилүк, гачгынлыг, дидәркпнлпк фәлакотпнә дүчар олуб,
дозүлмәз болаларла үзлошон халгын фачиәспндои данышды... Кадр
дојпшдн. Диктор гыз е'лан етди:
Индп до халг муснгпспндон нбарот консертммпзо
башлајырыг!..
Ја.хшы дсјпблор, "бу јанда вај-шүвәп, o јанда чал-ојпа"дыр.
Онларын но всҹпно, Чухур Со'д дүзүндо, Ағры чокок.чнји дејплоп
јсрдо ахыра галан Шндлн кәнднип срмоннлор мүһаспројо алыб
кнров сахлајыблар!..

Елхан вә Елчип ешитҹәк тәјјарә imə Нахчывана учдулар.
Нахчыван, ПЈәрур пфлпҹ вознјјәтппдә иди. Адамларып үзләрп
күлмүр, кәдәр јүкү алтында ппплдәјпб оз дәрдләри илә
әлләшәнләрпп әксәрп гачгын вә дпдәркннләр ндп. һамысы да
саһпбснзлпкдәп, башсызлыгдан вә рәһбәрлпјпп бпканәлпјиндән
којүм-ҝојүм КОЈНӘЈ!|рд|uıəp...
hop iikii гардаш Шәрурда а налары, бачы во пкп гардашларындап
xəf'Əp тутапдан сонра Гарабуруна кэлдплэр. Бурада пост
гојмушдулар. Кәпд саһпби, ев јијәсп һәмпн посту кечпб доғма
кәндпнә ҝсдә билмәздп. Таныш лазым идп. ПЈәрура гајыдыб депутат
Пашаны тапдылар. Паша Нахчыван зонаеында тапындыгы кпми
Ирәван тәрәфдә дә шоһрәтлпјдп. O, оз машынмпда Елханы вә
Елчннп Араздәјән кәндииә кечпрпб онлары Шпдлијә јола салды.
Елдар, Елман ағылпарыиа ҝәтпрмпрдпләр ки, белә чәтнн, гарышыг
бпр вахтда Елханла Елчпи кәләрләр. Кәндин мүһаспрәсн үч
тәрәфдән даралырды, ермәнп сплаһлы дәстәләр гыраг eıyıəpə
јахыилашыб, корүпән адамлары атәшә тутур, от тајаларына од вуруб
јандырырдылар.
Кәнд фәлакәт дәрјасыида
чалхаландыгҹа
адамларын һәјәҹаны да артырды.
Ҝәнд мәктәбинпн директору Оруч Садыгов гышгырыб адамлары
тәләсдирирди.
- Ојмн . палтарларыиызы котүрүб Кархопов каналы сәмтә
кәлпн—дејирдп. һамы чапыныи һајыпдајды.
Јеткнн гызлар бохчасы гучағында, әмнспннн, дајысынын
әтрафында дордкоз вәзпдјәтдә доланыр, тәкләнпб кетмәк
иаәмирдпләр. Кәлннләр ушагларынып әлиндән тутуб билмнрдиләр
ha за кетсинләр, иә стсипләр... Гоҹа гары вә кишиләр евдән чыхыб
һгјәтдән араланмаг истәмнрдиләр. Үзләрини даша-дивара сүртүр,
т< рпағы дуз кимп јалајырдылар. Бнлпрдпләр, кетдпләр бир дә бу
т >рәфә гајыгмајаҹаглар...
Ханымзәр оғланларынын кәлпшпнн ешпдәндә һеч дә севинмәди.
Оксинә һовсәләси даралыб, әл-ајағы әсмәјә башлады.
—Икиси аз нди, спз дә кәлдпз? Истәјпреинпз һамыпыз гурбан
кедпб Ибраһимнн очағыны кпшисиз гојасыныз?—дедп.
—Ана, бпз ojiMƏK үчүн кәлмәмпшпк,—Плчпн ҹаваб верди.—
Ҝәлмпшпк комәк еләјәк, сизн бурадаи чыхараг?..
—Ај оғул, кәндмн вәзнјјәтпнп кормодннпз? Адамлар чалышыр
ки, чаныны котүрүб гачсын, спз дә кәлиб гаиыи пчпнә кпрпрсинпз?..
Вахтында кәлпб свн дәјпшәрдннпз, әмлакы чыхарардыныз... Камысы
да галды!..
—Ana, тәкн епзә бир шсј олмасын, en дә таиылаҹаг, һәлә јорғандөшәк дә алыначаг, фпкир еләмә...
—Кәндпн адамларыны, ушаглары кордүнүзмү?
—һамысы Шәрурун кәидләрпнә дағылыблар. Пакпзә ушаглары
нлә Пашакплдәди, сизп козләјирләр.
—Биз бурадан саламат ксдә биләҹәјпҝмп?
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- Ксдәчәксән. Заставаја кедән јолу әскәрләр горујурлар...
Пахчывандан, Шәрурдан чохлу машын кәтпрнбләр, тиканлы
мәфтилләрпн архасы плә адамлары чыхарыб апарачаглар...
Ермәннләр хәбәр тутмушдулар кп, кпров сахладыглары
ахырынҹы кәпдпп адамларыиы заставанын ичп плә чыхарыб
апарырлар. Үч псшгамәтдән һәрәкәт едән Кархонов каналынын
үстүндәкп корпүнү тутмаға чәһд костәрпрдилор.
Заставанын рәпси полковник Шпрпнов Гәмәрлп һәрби
гәраркаһдан әлавә гүввә кәтпртдпрмншди. Кархонов каналы
үзәрппдәкп асфалт јолу hop пкп тәрәфдән кәспб басгынчылары
габаға бурахмырдылар. Снлаһлы саггаллы дәстәләрпн габағыны pye
әскәрләри космншдиләр. һамысыпда да автомат варды, анчаг атәш
ачмырдылар. Горхурдулар, габаға дурмурдулар, анҹаг ара-бир күллә
атыб сојумагда олан һәјәчаны даһа да гызышдырырдылар.
Командир Шнрпнов чох чәсарәтлп идп. O, мнллнјјәтчә татар иди.
Лакни һаггын тәрәфдарыјды. Ведпбасарда, Ирәван әтрафында баш
верәи һадпсәләрн јухарылара чатдырырды. Әмр алмышды: Шндли
кәндннпн үч минә јахын әһалпспнп тпканлы мәфтплләрпн архасы
пло кечнрнб Шәрура апарылмасыны тәшкнл етмәлијдн...
Фнлнн сүмүјү өзүндән гнјмәтлн олдуғу кпмп, ермәни
талапчылары үчүн дә пул, әмлак, ев, торпаг чанларындан гпјмәтли
ндп. Өз олүмләрнндән јох, гарәг етднкләрп әмлакын, тутдуглары
евләрин әлләрнндән чыхачағындан горхурдулар.
Нечә илләр иди кп, Шндлп колхозунун кәлпрн чох, мернлән #мәк
һаггы јүксәк олурду. Тәсәррүффатда чалышан адамлар чохлу пул
алыб, гапыларындакы мејвәләрп сатыб, кнлпм-кәбә, халы-халча
алмышдылар. һамысынын евиндә мебел, гнјмәтли габ-гачаг, јорғандөшәк варды. Тәхмпнән һәр гапыдан шәхсп машын чыхырды...
Гоша-гоша отагларда гоша-гоша оғул-кәлинләр, нәвә-нәтичәләрини
көрән баба вә нәнәләр јашајырдылар. Бпрдән-бнрә нәнәнин дә,
i нәвәнпн дә хош күнүнүн үстүндән гара күләк әсди. Тикиб
уҹалтдыглары ев дә, салдыглары бағ-бағчада да, алдыглары әмлак
да галды, гуру чанларыны котүрүб үз тутдулар гачмаға. Коз јашы
пчиидә, аһ-вајла заставаја доғру гачырдылар!..
Бпр, 6eıu, он... ахырынчы адамларла Ханымзәр дорд оғлу, дөрд
пстәклп баласы, өмүр-күн јолдашы олмуш әрп Ибраһнмин
јадикарлары нлә кәнддән чыхыб үз тутдулар дпдәркпнлнјә доғру.
Елпн фачиәсп, торпаг дәрдп, кәнд һәсрәтн, башлычасы псә һәјат
јолдашы Ибраһимин руһуидаи ајры дүшмәсп фикри ананын
дәрдпннн үстүнә дәрд кәтирмпшдп. Јајлығыны козүнүн үстүнә
басыб ичпн-нчпн ағлајырды...
Елдар Ағры дағынын әтәјмндә дајанмышды. Бу дағ она гырх ил
башучалығы кәтнрмншди, јердән уча зпрволәрә ғалдырыб кәнч
пкән елин, бојүк бмр кәндни рәһбәрп, ағсаггалы кпмп танытмышды.
Дағдан өзү ајрылса да үрәјп ајрылмаг нстәмпрдн...
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Елманын козү апасында, бирдә Шидли јолунун үстүндәкп Халисо
гәбирпстанлығында галмышды. Бмлирди, амасыны ағладыбсызладам гојуб кетдпкләрп гәбирләр пдп. Бирдәи-бнрә атасынын
хәјалы көзлзрм өнүндә чанланды... Дпкепмдп. Атасы сои пахтлар
дејәрди кн, даһа буранын ахыры јохдур. Елә вахт чатаҹаг ки, онда
мән олмајачағам...
...Гәбпрпстанлыгда јаганларын руһлары саикп кочдоп хәбәр
тутмушду, дағ-дәрәјә дағылыб һарај гопарырдылар... Елчинмн
көзләрп руһларыи һарајында, бмр до сыраланммш дағларда
галмышды. O, Ағры чөкәклпјини, Ведши m дағларыны бу чүр
көрмәмпшдп. Әзәмәтлп, вүғарлы дағлар санкп һорәкотә кәлиб үсјан
едпр, оз саһпбшш, сакпшпш сәсләјпрди... Гјахды, боғазы гоһәрлониб
көзләрп долду. Вединип үзәрн гызармышдм, ган ронкп алмышды... '
"һәјапГ гәзети. 9јпнвпр 1998-чн wı.

ДОКЛАД
ЧЛКНА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СЛЕД
СТВЕННОЙ КОМИССИИ МИХАЙЛОВА ПО ОБСЛЕ
ДОВАНИЮ
ИМ
МУСУЛЬМАНСКИХ СЕЛЕНИЙ
ДЖЕВАНШИРСКОГО, ШУШИНСКОГО, ДЖЕБРАИЛЬСКОГО И 3AIIГЕЗУРСКОГО УЕЗДОВ ГАНДЖИНСКОЙ
ГУБЕРНИИ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОГРОМОВ И
ДРУГИХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СО СТО
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Настоящим докладом между прочим устанавливается, что
по рассматриваемому предмету четыре уезда Карабаха ре !Ко отличаются
в испытанных несчастьях от остальных пострадавших провинций Азербайджанской Республики.
В то время как уже с падением гор. Баку. т. е. с октября месяца 1918
года, мусульманское население всех уездов Бакинской губернии и 4-х
остальных уездов Гянджинской, понемногу оправляются от ужасов, при
чиненных ему армянами в племенной ненависти, мусульмане Карабаха
непрерывно и до последних дней подвергаются всевозможным насили
ям со стороны, как коренного армянского населения Карабаха, так и
армян- беженцев Эрпванской губернии и армян солдат, вторгнувшихся
из вилайетов Турции, требующих от мусульман и но настоящее время
подчинения государственной власти Армянской Республики.
1. Джсвашпнрский уезд.
Показаниями допрошенных свидетелей и официальными документа
ми в делах Джеванш'нрского Уездного Полицейского Управления (в за
свидетельствованных копиях документы приобщены к производству) ус
танавливается следующее положение по рассматриваемому вопросу.
Еще задолго до прекращения Россией военных действий, солдатыармяне в многочисленности дезергпровали с фронта в свои селения и
провозили в тлковыя шачшельное количество украденных ими у казны
винтовок, пулеметов и всякого рода боевых припасов. Такому преступ
ному явлению способствовали с одной стороны местная армянская ин
теллигенция и представители Армянских Сельских Обществ и с другой
— бездеятельность Русской Полицейской власти и даже попустительство
таковой. Мусульмане уезда, как и вообще, будучи крайне доверчивы к
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своим историческим сожителям армянам и во всяком случае не допуская
даже мысли чтобы провозимое оружие приготовлялось против них же,
почти нс принимали никаких мер к прекращению провоза оружия, хотя
и были случаи задержания токового мусульманами на станции Г.влах и в
селении Варда по шоссейному тракту.
С момента государственного переворота в России почти открытая
доставка боевого снаряжения и оружия в армянские селения участились
и с того же времени армяне начали проявишь к мусульманам явно вра
ждебные отношения и насильственные действия.
Здесь необходимо отметить территориальную особенность жилья му
сульманских селений уезда. В подавляющем количестве селения их рас
положены на низменности, но селения Келанинского и Лвраянского
сельских обществ расположены: первого в предгорной и второго в высо
когорной полосе Джевянширского уезда. 12 селений Келанинского об
щества I) Дамирляр, 2) Имрат-Герравенд, 3) Чарсктар. 4) Умудлу, 5) Каралар, 6) Шнрхавенд, 7) Сирхавепд. 8) Ьрудж. 9) Ллп-Агалн, 10) ХачинДорбаглу.' 11) Чирахлы и 12) Гаджи Герравснд. окружены со всех сторон
целым рядом армянских селений, как то: Марагалы, Талыш, Верхний и
Нижний Чайлы. Люлясар, Атдара, Улу-Карабек. Клчнк-Карабек. Чардахлы, Гасариз. Ванкт, Довшанлу, Дамгалы. Келадаг и другими*. Таким
образом Келанннны мусульмане могли иметь сношение с низменностью
уезда не иначе, как проходя и щхтежая через армянские селения. Что
касается Авраянского сельского общества, то селения такового располо
жены в очень высоких горах, выше армянских селений и занимая пото
му доминирующую позицию, живут обособленной жизнью и населены
особо мужественным племенем курдов. Вот почему в то время все селе
ния Келанинского общества ни в каком отношении не пострадали.
Возвращаясь к выступлению армян против мусульманского населе
ния, видим, что показаниями свидетелей устанавливается, что армянские
вооруженные банды имели успех только в своем районе, где они чувст
вовали свой значительный перевес в силе и организации и где почти
невооруженные мусульмане были окружены армянскими селениями со
всех сторон и ни откуда не могли получать помощи.
Таким образом во всем Джевлпширском уезде разгромлены только
селения Келанннскаго Общества.
Начиная с декабря месяца 1917 года армянские вооруженные банды
вторгались в селения названного выше мусульманского общества, стави
ли в домах жителей постой вооруженных отрядов, требовали от Келаншшев подчинения Армянской Республике, облагали и взыскивали в
свою пользу с мусульман значительные денежные суммы, под видом
налогов для своего государства. Требовали прокормления своих отрядов
в течении месяцев, допускали в мусульманских селениях пьяные оргии с

* Обратите внимание на тюркские названия армянских сел. которце также подтверждают
факт переселения армяи в зги места {М . кол.)

насилием женщин. Систематически начался частичный угон скота му
сульман.
Последние были совершенно отрезаны от общения со своими едино
верцами, мусульманами низменности уезда.
Мусульманский Национальный Комитет Джевашиирского уезда вся.чсски стараясь установить прежние добрые отношения с армянами, же
лая вывести из отчаянного положения население Келаиипскаго Общест
ва, посылал смешанные, мирные делегации в армянские селения, выра
ботали план переселения нескольких армянских селений, проживающих
на низманности как то: Саров, Гасан-Кая и др. в горный район и жите
лей Келанинского общества с предгорий на низменность.
И в то время, как армяне селений низменности совершенно безбо
лезненно и благополучно со всем своим скотом и имуществом пересели
лись в горы, население Келанннскаго Общества продолжало задыхаться
в тисках армянского произвола и насилий, не допускавших переселения
Ксланинцсв на низменность. Переселение армян и задержание подгор
ных мусульман имело, как впоследствии оказалось, целью не избавление
а^мян от возможной опасности, каковая им и в настоящее время не
угрожает, а специальное усиление вооруженной силы армян предгорной
полосы тйтя скорейшего и успешного истребления мусульман того рай
она.
Такая совершенно рабская жизнь мусульманского населения назван
ного общества продолжалась долгие месяцы в некоторых селениях до
сентября и в других даже до декабря месяца 1918 года, когда мусульма
не, доведенные до отчаяния решились, с какими бы то ни было даже
человеческими жертвами, пробиться через охватившее их кольцо армян
ских банд и переселиться кто и как попало в мусульманские селения
низменности. Это удалось им, но со страшными потерями.
Мусульмане беженцы потеряли все свое движимое имущество, сель
ско-хозяйственный инвентарь, лишились почти всего своего скота, дома
их и хозяйственные постройки разгромлены совершенно и что самое
главное из мусульман, особенно женщины и дети погибли с голода, хо
лода, болезней и других лишений, сопряженных с бегством.
Многие беженцы были перебиты в пути преследовавшими их армя
нами, другие же жители — больные, старики, старухи и даже калеки,
лишенные возможности бежать, были перебиты в самих селениях.
Некоторые селения, как например, Имарат- Герравснд, часть Умудлу,
в целях избегнуть преследования армян, избрали для бегства дальний и
кружной путь, в осеннее В|>емя, через высокие, снежные горы сурового
"Муров-Дага" по Дзегамской дороге, Елисаветпольского уезда, почему
испытали особенно тяжкие страдания вынужденного переселения, пока
достигли низменности Джевашиирского уезда.
В настоящее время жители - беженцы вышеназванного Сельского
Общества разсслилнсь по разным мусульманским селениям Джевлншнрской низменности как то: в селениях: BeıyM Сарове. Сейсулане. Яримдже, Илыпихлар, Бой-Ахмедлу, Кяхил-Карвендс Шушпнского уезда, в
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Сейдларе п друг, найдя приют у своих единоверцев, пользуются исклю
чительно милосердием последних м не имея никакой возможное™, ли
шены всего, запяться обычным крестьянским трудом. Как выше уже
упомянуто, мусульманский Национальный Комитет посылал мирные
делегации в армянские селения, однако пн в одном случае эта делегации
не только не достигнули своего- примирительного назначения, но и в
одном случае по показанию свидетеля, председателя Национального мусулманского Комитета Мсшади-Алыша Исмаилова, этому последнему,
как главе делегации была учинена угроза, так. Старшина Марагалннского армянского сельского общества Нерсес Мануков в именин АванЮзбашева, прямо сказал: "Это еще пустяки. Вы подождите, что Нас еще
ожидает".
Однако мусульманское население Джеванширского уезда - низмен
ности также пострадало от насильственных действий армян в следую
щем: весною и летом 1918 года армяне запрудили и отвели воды речек
Тертсрского водного бассейна, почему крестьяне и вообще жители низ
менности не только были лишены возможности производить поливку
своих полей и садов, но были почта лишены питьевой воды, водяные
мельницы также прекратили свою работу. Между тем. здесь, в Джеваншире. летом вода это главнейший источник жизни всего. Если приба
вит!, к этому, что жители мусульмане, так и скот их были лишены воз
можности кочевать летом 1918 г. на торы обычно, спасаясь от невыно
симого летнего зноя и корма скота па летних собственных пастбищах эйчпгах, что продолжительное время армяне преградили все дороги для
проезда в город Шушу и ее уезд, что они держали все население низ
менности в постоянной тревоге и в невозможности заниматься сельсконолевыми работами, утоняли скот, убивали одиноких мусульман на
дорогах - то поистине положение мусульман уезда - подставляется
трагическим.
Несколько улучшаясь, положение это и до настоящего времени
крайне тяжелое, ибо армянское население не признавая и до сих пор
власти Азербайджанской Республики и считая занимаемую ими - армя
нами территорию в части Джеванширского уезда, собственностью Ар
мянской Республики — даже и до настоящего времени продолжает свои
насилствснныс действия, так в дни пребывания членов Чрезвычайной
Следственной Комиссии в пределах уезда, армяне угнали скот жителя
селения Дамирляр — Джавада-Али оглы, похитили двух мусульманских
мальчиков вблизи селения Марагалы и с трудом удалось их возвратить.
Последние обстоятельства лишили возможности Членов Следственной
Комиссии произвести осмотры разгромленных мусульманских селений
предгорной полосы, дабы нс рисковать возможным лишением свободы,
дел и документов Комиссии, так как для местных осмотров необходимо
проезжать через ряд армянских селений.
А между тем и в настоящие дни, армяне лично совершенно проходят
по низменности уезда, через мусульманские селения, появляются как и
обычно в большом количестве еженедельно на Тергерском базаре и нс
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только свободно продолжают свои торговые отношения с мусульманами,
но даже и в таковых продолжают прибегать к преступным операциям —
продавая ворованную скотину мусульманам, у них же украденную (см.
показание свидетеля Искяндерова л. д. 5).
Переходя засим к краткому перечню хотя бы важнейших преступных
деяний, совершенных армянскими бандами над мусульманами в преде
лах Джеванширского уезда, надлежит отметать, что помимо вышедоложенных разгромов 12-ти селений Кслапинского сельского общества,
армянами совершено еще следующее. Так, 1) армяне селения Марагалы
убили в своем селении двух мусульман жителей селения МагомедаИсксндера оглы и Мюслюма Рагима оглы и трупы их бросили в канаву
"Даш-Арх"; 2) на местности Фыпдухлу, армяне Довшанлинцы убили
сельского разсылыюго Фаграда-Джафара Кули оглы и 2-х его спутников
мусульман и ограбили у последних 4-х быков; .2) армяне селения Саров
совершили разбойное нападение на пастухов и стадо селения Бруджь.
открыли перестрелку и угнали скот в армянское селение Чайлы; 4) шай
ка вооруженных армян Агдарнниев угнала у мусульман селения Капанлу
600 баранов и S0 голов крупного рогатого скота; 5) та же шайка у других
Капанлиннсв угнала 250 баранов и 61 голову крупного рогатого скота; 6)
Агдаринскис армяне угнали у жителя сел. Карапирум Джумшуд бека
1350 баранов и 4 лошадей; 7) Довшанлинскис армяне убили в самом
селении Каракор Оджахвсрдня-Молла Камбар оглы и Эйваза Молла
Новруза оглы, причем зверски убили жену первого Сону Шахмамед ки
ты; 8) банда Гюльятагскнх армян угнала у Снрхавендцев 122 головы ро
гатого скота и у Калайчилариев 105 голов скота; 9) шайка Агдамирских
армян пытались угнать скот жителей селения данаиду и в завязавшейся
перестрелке был убит Курбан Аллахверды оглы; 10) на местности
"Чохлу-Дакирман" шайка армянских солдат и сельских жителей в 500
человек напали на караван Котурлинпсв и ограбила у них лошадей, бы
ков. деньгами, домашними вещами и товарами на сумму более 1/2 мил
лиона рублей; 11) на земле помещика Пурнбекова шайка армян Агдаринисв, ограбила у Имрат Гсрравенлисв скот; 12) у жителя селения Чирахлу Искяндера Али оглы воруженная шайка армян на местности
"Сендряль-Ерн" угнала 115 голов рогатого скота и 10 лошадей, при этом
был убит пастух персиянин Новруз; 13) шайка Агдарннских армян напа
ла на местности "Озок-Ери" на жителя сел. Паправепд Асраза-Ain Киши
оглы, убила его и угнала 12 баранов: 14) заманив в свое селение Агиара.
Паправендна Албанда-Садых оглы под предлогом продажи баранов, ар
мяне убили его и труп скрыли, убийство произошло уже в настоящем
году 19 января; 15) шайка агдарннских армян угнала 84 головы рогатого
скота и лошадей у жителей селения Калайчилор: 16) Агларннские же
армяне завязав перестрелку угнали у жителей селения Карапирум 3 ло
шадей и 1350 баранов.
Из вышеизложенного краткого перечня некоторых отдельных прес
туплений армян усматривается, что они видимо стремились в корне по
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дорвать хозяйство мусульманского крестьянина - угоняя главным обра
зом скот н лошадей.
Совершив многочисленные убийства жителей уезда, не щадя ни пола,
ни возраста, ни малолетних детей, стариков и даже калек, армяне в не
которых ннжене|>ечнсленных случаях производили убийства утонченно
мучительно и зверским способом.
Так, в селении Умудлы были убиты Сулейман-Казахаслан оглы, Ма
мед Мешадн Паша оглы и Кязум Атам оглы и разрезаны но частям тела,
в таком виде их нашли одиосельцы.
Труп убитой женщины селения Гаджи-Гсрравенд Зейнаб Ширин кнзы был найден с отрезанными грудями. Житель селения Коракор отде
ления Довшанлу Рамазан Новруз Али оглы и женщина Кунча-ОджагКулн кизы и калека Сулейман Гасан Али оглы но словам армянина же
Бомгуканнна Захария Кукурова, были зверски убиты и трупы их сожже
ны.
Житель селения Сирхавенд-Боллу-Кая Солтап Али Иман оглы был
задержан околи селения Казапчи, зверски убит и труп его был найден
сожженным.
Жители селения Попей-Гая-Сирхавснд Шарнф Исманль оглы и Раджаб Новруз Али оглы были найдены с отрезанными и унесенными ар
мянами головами.
Среди нападавших армян и руководителей армянских банд, как вид
но из показании свидетелей, мусульмане опознали очень многих, но
здесь будут перечислены только липа с полными именами и фамилиями.
А именно: инженер землевладелец имения Кархун-Верхний. Константин
Никитич Абрумов, управляющий имением Аван-Юзбашевл - Баграт бек
Мелик-Шахназаров. Старшина Марагалинского Сельского Общества
Нерсес Мануков, житель селения Гюльятаг Иван бек Мирзабеков. из
селения Довшанлы Артемий и Муки Сукнасовы. Ефрем, Николай Шахбаговы, из селения Базоркенд Николай Саруханов, из селения Банк
Тигран Асан Джалалов, из селения Домпшы Цагур Мосссов, из селения
Люлясас Ваган Бежанов, жители Верхний и Нижний Чайлы Шамир Anıбеков. Сетрак Усубов. из селения Талыши Тюнн Атамбсков, житель се
ления Aı-дара Карапет Анастасов, селения Галыши братья Исаак. Минае
Тер Даннсловы. того же селения Рустам Бабаев, селения Гасанриз Сукиас Гандасхаэов, из Чардахлы Бахшн Ованесов, из селения Нижние Чай
лы Акопджян Мосесов, Николай Сограгов, агдаринец Маркос бек Терь Асцатуров, из селения Маргошеван Атакнши Хачатуров. Многие другие
лица названы свидетелями только по именам. Перечисленные армяне не
только были руководителями, по и собственноручно совершали убийства
и истязания мусульман.
Из представленных потерпевшими актов об убытках можно усмот
реть, что мусульмане уезда только подгорной полосы понесли убытков
по самому скромному подсчету в несколько десятков миллионов рублей.
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2. Джсбраильскнй уезд
Джебраильский уезд состоит из 12 мусульманских и 3-х армянских
сельских обществ.
Благодаря этому и своему топографическому положению, в большой
части низменности, на которой исключительно расположены селения с
мусульманским населением, и куда армяне не решились вторгнуться,
боясь получить надлежащий отпор, этот уезд, подобно Джеванширскому, пострадал исключительно в предгорной части Карабахских гор.
Показаниями допрошенных свидетелей устанавливается, что до де
кабря месяца 1918 года мусульмане, как помещики так и крестьяне
предгорной полосы, хотя слышали о разгроме татарских селений в дру
гих уездах Карабаха и о насилиях безчинствах и зверствах армян, учи
ненных над мусульманским населением, однако, будучи, постоянно успакаивасмы армянами соседних селений уезда и их почетными предста
вителями не только не собирались к какой либо защите, но и не допус
кали мысли, что армяне тем временем подготавливаются к разгрому их
селений.
В первых числах декабря месяца L918 года армяне открыли воруженное выступление против мусульман уезда, начали совершать отдельные
убийства мусульман, частично угонять скот и, наконец, лгелыми органи
зованными бандами напада л, на татарские селения. Тем не менее, как
видно из показаний свидетелей, и из рапорта Джебраильского Уездного
Начальника от 17 февраля 1919 года за № 84 на имя Карабахского Ге
нерал-Губернатора "мусульманское население уезда встречая иодобные
события с чувством глубокой скорби и нс прибегая пн к каким актив
ным действиям, заняло лишь оборонительную позицию для защиты себя
и своего имущества от нападения армян, не допуская никаких незако
номерных действий против армян, доказательством чего служит то об
стоятельство. что ни одно армянское селение ни в чем нс пострадало".
Переходя засим к краткому перечню преступлений, совершенных
армянами над мусульманами, видим, что пока, до настоящего времени: _
I) армяне селений Дудукчн. Элиллу. А1булах. Гога. Чиракуз, Ахуллу в
ночь на 26 декабря 1918 года раз1ромили мусульманскую часть селения
Дудукчн, сожгли дома и разграбили имущество: 2) 7 декабря 1918 года
армяне тех же селений угнали баранов жителей селения Арышь; 3) 5
декабря 1918 г. вооруженные армяне напали па селение Каракеллу и
угнали баранов: 4) 10 декабря угнали баранов Дошулннша МатеррамаМуса оглы: 5) Того же числа вооруженные армяне угнали крупный poıaтый скот жителя селения Пфсидилярь Мир Юсифа Мир Гасан оглы; 6) 2
декабря воруженная банда армян сожгла селение Ашик Мелнкду. разгра
била имущество и угнала скот; 7) того же числа банды армян сожгли
селения Холафлу. Татар. Шпхляр. разграбили имущество жителей, часть
скота перебили, часть угнали: 8) 18 декабря разгромлено и сожжено се
ление Снрнк: 10) 27 февраля 1919 года армяне селений Агджаксит, Делеиляр. и Мюлькадари напав на селение Снрнк сожгли отделение этого
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селения Нусаслу; 11) 29 марта 1919 года армяне Ахнллипцы Анетись и
Нерсссь Бабаевы тяжко ранили в голову Дхнллннца Ибада Мамнш оглы,
распахивавшего свой земельный участок; 12) В августе месяце 1918 года
при спуске кочевки селения Карвенд, угнали у жителей весь крупный и
мелкий скот всего селения и ограбили домашнее имущество и убили
двух пастухов; 13) В январе 1919 года вооруженные армяне угнали бара
нов жителей селения Карадаглы Молла Набня Гаджи Махмуд Ефенди
оглы и Эйваза Меграли оглы; 14) Весною 1918 года вооруженная банда
армян ограбила аробшнка и жителя селения Заргяр Баднр Хана Мампш
оглы; 14) Осенью 1918 года армяне, селения Гадрут Мухап и селения
Нороманнк Сергей Нпколянцс и Сергей Лал оглы ограбили и убили
вблизи своего селения жителей селения Болиант Джафар Алекиер оглы и
Насира Магеррам оглы. трупы их были найдены голыми в овраге; 15)
Зимою 4918 года армяне селений Джнлано и Мюлькадарн напали на
селение Эйвазлу, разграбили все имущество жителей и угнали скот, при
чем был убит Гусейн Аллахверди оглы; 16) Зимою того же года армяне
селения Доланлар разгромили и сожгли селения Шихлар ограбили иму
щество и угнали скот; 17) Армяне селения Мюлькадарн разгромили се
ление Мслюклу. сожгли дома, увезли имущество и угнали скот.
Разгром селений сопровождался убийствами и поранениями мусуль
ман, так по селению Ахиллу было убито 2 мужчин, 3 женщины, 1 ребе
нок. ранен 1 мужчина, но селению Мслюклу убит 1 мужчина, по селе
нию Татар ранен один, по селению Эпатлу убит один, но селению Шнхляр ранен одни, но селению Мазра убито 6 мужчин, по селению Сирик
убито 11 мужчин, 10 женщин, 14 детей и ранено 2 мужчин.
Среди нападавших армян подстрекателей и руководителей армянских
банд, как видно из показаний свидетелей, мусульмане опознали очень
многих, но здесь будут перечислены только лпЦа с полными именами и
фамилиями: А именно: жители селения Дудукчн - Баласан Айрапетов,
Арутюн Лотманов, Карапет Оганджанов. Иван Бегляров, Усуб Хачиев,
Оваким Бархударов, Саркис Мнрзоев, жители сел. Кемракуч - Сумбат
Мнрзоев, прапорщик Аслан Саркисов, Аветис Петросов, Николай Бахднев, Алексам Сейранов, жители сел. Эдннлу - Бахши Аганджанов, Гера
сим Мнрзоев, Бахши Паханетов, Мосес Каграмаиов, жители сел. Чиракуз Шушннского уезда, Хуршуд бек, Маркар бек, Ишхан бек и Сумбат
бек Ишхановы, из сел. Гога - Муки Сафаров, Савад Тер-Грнгоров, Сар
кис Кскунс, Давид Оганджанов, жители селения Чанахчн Шушннского
уезда Сократ бек Мелик-Шахназаров, старшина Маркез, жители селения
Мюлькадара - Мухань Мартиросов. Николай Петросов, Овшар и Тигран
Погосовы, жители сел. Доланлар Джалал Джавадов, Оганджан Мнрзаджанов, Ага Саркис Мартиросов. Карахан Джавадов, Погос и Аршак Ава
несовы, Мухан н Джавад Оганджановы, Иван Арзусанов, из сел. Дашбаши Бахчи и Цатур Стсианянцы, Мухан и Симон Нпсянцы, Ованес и
Акопджан Карабсковы, из сел. Зам.зур - Мухан Мнкиртнчев, Александр
Мслкумов, Ованес Мосесянц, из сел. Агджакенд Гсионд и Татсвос Ми374

казловы, Гайк и Тигран Акопджаноны. Мирза Ованесов, Ишхан Саркиеджанов. из сел. Джнлан Маркар Катаров, Овшар Мусиев.
Из представленных потерпевших помещиками и крестьянами заяв
лений и актов об убытках можно усмотрел,, что мусульмане Джебранлского уезда понесли убытков по скромному подсчету несколько десятков
миллионов рублей. Угон скота. Офаблсние домашнего имущества, сель
ско-хозяйственных орудий, запасов хлебного зерна в значительной сте
пени подорвали экономическое состояние мусульманского крестьянина
уезда, а с тем вместе его платежную способность.
3. Зангсзурскнй уезд
Этот уезд и до настоящего времени находится в исключительно тяже
лых условиях, в смысле учиняемых армянами непрерывно насилий над
мусульманами.
Расположенный в высокогорной местности -Утот уезд совершенно отре
зан со стороны Шушннского уезда и почти от Джсбраильского. I Ьльзуясь
тем. иго мусульманские селения одиночно паходягся среди селений армян
ских, армяне обычно воспользовались этим обстоятельством и чувствуя
свою силу большинства сразу заняли госнодстующес положение. Положе
ние мусульман уезда но сравнению с другими провинциями Азс|)байлжана
ухудшилось еще тем. что помимо вооруженных банд армянских сельчан, в
этом уезде находится правильно организованная значительная воинская
часть армянских солдат под предволшельством генерала Андроника. Этот
последний имея, таким образом в своих руках, значшельную боевую силу
солдат и вооруженных армян сельчан, вторгнувшись в пределы Азербайд
жана и очевидно имея дерекшвы Правительства Армянской Республики,
щтедьявилн мусульманскому населению требование или подчишггься власти
армян, пли очистить территорию уезда, стремясь включить таковую в состав
Армянской Республики. Мусульмане уезда, отрезанные в своих селениях от
всего мира, не имея ни откуда зашиты и помощи и в редких селениях слабо
вооруженные, тем не менее не пожелали нодчтнгпея требованиям армян.
Последние проявили чудовищную жестокоси,. Стремясь к расширению
территории своей Республики они не щадили мусульман, даже и в том слу
чае. если последние, ища убежища, добровольно покидали своп родные
очага, армяне все таки сжигали, разрушали селения до основания, зверски
убивали жителей, угоняли скот, увозили имущество мусульман и распахали .
их земельные участки. В настоящее время тот,ко мусульманские селения
Охчинского уще;п,я продолжают мужественную упишу своих родных оча
гов.
Совершенно уничтожены мусульманские селения всего 1-го полицейско
го участка Спснапского магала. большая часть 2-го участка, значительные 3-го и 4-го и 5-го участков. Некоторые селения буквально сравнены с зем
лей и последняя лаже |х1спа\нвастся армянами и до 50000 мусульман бежен
цев раэсслнлнсь в 4-м участке уезда и в Джебраильском уезде.
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По показаниям свидетелей и официальным документам разрушены и
уничтожены в уезде 115 следующих белений: I) А1уды, 2) Дарабас, 3)
/(улус, 4) Куртлар, 5) ШсКн, 6) Уруг, 7) Нагуды, 8) Ирмнс, 9) Бахрилу,
10) Кнзильджик, II) Даракенд. 12) Каракилиса, 13) Мелюклу, 14)
Дортны, 15) Довруз. 16) Карадыга, 17) Охтар, 18) Чобанлу, 19) Кадаюлу.
20) Чуллу, 21) Шлбаднн, 22) Ллмалух. 23) Чанахчн/ 24) Джибилу, 25)
Агкенд, 26) Тураиханлу, 27) Гулуд, 28) Бскдаш, 29) Инжспар, 30) Снзнак, 31) Кпрпчиман, 32) Катар, 33) Ссйдлар, 34) Халадж, 35) Дашнов,
36) Байдаг, 37) Морашсник, 38) Джнджумлу, 39) Гягялу, 40) Гомарат,
41) Дарзили, 42) Казанши, 43) Шаюнлу, 44) Тагамир, 45) Тей, 46) Аткис,
47) Шарпкаи, 48) Долутлу, 49) Авганлу, 50) Танзавер, 51) Мадж. 52) Ходжаган 1-ое, 53) Эмизлу, 54) Букагар, 55) Мульк, 56) Банавшапюш,
57) Вартаназур 1-е, 58) Вартаназур 2-е, 59) Легваз, 60) Алпдара, 61) Марзигить, 62) ТугДь, 63) Пушанлу, 64) Разидара, 65) Мамед Исмаил,
66) Гумань-Даданлу, 67) Татаркенд, 68) Кслу-Кишлаг, 69) Замлар,
70) Аскерлар, 71) Карагел, 72) Чухур-Юрг, 73) Наджафляр, 74) Каракелу,
75) Шаифлу, 76) Гягелу 1-е, 77) Гягелу 2-е, 78) Бурунлу, 79) Бурджалилар, 80) Гюнь-Гишлагь, 81) Джанбар, 82) Хнрдакишлар, 83) Туафшалу,
84) Шпрнкан, 85) Газаишн, 86) Каралар, 87) Гсмаран, 88) Хоганан,
89) Охтарлу, 90) Худаярлу, 91) Шакарлу, 92) Кличлу, 93) Тарналу,
94) Нювады, 95) Tyıyn, 96) Богарлу, 97) Саналу, 98) Сафи-Юрт,
99) Кюргилу, 100) Чатарисг, 101) Прннсйслу. 102) Мешадн-Исмаиллар,
103) Бурджалар-Дарзплы, 104) Субуклу, 105) Мазмазак, 106) Тазыкурдалы. 107) Фараджан, 108) Суараси, 109) Байрамушаги, 110) Кокнакенд,
111) Кюшлаг. 112) Забух, 113) Байлапдур, 114) Ьаги|)бсклу, 115) Керавнс-Абдалляр.
Вот перечень основных более или менее значительных селений уезда
в части или совершенно разрушенных и сожженных армянами, затем
уничтожено еще до Ю-ти селений отссльков иеимеющих самостоятель
ных названий и состоявших от 2 до 5 дымов, живших во временных
подземных помещениях.
Перечисленные выше селения сожжены,.имущество жителей увезено,
скот угнан, и территории заняты армянами и до настоящего времени
мусульмане нс имеют туда доступа.
Здесь в кратком докладе нет возможности перечислить' по каждому селе
нию случаи отдельных преступлении, совершенных армянами над мусуль
манам и, случаи невероятных жестокостей, зверских убийств и истязаний,
равно как и количество жертв по каждому селению, все это достаточно
подробно изложено в деле обследования уезда и в приложенных к нему ак
тах и документах. Здесь же будут приведены только выдающиеся случаи жес
токости, проявленной армянами над мирным мусульманским населением.
По всем перечисленным селениям убито мужчин 3257, женщин 2276
и детей 2196. ранено мужчин 1060, женщин 794 и детей 485, итого во
всем уезде убито и искалечено мусульманского населения обоего иола
10068 человек. Однако этот ужасный маргиролог армянских зверст едва
ли отвечает действительности и цифра эта должна быть 1начи гемы10 уве
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личена, так как при том ужасном хаосе, который охватил уезд и при па
ническом бегстве мусульман много жертв осталось невыясненными.
Показаниями свидетелей устанавливаются следующие выдающиеся
случаи жестокости, проявленной армянами. Так 1) В селении Багуды 15
красивейших девушек, розданные солдатам армянам отряда, не перенеся
горя безчестья умерли также и от физических страданий. 2) в том же
селении, когда 400 человек мусульман, ища убежища во время разгрома
селения собрались в мечетФ, то армяне забаррикадировав выходы мече
ти, бросали сначала в окна се ручные бомбы и затем 'сожгли мечеть со
всеми людьми. 3) В том же селении мусульманка Кадама Таирь кизы
была зарезана кинжалом, ей срезали грудь и всунули таковую в роть ея
же зарезаннаго грудного ребенка. 4) В том же селении убив Йолчия
Ших Гусейн оглы, армяне отрезали ему половой член и всунули его в
рот убитого. 5) В том же селении были изнасилованы на смерть моло
денькие девушки Нисса-Аман кизы, Аджаб-Нухбали кизы, Сона Джафар
кизы и Шахнули Джалал кизы. 6) Около того же селения была убита
Гюльмаста Касум кызы, у нее срезаны груди и в спинной хребет вбита
подкова. 7) В селении Нювада армяне закололи штыками столетнего
старца Асад бека Мелик Аббасова, лежавшего без движения на постели.
8) В том же селении на улицах армяне шашками и кинжалами отрубали
головы бежавших женщин и детей. 9) В селении Шеки по улицам его
лежали трупы женщин с отрезанными грудями и пополам разрубленные
трупы маленьких детей. 10) В селении Ирмишлы во время разгрома ар
мяне поднимали на штыки грудных младенцев, трупы убитых были най
дены разрубленными на куски. 11) В селении Агудн армяне требовали от
мусульман принятия христианства, отрезывали груди женщин и всовы
вали их в рот младенцев. 12) В селении Агуди армяне отрубили оконеч
ности ног живому Гулам-Апию Шакяр оглы и затем уколами штыков и
плетьми заставили его идти на ногах пока от потери крови он не умер.
13) В том же селении были изнасилованы и затем убиты все красивые
девушки. 14) В селении Чуллу армяне зарезали кинжалами 9 человек
лежавших в постели больных. 15) В селении Багирбеклу армяне собрали
в один дом 7 мужчин и женщину и заживо сожгли их вместе с домом.
16) В селении Мусулманлар трупы были настолько изуродованы и обез
ображены, что невозможно было узнать кому они принадлежат — без
•рук, ног, голов. 17) В селении Катар почетный старик Мешади Каландар
Мешади Кули оглы был убит, облит керосином и сожжен^ 18) В том же
селении армяне связали по рукам и ногам Кербалая Аллахвердия Тусейна Али оглы и перерезали ему горло. 19) В селении Вартаназур 1-ое осо
бенно много было перерезано кинжалами женщин и детей. 20) В селе
нии Рахман—Эфенди, Новобоязетского уезда, Эриваиской губернии
старику Ибрагиму Гаджи Гусейн оглы живому выкололи глаза, его и
труп Ьожгли.
Вот краткий и далеко не полный перечень страданий мусульманского
народа в уезде. Случай зверских убийств, истязаний, насилий женщин
настолько многочисленно, что в настоящем докладе их не перечислить,
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свидетели удостоверяют, что такие преступления происходили почти в
каждом разгромленном селении.
Подавляющее количество разгромленно и сожжено мусульманских селе
ний но вторжении в пределы уезда генерала армянских войск Авдроцика и
по удостоверению многих свидетелей погромы произошли видимо под об
щим его руководителем, от его имени предъявлялись требования покор
ности. События происходили в конце лета и осенью 1918 года.
Среди нападавших армян и руководителей армянскими бандами, как
видно из показаний свидетелей и официальных документов мусульмане
опознали очень много лиц, их сотни и они будут показаны своевремен
но в отдельных следственных производствах, здесь же нижеперечислен
ные лица с полными, именами и фамилиями и наиболее чаще оговаривае
мые свидетелями, виновные руководившие непосредственно нападениями.
А именно: жители гор. Герюсы Николай Осипов, Симон Мирумов,
из сел. Дарабась — Шамир Шахназаров, из сел. Мигры — Давид Аршак,
Матвесов Вачнанцы, жит. сел. Ковар Амазасн, из сел. Гялюрь Агабск
Мелик Оганджанов, из сел. Астазурь прапорщик Агабек Мудусн Латваканов, того же селения Николай Барсамов, беглый каторжник армянин
под кличкой "Японь". Остазурскнй священник Терь-Давидь, жит. сел.
Дарабась Давид и Каспар Кешишевы, из сел. Ахлатиан Оваким Геворков
и Ягуб Арустамов, жит. сел. Каладжи Иван Мартиросов, Манучар Пого
сов, Агало Оганджанов, из сел. Дулусь Непогось Капрнслов, Саркисджань Тевосов, из сел. Дарабась *—Степан Погосов, Александр Кукиев,
из сел. Снркатась Мисроп Куниев. Ефрем Рустамов, из сел Курись Лалазарь и Гарибь Гарибевы, из сел. Савакарь — Хуба Давидов, Давид
Мнацаканов, Манучар Тюниев, из сел. Арчазурь Костант Асриев, из сел.
Хотанан офицер Ованес Тер- Петросов* Хачатур Давидов, священник
сел. Ахтахана Терь-Грикор Тср-Мннасов, инженер Сумбат Мелик Сте
панов, проживающие в г. Герюсах, бывшие полицейские пристава Иса
ак Бушшшев и Сератнков. из сел. Муганджик Дадаш и Хачатур Осипов,
из сел. Гюльпомь Теви Мнацаканов, бывший старшина Угурчальского
сельского общества Николай Петросов, из сел. Быхь Самсонь МеликПарсаданов, из сел. Акарак Иван Казаров. Айрапет Степанов, Ефрем
Агаханов, Аршак Симонов, из сел. Арчазур—Сумбат Мелик-Стеианов и
из сел. Ковар—Агало Погосов.
Разгром свыше ста мусульманских селений Зангсзурского уезда, угон
нескольких десятков тысяч крупного рогатого скота, несколько сот ты
сяч баранов, уничтожение садов, полей, все это в корне подорвало эко
номическое гголожение мусульман уезда, образовав до 50000 нищих, бе
жавших в разные селения Азербайджана и причинило по самому скром
ному подсчету около милларда рублей убытков.
“Известия АН Азерб. ССР. Серия истории, философии и права. Ба
ку, 1989. №.1; ЦГАОР Азерб. ССР, ф. 970, он. 10. д. 161, с. 1-9.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКОЙ
РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ "ДАШНАКЦУТЮН"
"1905—1906 года прошли на Кавказе весьма бурно и озна
меновались потоками крови, явившимися результатом вековой ненавис
ти между армянами и татарами".
"В этой борьбе "Дашнакцутюн" показал свое могущество, противо
поставив неорганизованным татарским бандам вполне обученные, пра
вильно организованные и воспитанные в строгой дисциплине отряды”.
В этот период революционного выступления "Дашнакнупона" от
партийного террора погибло много лиц, занимающих административные
должности, а именно Генерал Алиханов, Бакинский Губернатор кн. Накашидзе, Елисаветпольский Вице-Губернатор Андреев, Уездные Началь
ники: Богуславский, Шмерлинг, Негцанскнй, Павлов, Полицеймейстер
Сахаров, пристав Джавахов гг Шумакевич, Полковник Пограничной
стражи Быков и много других.
Кроме того ими была отчасти достигнута гг другая цель: размежевание
на территории Закавказья армян от татар и освобождение земель, заня
тых последними, для заселения их армянскими переселенцами из Тур
ции и отчасти Персии".
"Группа "Младодашнакцаканов" выделилась и впоследствии (1908 г.)
слилась с партией социалнстов-революционеров и, как самостоятельная
партия, прекратила свое существование".
"В 1906 году, после прекращения армяно-татарской резни, оставшие
ся без жалованья дашнакцаканские зннворы. деморализованные пред
шествовавшей деятельностью, стали выступать в качестве простых граби
телей и вымогателей, прикрываясь вместе с тем именем Дашнакцутюна...
...' Ныне Дашнакцутюн в России и на Кавказе ведет свою деятель
ность исключительно в революционном направлении, для достижения
своей конечной цели - низвержения существующего в государстве обще
ственного строя и учреждения армянской демократической республики
федеративной с Российской, гг для достижения этой цели прибегает ко
всем мерам, до террора включительно".
"Местонахождения Центральных комитетов "Дашнакцутюна" частью
установлены. К нахождению же остальных, хоти и нет документов, но
почти с уверрснггостью можно указать города, где они существуют. Эти
города, для Кавказа: Баку—"Восканапад", Тггфлггс—"Большой город",
"Мед.з-Кагак", Батум-"Наваганкист", Карс—"Джараперт". Эривань—
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"Миркастан",- Александрополь—"Кар" u Шуша—"Анараж". Всего 7. В
Персии—Тегеран и Таврил. В Армянской Турции, в Малой Азии, Эрзерум и Ван. Все эти 13 или 14 (а может и больше) центральных комите
тов находятся под надзором, но ни подчинении высшего учреждения "Восточного Бюро", находящегося в Тифлисе.
Каждый Центральный комитет уже обладает автономией, конечно нс
выходя из пределов руководящей программы и является как бы совокуп
ностью всех наших губернских учреждений вместе с судом, с полной
властью, т.е. до смертной казни включительно. При нем же издается
партийный листок.
Группой Центральных комитетов распоряжается, на правах вроде Ге
нерал- Губернаторских, "ответственный" орган из 5—6 человек; однако
число этих органов, сформированных только в притом году, неизвестно.
Можно только с уверенностью сказать, что один находится в Тифлисе
для управления Закавказским краем".
Вероятно, что существует (центральные комитеты "Дашнакцутюн") в
городе Баку для Северного Кавказа, Бакинской губернии и восточной
части Елисаветпольской, второй в Карсе или Эривани для управления
частью уже свободной Армении (Центральные комитеты: Карс, Эривань,
Нахичевань, Шуша)".
"Кроме главных органов партии, имеются еще дополыштельные,
преимущественно специального назначения, которые по степени своей
важности, сообразно взглядам партии, находятся в зависимости или под
руководством того или другого основного органа. К дополыппельным
относятся: "Профессиональные и сельские союзы", "Красного креста",
"Ученическая организация", "Междунартийный орган", "Орган исследо
вания", "Организация прессы", "Культурно-просветительное общество",
"Паторик", "Вспомогательные члены", "Комитеты самообороны", "Ор
ганизация Дели", 'Террористический деятельный комитет", "Организация
устрашения" и две "Студенческие организации".
Профессиональные союзы организуются низшими агентами партии и
первоначально вербуются в профсссинальные хумбы по роду занятий;
здесь вербованные получают свое политически-революционное воспита
ние, а потом их зачисляют в соответствующий союз, преследующий уже
специально экономическую борьбу, но не на кооперативных началах, а
на началах открытой борьбы и политически-революционного просвеще
ния, кооперации же могут вестись только попутно. Каждый союз руко
водствуется выработанным "Бюро" уставом, а тактикой его руководит
Центральный Комитет. Устав преподается с соответствующим агитаци
онным материалом в хумбах, которые и носяг название по своим специональностям или назначениям в партийной деятельности. К первой
категории относятся хумбы: аптекарские, приказчиков, парикмахеров,
виноделов, хлебопашцев, шелководов, мушей, кузнецов, слесарей и т. д.,
смотря по роду занятий. Ко второй категории принадлежат: красного
креста, террористов, Дели, самообороны и зицворов (солдат).
Хумбы "Красного креста" хотя и находятся в ведении подкомитета,
но распоряжается ими комитет, или Центральный комитет. Подкомитет

ведет только обучение и воспитание. Цель "Красного креста" — всякого
|юда сбор денег для заключенных и вообще потерпевших, сосланных,
снабжение арестантов пищей, деньгами, револцюионной литературой,
передача переписки, ходатайство по делам, принятие всех мер, могущих
способствовать освобождению арестованных, как через подкуп, или
нравственное воздействие на админстрацию или суд, так и при помощи
Побега из мест заключения, вплоть до открытого нападения вооружен
ной силой. Последние действия выполняются сообща с другими орга
нами. Следующая организация, имеющая свое особое устройство и
пользующаяся некоторой автономией, — это ученическая. Она состоит в
ведении Центргшьного комитета. Устройство ее следующее: она образует
собственные хумбы: пропагандистов, дружинников и подготовительные.
Представители от хумбов (хумбанеты) составляют подкомитет. Собрание
подкомитетов выбирает из 4—6 человек Комитет (ентикитите); общее
собрание из делегатов выбирает одного представителя "Контроникокомитет" в Центральный комитет и "исполнительный руководящий ор
ган", при последнем находится редакция журнала. Все сношения с мест
ными органами партии ведутся непосредственно. Цель ученической ор
ганизации содействовать всякими способами движению целой партии
"Дашнакцутюн" и воспитывать в своей среде будущих интеллигентных и
уже подготовленных руководителей партии.
Более интеллигентными органами и зависящими только от
"Ответственного органа", или "Бюро" стоят "Международный орган" и
"Орган иследования". Оба они возникли в последнее время. Первый,
имеющий весьма важное значение в революционном деле, обязан во
что бы то ни стало устранять все возникающие несогласия и раздоры
между революционерами...".
"...Имеются свои типографии, редакции, книжные магазины, библио
теки и книгоиздательство.
Совершенно в стороне стоят две организации "Дашнакцутюна" рус
ских и европейских студентов, та и другая занимаются вербовкой и про
пагандой среди своих студентов в национально-революционном духе, а
среди остальных в обще-революционном, космополитическом. Связь с
организацией поддерживается только представителями в Районные Со
брания и на Общий съезд.
Также не связаны с организацией так называемые "Вспомогательные
члены", в числе каковых может быть всякий, кто разделяет стремление
"Дашнакцутюна" и помогает ему материально и посильной помощью в
деле пропоганды или в каком-либо другом направлении. Такие члены
только могут быть иногда приглашаемы на совещания в организациях,
сообразно их способностям и им могут даваться поручения, хотя в их
числе находятся лица разные по положению, от последнего рабочего
или разбойника, до миллионеров и людей, занимающих видные государ
ственные посты, как например, известный Французский депутат и вождь
социалистов ЖОРЕС.
Кроме всех перечисленных как основных, так и вспомогательных
органов и организаций, которые можно назвать "мирными", есть еще
одна организация, подчиненная только "Союзному Совету", действую
щи
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щая на психику армян в другой области, а именно религиозной, это ду
ховная партия "Паторик" при 'Очмиад шнеком Синоде. После проклятия
русского Царствующего Дома и всех русских в 1903 году, "Паторик" дей
ствует через католикоса на паству "кондаками", т. е. такими церковными
поучениями, которые разрешают армянам не только не исполнять по
становления правительства. но идти против них.
Из боевых групп партии известны: "самооборона", "организация ус
трашения", "террористический подготовительный комитет", "ответствен
ный деятельный комитет" и "Дели".
"Самооборона," — это государственная милиция и возникла она во
время последних беспорядков на Кавказе. В милиционеры вербуются
волонтеры из всех вообще армян, с соблюдением условий имел, свое
собственное оружие. Хумбы милиционеров собираются периодически
для занятий под руководством Дашнаков и им преподается умение дей
ствовать оружием. Милиция нмет свои подкомитеты и комитеты, стоя
щие в сношениях с Центральным комитетом. Высшее учреждение "Цен
тральный комитет самообороны" состоит иод наблюдением "Ответст
венного органа". Самооборона выступает в случае народных волнений и
массовых столкновений.
Остальные боевые организации существуют для активного и закон
спирированного выступления партии, преимущественно убийств. <
Общий съезд назначает 3-х человек, ведающих всей террористиче
ской деятельностью партии. Эти 3 человека и называются "Подго
товительный Террористический Комитет". Они подчинены только
"Совету Союза" и непосредственно заведуют и формируют исполнитель
ные функции: "деятельные комитеты" и "Организация устрашения", ко
торая только одна и на обязанности ее лежит главным образом исключи
тельно убийство высших чинов самой организации в случае их обвине
ния "Ответственными" или каким-либо другим высшим органом. Терро
ристические деятельные комитеты состоят по одному при Центральных
и находятся в их непосредственном распоряжении. Высшее руководство
и подготовка террора, как уже сказано, принадлежит "Подгото
вительному комитету". "Деятельный комитет" имеет своп подкомитеты и
террористические хумбы, формируемые из прочих хумбов. "Деятельный
комитет", по приказанию Центрального, приводит в исполнение террористнчекие приговоры только над низшей администрацией и местным
населением. Поручения более серьезного свойства выполняет но приказу
"ответственного органа". Па обязанности же "деятельных комитетов" ле
жит заготовление и приобретение как взрывчатых веществ, так и оружия.
Впрочем партия завела с этой целью свои собственные фабрики и мас
терские. Как дополнение к террористическому "деятельному комитету"
при Центральном комитете существует законспирированная организация
"Дели", или разведчики. Ее специальная обязанность устанавливать, пре
имущественно при помощи чинов полиции, чинов Охранных Отделе
ний, Жандармских Управлений, а также и тех вообще лиц, коих дея
тельность вредит Дашнакцутюну и вести за ними наблюдение. Более
никаких сведений об этой организации как и ее составе не имеется".
"Дашнакцутюн", преследуя восстановление “Великой свободной Ар
мении" и ставя одним из способов достижения этого вооруженное вос
стание. не рассчитывает, это с народной милицией можно достичь незави382

симости и поэтому основал, вопреки всем обшереволюционным прог
раммам и своей, собственную регулярную армию. Начало к формирова
нию армии из зинворов (солдат) положено было 16 лет тому назад, на 1-м
съезде 1892 г. Вербовка и параллельно вооружение на средства партии
шли непрерывно, но дело было в руках большею частью неопытных,
поэтому, как показали последствия, армия оказалась невысокого качест
ва в смысле политической благонадежности и дисциплины. Во время
вспыхнувших в России революционных проявлений, "Дашнакцутюн", нс
особенно разборчиво мобилизуя свою армию, довел ее численность до
100,000 ч. При этом, согласно революционной программы, что каждый
содат-зинвор должен получить за время сбора под знамена определенное
жалованье, а именно 30 руб. в месяц, было издержано, по агентурным
сведениям, на содержание армии 10 миллионов рублей.
Восстановление Армении не произошло потому, что в России по
пытки к восстановлению были быстро подавлены, русская армия в об
щем осталась на стороне правительства и началась вместе с тем реакция.
В это же время иа Кавказе армяне нс могли удержать своей скрытой не
нависти к мусульманам и здесь началась междоусобица. Мусульман было
перебито, по-видимому, большое число и от пих очищена часть терри
тории, а часть размежевана. Неизвестно еще, чем бы все это окончилось,
если бы партия пс понесла на содержание своей армии таких огромных
расходов, которые сгали угрожать иегощенин) революционного фонда.
Задержка в жалованьи зннворам повела к тому, что из последних стали
формироваться разбойничьи банды, ставшие грабить и убивать нс только
лиц других паро;шостей, по и самих армян. Вследствие этого авторитет
Дашнакцутюна стала быстро падать. В то же время в верхах военной
иерархии увидели, что при таком общем состоянии деда открытое восстание
будет сломлено и армяне попадут в тоски между Россией и Турцией. Не
желая допустить до этого, некоторые военачальники решили пренебречь
постановлениями 3-го съезда об активном наступлении на Россию и прикр
ыться снова маской лояльности, выразившейся в том, что они стали органи
зовывать из оставшихся верных знаменам Дашнакцутюна зинворов "Зеленую
гвардию", которую предоставили как бы в распоряжении русских властей для
искоренения разбойничьих и 1рабитсльских шаек. Чтобы придать себе ав
торитет, объявлена была военная диктатура. Таким образом сделана была
попытка к захвату власти. Организация реагировала на эго 4-м съездом в
начале 1907 года. Съезд немедленно ответил сформированием "организации
устрашения", объявив террор и приговорш! к смертной казни как вожаков
военной диктатуры, так и тех начальников и зинворов, которые не станут
подчиняться постановлениям съезда. Вместе с этом однако отдан был при
каз организациям: грабителей и разбойников ловить и уничтожать своим
судом. Весь 1907 год ознаменовался повсюду длинным рядом убийств армян
по постановлению партии. Мятеж был подавлен. Грабители и разбойники
уничтожаются и до сих пор. Вместе с объявлением террора сделано и пре
образование в вооруженных силах на новых началах. В рядах регулярной
армии оставлены тою,ко вполне дисциплинированные зинворы. преимуще
ственно из людей отбывших воинскую повинность. Зинвор обязан работать
и если состоятелен, то приобретает оружие на свои средства. Вооружение
зинворов вполне современное и имеются партийные арсеналы, из коих цен
тральный в Эривани. Жалованье зинворы получают только во время похода,
383

или войны. Незадолго до съезда в Болгарии было основано училище, ко
торое сделало в 1907 году выпуск 53 офицеров. В училище проходятся
следующие предметы: выслеживание, военная разведка, хирургия, стра
тегия, администрация, тактика, полевая служба, дивизионная служба,
артиллерия, минная служба, военная история, география, армянская ис
тория, революция, военная организация, взрывчатые вещества, педаго
гия, стрельба, геометрия, грим и поенная дисциплина.
Офицерский состав также подготовляется в военных училищах в
Америке. Во главе вооруженных сил "Главный Военный Совет" из 7 лиц,
преимущественно офицеров, уже участвовавших в сражениях ршулярных
войск. При "Главном Совете" имеется "генеральный штаб" из 5 лиц. Бо
лее низшая инстанция управлления - "военные советы” на территориях
Центральных комитетов. Последние состоят из собрания командиров
"сотен". Сотня автономная тактическая и хозяйственная единица. Низ
шая иерархия сотенный командир, совет при нем из полусотенных; да
лее полусотенный и десятник; последний заведует и обучает 10 зинворов, которые в свою очередь набираются из добровольцев, прошедших
школу "хумба...".
Процветание и функционирование всего армянского государствен
ного механизма держится на соответствующих законоположениях. Зако
ноположения или уставы и инструкции разрабатываются в строго согла
сованном духе с директивами, данными съездами и отчасти Район
ными.
"В настоящее время, после недавнего открытого выступления, наргия
снова перешла на конспирацию во внутренних становлениях, но в от
ношении пропаганды, в особенности в помощи црессы, дсйтвуст совер
шенно открыто и в самых широки^ размерах. Вместе с этим до высшей
степени усилена как деятельность всех Дашнаков, так и строгость дис
циплины, а также репрессии против правительственных чиновников
России и Турции, что ознаменовалось уже многими убийствами. Пар
тийная пресса подчинена строгой цензуре.
На содержание государственного механизма, армии и вооружения,
ведения пропаганды и вообще для достижения своих целей нужны
деньги и поэтому у Дашнакцутюна существует светя финансовая система.
Прежде всего всякий поступивший в организацию, а также и вспомога
тельный член платит не менее... из своего заработка или доходов. Далее
в фонд идут с лекций, спектаклей, лагерей, благотворительных вечеров,
базаров и т. д. сбор пожертвований, обложение всего армянского насе
ления 2% сбором за ведение дел в своих судах, вместо правительствен
ных с волокитой и подкупом и на защиту их как от мусульман, так и от
всевозможных притеснений, эксплуатаций и простых грабителей".
"К населению отношения изменены согласно политической обста
новке в примирительном на вид смысле, а пропаганда проведена в духе
той же политики, отличающейся постоянным иезуитизмом. Иезуитизм
политики выражается в смысле внутренних действий в том, что вся про
паганда для армян ведется с национальной окраской, а для других общесоциалистическая, т. с. космополитическая, которая сопровождается
разрушением главных государственных и нравственных уставов: веры,
царя и отечества, а вместе с тем и семьи.

Этот же иезуитизм, или попросту, провокация, наблюдается вообще в
действиях Дашнакцутюна.
Так, например, после произведенных в декабре 1908 года в гор. Тиф
лисе арестов членов "органа устрашения", некоторых видных членов
"Ответственного органа" и "Восточного бюро", последним была выпуще
на прокламация в которой "Бюро", призывая армянский народ к рево
люционной борьбе с правительством, указывает на принятые последним
в отношении армян репрессивные меры, выразившиеся массовыми арес
тами и высылками армянской интеллигенции, объясняя народу эти дейстия правительства намерением его возвратиться к прежней политике
насильственной русификации армян путем закрытия школ, отобрания
церковного имущества и ограничения прав католикоса, подобно тому
как в 1903 году главари "Дашнакцутюн", истолковав народу в извращен
ном виде закон о передаче в управление казны имущества армянских
церквей, использовали этот факт как могучий материал для возбуждения
ненависти армян ко всему русскому, так и в данном случае, оставаясь
верным своей провокационной политике Дашнакцутюн намеревается
аресты своих партийных членов, сделать вопросом обшсармянским, и
видит в этом не борьбу правительства с революционной партией, к ка
кой бы национальности ни принадлежали ее члены, стремящиеся к ниспровержению существовавшего в государстве общественного строя, а
придать этим арестам ложное освещение, объясняя их посягательством
на самобытность всего армянского народа, его культурное развитие и
веру.
С подлинным верно: Делопроизводитель
Особою Отдела Канцелярии Наместника

Ғ.ГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА на Кавказе (подпись)
17 апрыя 1909 г.
♦

Революционный Восток. Орган научно-исследовательской ассоциации по изу
чению национальных проблем, №2-3 (36-37), М., 1936, с. 76-79; Извес
тия АН Азсрб. ССР, серия истории, философии и нрава, Баку, 1989, №4,
с. 36-62.
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список
Т

разоренных и брошсннных жителями мусульманских селений в Орлеанской губернии до марта
1918 года
Назв. уезлов.
1

селений
İ

Число жителей

Общее число
действ, хозяйств.

МУЖ.

2

3

жен.
4

Всего
5

Э ри в а н е к и й уезд
I. Дама«щрмаз
2. Зар
3. Кямал
4. Кулзаджик
5. Мапос
6. Охлжаверт
7. Пул»
8. Каричиу
9. Кохг-Татрский
10. Али-Кирих
11. /Чгамзалу
12. Джабачнлу
13. Харратлу
14. Улузанлу
15. Каралаглу
J6. Караджар
’17. Раганлу
18. Абил-кенд
19. Сабунчи
20. Камарлю
21. Торпахкала
22. Каракоюнлу
23. Дугин
24. Бзованд
25. Карагамзалу
26. Алпава
27. Доккуэ
28. Инаклу
29. Агбаш
30. Новрузлу
31. Яманлжану
32. Садарак
Итого по уезду

I - Милицейский участок
70
203
170
3%
100
335
24
73
90
250
N5
209
40
121
32
119
20
44
37
119

184
310
290
46
176
224
87
69
35
83

387
706
625
119
426
493
208
188
79
202

11 - Милицейский участок
143
438
63
193
62
254
500
1684
62
254
64
328
239
56
34
134

405
162
242
1489
242
310
203
122

843
355
496
3173
4%
638
442
256

Милицейский участок
35
ПО
151
450
56
216
67
227
92
187
28
59
160
437
28
ПО
36
119
37
102
19
60
16
129
107
396

92
411
199
205
145
37
378
%
91
83
72
102
367

202
870
415
432
332
%
815
206
210
185
132
231
763

IV . Милицейский участок
500
2297
3015

10.298

1820

4117

8707

19005

225
51
133
120
80

467
107
232
249
171

С у р м а л и н с к и ! И уезд
33. Аликочак
34. Ванлумарак Верх.
35. Ванлумарак Пижн.
36. Кунда
37. Дашлуджа

69
13
12
16
17

242
56
99
129
91
386

38. Асма
39. Каракуней
40. Куджах
41. Каракасар
42. Киэым Кала
43. Сичанлу
44. Оргаджи
45. Иэдыр-Мава
46. Малаклу
47. Сусатанабал
48. Агамамел
49. Агавср
50. Арабкирлу
51. Касумджан
52. Кузуюдал
53. Казанчи
54. Кити
55. Күллук
56. Оба
57. Сарычобан
58. Чарихчи Верхи.
59. Чарихчи Нижи.
60. Яйдлси
61. Амарат
62. Хараба-Ахиджан
63. Гссуйн-Кенди
64. Зульфикар
65. Кызыл-Закир
66. Казы-Кинлаг
67. Миршиллн
68. Наджафали

т

35
S3
18
24
18
18
193
262
361
26
130
42
83
80
46
121
165
101
120
63
42
15
226
40
145
79
82
49
90
6
II

125
373
172
148
172
59
1041
884
1100
86
330
121
203
192
121
178
397
390
401
164
121
60
800
123
452
291
280
160
210
22
62

4

122
264
164
118
148
50
980
788
1000
104
290
85
141
176
115
285
354
370
319
164
101
84
700
131
380
259
235
139
196
19
65

247
637
336
266
320
109
2021
1672
2100
190
620
206
344
363
236
583
751
760
720
338
222
144
1500
254
832
550
515
299
406
41
127
618
600
2090
1823
139
250
123
197
658
1076
239
575

69. Гасан-хан
70. Гечджалу
71. Джаинатабад
72. Диза
73. Карагоюшгу
74. Крабчаг
75. Окузлу
76. Сафаркули
77. Тохапнану баят
78. Тохапнану гаджар
79. Хараба-Ахиджан
80. Ширачи

Милицейский участок
ПО
328
80
310
240
1200
300
1000
28
81
35
140
20
70
28
105
63
396
586
178
137
42
70
305

290
290
890
823
58
ПО
53
92
312
490
102
270

81. Инджа
82. Сунмалу
83. Пирлу
84. Осман-ксй
85. Соютлу
86. Катырлу Верхи.
87. Джуваилу
88. Турабн
89. Мирзахан
90. Суки
91. Пирсах
92. Акарак
93. Камышлу

■Милицейский участок
467
120
80
410
400
92
70
20
180
50
290
46
133
25
70
172
ПО
219
197
39
56
291
371
72
340
35

417
380
410
45
139
238
93
165
98
168
232
287
290

387

т

884
790
870
115
219
528
226
337
208
356
523
658
630

94. Катырлу Нижи.
95. Чинчавад
96. Качин
97. Агдаш
98. Агабск
99. Дамирсыхан
100. Караджораи
101. Янлу
102. Аокоса
103. Сичанлу
104. Дашлыджл
105. Кирнаггач
106. Муча
107. Эргов
Итого по уезду

108. Молла Дурсун
109. Гаджилар
110. Гирамна
III. Лярлу
112. Агджл-Кала
113. Арамлу
114. Зейва
115. Ксланлу
116. Карагабазар
117. Кезлу-Ка.марлу
118. Сафн-абад
119. Каракоюнлу
120. Айранлу
121. Патрынлж
122. Айранлу
123. Тос
124. Янбанкара
125. Кучик кенд
126. Мереи
127. Такия
128. Парны
129. Ахыс
130. Зейнал-бухаг
131. Кстаклү
132. Уши
133. Назраван
134. Ангсрсак
135. Кана-бухак
136. Катур
137. Караджораи
138. Курд-али
139. Амалигу
140. Тухунаби
141. Ахарак
142. Эргов
143. Кархун Верх.

4

5

21
12
35
46
27
83
53
31
50
50
47
40
100
93

136
110
317
218
135
447
412
322
431
375
219
217
492
476

129
92
212
192
146
396
367
267
319
298
201
209
387
367

267
202
529
210
251
812
779
589
750
67Ј
420
426
879
843

5.493

21.889

19.458

41.347

Э ч м и а д з и и с к и İt у е з д
I - Милицейский участок
35
172
29
130
26
71
70
176
72
228
30
90
108
352
159
388
129
370
89
225
29
138
74
240
39
198
75
286
35
ПО
83
224
388
1379

148
118
59
177
192
72
270
380
318
186
105
232
172
240
105
196
1038

320
248
130
353
420
162
622
768
688
411
243
472
370
526
215
420
2417

II - Милицейский участок
32
175
42
180
145
382
173
509
74
195
45
150
24
120
190
760
68
290
25
114
18
120
270
130
65
201
27
, 75
82
310
52
201
99
352
70
160

195
143
343
497
170
145
122
620
263
95
91
78
194
60
78
178
377
120

370
323
725
1006
365
295
242
1380
553
209
211
208
395
135
208
379
629
280

III - Милицейский участок
213 •
608
388

545

1153

1
144. Кархун Нижи.
145. Шорхенд
146. Туркманлу
147. Молла-Бадал
148. Агяис-Арх
149. Карим-Арх
150. Армутлу
151. Игдалу
152. Джаифида
153. Кулыбеклю Верхи.
154. Кулыбеклю Нижи.
155. Саатлу
156. Камышлу
157. Мсто-Кало
158. Катырабад
159. Рачдар
160. Пезнки
161. Холжаяр
162. Партикан
163. Прималск
164. Шейх-Гарни
165. Карвансарай
166. Аралых
167. Кулидарвиш
168. Эшнак
169. Талын
170. Мсхрибан
171. Иринд
172. Каранбвмаз Верхи.
173. Карановмаз Нижн.
174. Агджакала Нижн.
175. Сабунчи
176. Кала-Куг Верхи.
177. Кала-Куг Нижн.
178. Аханкчи
179. Казбнн
180. Каракули
181. Сусуз
182. Киих
183. Мустафато
184. Нозбур (Курлск)
185. Айлаплу
186. Сейран-кышлак
187. Илан-кышлах
188. Удфаи
189. Байрамли
190. 1*&дим-башир
(курдсх.)
191. Агджахала Верхи.
Итого по уезду

3

4

5

328
210
250
168
364
825
152
446
690
171
2%
128
126
190
310
130
138
123

297
198
260
167
356
875
157
434
628
115
222
119
112
174
285
96
126
113

625
408
510
335
720
1700
309
880
1318
286
518
247
247
364
595
226
264
236

2
120
62
54
52
ПО
353
42
143
218
42
40
43
24
19
30
66
32
27

IV - Милицейский участок
64
278
140
82
38
220
120
85
196
62
48
185
145
349
282
59
290
140
120
45
210
70
137
42
165
115
' 93
32
18
24
17
47
44
165
47
21
18
59
47
18
43
19
147
60
98
32
157
100
40
15
30
12
90
175
44
12
98
32

218
121
190
90
162
172
328
148
243
119
184
116
150
72
■26
48
162
53
49
43
48
132
67
149
43
28
125
38
67

157
18,967

149
16,658

100
5979

Но в о 6 а язстсхий

192. Арзахенд
193. Агзибар

308
35,784

уезд

I—Милицейский участок
295
80
II—Милицейский участок
116
413
389

4%
261
410
210
358
357
677 ,
430
533
39
394
253
315
165
50
95
327
100
108
90
91
289
165
300
83
58
300
82
165

298
342

593
755

1

2

194. Быглу
195. .Агкапа
1%. Айриванк
197. Гаджи-Муган
198. Рахшанкенд
Итого ПО у сЗД У
Итого в губернии
разорено и брошено
жителей 199 селений

3

4

5

112
62
96
130
72
668

338
218
380
530
253
2427

320
206
326
504
226
2222

658
424
706
1034
779
4649

15.155

53,581

47.045

100,626

Предоставляемые сведения взяты из Кавказского календаря за 1908 г.
Принимая во внимание, что за 10 лет население несомненно возросло на 30% и прибавляя к
вышеуказанному числу "34374" получится 135.000
Председатель бюро
Секретарь

(подпись)

(подпись)

С подлинным верно: Заведующий Инфор. Отделом Дипломат, миссия Азербайджана в Грузии.
(подпись)

II. В Сурмалинском уезде
18. Ар-Гаджи II
19. Ар-Гаджи III
20. Каракоюнлу
21. Зюльфикар
22. Усти кенди
23. Сафар Кули
24. Чаннат Абад
25. Ашагы Дича
26. Юхары Дича
27. Гасан Хан
28. Карыш-баг
29. Окузлы
30. Кизыл-Закир
31. Курбаилы
32. Дра-кснди
33. Парны
34. Тала байт

1. Ятдиш
2. О б а

3. Юоллук
4. Ахмамсд
5. Касымсджаи
6. Аранхирлы
7. Куз Овидан
8. Сари Чобан
9. Агавср
10. Сурмалы
11. Качанчы
12. Наджафали
13. Амарат
14. Малаклю
15. Игдыр Мава
16. Сустаи абад
17. Ар-Гаджи I
III—в Эриванском уезде
—Кроме Зангибасарских уничтожены все селения.
С подл, верно:
Заведующий Информационным Отделом

СПИСОК
мусульманских селений, разгромленных армянами за последние два месяца 1919 года
I—в Эчмиадзинском уезде
1. Гадижслар
2. Маялалурун
3. Торе
4. Каракоюнлу
5. Алжа-кала
6. Киранлы
У. Карамлу
8. Яярлы
9. Патрындж
10. Уджан
11. Кавш
12. Аван
13. Караджалар
14. Мачда
15. Диан
16. Талыш Акарах
17. Бахчаджык
18. Карвансара
19. Япгыл
20. Юхары Аджа-Кала
21. Атаги Аджа-Кала
22. Юхары Карагоммаз
23. Атаги Карагоммаз
24. Эишак
25. Мехрибан
26. Чихаджи
27. Иринд
28. Талый
29' Пир Мачак
30. Пир Тикал
31. Аганчи

32. Аралык
33. Кулидарвиш
34. Куйтул
35. Эргов
36. Коша-булах
37. Котаклу
38. Перси
39. Анирсак
40. Уиху
41. Кичик-кснл
42. Начраван
43. Такия
44. Парны
45. Зсйнал-булаги
46. Зсйва
47. Кули-бск I
48. Кули-бск II
49. Аджа-Арх
50. Керим-Арх
51. Джлнфила
52. Игдалу
53. ЛрАгудду
54. Молла-Бадал
55. Кузуваи
56. Туркманлу
57. Колашгы
58. Сафнабал
59. Камарлу
60. Каргабазар
61. Юхары Кархун
62. Ашагы Кархун
390

(подпись)

Азгосцснтрархив. дело N» 137.
—Диплом. Миссия Азербайджана в Грузии.
ЦГАОР, ф. 894, оп. 10, д. 80, л. 47-48.
ЦГАОР, ф. 894, оп. 10, д. 80, л. 31-33.

1921—1988—чи иллордә Крмоннстанда адлары дојншдирилмнш
түрк мэпиюлн јашнјыш мдскоилорииин

1

СИЈЛҺЫСЫ
Эввэлки ады
1

Дәјишдирилмиш
ады
2

Рајону

Фэрманын тарихи

3

4

A
Авдалағалы
Авдаллар
Авдыбәј
Ағадәрәси
Ағбулаг
Ағдан
Ағзыбир
Ағин рајону
Ағкәнд
Ағкәнд
Ағкилсә
Ағкилсә
Ағһамзалы
Ағчаарх
Ағчагала
Ағчагышлаг
Ағчагышлағы
Адамхан
АдЈаман
Ајарлы
Ајаслы
Ајғырколү
Ајналы
Ајсәси
Алакилсә
Аллаһвсрди рајону
Алачыггаја
Алмалы
Араздәјән
Аралыг
Аралыг
Арыхвәли
Армудлу
Армудлу
Арпа
Арпавар
Арпачај сг.
Астазур
Ахта рајону
Ахтахана (Хлатағ)
Ахула
Ахунд Бозаванд
Ашағы Ағбаш
Ашағы Ағдан
Ашағы Ағчагала
Аш ағы АдЈаман
Ашағы Ајланлы
Ашағы АЈиалы
Аш ағы Ахта

Вағашсн
һатсаван
Тсахкашен
Гатнахпјур
Лусахпјур
Гандзакар
Ачап
Ани рајон
Ағичадзор
Ашотаван
Азад
"Крашен
Мармарашсн
Аревик
Тса^каланч
Г етапнја
Г етазад
Вардадзор
Гарновит
Лернамедз
Ајгестан
Акналич
Давтешсн
Г ызылкүл
Бајтар
Туманјан рајону
Алачух
Хндзорут
Јсрасх
Еразгаворс
Г рибосдов
Лернут
Тандзут
Туфашен
Арен и
Лусакерт
Ахурјан ст.
Ш ванидзор
Раздан рајону
Ҹорастан
Беркарат
Бердик
Аревшат
Морут
(Акнахпјур)
Нсркин Базмабсрд
Нсркин Гсташсн
Лснуғи
Артсванист
392

Мартуни
Абовјан
Спитак
Абовјан
Спитак
Ичсван
Камо
—

Јсғсгнадзор
Сисиан
Варденис
Ахурјан
Масис
һоктемберјан
Ечмиәдзин
Масис
Арташат
Мартуни
Талнн
Ечмиәдзин
Арташат
Ечмиәдзин
Талин
Јсғегнадзор
Амасија
—
Диличан ш.
Әзизбәјов
Арарат
Ахарјан
Ечмиәдзин
Ахурјан
һоктембсрјан
Артик
Јсғегнадзор
Арташат
Ахурјан
Мсғри
—

Гафан
Арагатс
Арташат
Арташат
Ичеван
Талин
Мартуни
Ечмиәдзин
Мартуни
Раздан

03.01.1935
04.04.1946
21.10.1967
04.04.1946
26.04.1946
25.01.1978
07.12 1945
12.10.1961
03.07 1968
17.04.1948
03.01.1935
07.12.1945
25.05.1967
04.04.1946
25.01.1978
25.01.1978
25.05.1967
03.07.1968
12.11.1946
25.01.1978
—

25.01.1978
19.04.1950
10.09.1946
—

19.09.1969
—

12.11.1946
03.07.1968
07.12.1945
25.01.197821.10.1967
04.04.1946
31.05.1946
10.09.1946
20.08.1945
31.07.1950
22.04.1935
30.06.1959
01.06.1940
25.01.1978
25.01.1978
20.08.1945
25.05.1967
12.11.1946
07.12.1945
04.04.1946
27.09.1968
30.06.1945

Ашағы Ганлыча
Ашағы Гарабағлар
Ашағы Гарагојмаз
Ашағы Гаранлых
Ашағы Гархын
Ашағы Гојләсәр
Ашағы Зағалы
Ашағы Зејвә
Ашағы Көзәлдәрә
Ашағы Нсчили
Ашағы Пиртикан
Ашағы Талын
Ашағы Түркмә 1ши
Ашағы Хатынархы

Баба киши
Бабакмши
Бабачап
Базарчыг
Бајандур
Балакэнд
Барана
Басаркечэр
Басаркечәр рај.
Бахчалар
Бачоғлу
Баш Аваран
Башкэнд
Башкэнд
Башкэнд
Башкэнд
Башкэнд
Баш Кэрни
Башын Эли
Бечәјәзли
Бэбирли
Бәдәл
Бәзирхана
Бәјкәнд
Бирәли
Биттичә
Булхсјир
Боғазкәсән
Боғатлы
Бозабдал
Боздоған
Бозјохуш
Бөјүк Арыхволи
Бөјүк Веди
Бөјүк Гарагојунлу
Бојүк Гаракилсә
Бөјүк Ксти
Бөјүк Кәпәнәкчи
Бөјүк Ҹамышлы
Бөјүк Ш әһријар

т

2
Раздан
Ваграмаберд
Чимәнкәнд
Неркин
Сасунашен
Мартуни
Apa кс
Димитров
Тсовак
һартаксн
Вардснис
Сајат—Иова
Дзорагјуғ
Гај

БУ*акан

Агавнадзор
I ызылкәнд
Араи

Baгадур
Довәғ
Н°ЈсмберЈан

иардснпс
Вардсннсрај.

Ахурјан
Арташат
Талин
Мартуни
Ечмиэдзин
Арташат
Вардснис
Ечмиэдзин
Мартуни
Масис
Талин
Талин
Ечмиэдзин
Ечмиэдзин

Наири
Раздан

Барденис

Абаран
Корус
Нојембсрјан
‘J ° J c» 6 c p ja „

вардснис

Ьагаран

B a r p a Mj a ii

Абаран
Акунх
Артсвашсн

Абаран
Абовјан
Красноседск

Вернашеи

~ерегнадаор

һзјкаван

Гехаркуник
Сараланч
Гарт,

Бағрамјан
постан
Бартсрашен

Јсғскнут
Зитанков
Mere Парни
Ланчар
Вартсрашсн
Шенаван
Дзоракан

A*Урјан

Камо
Аргик
Абовјан

А Ртаи,аг
А р га ш а т

Ани

һокзед.бсрјан
Анн
Спитак
Арарат
Арташат
Абаран
Ани
Галин
Гугарк
Анн

Артсни
Базум

C*paкап
Мусаелјан
MereМанташ
Веди

Кукасјан

Артнк
Арарат

Бардснис

Әзизлн

Кировакап
Kern

Ахурјан
A P yxja н

Мусаелјан

Арагатс

Алагјаз
Налбаидјан '
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т
26.04.1946
12.11.1946
04.04.1946
01.12.1949
12.08.1946
25.01.1978
07.12.1945
25.01.1978
02.03.1940
25.01.1978
03.01.1935
25.01.1978

17.07.1948
25.01.1978
15.07.1946
7.05.1968
4.01.1938
4.01.1938
11.06.1969
11.06.1969
.07.1968
7.12.1945
3.01.1935
4.04.1946
25.01.1978
10.09.1946
4.0,4.1946
25.01.1978
10.09.1946
4.04.1946
31.05.1946
3.01.1935
1.12.1949
20.08.1945
3.02.1947
4.04.1946
3.07.1968
20.08.1945
19.04.1950
3.01.1935
31.07.1950
25.01.1978
3.01.1935
12.11.1946
3.01.1935
4.04.1946
03.01.1935
3.01.1935
26.04.1946

I
Бөјүк Шмштәпо
Бөјүк Шорлу
Буғдашсн

3

2

Мсдз Сспасар
Дәмирчи
Баграван

4

Гукасјан
Масис
A hu

03.01.1946
04.01.1938
19.04.1950

—
Ечмиэдзин
Мартуни
Шәмшәддин

15. 05. 1968
04. 04. 1946

Артик
Ани
Ногсмбсрјан
Спитак
Гугарк
һоктсмбсрјан
Ани
Спитак
Абаран
Бағрамјан
Талин
Абовјан
Масис
Арташат
Ичеван
Калинин
Сисиан
Абаран
Спитак
Арарат
Амасија
Амасија
Мартуни
Абаран
Ичсван
Арарат
Арташат
Амасија
Наири
Ечмиэдзин
Артик
Туманјан
Спитак
Арарат
Арарат
Абаран
Арташат
—
Ечмиэдзин
Наири
Калинин
Гукасјан
Вардение
Калинин

31.05.
03. 02.
25. 01.
26. 04.
03.01.
25. 01.
03. 02.
26. 04.
26. 04.
21. 01.
12. 11.
24. 06.
25.07.
21. 10

В
Веди рајону
Всрмозјар
Вәли Ағалы
Вәликәнд

Арарат рајону
Арсвашад
Дзорагјуғ
Тсахкаван

—

04. 05. 1939

Г
Газанчы
Г алалы
Галача
Галтахчы
Гамышгут
Гамышлы
Гапылы
Гарабоја
Гарабулаг
Гарабурун ст.
Гарагала
Гарагала
Гарагышлаг
Гарадағлы
Гарадаш
Гаракилсә
Гаракилсә
Гаракилсә
Гарал
Гаралар
Гарамәммәд
Гаранамаз
Гаранлыг
Гаранлыг
Гаранлыгдәрә
Гарахач
Гараһамзалы
Гарачанта
Гарачаорән
Гарғабазар
Гасымәли
Г ачаған
Гачаған
Гашга
Г әдрли
Гәзәнфәр
Г әмәрли
Гәмәрли рајону
Г әмәрли
Гәтран
Г ызгала
Г ызылгоч
Гызылвәнх ЧичсЛспи
Г ызылкилсә

Меғрашсн
Норабср
Бердавам
һартагјуғ
Јеғегнут
Зартонк
Гусангујғ
X iiK o ja ıı

Јернчатап
Краксрт ст.
Гстап
Ссвабсрд
Достлуг
Мргавет
Севкар
Лсрнһовит
Смсаван
һаргаван
Гатначур
Аралез
М еғрашат
Јенијол
Гехһовит
Лусагјуғ
Хаварадзор
Лусашоғ
Бура стан
Әзизбәјов
Арагјуғ
һајкашсн
Гстапи
Ареватза г
Лсрнаван
Вардашаг
Ланчанист
Арагатс
Арташат
Арта шат рајону
Метсамор
Г стамсч
Гставан
Гукасјан
Макснис
Гызыддаш
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1946
1947 .
1978
1946
1935
1978
1947
1946
1946
1968
1946
1948
1978
1967

—

25.01. 1978

i

3

2

Гызылкилсэ
Гызылорэн
Г ызылдэмир
Гьшчатаг
Гыпчаг
Гырғы
Гьгрмызылы
Гырхбулаг
Г ырхдәјирман
Голтаг
Гонаггьгран
Горчулу
Готурбулаг
Гошатан
Гошавэнк
Гузукүдән
Гулдэрвиш
Гулэли
Гулэли
Гулучан
Гундахсаз
Гурдбулаг
Гурдгулаг
Гурду гулу
Гуру Араз
Гурубоғаз
Гызнауз
Г урумсулу
Гушчу

Кармраван
Шснаван
Воскеваз
Сусер
һарич
Артсваберд
Кармрашен
Агунк
Хнаберд
Хсханисг
Ширак
Мргашад
Гатнахбјур
Восксван
һајкадзор
Ајгсшад
Воскетас
Ајгсдзор
Гармиргјуғ
Спандарјан
Рја Тәзә
Красар
Болорабсрд
Армавир
Јерасхоһун
Ортачја
Арагатс
Достлу
Ксчут

Дајлахлы
Дамчылы
Дамакирмэз
Дарғалы
Даһарлы
Да uı га ла
Дашлы
Дэвэли
Дэдэгышлаг
Дэдэли
Дәјмәдағлы
Дэлигардаш
Дэлилэр
Дэллэклн
Дэликдаш
Дэраббас
Дэрбэнд
Д эрэкэнд
Дорәкөј
Дәрәчичәк
Дирэклэр
Довшангышлаг
Доггуз
Донузјеән
Дорны

Арин
Мравјан
һовит [Нигаван]
Анастаса ван
Гетк
Карабсрд
Дашдакар
Арарат
Ахундов
Јеғник
Шрвснантс
Сарухан
Далар
Зовашсн
Тсаккар
Дарбас
Кармракар
Дзорагјуғ
Сарагјуғ
Тсахкадзор
Карнут
Ширака ван
Каначут
Зәнкиләр
Барскамаван

Гукасјан
Спитак
Әштәрәк
Талин
Артик
Шәмшәддин
Талин
Варденис
Арагатс
Артик
Ахурјан
һоктсмбсрјан
Стспанаван
Нојсмбсрјан
Ани
һоктсмбсрјан
Талин
Шәмшәддин
Камо
Артик
Ара гатс
Гукасјан
Јеғегнадзор
һоктемберјан
һоктсмбсрјаи
Арагатс
Ечмиэдзин
Нојсмбсрјан ф
Ҹермук ш

4
03.01. 1935
26. 04. 1946
03.01. 1935
12. 11. 1946
31.05. 1946
25.01. 1978
12. 11. 1946
03.01. 1935
15. 07. 1946
15. 07. 1948
02 03. 1940
04. 04. 1946
03.01. 1935
25.01. 1978
19. 04. 1950
03.01. 1935
04. 05. 1939
01.06. 1940
31.05. 1935
25.01 1978
12. 11. 1946
10. 09. 1946
03.01. 1935
19. 04. 1950
25.01. 1978
04. 04. 1946
04. 04. 1946
—

12. 11. 1946

—

19. 04.
26. 04.
25. 01
25. 04.
03.01.
03. 07.
10. 09.

1950
1946
1978
1946
1935
1968
1948

—

25.01.
25.01.
04. 05.
04. 04.
25. 05.
01. 06.
25.01.
26.04.
10. 09.
03. 07.
10. 09.
04. 09.
04.09.
15.07.
21.06.
25.01.
04.01.
25.01.
03.01.

1978
1978
1939
1946
1967
1940
1978
1946
1948
1968
1948
1945
1945
1946
1948
1978
1938
1978
1935

д
Әзизбәјов
Абаран
Абаран
Арташат
Ахурјан
Ани
Арарат
Арарат
Раздан
Талин
Гафан
Камо
Арташат
Абовјан
Мартуни
Сисиан
Ахурјан
Гугарк
Гукасјан
Раздан
Ахурјан
Ани
Арташат
Маснс
Нөјембсрјан
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25.01. 1978
03.01. 1935
15. 07. 1946
01. 12. 1949
07. 12. 1945
03. 02. 1947
03. 07. 1968
03.01. 1935
04.05. 1939
12. 11. 1946
—

21. 06. 1948
03.01. 1935
21.06. 1946
21. 06. 1948
10. 09. 1946
26. 04. 1946
—
12. 11. 1946
—
03. 07. 1968
19. 04. 1950
20. 08. 1945
03.01. 1935
25. 10. 1978

1

2

I

3

4

Достлу
Дүзкәид
Дүзкәмд рај.
Дүзкәнд
Дүзхарабл

Ахурјан
Ахурјан рај.
Барож
һарташ сн
Андарашад

Ахурјан
—
Галин
Гукасјан
Гафан

07. 12.
07. 12.
03. 01.
12. 11.
20. 06.

Евчиләр
Елләр
Елләр ојуғу

Apa за н
Абовјап
Еллор

һоктемберјан
Абовјан
Амасмја

10. 04. 1947
12 10. 1961
—

1945
1945
1935
1946
1946

Әзизбәјов 1Па шалы)
Әјәнзур
Әксипара
Әләјәз
Әлибәјли
Әлигырых
Әлигулу шән
Әликојчәк
Әлили
Әлихан
Әрдәпин
Әрәвус
Әрзәкәнд
Әртиз
Әфәнди
Әфәнди
Әһәкчи

Заритап
Ағавнадзор
Воскснар
Арагатс
Атарбскјан
Асгадзор
Азаташсн
Кучак
Салвард
Гсгик
Јсхсгис
Арсвис
Арза кан
Гегард
Норашсн
Ka радзор
Зовасар

Әзизбәјов |ВајкЈ
Јеғегнадзор
Нојембсрјан
Талин
Ечмиэдзин
Мартуни
Корус
Ana ран
Сисиан
Гукасјан
Јсғсгнадзор
Сисиан
Раздан
Абовјап
Севан
Спитак
Талин

Зсјвә
Зәрзибил
Золахач
Зоһраблы

Давид—бск
Зәрконд
Золакар
Зәрганут

Гафан
Вардение
Мартуни
Арташат

26. 06.
03.01.
03.01.
20. 08.

Ијдәли
Иланлы
Илапчалан
Илли
Илхијабы
Имамшаһлы
Имирли
Имирхан
Инәклн
Инәкдағы
Инәкли
Итгыран

Пшатаван
Чајбасар
Ардашаван
һоғм ик
Ајгабатс
Мхчјан
Тучур
Саратак
Антарут
Јеникәнд
Дараксрт
Күлүстан

һоктемберјан
Амасија
Әштәрәк
Амасија
Ахурјан
Арташат
Абаран
Артнк
Әштәрәк
Варденис
Масис
Әзизбәјов

10.04.1947
26 04.1946
25.01.1978
26.04.1946
03.01.1935
19.04.1950
01.06.1940
01.12,1949
25.01.1978
25.01.1978
03.01.1935

Јагублу

Мсгрут

Гугарк

01.04. 1946

08. 07. 1957
10. 09. 1946
—

31 07.
04. 09.
03. 01.
01.06.
10. 09.
03. 01.
03. 01.
10. 09.
03. 07

1950
1946
1935
1940
1946
1935
1935
1946
1968

—

04
04.
26
25

04.
01.
04.
01.

1946
1938
1946
1978

1949
1935
1935
1945

—

Јајчы
Јајчы
Јамамчалы
Јаныгпәјә
Јарпызлы
Јасавул
Јеганлар
Јслговам
Јсни Башкәнд
Јсмикој
Јснкичә
Јсшил
Јува
Јухары Ағбаш
Јухары Агчагала
Јухары Адјаман
Јухары Ајланлы
Јухары Ахта
Јухары Гамлыча
Јухары Гајагојмаз
Јухары Гарх ын
Јухары Гөјләсәр
Јухары Зағалы
Јухары Зсјвә
Јухары Коланлы
Јухары Күрдкәнди
Јухары Нсчили
Јухары Пиртикан
Јухары 'Гүркмәнли
Јухары Хатынархы

Гаржис
Зовабср
Дсхтсут
Мсшәкәнд
Лчаван
һовуни
Арсвашад
Котај к

Корус
Севан
Арташат
Красносслск
Варденис
Ахурјан
Артик
Абовјан
Красносслск
Ани
Масис
Талин
Арташат
Арташат
Талин
Мартуни
Ечмиэдзин
Раздан
Ахурјан
Талин
Ечмиэдзин
Арташат
Вардение
Ечмиэдзин
Ечмиэдзин
Арта шат
Масис
Талин
Ечмиэдзин
Ечмиэдзин

Гстик
Харков
Иорабатс
Какавадзор
Шаумјам
Абовјан
Всрин Базмаберд
Верим Гсташсн
Тсахкунк
Лсрнанист
Мармашеи
Верии Сасунашсн
Ҹра рат
Бјураван
Ахпрадзор
Таромик
Г рибосдов
I lopaıııcıı
Низами
Тсахкасар
Аба ra
һанкашсн

25.01.1978
12.11.1976
19.04.1950
01.12.1Р49
12.11.1946
07.12.1945
04.04.1946
25.01.1978
26.04.1946
12.11.1946
04.04.1946
20.08 1945
25.01.1978
25.01.1978
25.01.1978
—

25.01 1978
02.03.1940
03.01.1935
25.01.1978

К
Кавгарлы
Канкан
Карвансара
Карвансара
Кеғач
Ксфли
Кешишверән
Ксшишкәнд
Кешишкәнд рајону
Кешишкәнд
Кәләкарх
Кәләрә
Кәримархы
Кәримкәнд
Кәркибаш
Кәрпичли
Кәсәмән
Кәсикбаш
Килсәкәнд
Кичик Арыхвәли
Кичик Гаракилсә
Кичик Ксти
Кичик Кәпәнәкчи

Паник
һатис
АмрсТаза
Ичсван
Всрин Ҹаргш
Ka кавасар
Уртсаланч
Гсхарот
Микојан рај.
Микојан
Шснаван
Гука саван
Совета кан
Тсахкашсн
Ш эфэг
Гсхадир
Баһар
Лернаксрт
Срашсн
Покр Манташ
Азата н
Лсрнантск
Покрашен
һовит

Артик
Абовјан
Арагатс

25.01.1978
25.01 1978

—

—

Ани
Гукасјан
Арарат
Ара гатс

03.02.1947
25.01.1978
21.10.1967
03.01.1935
03.01.1935
03.01.1935
04 04.1946
01.12.1943
03.01.1935
02.03.1940
25.05.1967
03.01 1935
25.01.1978
07.12 1945
—
31.05.1935
07 12.1945
26.04.1946

—

Јсғсгнадзор
һоктсмберјан
Масис
һоктемберјан
Камо
Варденис
Абовјан
ардение
Мартуни
Гафан
Артик
Ахурјан
Ахурјан
—
Ахурјан
397

396

03.07.1968
25.01.1978
25.05.1967
25.01. 1978
25. 05. 1967
07.12.1945
15.07.1948
07.12.1945
30.05.1984

07.12.1945

1
Кичик Пәрни
Кнчик Ш әһријар
Кичик Ш иштәпә
Колакирән
Колакирәм
Корбулаг
Косамәммәд
Котанлы
Көрпәли
Көрү
Кузәчик
Күрд Пәмбөјм
Күрдкәнди
Күрәкон
Күтнигышлаг

3

2

Анушаван
Hop һартагсс
Покр Сепасар
Дзорагсд
Тсовинар
Шснканп
Батикјан
Кармрашсн
Аршалујс
Дзорашсн
Ланчахпјур
Сипан
Лсрназдор
Фсрик
һовташ сн

Арти К
һоктембсрјан
Гукасјан
Гугарк
Мартуни
Apa гатс
Ka мо
Әзизбојов
Ечмнодзин
Корус
Камо
Арагатс
Гафан
Ечмнәдзин
Артик

4

1

07.05.1969
03.07.1968
12.11.1946
25.01.1978
03.01.1935
25.01.1978

Мсһмандар
Мсһраблы
Мсһрибан
Мөзрә
Мәликлер

—
—

03.01.1935
19.04.1950
19.04.1950
25 01.1978
—

25.01.1978
15.07.1948

Кодәкбулаг
Көдәкли
Көзәлдәрә
Көзәлдәрә
Козлү
Көјјохуш
Көјкүмбәз
Көјкилсә
K g4

Көран
Күлаблы
Күллүбулаг
Күллүчә
Күллүчә
Күллүчә
Күрчүјолу
Күтгум

Капујт
Пушкино
Камарик
Гарни
Гетап
Јсникәнд
(Гораван)
Гарчахпјур
Мргаван
Гехадзор
Гсхадир
Ахунх
Сараланч
Гсханист
Капутан
Личк
Гогаран
Дзораглух
Вардах пјур
Варденис
Зовк
Сараһарт
Торосгјуғ
Гехануш

Әзизбәјов
Стспанаван
Абовјан
Абовјан
Јсғегнадзор
Арташат

03.07.1948
14.02.1937
25.01.1978
—

03.01.1935
15.07.1946

Вардснис
Арташат
Ара гатс
Арагатс
Талин
Спитак
Масис
Абовјан
Мартуни
Спитак
Абаран
Гукасјан
Абаран
Абовјан
Спитак
Гукасјан
Гафан

12.08 1946
20.08.1945
15.07.1946
31.05.1946
12.11.1946
26.04.1946
01.12.1949
03.01.1946
—
24.04.1946
15.07.1946
15.07.1946
15.07.1946
25.01.1978
19.04.1950
30.07.1980
29.06.1949

Ичсван
Нојемберјан
Нојсмбсрјан
Мсһри

25.01.1978
25.01.1978
18.06.1960

л
Л әләкәнд
Л әлвәр
Ләмбәли
Лөх

Вазашен
Дебетаван
Баграташен
Вартанизор

Лсрнарот
Даларих
Чајхәнд
Псмзашен

Әштәрәх
Талин
Гафан
Артик
398

Мәсимли
Мәсчидли
Мисхана
Молла Бајазсг
Молла Дурсун
Молла гмшлаг
Молла Ејјублу
Молла Ҝөјчо
Молла Муса
Муған
Муғанчыг
Мунчуглу
Мурадтәпә
Муртејил
Мустуглу
Мһуб

һовташси
Варташен
Катнахпјур
Баргсраван
Спандарјан
Тсаххаван
Меликгјуғ
Ајгепат
Hop Гјанх
һаикаван
Бамбакашад
Шаумјан
Күллүдәрә
Евли
Марадик
Восксһаск
Муғамлы
(һовташсн)
һовтамеч
Ајгедзор
Тсилхар
Канахсраван
Чичәхбулаг
Ланчик
Балаһовит

Масис
Арташат
,алии

Сисизн
Сисиан
чсван

Арагатс
А р та ш а т

Артик

Раздан
РОКт'»бсрјан

1?Г*РК
Калинин
Анн
А*УРЈан
л Ргашат

4
5.01.1978
20.08.1945
19.04.1950
10009.1946
04.05.1939
02.03.1940
15.07.1946
01.12.1949
01.06.1940
01.12.1949
03.01.1935
25.01.1978
03.01.1978
26.04.1946
20.08.1945

Абовјан

25.01.1978
19.04.1950
15.07.1946
15.08.1964
25.01.1978
03.02.1947
26.12.1968

^.ч»иадзин
Kopyç

Спитак

Наир,,

Ичсван
Ани

Н
Налбәнп

Ширахамут

Спитак

25.01.1978

Овандәрә
Оғруча
Оғурбәјли
Өрдөхли
Ортахөнд
Ортахилсә
Ортакилсә ст.
Очаггулу

һова надзор
Г араиман
Бсрхануш
Лчашсн
Гладзор
Маисјан
сг. Маисјан
Арапи

Стспанаван
Вардснис
Арташат
Севан
Јсғсгнадзор
Ахурјан
Ахурјан
Ахурјан

19.04.1950

Палыдлы
Патринч
Пашахәнд
Пашалы
Пирмәзрә
Пирмәләк
Полад Ајрым
Пүшкаһ

Арпсни
Восхеһат
Мармарих
Заритап
Катнарат
Арег
Полад

20.08.1945
26.04.1946
10.09 1946
26.04.1946
31.07.1950
26.04.1946

П
Гухасјан
Әштәрәх
Раздан
Әзизбәјов
Гафан
Талин
Ичеван
Мсғри

Ајгедзор

25.01.1978
01.12.1949
03.01.1935
03.01.1935
29.06.1949
03.01.1935

Р

M
М ағдә
М әсдәрә
Маһмудлу
Маһмудчуг

Мәлиххәнд

Муғам

к
Кабул
Кәркәр
Кәрмәз
Кәрни
Којтур
Кораван

Меликхөнд

3

2

01.12.1949
21.01.1965
01.06.1940
02.03.1940

Ревазлы
Рејһанлы

Дитаван
Ајгаваи

Сабунчу

Арахсаван

Ичсван
Арарат

25.05.1967
04.04.1946

Арташат

25.01.1978

C
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1
Сабунчу
Сајбалы
Сараты
Са мурлу
Сарыбаш
Сарымсахлы
Сачлы
Сванвсрди
Сәдибағды
Сәмадәрвпш
Самангар
Сәрдарабад
Сәрдарабад рајону
Сотәнағач
Сиркәтас
Сичаилы
Сојлан
Сөјүдлү
Сунгурлу
Султанабад
Сусуз
Султанбәј

2

3

һатсашсн
Сарнакунк
Хаштарак
Сарапат
һајкасар
Караберд
Норашсн
Лујсахпјур
Чкалов
Чкнах
Гсғаксрт
һоктембср
һоктсмбсрјан
рајону
Күнеј
Хдра нтс
Автона
Озизбәјов
Сарнах njyp
һајренјантс
Шурабад
бартеруни
Тсамакасар

Талин
Сисиан
Ичсван
Гукасјан
Арти
Гугацк
Аба ран
Анн
Туманјан
Аба ран
Ечмиэдзин
һоктемберјан
—
Варденнс
Гафан
Талин
ӘзизбОјов
Ани
Арти к
Амасија
Әзизбојов
Талин

4
25.01.1978
10.09.1946
__

12.11.1946
07.07.1948
04.04.1946
15.07.1946
03.02.1947
22.02 1939
01.06.1940
25.01.1978
03.01.1935
02.03.1935

Ванашсн
Мсғрадзор
Гстаһовит
Лусакерт
Аруч
бура ста и
Гсхасар
Тсғут
Дзорахпјур
Сараван
Ајнтап
Hop Гјуғ
Тавшут
Тасик
Гогһовит
базмахнјур
Тсахкашсн
һајкаван
Арсвмк
бавра
Бсрд
Всрнн Ҹрашсн

Гомардаш
Томардаш ст.
Топарлы
Торна ггала
Тохамшаһлы
Тутијә
Түлнәби
Тускүлү

Вардакар
Вардакарст.
һатсик
Хнабсрд.
Масис
Саранист
Саpaланч
Л уса кун к

Арарат
Раздан
Ичеван
Артик
Әштәрәк
Арташат
Спитак
Диличан
Абовјан
Әзизбәјов
Масис
Абовја и
Гукасјан
Сисјап
Гукасјан
Әиггәрәк
Аба ран
һоктемберјан
Ахурјан
Гукасјан
Шәмшәддин
Орчонокидзс
(Јсрсван)
Артик
Артик
Ахурјан
Арташат
Ар та шат
Абовјан
Наири
Варденис

2

Узунлар
Узуноба
УзунтаЛа
Узунгала гәс.
Улија Сарванлар
Улуханлы
Урутг

Одзун
Аргаванд
А гнут (Ајгсһовит)
Гајан
Сарванлар
Масис
Воротаи

Үчүнчү Гаракилсэ

Дзора шен

25.01.1978
31.05.1946
25.0101978
15.07.1948
11.11.1970
—

25.01.1978
—

04.04.1946
27.02.1960
10.09.1970
04.04.1946
21.10.1967
03.07. 1968
25.01 1978
01.12.1949
19.04.1950
04.04.1946
07.12.1945

Ханчығаз
Харратлы
Хсјирбәјли

—
31.05.1946
31.07.1950
07.12.1945
01.12.1949
20 08.1945
21.06.1948
20.08.1945
25.01 1978

30.09.1967
10.04.1947
25.05.1967
25.05.1967
—
31.07.1950
03.07.1968

Гукасјан

03.01.1935

Гугарк
Масис
һоктемберјан

1.06.1940
25.01.1978
25.05 1967

Ичеван
Спитак
Шәмшәддин
Әштәрәк
Артик

25.01.1978
26.09.1949
25.01.1978
01.12.1943
03.01.1935

Масис
Ичсван
Ечмиэдзин
Гугарк
Ечмиэдзин
Ахурјан
Камо
Аба ран
Степа на ван
Масис
Гугарк
Јсғегнадзор
Амасија
Әзизбәјов
Вардение

03.01.1935
—
03.01.1935
26.10.1957
03.01 1935
03.01 1935
25.01.1978
15.07.1946
01.06.1940
—
10.04.1947
03.01.1935
12.11.1946
03.07.1968
—

Козолдорэ
Арева бјур
Јервандашат

һ
һаггыхлы
Һамамлы
һахым
һахыс
һачакилсә
һачапара
һачасу
һачыгара
һачыгара
һачылар
һачы Нәзәр
һач ы Мухан
һачы Хәлил
һсјдарбәј
һәбилкәнд
һәмзәчимән
һәсәнкәнд
һозукәнд
һорадиз
һүссјнгулу Ағалы

Вурғун
Спитак
багараваи
Дзорап
Парос
[Наһапедаван]
Зәһмәт
Ачачур
Ајгсшат
Лернапат
Мргасган
Камо
Тсовазард
Тсахкаһовит
Свердлов
Калинин гәс.
Мргаһовит
Шатин
Гузукәнд
Орадис
Нәриманлы

ч

—
—

'Гуманјан
һоктсмбсрјан
Ичеван
Ичсван
Масис
Масис
Сисиан

\

—

03.01.1935
12.11.1946

Чанахчы
Чархач
Чахьгрлы
Чијдәмли
Чијдәмәл
Чимәнкәнд
Чирчир
Чирвиз
Чырахлы
Чырпылы

Арарат
Диличан
Вардение
Арташад
Спитак
Арарат
Севан
Ичсван
Ахурјан
Ани

Советашсн
Кујбышев
Совета керт
Азата ван
Арева шоғ
Уртсадзор
Варсер
Лјусаһовит
Чрарат
Чрапи
401

4 -0 0

4

Ү

—

03.01.1935
12.10.1956
02.02.1940
31.05.1946

3
У

03.01.1935

Т
Тајтан
1ајчарых
Тала
Талыбоғлу
Талыш
1 амамлы
Тапанлы
Тахтакөрпү
Течикәбәрк
Терп
Тәзәкәнд
Тәзәкәнд
Тәзәкәнд
1 әзәкәнд
Тәкнәли
Тәкијә
1 әкәрли
Тәпәдиби
1 әпәдөләк
Тнтој Хараба
Товузгала
1олк

1

10.09.1948
02.03.1940
25.01.1978
20.08.1945
25.01.1978
25.01.1978
26.04.1946
25.01.1978
07.12.1945
28.08.1974

1
Чобанмаз
Чорлу
Чотур
Чубухлу
Чубухчу

3

2
Авшсн
Лсрнантск
. Сарамеч
Тсовагјуғ
Варда на шсн

4

Арагатс
Гукасјам
Спитак
Севам
һоктсмберјан

25.01.1978
12.11.1946
26.04.1946
03.01.1935
04.04.1946

Абовјан
Иаири

03.01.1935
08.07.1957

Арагатс
Масис
Амаснја
Арагатс
Арташат
Масис
һоктемберјан
Гукасјан
Ахурјан
Гукасјан
Ичеван
Әзизбәјов
Калинин

25.01.1978
27.02.1960
26.04.1946
19.04.1950
02.04.1940
04.04.1946
04.04.1946
12.11.1946
12.11.1946
12.11.1946
25.01.1978
19.04.1950
03.01.1935

Ба грамјан
Абовјан
Арарат
Гугарк
Гугарк
Масис
Севан
Сисиан
Ечмиәдзин
Абаран
Артик
Сисиан
Арарат
Талин
Масис
Масис

03.07.1968
11.04.1940
03.07.1968
10.04.1947
25.01.1978
25.01.1978
26.04.1946
02.03.1940

1988-89-чу и лләрлә азәрбајчавлы лары в Ермәвистандав
дсиортаснјасы вы в гурбавы олав сојдаш ларым ызы в свјаһысы. Сијаһы
ксчмиш С С Р И П рокурорлуғува вә А зарбајчав истввтаг оргавлары ва
копдәрилм иш материаллар асасы вда тәртнб едилмвшднр.
Nj

Ф . а . а.

ҹ
1

Ҹадгыра н
Чадгыран
Чарчарчы
Ҹәбәчәли
Чәләб
Чәнки
Чәнмәтли
Чәфәрабад
Ҹәфәрабад
Ҹифтәли
Члојхан
Чызыхлар
Чоғаз [ПиписЈ
Чул
Чүчәкәнд

Гехашен [Раздан]
Hop Геғи
[Базмаван]
Дерек
Чраһовит
Ҹрадзор
Вардаблур
Зовашен
Аргаванд
Г еташсн
Зујкахпјур
Бениамин
Тсоғамарг
Берка бср
һартаван
Г ьпылшэфэг

Шаһаб
Шаһаблы
Шаһалы
Шаһалы ст.
Ш аһварид
Ш аһнәзәр
Шаһриз
Шематағ
Ширабад
Шира кгала
Ш ирванчыг
Шыхлар
Шыхлар
Шсјхһачы
Шорлу Дәмирчи
Шорлу Меһмандар

һушаксрт
Мајаковски
Ш ағап
Ваһагни
Ваһагнадзор
Мстсаван
Гсғамаван
Лернашен
Пара кар
Варденут
Лернакерт
Г ьоылшэфэг
Лусарар
Ш ғаршиг
Дашдаван
Мсһмандар

Ш

—

15.07.1946
15.07.1948
02.03.1940
26.12.1968
03.01.1935
25.01.1978
03.01.1935
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2

3

4

5

Ирован шәһәри
1933
Ирәван ш.
1956

1. Керимов Вагиф Камил of.
2. Мискәров Видади Чәф әр оғ.
3. Мискәрова Елза Чәфәр г.
4. Мухтарова Солмаз Рәчәб г

1988
1989

одлу силаһла
Ишкәнчә
нәтичәсиндә

1955
1936
Кировакан шәһәри
1939
Кировакан ш.

1. һүсејнов Телман Чобан оғ

А
1988

Ишкәнчә
нәтичәсиндә

Әзизбәјов pajoııy
1. Гурбанов Алош Тарвсрди оғ.
2. Алмурадов Гарахан Нәчәф оғ.
3. һәсәнова Шәлалә Аббас г.
4. Кәнчималыјсв Әнвәр Кәрај of.
5. Хыдыров Билал Көјүш of .
б. Шаһлулујев Камил Кәрәм of .
7. Бәхшәлијсва Фатма Нәби г.
8. Балакишијсв Сөһбәт Кәрај of.
9. Ҹәлилова һүрзат Маһмуд r.
10. һүсејнов һәсән Јусиф of .
И. Мурадов Нәчәфгулу Исмајыл
12. Ханларов Илһам Надир оғ.
13. Мәммәдов Сабир Гурбан оғ.
14. Јагубов Јагуб Әлн of.
15. Күлназ Әһмәд г. ,
1. Мусајев М әммәд Муса

o f

.

1928
1908
1985
1935
1939
1937
1929
1968
1918
1926
1925
1985
1936
1922
1930

Кабуд к.

_п_
-иГовушуг к.

1989
1988
1989
1988
1989

Күлүдүз

1988

_и_

1989

Амасија рајону
Амасија г.
1940

of .

2. Аббасова Лејла Мәммәд г.
3. Аббасова М әрдан Мүрсәл г.
4. Аббасова Хатын Мүрсәл г.
5. Әлијева Хәдичә Иса г.
6. Мәммөдова Лалә
7. Рүстәмов Нәби һүсејн of.

1908
1910
1912
1912
1915
1932

Күллүбулаг к

8. Новрузов Елбәј Сүлејман

1936

Чохмак к.

1942
1959
1971

Әзизбәјов к.

of .

9. Новрузова Роза Сүлсјман r.
10. һәсәнов Мүһид Әли of .
11. һагвсрдијсв Бабәк Ибраһим

of

1988

1988

Ишкәнчә
нәтичәсиндә
донмушдур

«м_
Көллү к.
■■

Автомобиллә
вурулмушдур
ишкәнчә
нәтичәсиндә
асылмышдыр

Веди |Лрарат| pajoııy
1. Нағыјсв Игбал Мирјагуб оғ.

1908

403
402

Ширазлы

1988

Ишкәнчә
нәтичәсиндә

l

2

3

1988
1906
1956
1908

Веди к.

4

5
■------------------------- i--------------------------

2. Әкбәрин 2 ајлыг оғ.
3. М әммәдов М әһәррәм Сәфор OF.
4 Оручон Низами Ипгилаб оғ.
5. Исмајылона Күлназ М әммәд r.

л

2

3

36. Исмајылова Фәхрәндо Мсһралы г.
37. Исагов Гәдим Сәмәд оғ.

1978
1932

л

38. Вагиф

1930

Сод

39. Гочајев Тсјмур Әлоскәр оғ.

1930

s

4
■"

-■

Басарк'счор |Вардсимс| pajoııy
1. Әлијсв Савалам Јуиисоғ.

.1925

Нәрпмаилы

1988

2. Әлијов Јунис Таһир оғ.
3. һәсомов Искәмдәр Бајрлмоли оғ.

1964
1910

■•

1989

4. Ҹаббаров Вагиф Јусиф оғ.
5. Елләзоп һ әсән Нәбн оғ.

1959
1920

1990
1988

6 Ғјшәзов 1 apa Нәби оғ.

1925

“*

7. Исајева Ссвил Ш ааһин r.
8. Әлијсв Зсјмалабдым

1987
1930

Помбәк к.
Да ш kəi |д к.

9. həcoııo • - ултан

1928

■■

10. Әһмодов Фирмдун һ әсән оғ.
11. Ибраһимов Мнрзоаға И бадоғ.
12. Аббасова Рүхслрл Әли гызы

1926
27
1979

Ганлы к.

13. Әлијсв Алы Алы оғ.
14. Чәфоров Тапдыг Исмајыл оғ.

1936
1950

15. Аббасов I ејмур Сабир оғ.
16. Әлијсв Јусиф Исби оғ.

1983
1972

Гошабулаг

■■

1989
1988
1989
1988

Ашағы Шорча

17. Һүссјиова Лсјла Мусгафа r.
18. Мәммәдов Бондалы һүсејн оғ.
19. Мәммәдов Таһир Гасым оғ.
20. Мосимов БаЈһадур һүм бәт оғ.
21. һүссјпова Хәдичә Ибраһим r.

1934
1923
1922
1925
1933

22. М әммәдов Имамалы
23. Әлијсв Меһралм Ибраһим оғ.
24. Әлијсв Шаһпп Г абил оғ.
25. Әсәдова Зүлејха
26. Зсјналов ИлјасӘмирхан оғ.
27. Ибраһимов Әзиз Чаббар оғ.
28. Әһмәдов 'Гаријсл Әһмәд оғ.

1928
1935
1973
1942
1942
1933
1934

29. Оручов Әвәз М әммәд оғ.
30. Мусајсв Шамо Гарача оғ.
31. Нәсибов Гурбан Бәхтијароғ.
32. Ни кар Чоби г.
33. Садыгов Гурбан һ әсән оғ.
34. АлллЈшердијеп I I Јомсо/шш Имам of.

1934
1928
1926
1944
1945
1937

Бојүк Мәзрә
Бојүк Мозро

35. Бабајсв Нормман Ш аһмәммәдоғ.

1936

■“

1989
1988

дојүлүб олдүрүлмүшдүр
доммушдур
дојүлүб олдүрүлмүшдүр
Тибби јардым
КОСТОрМОКДӘН
импшл
cyuuuınjıuwəii
ишкәмчә
ПӘТИЧӘСШ1ДӘ
Доимушдур
Имтиһара
мәчбур едилмшидир
Үрәк
партламасы
Донмушдур
Дојүлүб олдүрүлмүшдүр
електрик
чәрәјамы илә
одлу силаһла
дојүлүб олдүрүлмүшдүр

үрок
партламасы
Шишгаја к.

40. Искондә 1Х>п Илһам М әммәдоғ.
41. Искәндәров Илһам Моммәд оғ.
42. Искәндәров Иубар Мәммод оғ.

■■

јсмијстмә
јсмијсгмә
интиһарла
олдүрүлмүш-

43. Ағајсв Бәһрам Ағабаба оғ.

1930

44. Әлијсв Сојјад Әли оғ.

1930

45. Гул>'јсва Гуту Аллаһверди г.

1919

46. Шәфијсв Мсһди

1920

Субатаи

47. Чофәров Короғлу Бәшир оғ.
48. Намазов Гошу и Ибраһим of .
49. Хәлилов Моммәд Гулу of.

1932
1922
1941

Гајабашы

дүр

Чахырлы

Сарыјагуб

"""

дојүлүб олдүрүлмүиЈдүр

Зәркәмд
"”

автомобиллә
вурулмушдур
дојүлүб олдүрүлмүшдүр

автомобшию
вурулмушдур
дојүлүб олдүрүлмүшдүр
донмушдур
бәдбәхт
һадисә илә
дојүлмә
иатичәсиндә

Корус pajoııy
1988

дојүлүб өлдүрүлмүигдүр
Ишкончә
иәтичосиндо

Гугарк pajoııy
1948
Лермонтов к.

1988

ишкәнчә
нәтичосиндә

1989
1988
““

1. Чаваншпр Рүстәм оғлу

1916

Корус ıu.

2. Әскәров Бархудар Әмраһ оғ.

1958

Ағбулагк.

1. Рүстәмов Елшад Ицэофил оғ.
2. Мусгафајев Зијад Әли оғ.
3. Новрузова Бәнөвшә Кәрәм оғ.

1941
1950

Козәлдәрә
Јухары Килсо

4. Мәммодов Мүсәллим Елләз оғ.

1964

һајдарлы к.

5. Нәбијева Зоһрә Исмајыл r.

1981

һаллавар к.

6. Гасымов һүсејн Иса оғ.

1920

Арчут к

7. Гасымов Мәммәдоли Муса оғ.
8. Мәсимов Әһмәд һач ы оғ.

1915
1940

■■

9. Хәшшова Күлсүм Uca r.

1920

10. Нәбијсв Рәһим М аһмудоғ.

1914

11. Әлијсв Абдулла Оруч оғ.
12. Әлијев Меһралы Исмајыл оғ.
13. Әлијсва Күлсүм Мәммәд г.
14. Әлијсва Фатма Әли r.
15. Бәһрәмов Гәриб Исмајыл оғ.
16. Гпзахәлијев Әһмәд Исмајһш оғ.
17. һүссјнова Лсјла həcəıı г.
18. Искәмдәров Алим Меһралы оғ
19 Искәндәров Меһралы Посаи of.
20 Искәпдәрова Ханым Ибрајим г.

1932
1920
1912
1940
1921
1933
1925
1971
1938
1945

"'

Донмушдур

Бојүк Мәзрә

донмушдур
дөјүлүб өлдүрүлмүшдүр
бәдбәхт
һадисә ады
илә дојүлүб өлдур^'лмушдур

404
405

"*
Вартана к.

”“

иткин
дүшмүш
ишкәнчо
нәтичәсиндә
јандырылмышды
дөјүлүб олдүрүлүб
одлу cvuıaluıa
ишкәнчә
нотичәсиндо
дејүлуб өлдүрүлүб
одлу силаһлл
јандырылмышдыр

- -~~

1

3

2

21. М әммәдов Сүлејман Гәм бәроғ.

4

5

1938

1
17. Әһмөдов Елчан Тағы оғ

Јеғсгнадзор pajoııy
1. Нәсиров Вагиф Бәдәлоғ.

1952
1946

2. Хәлилов Јасин

Саллы к.

1988

иткин
дүшмүшдүр

" ■
Калинин pajoııy

1. Әлијсн Гара һ әм и д о ғ.

1943

Калинин ш.

1988

2. Әлијев Сона Даһикир r.

1953

Калинин ш.

1988

3. Гарабоғаз М оһәммәд

1925

- И-

4. Јолчнјев Әли Нуру оғ.

1925

5. Мәммәдов Јасәмән Күлмәммәд оғ-

1962

6. Гурбанов Садыг Бәһрам оғ.
7. Волијсв Мәммод Муса оғ.
8. Мусајсв Нәчәф Паша оғ.

1932
1915
1933

2. Мәммәдов Ширин Ислам
3. Әлијсв Вүсал Әлирза оғ.

o f

.

4. Новрузова Күлнарә Аллаһверди г.
5. Зијадов Ҹәмил Бәһман оғ

1. һачыјсва Фатма Әскор г.
2. Ҹамалов Бсһбут Иман оғ.
3. Ҹамалова Шолә Иман г.
4. Зсјналова Ургијә Султанәли г.

1940
1985

Кеғалан ш.

1964
1958

Кығы к.
Комаран к.

Ҝрасносс.1 0 рајону
1922
Ағбулаг к.
1988
1983
1954

5. Әлијева Зәрнишан Сары r.
6. Әләскәрова Баһар Сүлејман г.
7. Исмајылов Эли Аббас оғ.
8. Исмајвшов Сәмәд Исма јыл оғ.
9. һәсән ов һ әсән Шабан оғ.

1932
1920
1920
1930
1934

10. Хәлилова Фиронкиз һүсејн г.

1922

11. Әлијсв Гәләндәр Маһмуд оғ.

1973

1988

_И_

\т

_ı._
1989

Әмирхсјир к.
Арданыш к.

автомобиллә
вурулмушдур
донмушдур

Колкәнд

12. Әһмәдов Ыәсир Албала оғ.

1933

13. Гочајсв Ҹаһан А лы оғ.
14. Ш әмилов Нәсиб М әчид оғ.

1930
1933

_и_

15. Сарыјсв Бархудар Мирзә оғ.
16. Мустафа јсв Ибраһим М әм м әдоғ.

1910
1911

....

406

донмушдур

Ҹил к.

дојүлүб өлдүрүлмүшдүр
тибби јардым
көсгәрмәкдән
имгииасдилДИЈИИДӘН
ишкәнчоләрдән сонра
дөјүлүб өлдүрүлмүшдүр
ишкәнчә
нәтичәсиндә
донмушдур
дөјүлүб өлдүрүлмүшдүр

_м_

5. Нәбијсв Нәриман Мәммәдрза оғ.
6. Јусифов Ш әммәд Мухтар оғлу

1930
1936

донмушдур

автомобиллә
вурулмушду р

Јаныгпөјә

1964

1. Әләкбәров Сабир МсКди оғ.
2. һөсәнов Гәмбәр Ҹамал оғ.

үрәк
партламасы
донмушдур
үрәк
партламасы

1968

4. Оручова Таһирә Елдар г.

күллә илә
вурулуб
ишкәнчә
нәтичәсиндө
дөјүлүб
өлдүрүлүб

Евли к.

3

Ичеван рајону
Алачыггаја
1920
1922
Полад к.
1962

1 . Г у б ан о в Тапдыг Нәби оғ.
2. Оручов Оруч3. Рүстәмов ЈагубРүстәм оғ.

спилдиршдән

1 ;!ф il 11 pajoııy
1947
Гафан ш.

1. Исмајылова М әһрузә Худа г.

ишкәичо
нәтичәсиндә
тибби јардым
косгәрмәкдән
имгина

2

4

5

1988

донмушдур
ншкәнчә
нәтичәсиндә
одлу силаһла
дөјүлүб өлДҮРҮЛмүшдүр
үрәк партламасындан

Салаһ к.
■■

Зәнкнбасар (Масис) рајону
Масис ш.
1958
1934
-и-

1988
•"*

одлу силаһла
иткин
дүшмүшдүр
бәдбәхт
һадисә илә
одлу силаһла
ишкәнчә
нәтичәсиндә
дөјүлү'6 өлдүрүлмүшдүр
јандырылмышдыр
одлу снлаһла
Ишхәнчә
нәтичәсиндә
автомобиллә
вурулмушдур
суда
боғмушлар
бәдбәхт
һадисә ады
илә

3. Гурбанов Аббас Әбүлһүссјн оғ.

1934

4. Гурбанов Гурбанәли Әбдүлһүосјн оғ.
5. Ҹаббаров Гасым Мәммәдһәсән оғ.
6. Ҹәфәрова Сәфа Новрузәли г.

1946
1930
1982

1989
1988

7. Мухтаров Фәхрәдднн Әсәдоғ.

1968

1989

8. Оручов Умудун оғ.

1972

1988

9. Меһдијсв Сабир Гурбан оғлу
10. Тағыјсв М үш фигТағы оғ.

1932
1955

Јени-нсчили к.
Д остлуг к.

11. Аббасов Бәхтијар М әммәәд оғ.

1958

Сарванлар

12. Әлијев Аббас Мүрсәл оғ.

1914

13. Ҹәфәров һејдәрәли һәсән оғ.

1953

Меһмандар

14. Ҹәәфәров Еддар Алла(\јар оғ.
15 Ҹәфәрова Сәмурә һејдәрәли ı
16. Ҹәфәров^ Ругијә һсјдәрәли r.
17. Әзнзов Г урбанТ аһироғ.

1976
1978
1976
1950

Рәнчбәр к.

""
1989

18. Ҹәфәров Јасин Мүтөллим оғ.
19. Рүсгәмов Әли Рәһим оғ.
20. Нағыјсв Бағыр
21. Әлијсва Алма
22. Нәчәфов Вәли

1935
1949
1932
1932
1920

Сарчалар
Зәһмәт

■■
1988
1989
1988

Нүвәди к.

1988

тибби јардым
көсгәрмәкдән
имтина сдилдијиндән

1988
““

донмушдур
бәдбәхт
һадисә илә

•

1988

А

дојүлүб өлдүрүлмүшдүр

үрәк партламасындан

Mehpıı рајону
1935

1. Гурбанов Иззат Башир of .

1. Намазов М эммэд Баба of.
2. Намазов Елдар Фәхрәддин

of .

Нојсмбсрјаи рајону
1957
Ахундов к.
1952

407

~

3. Мусајен Әсод Исаг оғ.

1953
Cııcııaıı pajoııy

1. Абдуллајсв Абдулла Әсод оғ.
2. Бабајева Фирузо һосон г
3. Әлијсва Олисо Әмраһ г.
4. Олијсна Күллү Әлокбәр r.
5. Мама зова. Шаһнисо Әзиз г.

1931
1920
1925
1930
1931

Cııcjaıı гәс.
Сүник к.
Шоки к.

_м.

C ш па к pajoııy
1957
Спитак ш.

1. Әләкборов Хыдыр Будагоғ.

1988

донмушдур

"

.

и

1988

2. һүм бәтов Әлм һүмбот оғ.

1932

ha;uıauap к.

1989

3. Балача јев Тејмур Мәсим оғ.
4. Балачајсв Шеһин Содјад оғ.
5. Балачајева Сүрәјја һүосјн r.

1958
1979
1954

Сарал к.

1988

6. Әһмәдов Мәсим Әһмед оғ.

1948

Гу реалы

7. Бахшыјев Епман Ф әрман оғ.
8. Дашдамиров Роһим Ҹаббар оғ.

1956
1932

9 Муста јајев Шориф М оһәррәм оғ
10. Исмајылов Исмајыл

1930
75 jam

11 Косајсв Әскәр Казым оғ.
12 Коса јсв Соһбоддин Боли оғ.
13 М әммәдова Тәркүл Мәриман ı

1941
1932
1958

14. 11ашлјсва 11азы Зүлфүгар r.

1910

15. Мәммодин лрвады Сара ј

1956

1 Mycrajnjena Бости Нсрәфил r.

„

ишхончо
нотичосиндә
иткин
дүшмүшдүр
одлу силаһла
ишкончо
нәтичосиндо
ишкәмчә
нәтичосиндә
дөјүлүб влдүрүлмүшдүр
одлу силаһла
дојүлүб олдүрүлмүшдүр
доммушдур
суда
боғмушлар

1989
““
1988
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2 11скәидоров Тәмраз Јусиф оғ.
3. Холилов Шориф Ҹ аббар оғ.

1928
1947

4. Хәлилова Килас Рүстәм г.
5. Әлијсва Сәмајә
6. Әмирасланов Гәдир Ноби оғ.

1966

Киров к.

7. Әскәров һом и д Моммәд оғ.

1946

Чәлалоғлу

1. Моммодов Тофиг Әли оғ.

иткин
дүшмүшдүр
Дөјүлүб олдүрүлмүшдүр
owıy силаһла
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Степанаваи pajoııy
1934
hep-hep

1988

Кујбышев

-И-

1930

Кујбышев

1988

1942

Хапчағаз к.

Аллаһвсрди (Туманјан) pajoııy
1986
Аллаһвсрди

2. Әлијев Аббас Хасмәммод оғ.
3. һахвсрдијсв һахвсрди һахвсрди оғ.

1912
1934

Б.Ајрым

4. Мәммәдов Рәһман Әлиоғ.

1985

Ҹилз

...
...
..
1988

ССРИ А Л И
СОВЕТИНИН Х А Л Г ДЕПУТАТЛАРЫНА, ССРИ-пип
СӘЛАҺИЈЈӘТЈШ . ҺАКИМ ИЈЈ Ә Т ОРГАНЛАРЫНА, Д Ү Н ЈА Н Ы Н Б Ү Т Ү Н ҺУМАН И С Г ХАЛГЛАРЫНА, АЗӘ РБАЈЧ АН ХАЛГЫ НА*

јандырычмышдыр
o;ury силаһла
ишкончо
мотичәсиндә
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нәтичәсиндә
суда
боғмушлар
иткин
дүшмүшдүр

1Ш1КОНЧО

нәтичәсиндә
тибби јардым
косгәрмокдән
(iNrnıııa
сдшшијиндән

1988-чи ИЈШН ФЕВРАЛ-ДЕКАБР АЈЛАРЫНДА
ЕРМ ӘНИ ЕКСТРЕМИСТЛӘРИ ТӘРӘФИНДӘН Ө З'
ДОҒМА ОЧАГЛАРЫНДАН ВӘҺШИЧӘСИДӘ ГОВУЛМУШ ЕРМӘНИСТАН CCP- hd ГӘСӘБӘ, КӘНД,
Ш ӘҺӘР, РАЈОН BƏ РЕСПУБЛИКА АЛИ СОВЕТИ
ДЕПУТАТЛАРЫНЫН BƏ ОНЛАРЫН АЗӘРБАЈЧАНЛЫ СЕЧИЧИЛӘРИНИН БАШЛАРЫНА КӘЛМИШ ГАНЛЫ ФӘЛАКӘТЛӘР ҺАГГЫНДА
МҮРАЧИӘТ

Биз — феврал-декабр ајларында Ермәнистан ССР-дән
говулмуш азәрбајҹанлы депутатлар вә бизим ики јүз миндән чох
халгы тәмсил едән сечичиләримиз тәчавүзүн гурбаны олмушуг.
Ермәнистан КП МК, Ермәнистан һөкумәти, "Крунк" вә 'Тарабағ"
кими фашист комитәләри, Ечмиәдзин килсәсинин ССРИ-дӘки вә
ондан кәнардакы нүфузлу нүмајәндәләри, һәмчинин ермәни
ексгремизминин милли әдавәт вә дүшмәнчилик тохуму сәпән В.
һамбарсумјан, 3. Балајан, C. Капутикјан, C. Ханзадјан вә башгалары
кими идеја рәһбәрләри, гаракүруһчу иттифаглар Москвадакы
һимајәдарларынын јахындаи көмәји илә ганлы вәһшиликләр
төрәтмишләр. һәмин гүввәләрин чохдан вә диггәтлә һазырладығы
план үзрә Ермәнистанда јашајан азәрбајчанлылар илдырым сүр'әти
илә өз догма торпагларындан говулдулар. Бу мэш'ум планлары
јеринә јетирмәк үчүн јарадылан чохсајлы гочу дәстәләри
азәрбајҹанлылар јашајан кәндләрә һүчум едәрәк чамааты бир көз
гырпымында говдулар. Партија вә һүгуг-мүһафизә органларынын
ишчиләри бу ишләрдә фәаллыг көстәрир, азәрбајчанлылары
һәдәләјәрәк билдирирдиләр ки, мүгавимәт көстәрмәсинләр,
онларын тәһлүкәсизлијинә һеч бир тэ'минат јохдур. Гаты ермәни
милләтчиләринин планы әслиндә республиканы гејри халглардан,
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•Јбиринчи нөвбәдә азәрбајчанлылардан тәмизләмәҝ вә 1988-ҹи ил
Декабрын 10-да "Ермәнистаны түркләрсиз республика" е'лан
етмәкдән ибарәт иди (дәһшәтли фәлакәт—7 декабр зәлзәләси бу
мэш'ум бајрамы гејд етмәјә имкан вермәди).
Екстремистләр өз мәгсәдләринә наил олмаг үчүн горхутма,
ваһимәјә салма тактикасы сечмишдиләр. Онлар һеч нәдән чәкмнмир,
белә бир хәјанәт көзләмәјән Азәрбајҹан халгынын достлуг
һиссләриндән алчагчасына суи-истифадә едирдиләр.
Республика рәһбәрләри азәрбајчанлылар јашајан рајонларда өз
алчаг мәгсәдләри наминә иш апарырдцл» р. Ермәнистанн ССР
Назирләр Совети сәдринин кечмиш биринчи мүавини, Ермәнистан
КП МК-нын индики биринчи катиби C. Арутјунјан Арарат рајонуна
тәһким едилмишди. Онун иштиракы илә азәрбајҹанлыларын евләрини јандырмаг, әһалини вәһшичәсинә говмаг үчүн һазырланмыш
онларла мисал чәкмәк олар. Академик В. һамбарсумјан Варденис
рајонунда (әһалисинин 60 %-дән чоху азәрбајчанлы олан кечмиш
Басаркечәр рајону) јубилеј ады алтында кизли јығынҹаглар кечирир,
азәрбајҹанлылары говмаға чағырырды. Белә јығынчаглар Ермәнистан ССР-ин бүтүн шәһәр вә кәндләриндә кечирилирди.
Ермәни ексгремистләринин'тактикасы ашағыдакылардан ибарәт
иди:
j
1. Азәрбајчанлылар арасында ваһимә вә ropxy јарадараг
Ермәнистан ССР-дән онларын гачмасына наил олмаг.
2. Илк вахтлар игтисади тәзјиг методларындан истифадә едәрәк
чөрәк, әрзаг вә күндәлик дәләбат малларынын веридмәсини
мәһдудлашдырдылар. Әрзаг үчүһ шәһәрләрә вә рајон мәркәзлЗринә
кедән азәрбајчанлылар тәһгир олундулар, дөјүлдүләр, гарәт
едилдиләр.
3. Азәрбајҹанлыларын гәбиристанлары, тарихи абидәләри
дағыдылды, мурдарланды, тој . шәнликләринә вә шадлыг
мәчлисләринә гулдурҹасына һүчумлар едилди. Хулиганлыг
һәрәкәтләри Масис, Варденис, Иҹеван, Арарат рајонларында даһа
күтләви характер дашыјырды.
4. Азәрбајҹанлыларын даһа сых јашадығы вә әһалинин
әксәријјәтини тәшкил етдикләри рајонларда белә онлар ихтисаслары
үзрә рәһбәр вәзифәләрә јахын бурахылмырдылар. Сон вахтлар
һәтта азәрбајчанлы кәндләринә дә рәһбәр вәзифәләрә ермәниләр
тә'јин олунурдулар. Азәрбајчанлылар доғма, очагларынь1 иш уч,
батындан тәрк едир, бүтүн Иттифага сәпәләнирдиләр.
5.. Ексгремистләрин һавасына ојнајан Ермәнистан КП МК һәлә
вахтилә ики ај әрзиндә, конфранс белә кечирмәдән Красноселск
рајон партија комитәсинин биринчи катиби Ə. һәСәнову, Варденис
рајон биринчи катиби Ј. Рзајеви мәһз азәрбајчанлы олдугларына
көрә вәзифәләриндән азад етмишди.
6.
Тәчрүбәли вә савадлы мүтәхәссис кими јетишән азәрбајчанлылар .дәрһал һәр чүр бәһанә вә бөһтанла рәһбәр вәзифәдән узаглашдарылыр, онун јеринә сәриштәсиз адамлар тә'јин едилирдиләр.
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7. Кәнд тәсәррүфатында азәрбајҹанлыларын апарычы мөвгејинә
вә республикада кәнд тәсәррүфаты саһәсиндә онларча јүксәк
ихтисаслы азәрбајҹанлы кадр олмасына бахмајараг республика
Дөвләт Аграр Сәнаје Комитәсиндә бирчә нәфәр дә олса азәрбајчанлы јох иди.
Ирги ајры-сечкилик сијасәти нәтичәсиндә али тәһсилли јүзләрлә
азәрбајҹанлы иш ахтара-ахтара доғма од-очағыны тәрк етмәјә
мәҹбур олмушду. Бу сијасәтә е'тираз етмәјә чәсарәт едәнләр
мүхтәлиф үсулларла сусдурулурду.
8. Азәрбајҹанлыларын јашадығы јерләрдә Бакы радио верилишләринә гулаг асмаг имиканы јарадылмырды.
Бүтүн бунлар әсаалы сурәтдә чохдан ишләниб һазырланмыш
ссенаринин сон фәсилләридир. Бу һадисәләрә гәдәр дә онилликләр
боју азәрбајҹанлылара гаршы вәһши ҹинајәтләр төрәдилмишдир.
Сов.ИКП МК-нын Сијаси Бүросу Ермәнистан КП МК-нын ишини мүзакирә едәрәк Ермәнистанын күтләви информасија васитәләриндә, бәдии ^дәбијјатда вә кинематографијада антисовет
идејаларын тәблиғини писләдикдән вә бүтүн бунлара гаршы
мүбаризәни күчләндирмәк тәләбләриндән сонра азәрбајчанлылара
гаршы дүшмәнчилик тәблиғаты даһа да күчләндирилди, милләтчилик әһвал-руһијјәси шиддәтләнди.
Гаты милләтчи антисовет Зори Балајанын "Очаг" чәфәнкијјатынын вә она бәнзәр дикәр әдәбијјатын нәшри рекионда милли
әдавәти даһа да гызышдырды.
Ермәнистанда Азәрбајчан дили тэ'гиб олунур, бу дилдә охујубјазанлар тәһгирә вә алчалдылмаға мэ'руз галырды.
Азәрбајчанлы әһалијә гаршы дүшмәнчилик тәблиғатынын
көкләри Ермәнистанда чох гәдимдир. Тоталитар диктатура илләриндә бу сијасәт кизли апарылырды. Чәмијјәтдәки индики демократикләшмә просесини анархијаја чевирән сыртыг ермәни милләтчиантисоветләри өлкәнин али рәһбәрлијинин чашгынлығындан
истифадә етмәјә тәләсирләр. Онлар азәрбајчанлылара гаршы
кеносид сијасәти јеритмишләр.
Тәәссүф ки, бу сијасәтин нәтичәләри илә чохлары ермәни
бошбоғазларынын објектив тарихи һәгигәтлә һеч бир әлагәси
олмајан ҹәфәнкијјаты васитәсилә таныш олмушдур.'
Бу бошбоғазлар вә онларын кор мүдафиәчиләри бүтүн дүнјаја
чар чәкирләр ки, ермәни халгы "әзабкеш" халгдыр, онлар даим
һүчумлара вә мәшәггәтләрә мэ'руз галмыш, гырылыб-чатылмышдыр, куја онларын торпаглары "дәниздән-дәнизә" чатырмыш вә
бу торпаглар инди азәрбајчанлылар, түркләр тәрәфиндән
тутулмушдур. Hə олар? Кәлин ермәни милләтчиләринин вә онларын
"хејирхаһларынын" ујдурдуглары тарихә дејил, әсл тарихә мүраҹиәт
едәк.
Әсримизин 20-чи илләриндән башлајараг аЈәрбајчанлылар һеч
кәсин торпағына көз дикмәјән өз' әчдадларынын әсрләр боју
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јашадығы һәгиги вәтәнләриндән—индики Ермәнистан ССР әразисиндән дөрд дәфә-зорла говулмушлар.
һеч бир ермәни бошбоғазы вә ја онун мүдафиәчиси азәрбајчанлыларын ермәни торпагларына һүчумуна конкрет мисал
кәтирә билмәз. Лакин чар Русијасынын вахтилә Шимали Азәрбајчаны, Загафгазијаны вә Түркијәнин Гара дәниз саһилиндәки
торпагларыны тутмасы бүтүн аләмә баллидир.
Бу торпагларда өз һөкмранлығыны мөһкәмләндирмәк үчүн
Русијаја тәкчә pye көчкүнләри кифајәт дејилди, чаризм онсуз да
Полша, Сибир вә Түркүстанда һөкмранлығыны мөһкәмләтмәк үчүн
чохлу мигдарда pye көчкүнүнә еһтијаҹ дујурду. Иран вә Түркијәдә
һәдсиз сәрвәт топламыш, кизлинҹә бу дөвләтләрин вә өз халгынын
мәнафејинисатмыш ермәни тачирләри вә клерикал зијалылары гисас
вахтынын јахынлашдығыны һисс едәрәк ©з нәзәрләрини сатгын чар
бүрократијасына чевирмишдиләр.
Күлли мигдарда вәсаит һесаб^ша онлар чар кенералларыны,
чанишинләри сатын алараг чохлу мигдарда ермәнини Загафгазијаја
вә Азәрбајчана көчүрмәјә мүвәффәг олдулар. һамыја бәлли олан
тарихи сәнәдләр дә буну сүбут едир (сәфир A. C. Грибоједовун'
ермәниләрин Ирандан Гарабаға көчүрүлмәси һаггында 1828-чи ил
тарихли 338 №-ли мәктубу, Н. П. Панкратовун И. Ф. Паскевичә
1829-ҹу ил 10 јанвар тарихли мэ'луматы, Величконун, Чавчавадзенин
әсәрләри, ермәни тарихчиләринин 1950-чи илә гәдәр олан әсәрләри
вә с.)
Јухарыда көстәрилән тарихи һәгигәтин сүбутларындан бири
ермәниләрин-индијә гәдәр јашадығы тарихи Азәрбајчанын јашајыш
мәнтәгәләринин адыдыр. Түркијә вә Ирандан кәләнләр јашадыг- .
лары јерин адларыны да өзләри илә кәтирмишләр.
Мәсәлән, кечмиш Архдәрә-Мардакерт, Кәвәр-Бәјазид, Көзәлдәрә-Мартуни адландырьшды. Мараға, Саров, Маралшен, Гарадағлы вә с. Ирандан Гарбаға кәтирилмиш гәдим адлардандыр. .
Азәрбајчан халгынын һуманизминдән, садәлијиндән, гонагпәрвәрлијиндән иблисанә истифадә едән ермәниләр һәлә 18-ҹи әсрин
сонундан башлајараг онлара сығынаҹаг вермиш халга гаршы икиүзлү сијасәт јеридирдипәр. 20-ҹи әсрин әввәлиндә Түркијәдән гачмыш
ермәниләри (өзләрини гахдағанлар адландырьфдылар) әһалисинин
чоху азәрбаЈчанлылардан ибарәт олан индики Ермәнистан ССР
әразисиндә јерләшдирмәјә башладылар: Корус, Меһри (индики
Меғри), Гафан, Шираз, Гарабағлылар (Арарат), Дәрәләјәз (Јехегнадзор), Улуханлы (Масис), Гәмәрли (Арташат), Ҝүмрү (Ленинакан),
Ағбаба (Амасија), Гаракилсә (Кировакан), Чалалоғлу (Степанаван),
Ахта (Раздан), Кәвәр (Камо), Көзәлдәрә (Мартуни), Басаркечәр
(Варденис), Чамбәрәк (Красноселск), Шәмсәддин (Берд), Карвансара
(Ичеван), һамамлы (Спитак) вә с. торпагларда. Көклү әһали—
азәрбајчанлылар гахдаған ермәниләри меһрибанлыгла гэ'бул едәрәк
онлара өз доғма торпагларында сығыначаг вердиләр, кирвә
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тутдулар. Бунун мүгабилиндә "кирвәләр" 1905-1915-чи илләрдә
дашнакларын тәһрики илә азәрбајчанлылары күтләви сурөтдә
гырмаға вә доғма јерләриндән говмаға башладылар.
Беләликлә, Ермәнистандакы азәрбајчанлы әһалинин (1 милјондан
чох) јарысы мәһв едилди, бир гисми дә вәтәнини итирди.
Бошбоғаз ермәни милләтчиләри, онларын дахили вә харичи
мүдафиәчиләри һеч олмазса 1926-чы илдә И. И. Бухаринин
редактәси илә чыхмыш Бөјүк Совет Енсиклопедијасыны вәрәгләсәләр пис олмазды.
1920-ҹи илин сентјабрында инкилисләрдән силаһ алан ермәни
дашнак һөкумәти Ирәван губернијасында Гарсын мүсәлман
әһалисини
гырды.
Шоракәл,
Шәрур-Дәрәләјәз,
Гарагурд,
Сарыгамыш рајонлары јандырылды вә күлә чеврилди. Онларын асас
мәгсәди Нахчыван вә Гарабағын онлара верилмәсини тәләб етмәк
вә өзләринә е'тибарлы дајаг јаратмаг иди (бах, 3-чү чилд, сәһ. 438).
Тарихин бүтүн дөврләриндә азәрбајҹанлылар һеч вахт
ермәниләрм һәдәләмәмишләр, әксинә ермәни шовинистләринин
тәчавүзкар империја иддиаларындан горунмалы олмушлар.
Ермәниләрлә гоншулуг сон 180 илдә Азәрбајчан халгы үчүн әсл
милли бәдбәхтлијә чеврилмишдир. Сатгын клерикал ермәни •
милләтчиләринин Түркијәдәки чинајәтләринә ҹавабына аҹығыны
дашнак бандаларынын индики рәһбәрләри Азәрбајчан халгына
гаршы јөнәлтмишләр.
Азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан говулмасынын үчүнчү
мәрһәләси мүһарибәдән сонракы дөврә аиддир. һәмин вахт
Ермәнистанда артыг 400 мин азәрбајчанлы јашајырды. 1945-чи илин.
пајызында Ермәнистан КП МК-нын биринчи катиби Арутјунов
ДГМВ-ни Ермәнистан ССР-ә вермәк һаггында ҮИК (б) П МК-ја
мәктубла мүрачиәт етди. МК-нын о вахткы катиби Маленков һәмин
мәктубу мөвгеләри ајдынлашдырмаг үчүн Азәрбајчан КП МК-нын
катиби M. Бағырова көндәрди. Бағыров бу иддиаларын әсассыз
олдуғуну билдирди. Бағыров ејни заманда гејд етди ки, әкәр
рәһбәрлик буну лазым билирсә, ДГМВ-нин Шуша истисна олмагла
Ермәнистан ССР-ә верилмәси илә разылашмаг олар, o шәртлә ки,
Ермәнистанын әһалисинин әксәријјәти азәрбајчанлы олан вә
гәдимдә азәрбајчанлылар јашамыш үч сәрһәд рајону Азәрбајчана
верилсин. Бағыровун бу тәклифиндән сонра ДГМВ-нин верилмәси
тәләби дајандырылды (көрүндүјү кими, o гәдәр дә узун мүддәтә јох).
Белә олан сурәтдә ермәни лидерләри азәрбајчанлылары чохлуг
тәш.кил етдикләри рајонлардан сыхышдырыб чыхармаг сијасәти
јеритмәјә башладылар. Бу мәгсәдә чатмаг үчүн ойлар ермәниләрин
дикәр өлкәләрдән көчүрүлмәсиндән бәһанә кими истифадә етдиләр.
Торпагларын 'чатышмамасы шүарынын бу тәрәфдарларына алман
милләти үчүн һәјат даирәси ахтарма һаггында насист шүарыны
хатырлатмаг јеринә дүшәр. 1947-1952-чи илләрдә
136 мин
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азәрбајҹанпы өз доғма торпагларындан говулду. Дағрајонларындан
говулмуш бу адамлар Азәрбајчанын аран рајонларында јерләшдирилди. Нәтиҹәдә онларын әксәријјәти малјаријадан вә башга
хәстәликләрдән гырыддылар. Говулма сонракы илләрдә дә давам
едирдп. Мэ'нэви, соенал вә с. сыхышдырма үзүндән азәрбајчанлы
кәнҹләр Ермәннстаны тәрк едирднпәр. Республикада чохәсрлмҝ
Азәрбајчан шәһәр вә кәнд адлары ермәниләшдирилди (бах:
Ермәнистан ССР-ин инзибати-әрази бөлкүсү. 1971).
Ермәнистанда азәрбајҹанлылара амд олан тарнхи абидәләр
вәһшиҹәсннә учдантутма мәһв едилирди.
1988-чи илдә азәрбајчанлыларын Ермәннстандан говулмасы
үмумдүнја тарихиндә өз доғру әксини тапмалыдыр. Бу әввәлки
говмалардан онунла фәргләнир ки, вәһшилијин тәшкилатчылары
чохдан вә диггәтлә һазырланмыш план үзрә һәрәкәт едирдиләр.
Мүрачиәтин
әввәлиндә
бу
барәдә • данышылмышдыр.
Азәрбајчанлыларын Ермәнистандан биринчи вә икинчи говулмасы
биринчп вә икинчи рус ингилаблары дөврүндә, өлкәдә гарышыглыг
олдуғу вахт баш вермишди, о вахт ермәни халгынын бир һиссәси бу
вәһшиликләрдә иштирак етмәмишди. Чүнки онлар баша
дүшүрдүләр ки, достлуг олмаса, азадлыг да ола билмәз, өз атабабаларынын торпагларында онлара сығынаҹаг вермиш халгын
һүгугларына һөрмәт етмәк лазымдыр. Хачатур Абовјан, һованес
Туманјан кимн әсл ермәни зијалылары халглар достлуғуну тәрәннүм
едирдиләр. О вахт ермәни халгы бәднам "Бөјүк Ермәнистан идејасы"
илә һәлә зәһәрләнмәмишди. Үчүнҹү говулма шәхсијјәтә пәрәстиш
дөврүндә баш вермишдир. Һмин вакт адамларын һәјатына,
шәхсијјәтинә вә мүлкиЈЈӘТинә гәсд етмәдән онлары там
тәһлүкәсизлијә әмәл ' едөрәк көчүрүрдүләр. О вахт милли
мүнасибәтләри позмадьшар. Колхозларын, коллективләрин вә
■адамларын мүлкијјәтини дә онларла бирликдә јени јашајыш
јерләринә көчүрүрдүләр. Көчкүнләрә дөвләт тәрәфиндән гајғы
көстәрилирди.
Ермәнистан ССР-дән дөрдүнчү говулма 200 мин азәрбајчанлыја
гаршы әсл кеносид кими гијмәтләндирилмәлидир. Узун мүддәт вә
диггәтлә һазырладмыш бу вәһшн кеносид aıcrtı алчаг фашист шүары
алтында түркләрин "интигамыны" бүтөв бир халгдан—ермәниләр
үчүн ағыр бир вахтда онлара сығынаҹаг вермиш халгдан алмаг
шүары алтында һәјата кечирилди. Саггаллыларын јахшы тәшкил
олунмуш гулдур дәстәләринин әлиндә галмыш мүдафиәсиз
азәрбајҹанлыларын әчдадларынын руһу һәмин торпагларда ујујур.
Ермәни гулдур дәстәләри күнаһсыз гоҹалары, гадынлары. вә
көрпәләри сојугганлылыгла гырырдьшар вә билирдиләр ки, ҹәзасыз
галаҹаглар. Бир нечә күн әрзиндә 80-дән чох адам өлдүрүлдү.
Өзләрини сивилизасијалы миллЪтин нүмајәндәләри адландыранлар чаваб вбрсинләр көрәк ганлы диван тутдуглары күнаһсыз
балачајевләр, меһрәлијевләр, мәммәдовлар вә башга аиләләр онлар
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үчүн нә тәһлүкә јаратмышдылар? 1986-чы илдә доғулмуш Мэммэдоь
Епвин Бәһрам оғлу, 1988-чи илдә доғулмуш Мәммәдов Елчин
Бәһрам оғлу, 1977-чи илдә доғулмуш Балачајев Шаһин Сајад оғлу вә
дикәр көрпәләр ермәни халгына гаршы һансы криминал һәрәкәтә
јол верә биләрдиләр? Шишгаја кәндинин сакинләриндән Әзm
мүәллимин, Бабанын аиләләри вә гарлы-шахталы күндә гачмагЈи
чаныны гуртармаға мәчбур олмуш онларла дикәр аилә, ЩаЬраР
ашырымында доғмуш вә көрпәси илә бирликдә елә орадача донмуш
һамилә -гадын ермәни халгы гаршысында нә күнаһын саһиби
идиләр?
Јандырылмыш евләр, зәһмәткеш азәрбајчанлыларын салдығы
мејвә бағларынын кәсилмәси, 3 милјард манат мәбләғиндә әмлакларынын оғурланмасы тарихин һансы сәһифәсинә јазылачагдыр?
ССРИ-нин сәлаһијјәтли али һакимијјәт органлары бүтүн бу
суаллара чаваб вермәлидир. Чүнки бу миссијанын јеринә јетирилмәси ССРИ Конститусијасынын мүвафиг бәнди илә онлара
тапшырылмышдыр.
Ермәнистанда бу ганлы дивантутманын һазырландығы дөврдә
азәрбајчанлыларын өлкәнин али һакимијјәт органларына сајсызһесабсыз мүрачиәтләри лагејдликлә гаршыланды. Азәрбајчанлыларын талеји чинајәткарларын әлинә верилди вә онлар ермәни
милләтчи чәрәјанынын гурбаны олдулар.
1988-чи илин мајында Ермәнистан ССР Али Собетинин депутаты
Хураман Әләкбәрова вә көркәмли јазычы Фәрман Кәримзадә
Москваја кедәрәк Ермәнистанда азәрбајчанлыларын чыхылмаз
вәзијјәтдә олдугларыны билдирднпәр вә иттифаг органларынын
көмәк көстәрмәсини хаһиш етдиләр.
Варденис рајонундан мүхтәлиф вахтларда али һакимијјәт орган
ларына азәрбајчанлылардан ибарәт 5 нүмајәндә һеј'әти мүрачиәт
етмишдир. 1988-чи илин нојабрында Ағкилсә кәндинин сакини,
мүһарибә әлили, Сов.ИКП үзвү Вәлијев Фәррух Тејмур оғлу 28
һәмјерлиси нпә бирликдә ССРИ Али Совети Рәјасәт һеј'әтинин сәдр
мүавини, Тачикистан ССР Али Совети Рәјасәт һеј'әтинин сәдри
Балајеви.н шәхсиндә һакимијјәт органларына мүрачиәт етдиләр. Бу
көрүш әслиндә һеч бир нәтичә вермәди вә сонра бәлли олду ки,
Балајевин арвады ермәнидир, Красноселск рајонунун Тучур
кәндиндәндир.
Ермәнистанын мүхтәлиф раојнларындан азәрбајчанлылардан
ибарәт онларла нүмајәндә һеј'әтинин, минләрлә адамын онлара
гаршы һазырланан дәһшәтли тәчавүз һәрәкәтләри вә онун
гаршысыны алмаг һаггында али һакимнјјәт органларына, партија вә
һөкумәт рәһбәрләринә һәјәчанлы мүрачиәтләр чавабсыз галды,
онлара мәһәл гојан олмады. Азәрбајчанлылара белә мүнасибәтин
сәбәбини биз иттифаг органларынын ајры-сечкилик сијасәтиндә вә
Москвада јува салмыш шаһназаровларын, аганбекјанларын вә
пајтахты әлә кечирмиш ермәни лоббисинин дикәр нүмајән415

дәләрмннн антиазәрбајчан фәалијјәтиндә көрүрүк. Биз бу мәсәләнин
тәһгиг олунмасыны, күнаһкарларын мәс'улијјәтә ҹәлб едипмәсини
тәләб едирик.
Азәрбајчанлыларын башына кәтирилән сон фәлакәт планлы
гајдада һәјата кечиршшрди. Партмја вә һөкумәт органларынын
рәһбәрләрнндән башлајараг мәктәблиләрә гәдәр бүтүн ермәни
халгы бу һадисәләрдә иштирак едирдн. Республика рәһбәрләри
ајры-ајры рајонлара, рајон рәһбәрләри исә ајры-ајры кәндләрә
тәһким олунмушдулар. Әввәлҹә республика рәһбәрләри рајон *вә
кәндләрә кәлирди вә азәрбајҹанлылардан чыхыб кетмәји тәләб
едирдиләр, сонра инзибати органларын ишчиләри кәлир вә зорла
әһалини говуб чыхарырдылар, јолларда исә тәпәдән-дырнаға кими
силаһланмыш гулдур дәстәләри онлара һүҹум едир, өлдүрүр, гарәт
едир, јандырырдылар. Бу чинајәткарлар гадынлары сојанда сырға
илә бнрликдә гулағы, үзүклә бирликдә бармағы кәсирдиләр. Шәхси
машынларында гачан аиләләрин јолларда габағыны кәсир машыны
алыр, саһибләрини дөјүр вә өлдүрүрдүләр. Белә вәһшшшк,
ганунсузлуг, Арарат, Масис, Јеғегнадзор, Гугарк, Варденис вә с.
рајонларда
көрүнмәмиш залымлыгла
һәјата
кечирилирди.
Азәрбајчанлыларын гарәт едилиб дағыдылмыш онпарҹа машыны
индијә гәдәр дә Ермәнистан милис органларында галыр.
Вәтәндашларын шикајәтинә әсасән Ермәнистандакы ағыр
чннајәтләр үзрә галдырылан ишләр гәрәзли вә ләнк апарылыр,
ССРИ Прокурорлуғу тәрәфиндән апарылан тәһгигатлар сона
чатдырылмадан республика органларына верилир. Республика
органлары исә куја күнаһкарлар тапылмадығына вә ја куја ишдә
чинајәт тәркиби олмадығына көрә ишә хитам верир, истинтагы
дајандырырлар.
Азәрбајҹанлы депутатларын сорғусуна ССРИ Баш Прокурору
Сухаревин ҹавабындан көрүндүјү кими, Ермәнмстанда ермәниләрин
азәрбајҹанлылары өлдүрмәси фактлары үзрә галдырылан ҹинајәт
ишләринин тәһгигаты ләнк вә гејри-објектив апарылыр.
Баш Прокурор Сумгајыт һадисәләри үзрә мүһакимә олунан
азәрбајҹанлыларын сијаһысыны охуса да Ермәнистанда өлдүрүлән
азәрбајчанлыларын гатилләри һаггында һеч бпр сөз демәди.
Мәһкәмәјә ҹәлб олунанларын адыны чәкмәди, сајыны көстәрмәди.
Ермәнистан КП-нин органы "Коммунист" гәзетиндә Сумгајыт
һадисәләри заманы өләнләрин вә ҹинајәткарларын фамилијалары
дәрҹ олунса да бу гәзетин сәһифәләриндә Ермәнистанда өлдүрүлән
азәрбајҹанлылар һаггында һеч бир мэ'лумат јохдур. Һалбуки
онларын сајы Сумгајыт гурбанларынын сајындан үч дәфә чохдур.
Нијә бу һагда һеч јердә мэ'лумат верилмир?
Биз ССРИ халг депутатларындан х^һиш едирик ки, бизим
суалларымыза ҹаваб вермәји тәләб етсинләр. Сумгајыт һадисәләри
илә әлагәдар даһа бир нәсәләии ајдынлашдырмаг истәрдик. Гој
бүтүн дүнја Григорјан фамилијалы бир ермәнинин 5 ермәнини
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өлдүрдүјүнүн сәбәбини билсин. Гој бүтүн дүнја билсин ки, ермәни
мплләтчиләри Сумгајыт һадисәләрини нечә видеолентә чәкмиш,
сахталашдырмыш,
тәһриф
олунмуш. шәкилдә
ермәниләрә
көсгәрмиш вә онларча азәрбајчанлынын өлдүрүлмәсинә наил
олмушлар.
Биз милли мәнсубијјәтиндән асылы олмајараг зәлзапәдән зәрәр
чәкәнләрин дәрдләринә үрәкдән јанырыг. Дәһшәтли фәлакәт он
минләрлә күнаһсыз адамын һәјатыны мәһв етди. Лакин Гурсалы
кәндиндән азәрбајчадлылары кечә говмағы тәләб етмиш, зәлзәлә
заманы декабрын 7-дән. 16-на гәдәр онлара һеч бир јардым
көстәрмәмиш ССРИ халг депутаты, Спитак рајон партија
комитәсинин биринчи катиби Норик Мурадјана һеч чүр бәраәт
вермәк алмаз. 10 күнлүк ачлыгдан вә әзаб-әзијјәтдән сонра бу
кәнддән олан азәрбајчанлылар Азәрбајчан ССР Назирләр Совети
сәдринин биринчи мүавини Асанов тәрәфиндән хилас едиләрәк
вертолјотла Газах рајонуна кәтирипдиләр. Биз Азәрбајчандан
Ленинакана көмәјә кедәркән авнасија гәзасында һәлак олмуш 64
нәфәрин апләсинә башсағлығы вермәмнш, бүтүн дүнја халгларына
әл ачыб јардым. истәјән, дүнјада өзләрини һуманист кими гәләмә
верән, лакмн тәмәннасыз алдыглары, һәтта донор ганыны белә
абыр-һәја
етмәдән
кооперативләр
васитәсилә
сатанлары,
һамбарсумјанлары,
балајанлары,
икитјанлары
вә
башга
"һуманистләри" нифрәтлә дамғалајырыг.
Шүбһәсиз ки, зәлзәлә инсан тәләфатына сәбәб олмуш дәһшәтли
фәлакәтдир. Дүнјанын вә өлкәмизин халглары сағ галанлара мадди
вә мэ'нэви јардым көстәрәрәк онларын дәрдләрини јүнкүлләшдирирләр. Гарлы-шахталы гышда һалал зәһмәтлә газандығы
әмлакыны, мал-гарасыны, ата-бабаларынын руһу ујујан торпагларыны гојуб гачмаға мәҹбур едплән 200 мин азәрбајчанлынын
башына кәтирилән фәлакәт зәлзәләдән зәрәр чәкәнләрин
мүсибәтиндән даһа ағырдыр. Чүнки бу фәлакәти кортәбин гүввәләр
дејил, партија вә совет органлары ашкарлыг вә јенидәнгурма
шәраитиндә шүурлу сурәтдә төрәтмишләр. Бу фәлакәт ашкарлыгдан неҹә вә һәр һансы пәрдә ипә кизләдиләчәкдир? 200 мин
чанлы өлүјә саһиб дуран тапылачагмы?
Ермәнистан ССР Али Советинин 13 депутатынын, ССРИ Али
Советинин 1 сабиг депутатынын вә чохлу шәһәр, рајон, кәнд, гәсәбә
Советләри депутатларынын, онларын сечичиләринин талеји илә
марагланан олачагмы?
Азәрбајҹанлыларын Ермәнистандан дөрдүнҹү говулмасынын ән
гызғын дөврү 1988-чи шшн октјабрында башланды. Иттифаг вә
республика һакимијјәт органлары онун гаршысыны алмалы идиләр.
Лакин нәдәнсә, һәр ики орган бу барәдә дүшүнмәди, әксинә
республика һөкумәти екстремистләрлә бирликдә азәрбајчанлылара
гаршы бу ганлы јүрүшү истигамәтләндирмәјә башлады. Иттифагын
һакимијјәт органлары бу ишләрә гарышмаг сијасәти јеритмәји үсгүн
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тутдулар. Ермәнистанын һәрби коменданты, совет кенералы Самсоновун исэ бу ишләрдә иштиракы вардыр. Дејиләнләрә көрә, онун
анасы вэ арвады ермәнндир. Ермәнистан эразисиндэ комендант
режими әсаснамәјә зидд характер дашыјырды. Мәсәлән, илк ајлар
комендант сааты эслнндэ 20—25 азәрбајчанлы галмыш Јереванда
е'лан олунмушду вә һәтта бу адамларын да тәһлүкәсизлији тэ'мин
едилмәмншди. Азәрбајчанлыларын сых јашадығы әразиләрдә
комендант сааты гэсдэн кечикдирилирди вэ онлар зорла говулуб
чыхарыландан сонра орада комендант сааты е'лан едилди.
Комендатура әскәрләрннин горумалы олдуғу азәрбајчанлылар
онларын көзү гаршысында . тәһгмр едилир, гарэт олунур,
алчалдылыр, дојүлүр,
өлдүрүлүр, мејидләр јандырылырды.
һәрбчнләр азәрбајҹанлылардан ибарәт машын карванларыны
Нахчывана вә Газаға өтүрмәклә өз ишләрини битмиш һесаб
едпрднләр. Онлар адамларын һәјаты тәһлүкә гаршысында олдуғу
һалларда белә силаһ ишләтмирдиләр. Екстремистләр буну
Самсоновун сөзсүз разылығы вә хејир-дуасы кими гаршылајыр вә
даһа да руһланырдылар. Гачгынлар нәглијјат үчүн 1—3 мин манат
пул вермәјә мәҹбур едилирдиләр. Гугарк, Спитак вә Степанаванда
нојабрын 27—29-да 33 азәрбајҹанлынын өлдүрүлмәси шәраити
тәфәррүаты илә сәчијјәләндирир. Онларын арасында гочалар,
гадынлар, ушаглар да вардыр. Нәглијјат олмадығы үчүн дағлыг
рајонлардан пијада гачан азәрбајҹанлылар гарлы ашырымларда
дойуб галдылар.
Азәрбајчанлылар тамамилә Ермәнистан әразисини тәрк етдикдән
сонра Иттифаг һөкумәти гачгынлығын гаршысыны алмаг һаггында
фэрман верди. Бу вахт ермәниләр Азәрбајҹаны тәрк етмәјә
башлајырды вә фәрманын да әсл мәгсәди ермәниләрин
Азәрбајҹандан кетмәсинин гаршысыны алмаг иди. һәрби комендант
ермәниләрә истәдији гијмәтә евләрини сатмаға вә шәрәфли әскәр
ескортунун мүшајиәти илә контејнерлә бирликдә чыхыб кетмәјә һәр
чүр шə раит јаратды. Азәрбајҹанын дикәр рајонларында да бе
ло олду. Ермәнистандан гачан азәрбајҹанлылара исә нә өз евләрини
сатмаға, нә дә дәјишмәјә ичазә вердиләр. Онларын 100 миндән чо
ху бу күн евсиз-ешиксиз күчәләрдә галмышдыр, јашамаға јери
јохдур. Бакыда исә ермәниләрин бош евләри дөвләт тәрәфиндән
горунурду.
Бакыда јашајан ермәниләр ајларла ишләмир, онлар ишләмәјә
мане олан ағласығмаз сәбәбләр ујдурур вә бунун мүгабилиндә һәр ај
маашларыны, һәтта мүкафат да алырлар. Буну республика
һакимијјәт органларыны танымајан, лакин узунмүддәтли тэ'тил
заманы мааш тәләб еләјән, һәр чүр күзәшт вә имтијазлардан
истифадә едән Степанакерт ермәниләри һаггында да демәк олар.
Азәрбајчанлылар исә өз тәгаүдләрини, әмәк һаггларыны, өз
әмлакларынын вэ колхоз әмлакынын дәјәрини ала билмирләр,
онларын бүтүн сорғулары сүкутла гаршыланыр, иш далынҹа
кедәнләр дөјүр, говур вә Олдүрүрләр.
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Иттифаг һакимијјәт органлары вэ республика Коммунист
Партијасынын Мәркәзи Комитәси тәрәфиндән дәрч олунмуш
мүрачиәтләр вә гачгынларын өз даими јашајыш јерләринә гајытмасы һаггында ганун халгы алдатмагдан башга бир шеј дејилдир. Бу
сәнәд гачгынларын ев, торпаг, иш, һәјәтјаны саһә алмасы
мәсәләләрини бир ил керијә атмыш олду. Гачгынлара өз әмлакыны,
ев-ешијини вә илләрлә јығдығы вар-дөвләтини тәләб етмәк үчүн
иддиа әризәси верилмәмишдир. Адамлар бу мәсәләни һәлл етмәји,
гајдаја салмағы өз үзәринә көтүрмүш рәсми органлар тәрәфиндән
алдадьшмышдыр.
Гәрибәдир ки, оз торпагларынын гачгынлара гајтарылмасы
һаггында дөвләт ганунуну мүдафиә едән вә Нојемберјан рајонундакы доғма Кергулу вә Ләмбәли кәндпәринә гајытмаг арзусунда
олдуғуну билдирән гачгынлар Москвадакы һакимијјәт органларынын кандарында јатыб галсалар да өз доғма очагларына гајыда
билмирләр, нттифаг органлары буну тэ'мин етмирләр. Сәлаһијјәтли
һүгуг органлары екстремистләр гаршысында күчсүздүрләр. Суал
олунур, әкәр дөвләт һакимијјәти өз вердији ганунлары һәјата
кечирә билмирсә, бу ганунлар кимә лазымдыр? Азғынлыг төрәдән
екстремистләр гаршысында һөкумәтин күҹсүзлүјү нијә кизләдилир?
Нәјә
корә
ермәниләрә
белә
имтијазлар
верилмишдир?
Депутатлардан хаһиш едирик ки, бу суаллара чаваб версинләр.
Биз Ермәнистандан олан депутат гачгынлар вэ бизим сечичиләримиз мүрачиәт едирик ки, фаҹиәли талејимизә диггәтлә, һуманистҹәсинә, објектив јанашасыныз, сизи бизим бәшәри һүгугларымызын бәрпасы уғрунда мүбаризәјә чағырырыг. Гој бүтүн дүнја
халглары корсүнләр ки, башгаларынын торпағыны тутмагла "Бөјүк
Ермәнистан" јаратмаг сәрсәм планы ирәличәдән мәһвә мәһкумдур
вә хәстә шүурун бош фантазијасындан башга шеј дејилдир. Лакин бу
ағылсызлыг бөјүк инсан тәләфаты илә нәтичәләнә биләр вә
нәтичәләнмишдир. Халгын торпағы нә Авропа парламентиндә, нә
Америка сенатында, нә дә Кремлин Гурултајлар сарајындакы
гурултајларда һәдијјә кими һеч кәсә верилә билмәз.
XX әсрин әввәлиндән бәри 4 дәфә ијрәнч "Гарабағ"
мүһарибәсинин гурбаны олмуш Азәрбајчан халгы кимәсә һәдијјә вә
күзәшт кими өз гәдим торпаглары Зәнкәзуру, Дәрәләјәзи, Ведибасары, Көјчәни вә саирәни итирмиш вә нәһајәт, летркија јухусундан ајылмыш, бу ијрәнҹ ојунда мүбаризә тәчрүбәси топламышдыр.
Ермәниләрә вэ онларын һавадарларына тәһлүкәли Гарабағ
ојунундан әл чәкмәји билдирмәји өзүмүзә борҹ билирик.
Ермәни дашнакларындан тәләб едирик ки, бизим торпагларымызы, әмлакымызы, гарәт вә мәһв едилмнш һәр шејимизи
гајтарсынлар, башгасьп|ын вар-дөвләтинә гәсд етмәсинләр, нә
јенидәнгурманын кизли дахили дүшмәнләринә, нә дә шүбһәли нүфуз
саһиби ермәни диаспоруна үмид етмәсинләр.
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Тарихин јаддашы силинмәздир, агилләр демишләр ки, башгасына
ҝәч баханын ҝозләринә ган дамар. Гој Парнсдә интервјү вермиш вә
Гарабағын Ермәнистана верилмәсинин куја Горбачовла разылашдырылдығыны билдирмиш Аганбеҝјанын, халглар арасында милли
әдавәт вә өлүм тохуму сәпән "Оҹаг" адлы чәфәнкијјатын мүәллифи
Балајанын, C. Капутпкјаныр, C. ХаизадЈанын вә диҝәр милләт "гәһрәманларынын" үзү гара олсун, гој онлар өлдүрүлмүш күнаһсыз
гочаларын, ушагларын, гадынларын вә башгаларынын руһу
гаршысында, впҹдан мәһкәмәси гаршысында ҹаваб версннләр. Вахт
ҝәләр, зәһмәткеш ермәни халгы Азәрбајчан халгы ,илә бирликдә
онлары лэ'нэтлэ дамғалајар.
Гој Москвада күтләви информаснја органларында јува салмыш вә
мэ'лум сәбәбләрә көрә гәсдән һәгнгәти тәһриф едәнләр, учурума
апаранлар тәһлүкәли вә ијрәнҹ ојундан әл чәксинләр.
Тәсвири мүмкүн олмајан фактларла халг депутатларына мүрачиәт
едәрәк һуманмзм вә әдаләт наминә онлары дәрдимизә шәрик
чыхмаға чағырырыг. Сиздән хаһиш едирик, бүтүн хроникаларда,
салнамәләрдә, тарихи мәнбәләрдә бизим күнаһымызы аггарын вә
әкәр бир мисгал күнаһ тапсаныз, онда бизи—XX әсрии
гачгынларыны, 4 дәфә күтләви һүчумлара мэ'руз галмышлары
лә'нәтләјин. Әдаләтли вә дүзкүн һөкм верин!
Шәхсијјәтә пэрэстищин гурбанлары олан Крым татарларына,
Мәһсәти түркләринә,' Прибалтика халгларына вә с. халглара диван
тутулдуғуну халг депутатлары • гурултајынын трибунасындан
писләдијимиз дөврдә бу күн баш верән фачиәләри кимин ајағына
јазаг, кәләҹәк нәсилләрә нәји ирс гојағ?
Ермәнистан ССР Али Советинин гачгын депутатлары адындан:
X. X. Әкбәрова
X. C. Әлијева
C. И. Әһмәдова
Г. Б. һәсәнов
C. Г. һачыјев
C. Т. һумбәшов
C. И. һусејнова

И. Т. һусејнова
3. Г. Гурбанов
A. M. Мәммәдов
Т. A. Таһиров
M. M. Ханәлијева
M. Т. Шаһбазова

Мүрачиәти јерли Советләрин 176 депутаты да имзаламышдыр.
Март, 1989.

420

АЗӘРБАЈЧАН ССР-ДӘН ОЛАН ССРИ ХАЛГ
ДЕПУГАГЛАРЫНЫН ССРИ АЛИ СОВЕТИНИН
СЕССИЈАСЫНА "ЕРМӘНИСГАНДАН АЗӘРБАЈЧАНЛЫЛАРЫН ЗОРЈ1А ГОВУЛМАСЫ ҺАГТЫНДА”
МҮРАЧИӘТИ
Азәрбајчан ССР-дән олан ССРИ халг депутатлары
Ермәнистандан тәрәфиндән ачыг тәчавүзә мэ'руз галмыш једди
милјонлуг чохмилләтли Азәрбајчан хапгынын үрәк ағрысыны вә
гәзәбини ифадә едәрәк, тарихи һәгигәти совет вә дүнја
ичтимаијјәтинин нәзәринә чатдырмаға вә Азәрбајҹан халгыны јалан
вә бөһтан ахынындан горумаға, ермәни милләтччләринин
арасыкәсилмәз әрази иддиалалрынын әсл маһијјәтини ифша етмәјә
чалышараг, ССРИ Али Совети үзвләринин диггәтини ашағыдакылара чәлб едирләр.
1988-ҹи илин февралында Јеревандан фитва верилмиш милләтчи
еһтирасларынын вә Дағлыг Гарабағда сепаратчы һәрәкатынын
партлајышындан башлајараг Ермәнистанын Азәрбајчана гаршы
ачыг мүһарибәјә кечдији бизим күнләрәдәк сон (шләрин
һадисәләринин бүтүн кедиши сүбут едир ки, Азәрбајчан халгынын
әразиләрини јенә дә гопармаг мәгсәдилә она гаршы өлкә дахилиндә
ермәни лоббисинин вә хариҹи ермәни диаспорунун иштиракы илә
габагчадан планлашдырылмыш вә јахшы тәшкил олунмуш- гәсд
вардыр.
Онилликләр әрзиндә ермәни милләтчиләри вә онларын
идеологлары ермәни халгына гаршы кеносид мөвзусуну һәр васитә
илә дәсхавүз едир. Ермәнистанда Јашамыш азәрбајҹанлыларын
һүгугларынын ән кобуд сурәтдә позулмасы, бир чох илләр әрзиндә
онларын сыхышдырылмасы һалларыны вә онлара гаршы төрәдилән
ҹинајәтләри мүнтәзәм сурәтдә өрт-басдыр едир вә кизләдирләр.
Гәрәзсиз рәсми статистика буна инандырычы вә сәнәдли
сүбутдур. XIX—XX әсрләр арасында чох һиссәси инди Ермәнистан
ССР-и тәшкил едән тәкчә Ирәван губернијасынын әразисиндә 407,4
мин нәфәр әһали јашајырды ки, бунун да 250 мин нәфәриндән чоху
азәрбајчанлылардан ибарәт иди. Ирәванын өзүндә исә азәрбајчанлылар* бүтүн шәһәрлиләрин демәк олар јарысыны (49,2
фаизини) тәшкил едирдиләр.
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Сонралар азәрбајҹанлыларын сајы нндмкн
Ермәнистан
әразиспндә хејли артыг, 1918-ҹи илдә 575 мин мәфәр, јә'ни онун
бүтүн әһалисинин үчдә бир һиссәсиндән моху гәдәр олмушду.
Лакин арамсыз шовинмзм сијасәти нәтичәсиндә јарым милјон
нәфәрдән чох олан азәрбајҹанлыларын јарысы мәһв едмлмпш вә ја
доғма јерләриндән говулмушдур.
"Дашнаксутјун" милләтчи, мүртәҹе буржуа партијасы Ермәнистанда һакимијјәт башына ҝәлдикдән сонра ксноспд даһа
шнддәтли вә күтләви характер алмышды: бу партија мәнһус
идејаны—дәниздән дәнизәдәк БоЈүк Ермәнистан јарадылмасы
пдејасыны һәјата кечирмәк мәгсәди млә Азәрбајчана вә Ҝүрчүстана
гаршы мүһарибә апармаға башламышды.
Тәкҹә 1918-чи илин мартында Азәрбајҹанын јалныз Шамахы
гәзасында ер&әнм екстремнстләрн 7 ммн нәфәрәдәк адам, o
чүмләдән 1653 гадын вә 965 ушаг гырмышдылар. 1918-ҹп илин
јајында вә пајызында Зәнкәзур гәзасында 115 кәнд, јә'ни әслиндә
бүтүн азәрабјҹанлы кәндләри мәһв едмлмишди. Бу кәндләрдә 7729
нәфәр азәрбајҹанлы, o ҹүмләдән 3257 кпшм, 2276 гадын вә 2196 ушаг
вәһшичәсинә өлдүрүлмүшдү. 1919-ҹу илин ахырынадәк бурадан 60
мин нәфәрәдәк адам говулмушду. Бу һадисәләр анҹаг ики гәзада
баш вермишди. Бакыда, Кәнҹәдә, Газахда, Күрдәмирдә, Губада вә
Азәрбајҹанын башга рекионларында даһа чох гурбанлар олмушду.
Бунлар динҹ азәрбајҹанлылары арамсыз мәһв етмәк нијјәтинин
ифадәси иди.
Индп Ермәнистанын јерләшдији әразидә дә азәрбајҹанлылара
гаршы ардыҹыл вә планаујғун ҝеноспд һәјата кечирилирди. 1917-чи
млин декабрындан 1918-ҹи илин мјунунадәк ермәни милләтчиләринин гошун дәстәләри Ирәван губернијасында 200 азәрбајҹанлы кәндини гарәт едиб јандырмышлар. Сағ галан адамлар
дағлара гачмыш вә орада аҹындан вә сојугдан тәләф олмушлар. 100
мпн нәфәрәдәк азәрбајҹанлы Сүрмәли, Ирәван, Ечмиәдзин, Шәрур
гәзаларыны тәрк етмәли олмушду.
1919-чу илдә јајын ахырынадәк тәкҹә Тәзә Бајазид, Ечмиәдзин вә
Ирәван гәзалары үзрә вар-јохдан чыхмыш мәзлум азәрбајҹанлыпарын сајы 200 мин нәфәрә чатмышды.
Динҹ азәрбајҹанлыларын зорла говулмасы вә күтләви сурәтдә
гырылмасы 1920-чи илдә. дә давам етдирилмишди. Ирәван губерннјасында, Зәнкәзур, Ечмиәдзин гәзаларында галан азәрбајчанльшар да говулуб мәһв едилмишди, онларын кәндләри исә јерлә
јексан олунмушду (бүтүн рәгәмләр рәсми архив сәнәдләриндән
көтүрүлүр).
Башгасынын әразисини бир нөв' илһаг етмәк идејасынын
фитвачыларына ону јерли әһалидән—азәрбајҹанлылардан тәмизләМәк кәрәк иди.
Јахшы мэ'лумдур вә сәнәдләрлә тәкзиболунмаз шәкилдә тәсдиг
едилир ки, Загафгазијада Совет һакимијјәти гурулдугдан сонра
дашнаклар тәрәфиндән әлә кечирилмиш Азәрбајҹан торпагларынын
хејли һиссәси Ермәнистан ССР-ин һүдудларында галмышдыр.
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1920-ҹи илин әввәлиндә Азәрбајчанын Газах гәзасынын чәнуб
һиссәсиндән Ермәнистанын Диличан гәзасы јарадылмышдыр.
Зәнкәзур гәзасынын бөјүк бир һиссәси дә Ермәнистанын әлиндә
галмыш вә онун әсасында Меһри вә Зәнкәзур гәзалары јарадылмышдыр.
Гејд етмәк лазымдыр ки, Меһријә битишик әразинин
Ермәнистана верилмәси нәтичәсиндә Нахчыван дијары сүн'и
сурәтдә Азәрбајҹандан ајры галмышдыр.
Бөјүк Вәтән мүһарибәси гуртардыгдан сонра 1948-1951-чи
илләрдә хариҹдән кәлмиш ермәннләр үчүн јер ајырмаг кими һәјасыз
бәһанә алтында Сталинин вә Микојанын тәшәббүсү илә 100 мин
нәфәрдән чох азәрбајҹанлы зорла Ермәнистандан говулмуш вә
онларын бир чоху ағыр сынаглара дөзмәјиб һәлак олмушдур.
Нәһајәт, индики дөврдә, 1988-чи илдә Азәрбајҹан халгына гаршы
кеносидин јени дөврәси башланмышдыр. Јахшы планлашдырылмыш
амансыз вә чинајәткар тәдбир һәјата кечирилмишдир. Республика вә
јерли һакимијјәт органлары тәрәфиндән ширникләндирилән ермәни
екстремисгләринин азғын гулдур дәстәләри 200 мин нәфәрәдәк
азәрбајҹанлыны тарихи торпагларындан говуб онлары евдәнешикдән дидәркин салмыш, вар-јохдан чыхармышлар. 1988-чи илин
тәкчә үч күнү әрзиндә, нојабрын 27-дән 29-дәк Гугаркда, Спитакда
вә Степанаванда 33 азәрбајҹанлы, үмумијјәтлә исә 100 нәфәрдән чох
адам өлдүрүлмүшдүр. Ермәнистанын Гугарк рајонунун Көзәлдар
кәндиндә 21 азәрбајчанлы, o чүмләдән 6 гадын вә 3 ушаг
өлдүрүлмүшдүр. Азәрбајчанлы кәндләринә гулдур басгынларынын
һамысына милис ишчиләринин билаваситә иштиракы илә әслиндә
рајонларын мэс'ул партија вә совет ишчиләри башчылыг етмишләр.
Ермәнистан Комммунист Партијасы Красноселск, Спитак, Гугарк,
Јеғегнадзор, Иҹеван, Нојемберјан, Меһри, Варденис вә бир сыра
башга рајон комитәләринин биринҹи катибләри хүсусилә
ҹанфәшанлыг көстәриб азәрбајчанлыларын зорла говулмасында
шәхсән иштирак етмишләр.
ДГМ Вилајәт Партија Комитәсинин, Вилајәт Иҹраијјә
Комитәсинин, Степанакерт Шәһәр Партија Комитәсинин вә
Иҹраијјә комитәсинин бир чох мэс'ул ишчиләри Степанакертдә вә
вилајәтин ермәни рајонларында јашајан азәрбајчанлыларара гаршы
чәза тәдбирләриндә иштирак етмишләр. Инди һәмин јашајыш
мәнтәгәләриндә, o чүмләдән Степанакертдә һеч бир нәфәр дә
азәрбајчанлы галмамышдыр. Минләрлә азәрбајҹанлы аиләси доғма
республикада гачгын олмушдур. Бунунла белә ДГМВ-дән олан
танынмыш ССРИ халг депутааталары мүнтәзәм сурәтдә фактлары
алт-үст едиб Азәрбајчан ССР Дағлыг Гарабағ Вилајәтинин
азәрбајчанлылашдырылдығыны дејирләр.
Говулмуш азәрбајчанлылар арасында Ермәнистан Али Советинин, шәһәр, рајон вә гәсәбә Советләринин депутатлары вардыр.
Онларын депутат тохуһулмазлығы һүгугу да гулдурларын габағыны
алмамышдыр. Гәддарлыг o јерә кәлиб чатмышды ки, гачгынларын
чыхыб кетмәси үчүн јалныз бир јол—гар басмыш дағ ашырымлары
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јолуну гојмушдулар. Онларҹа чыл-чылпагадам, ән әввәл ушаглар бу
ашырымларда һәлак олду.
Дәһшәтли әзаблардан сонра Бакыја, Сумгајыта, Кәнҹәјә кәлиб
чатанлар исә гәзәбләнмәјә билмирдиләр. Әксәријуәти динч
кәндлиләрдән ибарәт олан бу адамлар һәлә баша дүшә
билммрдиләр ки, ЕрмәнПстанда һакимијјәти әслиндә әлә кечирмиш
позучу, милләтчи гүввәләрин рәсмм сијасәтинин гурбаны олмушлар.
Алчалдылмыш вә тәһгир олунмуш, әзизләрини вә доғма јурдјуваларыны итирмиш бу адамлар интигам дејил, әдаләт
арзулајырдылар. Онлар һөкумәт идарәләринин гапыларына ajar
дөјмүр, дүнја иҹтимаијјәтини комәјә чағырмыр, дәстә-дәстә
Москваја вә Русијанын вилајәт мәркәзләринә ахышмырдылар.
Азәрбајчан ССР өз бәдбәхт оғул вә гызларыны дарда гојмады,
онлара әлмндән кәлән көмәји етди. Лакин бу көмәк дәрјада бир
дамла кими иди. Өвладлары көзләринин габағында һәлак олан
валпдејнләри, тәһгир едилән гоҹалары вә гадынлары, еви
јандырылан, әмлакы талан олунан адамлары неҹә вә нә илә
овундурмаг мүмкүн иди!
Сумгајыт вә Бакы фачиәсиннн млк мәнбәләри бах бунлардыр^
Бүтүн Азәрбајҹан халгына ағыр тэ'сир көстәрән бу һадисәләрдән
бүтүн Азәрбајҹан халгыны ләкәләмәк үчүн ријакарлыгла вә һајкүјчүлүклә истифадә едилмишдир.
Ермәнистан әразисиндә азәрбајҹаилылар барәсиндә кеносид вә
онлары . орадан сыхышдырыб чыхармаг сијасәти онларын
конститусија һүгугларынын кобудчасына тапдаланмасы, иилли вә
мәдәни мәнафеләрини өдәмәкдән имтина едилмәси илә мүшајиәт
олунмушдур. 1988-чи иләдәк Ермәнистанда јығҹам, ири груплар
һалында јашајан ЗОО-чеушә јахын азәрбајчанлынын милли-мәдәни
мухтаријјәтинин һеч бир әламәти јох иди.
Бу барәдә сөһбәт ачмаг үчүн һәр һансы чәһдин гаршысы дәрһал
кобудчасына вә амансызлыгла алынырды. Ермәнистанда азәрбајҹанлыларын партија-дөвләт вә тәсәррүфат структурларында
ишләмәси үчүн гапылар әслиндә бағлы иди. ОнЛарын әсасән ағыр
кәнд тәсәррүфаты әмәји илә мәшғул олмасына ичазә верилирди.
Бу дејиләнләрә ону да әлавә етмәк лазымдыр ки, Азәрбајчанда
ермәниләрин 9,3 фаизи рәһбәр вәзифәләр тутурду. Брмәнистанда
исә азәрбајҹанлыларын јалныз бир фаиздән азаҹыг чох һиссәси
уэс'ул вәзифәләрдә ишләјирди.
Ермәнистанын али вә орта ихтисас мәктәбләриндә азәрбајчанлы
тәләбәләри бармагла сајмаг оларды, чүнки бурада тәһсил әСасән
ермәни дилиндәдир. Азәрбајчанда исә бир сыра али мәктәбләрдә
хүсуси ермәни шэ'бэлэри вар иди, ермәни тәләбәләрин сајы
республиканын бүтүн -тәләбәләринин мүһүм бир һиссәсини тәшкил
едирди.
Ермәниставдакы шовинист сијасәт ермәниләрин Азәрбајҹавдзкы
вәзијјәти илә кәскин тәзад тәшкил едир. Азәрбајчанын Гарабағ дијарынын

әразнсиндә азәрбајҹанлыларла биркә јашајан 130 минә јахын ермәнинин 70
imə јахын бир мүддәтдә өз мухтаријјәти вардыр. Јери кәлмишкән дејәк ки,
бу, Иттифагда јеканә мухтар вилајәтдир ки, өз мүгәддәратыны суверен
мүтгәфиг республика шәклиидә тә'јин ешиш милләтә мәнсуб олан етник
груп мухтар! |јјәт һүгугу алмышдыр.
Ермәннстанын ммлләтчи башчылары өзләринин наилијјәти илә
фәхр едә бнләрләр—азәрбајчанлылар говулдугдан сонра бу
республика ССРИ-дә әһалиспнин етник тәркпби бирчинсли олан
јеканә
республпкаја
чеврилмншдир.
һәсрәтлә
козләнилән
"Ермәнпстан ермәннләр үчүндүр" шүары һәјата кечнрплмишдир.
ССРИ Али Совета Ермәнистанда азәрбајчанлы әһалијә гаршы
ҹмнајәткар һәрәкәтләрә сијаси вә mə' həbii гијмәт вермәлидир. Әкәр
нәзәрә алсаг ки, Ермәнистанда јол верилән өзбашыналыг чәзасыз
галдығына көрә өлкәнин башга рекионларында да позучу гүввәләри
ширникләндирир, онда бу гијмәт хүсусилә зәруридир.
Биз ачыг тәҹавүз вә гануну тапдаламаг јолуна гәдәм гојмуш
республиканын суверен дөвләтләрин јени иттифагына дахил
олмасына имкан версәк, бу нттифагы јаратмаға башламаг һүгугумуз
јохдур.
Бпз тәләб едирик ки, ССРИ Али Совета әдаләтн бәрпа етмәк вә
азәрбајҹанлы гачгынларын Ермәнистанда әсрләр боју јашадыглары
доғма јурд-јуваларына гајытмаларына вә милли-әрази мухтаријјәти
әлдә етмәләринә тэ'минат јаратмаг үчүн тэ'сирли тәдбнрләр көрсүн.
Биз тәләб едирик ки, Азәрбајчан ССР-ә гаршы Ермәнистанын
тәчавүзү вә Ермәнистанда азәрбајчанлы әһалинин кеносиди
фактларыны тәһгнг етмәк үчүн ССРИ Али Советиннн сәлаһијјәтли
истинтаг комиссијасы јарадылсын.
Бизим мүраҹиәтимиз зәифлик әламәти дејилдир. Он илләр боју
халгымыз тәмкин көстәрир вә ермәни мипләтчиләринин даим давам
едән тәһгирләринә сәбрлә дөзүрдү. Лакин сәбрин дә һүдуду вар,
тарнх вә јаддаш гаршысында, Азәрбајчан халгынын кәләчәк
нәтшләри гаршысында мәс'улијјәт һисси вар. Биз Азәрбајчан ССР
президентинин мүттәфиг республнкаларын али советләринә
мүрачиәтмнн вә Азәрбајчан һокумәтн башчысынын ССРИ Назирләр
Советинә бәјанатыны јекдилликлә мүдафиә еднрнк. Бмз Азәрбајчан
ССР парламентиннн гәрарыны бәјәнирнк вә билдиририк ки,
Азәрбајҹан ССР оз халгынын тәһлүкәсизлијини, республиканын
суверенлијини, онун әразисинин тохунулмазлығыны вә бүтөвлүјүнү
тэ'мин етмәк үчүн һәр чүр лазыми тәдбнрләр көрмәк һүгугуна
маликдир. Бу һүгугу бизә ССРИ Констнтуснјасы, Азәрбајҹан ССР
Консгитусијасы вермишдир. Бу һүгуг Азәрбајҹан халгынын јекдил
ирадәсинә әсасланыр.
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Азәрбајчан ССР-дән ССРИ халг депупштлары
♦ “Вәтән сәсн” гәзети, 3 октјабр, 1990-чы ım.

ЛЗӘРБАЈЧАН КҮРД МӘДӘНИЈЈӘТ
ЗИНИН ДҮНЈА ХАЈ1ГЈ1АРЫНА

МӘРКӘ-

МҮРАЧИӘТИ
Сон 50—60 иддә Ермәнисшн Республикасында мүртәче егник
тәмизләмә агјасәти һәјата кечирилир. Һазырда Ермәнистанда вахтилә
әһалинин 70—80 фаизини тәшкил едән азәрбајҹанлылардан бир нәфәр дә
галмајыбдыр. 30—40-ҹы ипләрдә 50 миндән чох күрд Opra Асијаја сүркүн
едилибдир. 1988-чи иддә исә 250 мин азәрбајчанлы илә јанашы, мүсәлман
күрдпәри дә хүсуш амансызлыгла вә гәддарлыгла доғма торпагларындан
говудду. Ағыр күнләрдә 20 мивдән араъг күрд Лзәрбајчан Рвспубликасьша
пәнаһ кәтирди. Азәрбајҹан халгы онлары доғма өвлады кими гәбул егди,
өзүнүн четинликләринә бахмајараг, доғма гардашы кими онларын
гајғысына гадды.
1988-ҹи ил һадисәләриндә ермәни милләтчиләри өзләринә мәхсус
алдадычы тәблиғатын тэ'сири млə језиди ҝүрдләриннн бир гисминин
Ермәнистандан көЧмәсинин гаршысыны алдылар. Мәкрли ермәни
сијасәтчиләри онлары ишғал едилмиш Лачын бөлкәсиндә
мәскунлашдырмаға ҹәһд көстәрдиләр, 'онлара мухтаријјәт вә’д
етднләр. Әсас мәгсәд јез!ши күрдләрини Азәрбајҹан халгына гаршы
гојмаг, бунунла да бир тәрәфдән Азәрбајҹанда Азәрбајчан
күрд
гаршыдурмасыны јаратмаг, дикәр тәрәфдән дә дүнја ичтимаијјәти
гаршысында өз мәнфур нијјәтләрини пәрдәләмәјә чалышмаг иди.
Језиди күрдләрини әлләриидәсијаси тәчавүз васитәсинә чевирә
билмәјән, онлардан тәчавүзкар ордулары үчүн һеч бир мадди вә
мәнәви көмәклијә наил олмајан ермәни милләтчиләри, нәһајәт, өз
јыртычы сималарыны көстәрДиләр. Бу јахынларда ганичән ермәни
һәрбчиләри Веди (индики Арарат) рајонунун језиди күрдләр јашајан
Гаралар кәндиндә 50-дән артыг, динч сакини вәһшичәсинә гәтлә
јетирмишләр.
Биз, Азәрбајчан күрдпәри Ермәнисган Решубликасында төрәдилмиш бу
нөвбети алчаг ҹинајәтә гәти е'гиразымьпы билдиририк. Биз дунја
халгларына үз тутуб хаһиш едирик ки, сусмағыиыза, лагејдлијинизә с»н
гојун, тәчавүзкара, гатилә еҮиразынызы биддирин, күрд халгыны ермәни
чалладларынын әдиндән хилас един. Күнаһсыз језиди күрдләринин
ахыдылан ганы бизи бир даһа гәтијјәтлә анд ичмәјә вадар едир ки, ермәни
тәчавүзкарларынын доғма Азәрбајҹан торпағымводан говулмасында
чанымьпы-ганымьвы әсиркәмәјәчәјик.

АЗӘРБАЈЧАН
ГАЧГЫНЛАР
ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫНА
МҮРАЧИӘТИ

Бу јахынларда Ермәнистан Республикасынын Арарат
(кечмиш Веди) рајонунун језиди күрдләр јашајан Гаралар кәндиндә
ермәни милләтчиләри јени вәһшилик төрәтмишләр: тәчавүзкар
ермәни ордусуна мадди көмәк көстәрмәјән кәндин 50-јә јахын динч
сакини — ушаглар, гадынлар, гочалар вәһшичәсинә гәтлә
јетирилмишдир.
XX әср Ермәнистан тарихиндә етник тәмизләмә дөврүдүр. к ә л ә
1937-40-ҹы илләрдә 50 минә јахын мүсәлман күрдү зорла Орта
Асијаја сүркүн едилмишди. 1988-чи илдә 250 миндән артыг
азәрбајчанлы илә јанашы, 20 мин мүсәлман күрдү дә доғма
јурдларындан силаһ күҹүнә дидәркин салынды вә онлар Азәрбајчана
пәнаһ кәтирдиләр, республикамызда һеч бир ајры-сечкилијә мэ'руз
галмадан инсани мүнасибәт вә сәмими гајғы көрдүләр.
Моноетник дөвләт јаратмаг планларыны керчәкләшдирән ермәни
милләтчиләри бир груп језиди күрдүн республикадан чыхыб
кетмәсинин гаршысыны алдылар. Әсас мәгсәд језиди күрдләри
ишғал олунмуш Лачын, Кәлбәчәр рајонларында мәскунлашдырмаг,
Азәрбајҹана гаршы ОЈНлардан истифадә етмәк вә дүнја
ичтимаијјәтинә ермәни халгыны күрдләрин һимајәдары кими
тәгдим етмәк иди. Күрдләрин е'тиразлары нәтичәсиндә нијјәтләринә
наил олмајан ермәни милләтчиләри өзләринин сынанмыш тарихи
методларына—гәддарчасына күтләви гырғын методларына әл
атдылар.
Үзвләри
сырасында
чохсајлы күрд гачгынларыны да
бирләшдирән Азәрбајчан Гачгынлар Чэмифэти Ермәнистан
Республикасында күрдләрә- гаршы төрәдилмиш бу ганлы чинајәт
һадисәсини гәтијјәтлә писләјир, дүнја халгларыны ермәни
тәчавүзүнә мэ'руз. галмыш күрдләрин һүгугуну горумаға вә
Ермәнистанын антисивилизасијалы јолла моноетник дөвләт јаратмаг
принсипини писпәМәјә чағырыр.
Азәрбајчан Гачгынлар Чәмијјәти.
"Азәрбајчан" гәзети. 7 ијул 1994-чу ил.

Азәрбајчан Kypd Мәдәнијјәт Мәрҝәзи.
"Азәрбајчан"гәзети, 8 ијул 1994-чу ил.
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АЗӘРБАЈЧАН РЕСПУБЈ1ИКЛСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ МӨҺТӘРӘМ ҺЕЈДӘР ӘЈ1ИЈЕВ ЧӘНАБЛАРЫHA ИҮВӘДИ ЧАМААТЫНЫН
МҮРАЧИӘТИ
Моһтәрәм ҹәнаб Президент!
14 јанвар 1998-ҹи илдә Нахчыван Мухтар Республикасынын јени
Констнтусмја лајнһәсинин мүзакмрәсн заманы етдијмниз чыхыш,
Нүвәди кәнди һагда дедијиниз хош сөзләр кәндин әһалиси
тәрәфнндән диггәтлә динләнилиб бөјүк рәғбәтлә гаршыланды.
Нүвәди кәндинмн Ермәнистана илһаг олунмасы мәсәләси индијә
кими мүәммалы вә гаранлыг галмагдадыр. Бэ'зилэри иддиа едирләр
ки, куја Нүввди ҹамаатынын өз әризәсн вә разылығы нлә кәнд
Ермәнистана бирләшдирилмишдир. Биз елә һесаб едирик ки, бу
иддианын һеч бир әсасы јохдур. Бу, XX әсрдә мәрһәлә-мәрһәлә
керчәкләшдирилән мәкрли "Бөјүк Ермәнмстан" сијасәтинин
нәтиҹәләрнндән бири иди.
Азәрбајчан Дөвләт Архивиндән чыхарылан Загафгазија Мәркәзи
Иҹраијјә Комитәсинин 18 феврал 1929-ҹу ил 3 сајлы протоколуна
әсасән Ҹәбрајыл гәзасы Зәнкилан рајонунун Нүвәди, Ернәзир вә
Туғут кәндләри Ермәнистана верилмишдир. Комитәнин ичласында 5
нәфәр азәрбајҹанлы үзв, намизәд, шө'бә мүдири: Бүнјадзадә,
Бағыров M., Тағыјев И., Јагубов A., Бабајев Г. иштирак етмишләр.
Әкәр республиканын мүәјјән һиссәсини һәмин әразидә јашајан
әһали һәррача гоја биләрдисә, онда рәһбәрлик нәјә кәрәкмиш?
Јухарыда ады чәкилән протоколу имзалајараг өз сојдашларыны
өмүрлүк мәһрумијјәтләрә дүчар едән бу адамлара азәрбајчанлы
демәк олармы?
Мөһтәрәм ҹәнаб Президент! 18 феврал 1929-ҹу илдән 7 мај 1969чу илә гәдәр Нүвәди кәндн ганунсуз олараг үстүөртүлү шәкилдә
Ермәнистанын табечилијиндә олмуш, Азәрбајчан ССР Али Совети
Рәјасәт һеј’әтинин 7 мај 1969-ҹу ил тарихли фәрманы илә кәндин
Ермәнистана верилмәси там гануниләшдирилмишдир.
Сизә мэ'лумдур ки, Зәнкилан рајону илә Нахчыван Мухтар
Республикасынын Ордубад рајону арасында, Араз чајынын сол
саһилиндә Ермәнисганла 46 километрлик сәрһәдин 24 километри
тәкчә Нүвәди кәндинин, 0,5 километри Туғут кәндинин, 10
километри исә азәрбајчанлы кәнди олан Алдәрәнин пајына дүшүрдү.
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Нүвәди, Ернәзир, Туғут кәндләри Ермәнистана бирләшдирилмәздән әввәл Мығры рајонунун Ермәнистан әразисн олмасы
имкан хариҹиндә иди. 15000 һектардан чох јарарлы торпағы, әкин
јери, бичәнәји, отлағы Ермәнистана бирләшдирәндән сонра Мығры
Ермәнистанын тәркибиндә рајон статусу газана билди.
Сизнн дә гејд етдијиниз кими, Нүвәди чамааты зәһмәтсевәр,
гәдирбплән ҹамаатдыр. һадисәләрә гәдәр Нүвәди тәсәррүфаты
Ермәнистана илдә 3000 тондан артыг нар, 1000 тон мејвә, 700 тон
үзүм, 100-110 тон әнҹир, 90 тон әт, 15 тон јун, 750 тон сүд, 1000000
әдәдә јахын јумурта тәһвил верирди.
Бир нәфәр Нју-Јорк Академијасынын һәгиги үзвү, 4 нәфәр
елмләр доктору (профессор), 42 нәфәр елмләр намизәди, 300 нәфәрә
јахын алн вә орта ихтисаслы кадрлар ' Нүвәди кәндинин
јетишдирмәләридир.
Мөһтәрәм чәнаб Президент! Нүвәди чамааты мэ'лум кәркин
һадисәләр дөврү (1988-1991-чи илләр) бир нәфәр дә олсун инсан
пткиси вермәдн. Биз бунда Сизин данылмаз хидмәтләринизи
көрүрүк. Чүнкн 80-чи илләрдә Азәрбајчаны Нахчыванла
бирләшдирән бөјүк шоссе јолунун чәкилиши мәһз Сизин сајәниздә
кәндә гәдәр кәлиб чыхмышды. Бахмајараг ки, бәдхаһларымыз (чох
әфсус ки, онларын ичиндә үздәнираг азәрбајҹанлылар да вар иди)
јолун Араз боју јох, Гафандан кечмәсинә чалышсалар да Сизин
ирадәниз гаршысында ачиз галдылар. Мәһз бунун нәтиҹәси иди ки,
Зәнкиланла артыг күчлү әлагә јаранмышды вә гејрәтли
оғулларымыз көмәкләрини чамаатдан әсиркәмирди. Нүвәдилиләр
Зәнкиланын Вежнәли кәндинә кечәндән сонра Зәнкилан вә Гарабағ
вурушларында 2 нәфәр шәһид вердиләр.
Кәнди куја ермәниләрдән горумалы олан Совет Ордусунун ајрыајры һәрби һиссәләринин јүксәк рүтбәли забитләри 1991-ҹи илин
ијул-август ајларында бу ишдә артыг аҹиз олдугларыны дејир,
әһалинин кәнддән чыхмасыны демәк олар ки, фасиләснз тәләб
едирдиләр.
Бу заман кәнддән кәнарда јашајан нүвәдилипәр һәр васитә ипә
кәндин Азәрбајҹанын тәркибннә кечнрилмәсинп тәләб едпрдипәр.
Доғрудан да електрик, су вә телефон рабитәсп Мығрыдан
кәсилмишди. Кәнҹәдә јашајан зијалылар вә "Әлинҹә" Хејрпјјә
Чәмијјәти тез бир заманда өз вәсаитләрн һесабына бүтүн бунлары
бәрпа етдиләр вә Зәнкилан доғма Нүвәдисини өз гојнуна алды.
Нүвәдинин
проблемләрн
һагда
o дөвркү
Азәрбајҹан
рәһбәрлијинә мүраҹпәт етдикдә "кедин Сизи һејдәр Әлијев горусун,
неҹә алимсиниз ки, пулунуз јохдур, кедпн пул топлајыб верпн совет
әскәрләри сизи горусун, o торпаглар бизим дејил, чох әбәс јерә
ҹамаатыныз орада галыб, ораны тәрк етмәк лазымдыр..." кими
ҹаваблар алан зијалыларымыз Москваја, ССРИ Алп Советинә
дәфәләрлә мүраҹнәт етмәјә мәҹбур олдулар. Зијалыларын Москваја
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мүрачиәти дә' ејни сонлугла битди—торпаг ермәниләриндир, бир
нәфәр дә олсун азәрбајчанлы Ермәнистан әразисиндә јашамамалыдыр. һәтта Москваја ҝедән нүмајәндәләримиз ССРИ Али
Советиндә һәбс олунмагла һәдәләндштәр.
Мөһтәрәм ҹәнаб Президент! Бүтүн бунлардан сонра әли һәр
јердән үзүлән Нүвәди’ чамааты јеканә үмидјери кими Сизә мүрачиәт
етди вә Сиз Нахчыван үчүн дә сон дәрәчә чәтин һәмин дөврдә—9-11
сентјабр 1991-ҹи илдә Зәнкиланын Вежнәли кәндинә пәнаһ апаран
нүвәдилиләрә вертолјотла нүмајәндә һеј'әти, телерепортјор вә
јардым көндәрдиниз. Илк дәфә олараг һәмин күн Москва
телевизијасы Нүвәди гачгынлары илә сизин нүмајәндәләринизин
көрүшүнү верди вә ермәниләрин азәрбајҹанлылары өз доғма евешикләриндән дидәркин салдығыны, чамаатын чадырлара
сығындығыны, халгымыза гаршы кеносид сијасәтини, Советләр
өлкәсиндә мүһарибә Кетдијини һамы билди.
Бүтүн бунлары, Сизин аталыг гајғынызы Нүвәди чамааты
унутма^ыш вә һеч заман да унутмајачагдыр.
риз бу күн дә, һәмишә олдуғу кими Сизинләјик, Сизин дахили вә
харичи сијасәтинизи үрәкдән дәстәкләјир- вә үмид едирик ки,
Азәрбајҹан өз һагг ишиндә јалныз Сизин рӘһбәрлијинизлә талиб
кәләчәкдир. Чамаатымыз јалныз Сизин көмәјинизлә Нүвәдинин
гуртулушуна инаныр вә тарихи әдаләтин өз јерини алачағына,
кәндимизин вә башга дәдә-баба јурдларымызын Азәрбајчан
торлагларына гатылаҹағына бөјүк үмидләр бәсләјир.
Чәлал ӘЈШЈЕВ—мәктәб директору,
һәзи МУСАЈЕВ—директор мүавини,
Фәрәч ФӘРӘЧО.В—мүәллим,
Әһмәдәли ӘЛИЈЕВ—мүәллим,
Паша ГУРБАНОВ—мүәллим, шәһид атасы,
Фаиг ҸӘФӘРОВ—т.е.д., АТУ кафедра мүдири,
Халид ГУРБАНОВ—к.т.е.д., КТЕА кафедра мүдири,
Исмајыл ӘЈ1ИЈЕВ—к.е.д., БДУ,
Фикрәт ӘЈШЈЕВ—Нју-Јорк EA үзвү, ф.р.е.д., институт директору,
һачы Нијазәли ӘСӘДОВ—к.т.е.н.,
вә башгалары.
"Республика"гәзети, 8 апрел 1998-чи ил.

Ф РАНСА РЕС П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н СЕНАТЫ НА
Ф РА НСА РЕС П У Б Л И К А С Ы Н Ы Н М И ЛЛ И
М ӘЧЛИСИНӘ

Һөрмәтли һәмкарлар!
Азәрбајчан Республикасынын Милли Мәчлиси 1998-чи ил мајын
29-да Франса Республикасынын Милли Мәчлисиндә "1915-чи илин
ермәни сојгырымы" дејилән мәсәләнин мүзакирә предмети
олмасындан вә бу барәдә ганун гэ'бул едилмәсиндән дәрин
нараһатлыг вә һәјәчан һисси кечирдијинибилдирир. Узагбашы
тарихи тәдгигат мөвзусу ола биләчәк бу мәсәләнин ермәни
милләтчиләринин вә онлары дәсгәкләјән гүввәләрин узун илләрдән
бәри ҹанфәшанлыгла көстәрдији сә'јләр нәтиҹәсиндә бејнәлхалг
мәчлисләрдә, һабелә мүхтәлиф өлкәләрин парламентләриндә сијаси
дискуссијалар објектинә чеврилмәсинин, түрк мәншәли халглара
гаршы јөнәлдилмиш, көкү әсримизин әввәлләриндә вә һәтта ондан
әввәлки дөврләрә кедиб чыхан сојгырымы сијасәтинә вә ермәни
бејнәлхалг терроризминә һагг газандырмаг мәгсәди илә фактларын
сахталашдырылмасынын, "ермәни мәсәләси"нин һејрәтамиз бир
инадла ортаја атылмасынын, "чәфакеш ермәни халгы" образы
јарадылмасынын фачиәли нәтичәләри тарихдән јахшы мэ'лумдурXIX әсрин сонларындан е'тибарэн Чар Русијасынын кизли вә
ачыг һимајәсиндән истифадә едән ермәни милләтчиләри өзләринин
мүстәгил дөвләтини јаратмаг үчүн иддиа етдикләри әразиләри јерли
сакинләрдән тәмизләмәк нијјәти илә мүасир Түркијә Чүмһуријјәтинин әразисиндә вә Гафгазда күтләви террор актлары төрәдәрәк
2 милјондан артыг күнаһсыз түркү вә азәрбајчанлыны гәтдә јетирмиш, минләрлә јашајыш мәнтәгәсини виран гојмуш, гәдим мәдәнијјәт абидәләрини, гәбристанлары дағытмышлар. 19С5-1907-чи илләрдә Ирәванда вә Зәнкәзурда (мүасир Ермәнистан Рвепубликасы әразисиндә), Тифлисдә, Бакыда, Нахчыванда, Кәнҹәдә, Гарабағда, 1914ҹү илдә Шәрги Анадолуда-Әрзурумда, Гарсда, Әрдәһанда, Аданада,
1918-1920-ми илләрдә .Бакыда, Шамахьща, Губада, Муғанда,
Ләнкәранда динҹ әһалијә амансызчасына диван тутулмуш, 19481953-чү илләрдә, һабелә 1988-1989-чу илләрдә Совет Ермәнистаны
әразисиндән јарым милјона јахын азәрбајчанлы дерортасија
едилмиш, јахуд говулмушдур.
1988-чи илдән Дағлыг Гарабағы Азәрбајчандан зорла гопарыб
Ермәнистана бирләшдирмәк мәгсәди илә башланан ишғалчылыг
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мүһарибәси вә етнпк тәмизләмә спјасәти Азәрбајчан халгыны
дәһшәтлп фәлакәтләрә дүчар етмишдир. Индијәдәк Азәрбајчан
Республпкасы әразмсннмн 20 фанзн, јә'ни Дағлыг Гарабағ вә онун
әтрафындакы 7 рајон ишғал олунмуш, 1 мнлјон нәфәр гачгын дүшмүш, 18 миндән чох азәрбајҹанпы гәтлә јетмрилмиш, 20 миндән чох
дпнҹ сакпн јараланмыш, 50 миндән чох адам әлил олмуш, 4 миндән
чох адам әсир вә иткин дүшмүш , ҝмров көгүрүлмүш, 4 миндән чох
сәнаје вә кәнд тәсәррүфаты мүәсснсәсп, 660 мәктәб вә ушаг бағчасы,
250 хәстәхана вә тибб мүәссисәсм дағыдылмыш, 724 шәһәр, кәнд вә
гәсәбә гарәт едплмиш, дағыдылмыш вә јандырылмышдыр. Әсрмн
Хатын, Сонгми мүсибәтләрм гәдәр дәһшәтлм олаи Хоҹалы фаҹиәси
заманы бүтов бир шәһәр ермәнп .гошунлары тәрәфмндән јерләјексан едилмиш, 613 нәфәр динҹ әһали, o чүмләдзп 63 ушаг, 106
гадын вәһшичәспнә олдүрүлмүш, 487 нәфәр шмкәст едплмпш, 1275
сакмн—гоҹалар, ушаглар, гадынлар әсир апарылараг тарихдә мисли
көрүнмәјән зүлмә, тәһгирләрә вә һәгарәтә мэ'руз галмышлар.
Бүтүн бунларын нәтиҹәснндә тәкҹә XX әсрдә 2 милјондан чох
азәрбајҹанлы Ермәнистан Республикасынын вә онун һавадарларыныи јерптдикләри сојгырымы сијасәтнндән зәрәр чәкмишдир.
һазырда Азәрбајҹанда ермәни ммлләтчилијинин тэ'сирини өз
үзәрпндә һисс етмәјән амлә, демәк олар ки, јохдур.
Вахтилә һнтлер Алманијасы, фаШпстләр јәһудиләри мәһв етмәк
үчүн дәһшәтли сојгырымы тәрәтмишләр. Инди исә бу алчаг нијјәти
Ермәннстан вә онун архасында дајанан гүввәләр азәрбајчанлылара
гаршы һәјата кечирирләр. "Азәрбајҹанлыларын сојгырымыһаггында" Азәрбајҹан Республикасыныи Прсзиденти зати-алиләри
һејдәр Әлијевин бу јахынларда гэ'бул етдији фәрманда дејилир:
"Азәрбајҹанын XIX-XX әсрләрдә баш верән бүтүн фаҹиәләри
торпагларынын зәбти илә мүшајиәт олунараг, ермәниләрин
азәрбајҹанлылара гаршы дүшүнүлмүш, планлы сурәтдә һәјата
кечирдмји сојгырымы сијасәтинмн ајры-ајры мәрһәләләринн тәшкмл
етмишдир". Инди 31 Март күнү бизнм республнкада "Азәрбајҹанлыларын сојгырымы ҝүнү" кими гејд едилир. Азәрбајҹан
Республикасынын Мшши Мәчлиси бу мәсәлә млә әлагәдар хүсусн
бәјанат гэ'бул едәрәк БМТ-дән, Парламеитләрарасы Иттифагдан,
АТӘТ-дән, Авропа Шурасындан, МДБ-дән, дикәр бејнәлхалг
тәшкилатлардан, дүнја өлкәләринин парламенгләриндән вә
һөкумәтләриндән XIX-XX әсрләрдә ермәни милләтчилијинин вә
онун һавадарларынын азәрбајчанлылара гаршы төрәтдикләри
сојгырымы
ҹннајәтини
танымағы,
кәләҹәкдә
сојгырымы
ҹинајәтләринин ҹәзасыз галмасынын гаршысыны алмагдан өтрү
тэ'сирли бејнәлхалг һүгуг механизмләринин јарадылмасы ишини
тезликлә баша чатдырмағы, азәрбајҹанлылара гаршы јени
сојгырымы ҹинајәтләринә јол верилмәмәсн үчүн Ермәнистаи—
Азәрбајҹан мүнагишәсинин АТӘТ-ин Минск трупу чәрчнвәсиндә
динч јолла әдаләтли һәллинә көмәк көстәрмәји хаһиш етмишдир.
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Јери кәлмишкән, һөрмәтли һәмкарлар, АБШ вә Русија илә јанашы
АТӘТ-нн Минск групунун һәмсәдри олан Франса Республикасынын
бу мәсәләдә објектив мөвгејинә, өлчүлүб-бичилмиш таразлыг
сијасәтинә биз чох үмид бәсләјнрик.
Тарихн һәгигәтләрә садиг галан алимләрин, o чүмләдән Н.Де
Бишоф, Жан-Пол Ру, Ж.Де Малевил кими франсыз алнмләринин
сүбут етдикләри кимп, тарих һеч бнр ермәнп сојгырымыны танымыр.
Биринчи Дүнја мүһарибәси илләриндә бир нечә чәбһәдә дөјүш
әмәлијјатлары апармаға мәчбур олан Османлы һөкумәти рәһбәрлијинин дөвләт.ә гаршы лојал мөвге тутмајан, дүшмәнлә сөвдәләшәрәк онунла әлбир һәрәкәт едән ермәни силаһлы дәстәләринин
мүһарибә нәтичәсиндә јаранмыш гарышыглыгдан истифадә едәрәк
динч түркләри гылынчдан кечирмәсинин гаршысыны алмаг мәгсәди
илә ермәни әһалисинин чәбһә хәтти јахынлығындан империјанын
башга јерләринә көчүрмәси 1939-1940-чы илләрдә Франса һөкумәтинин Мажино хәттиндән шәргдә јерләшән Елзас кәндләринин
бүтүн әһалиснни өлкәнин чәнуб-гәрбинә—Дордона көчүрмәси
гәдәр тәбби өзүнүмүдафиә тәдбиридир. Бу тамам башга мәсәләдир
кп, көчүрүләркән јолбоју ермәннләр бундан әввәл Чар Русијасы
ордуларынын јардымы илә өз сплаһлы дәстәләринин гачгын салдыглары јерли әһалннин һүчумларына мэ'руз галмыш, бу заман онларын
бир һнссәси, тәәссүф ки, тәләф олмушдур. һәгигәтән фачиәли олан,
лакин эн чоху гејри-мүтәшәккил, фәрди ҹинајәтләр кимн гијмәтләндирилә билән бу һадисәләрп ермәниләрин бир милләт кими мәһв
едилмәсинә јөнәлдилән дүшүнүлмүш сојгырымы сијасәти кими гәләмә вермәк тамамилә әсассыздыр. Османлы һөкумәти нәинки бу
чүр сијасәт јеритмәмиш, әксинә, көстәрилән иш үзрә чохсајлы тәһгигатлар апармыш, күнаһкарлары ҹәзаландырмышдыр. Тәкчә буну демәк кифајәтдир кн, Шәрги Анадолуда көчүрүлән ермэнилэрэ гаршы
ҹннајәтләрдә мүгәссир оланлар барәсиндә 1918-ҹн илдә әксәрән
өлүм һөкмләриндән нбарәт олан 1397 һокм чыхармлмышдыр. Бүтүн
бунлар ермэнилэрэ гаршы һәр һансы "сојгырымы сијасәти"нин
һәјата кечирилдији барәдә иддиалары алт-үстедпр.
һөрмәтли һәмкарлар!
Тәкзиб едилмәјән јалан бөјүјүб сијаси бәјанатлара чеврилир.
һәгигәтә әсасланмајан сијаси бәјанатлар нсә гырғынлар, өлүм, гангада илә мүшајиәт олунан сијаси фәалнјјәтә тәкан верир. Бэ'зэн
бүтөв халгларын талеји бир сөздән асылы олур. Она көрә дә биз сизи
тәләсик гәрар чыхармамаға, һәлә елмн сурәтдә арашдырылмасына
еһтијаҹ олан узаг тарихи һадисәләр барәсиндӘ һөкм вермәмәјә
чағырырыг.
һөрмәтли һәмкарлар!
Франса Парламентинин Харичн Ишләр Комнссијасы адындан мүзакирәннзә тәгдим едилән мэ'рузэдэ јол вернлмиш бэ'зн тәһрнфләри
нәзәринизә чатдырмағы зәрури сајырыг. Мэ’рузэдэ иддиа едилнр
кп, куја 1939-чу ил августун 22-дә Полшаја һүҹум әрәфәсиндә һитлер
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Рејхин һәрби рәисләри гаршысындакы нитгиндә—"Ахы ермәни
гырғынларыны бу күн ким јада салыр?" дејә бәјан бәјан етмишдир.
һәмпн нитгин там мәтни Нүрнберг просеси заманы тәгдим
едилмишдир вә трибуналын архивләрмндә сахланылыр. Ермәниләрә
аид олан јухарыдакы сөзләр нитгин алманча орижиналында јохдур
вә инкилисчәјә тәрчүмәсинә сонрадан әлавә едилмишдир.
O ки галды БМТ-нин Инсан һүгуглары Үзрә Көмәкчи Комиссијасынын куја 1915-чи ил ермәни сојгырымыны танымасына, мэ'рузәдә бу мәсәлә барәсиндә дә јанлышлыға јол верилмишдир. "Ермәни
сојгырымы"нын танынмасы тәҝлифн илк дәфә 1973-чү илдә БМТнин Милли Азлыгларын Мүдафиәсп Үзрә Комитәсинә верилмиш,
1978-чи илдә комитәдә сәсвермә нәтичәсиндә рәдд едилмишдир.
Икинҹи дәфә ермәни сојгырымы мәсәләси 1983-ҹү илдә БМТ-нин
XXXVIII сессијасына тәгдим олунан бир мә'рузәјә дахил едилмиш,
лакин кәскин тәнгид доғурдуғуна көрә һәмин мэ'рузэнин Инсан
һүгуглары Комисснјасына верилмәсиндән имтина едилмишдир.
һөрмәтли һәмкарлар!
Бүтүн бунлар тәәччүб доғурмур, чүнки биз "ермәни сојгырымы"
дејилән мәсәләјә сијаси вә һүгуги дон кејиндирмәк үчүн ермәни милләтчиләринин вә онларын һавадарларынын тарихи јенидән јазмаг,
фактлары сахталашдырмаг, јаланы һәгигәт кими гәләмә вермәк
ҹәһдләринин дәфәләрлә шаһдди олмушуг. Тәәҹҹүб доғуран будур
ки, дүнјанын ән демократик дөвләтләриндән бири олан, өзүнүн харичи сијасәтиндә һәр аддымыны өлчүб-бичән, һазырда Ермәнистан-(
Азәрбајчан мүнагишәсинин низама салынмасы илә фәал мәшғул
олан Франса кими бир дөвләтин Мидди Мәҹлиси Гафгазда јени
фачиәләрә јол ача билән, милләтләр арасында кәркинлијин
артмасына кәтириб-чыхара билән, објективлији әсаслы шүбһәләр
доғуран бир гануиун гэ'бул едилмәси бүтөвлүкдә франсыз халгынын,
o- -чүмдәдән Франса Парламенти үзвләринин әксәријјәтинин
фикрини ифадә етмир. һәмин ганунун гәбул олундуғу ичпасда
Франса Республикасы Милли Мәчлисинин 577 депутатындан чәми
30 нәфәрин иштирак етмәси дә дедикләримизә сүбутдур.
Франса Ермәнистаныы да, Түркијәнин дә, Азәрбајҹанын да
достудур. Она көрә дә һөрмәтли һәмкарлар, биз сиздөн БМТ-нин вә
АТӘТ-ин Дағлыг Гарабағ мүнагишәсини арадан галдырмаг
сә'јләринә көмәк көстәрән досглуг һәрәкәтләри көзләјирик.
Зәннимизчә, 10 илдән бәри давам едән Дағлыг Гарабөағ мүнагишәсинин әдаләтли һәллинә наил олмағыд ән дүзкүн јолу 80 ил әввәлки
тарихи һадисәләр барәсиндә мүнсифлик етмәк дејил, бу күнүн
реаллыгларына әсасланараг Гафгазда јашајан халглар арасында
меһрибан мүнасибәтләрин бәрпасы наминә аддымлар атмагдыр.
һөрмәтли һәмкарлар!
Сизә мүрачиәт етмәкдә әсас мәгсәдимиз тарихинә вә .мәдәнијјәтинә дәрин һөрмәт бәсләдијимиз Франса Республикасынын
Парламентинц јалан тәблиғата ујараг сәһв аддымлар атмагдан
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чәкиндирмәк, тарихи һггигәтләрә әсасланмајан гәрарынызын
доғура биләҹәји мәнфи нәтичәләри нәзәринизә чатдырмагдыр,
чүнки ермәни милләгчиләри һәмишә дүнја ичтимаијјәтинин
диггәтини өзләринин гондарма проблемләринә, o чүмләдән "ермәни
сојгырымы" дејилән мәсәләјә чәлб едәрәк буНдан Түркијә Чүмһуријјәтинә вә Азәрбајчан Республикасына гаршы әрази иддиаларыны
әсасландырмаг үчүн истифадә етмишләр. Өзүнүз мүһакимә един:
"Ермәниләрин тарихи иддиалары вардыр. Ермәни халгынын Гафгаз
һүдудлары дахилиндә тарихи торпаглары вардыр... Бу күн бизим
дәгиг мүәјјәнләшдирилмиш әрази иддиаларымыз вардыр". Бу сөзләр
башга бир јердән дејил, инди Ермәнистан Республикасында легал
фәалијјәт көстәрән "Дашнаксүтун" ермәни ингилаби партијасынын
лидерләриендән А.Папазјанын 1987-чи ил ијулун 15-дә һәмин
партијанын органы "Гамк" гә^етиндә дәрч едилмиш мүсаһибәсиндән
көтүрүлмүшдүр. Өз әрази иддиаларыны һәјата кечирмәк үчүн
ермәни милләтчиләри бүтүн васитәләрдән, тәблиғатдан, ишғалчыпыг мүһарибәсиндән, бејнәлхалг мигјаслы террордан истифадә
едирләр. 1970-чи илләрдә АСАЛА ермәни террорчу тәшкилатынын
Авропа дөвләтләринин пајтахтларында түрк дипломатларына гаршы
суи-гәсдләри, онунла әлбир олан ПКК террорчу тәшкилатынын
Анадолуда вә Түркијәнин башга јерләриндә, Ермәнистан Респуб
ликасы һөкумәт Јздарәләринин тэ'лим кечдикләри террорчуларын
Азәрбајчанда төрәтдикләри ганлы ҹинајәт әмәлләри, Бакы
метросунда партлајышлар, тәхрибатлар бүтүн дүнја ичтимаијјәтинә
бәллидир. Өзү дә башга халглара гаршы әрази иддиаларына, бунун
үчүн васитә кими сечдикләри ишғалчылыг мүһарибәсинә, бејнәлхалг
терроризма һагг газандырмаг үчүн ермәни милпәтчиләри өзләринин
"инчидилмиш халг" образыны, сојгырымына мэ'руз галдыглары
барәдә әфсанәни ишә салараг бэ'зи һалларда бејнәлхалг ичтимаијјәти чашдырмаға да наил олурлар.
Азәрбајчан Республикасынын Милли Мәчлиси "Франсанын 1915ҹи ил ермәни сојгырымыны ачыг шәкилдә танымасы" барәдә
Франса Республикасы Милли Мәчлисинин бу ил мајын 29-да ганун'
гәбул етмәсинә гаршы өз гәти е'тиразыны билдирир вә һәмин гануну
һаггын тапдаланмасына имкан јарадан, бүтөв халгларын талејинә
фачиәли тэ'сир көстәрә билән сәһв аддым кими гијмәтләндирир.
һөрмәтлә,
Азәрбајчав Республикасынын
МИЛЛИ М әЧЛИСН;

(Мүрачиәт Азәрбајчан Республикасы Милли Мәчлисинин 1998-чи
ил 2 ијун тарихли ичласында гәбул едилмишдир).
“Азарбајчан"газети. 4 ијун 1998-чи ил.
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