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ҜҜҜ ИИИ РРР ИИИ ШШШ    

Бу ҝүн халгымыз гаршысында дуран башлыҹа 

талейүклү мәсәләләрдән бири Ермәнистан-Азәрбайҹан 

Дағлыг Гарабағ мүнагишәсинин әдаләтли һәлли 

проблемидир. Бу мүнагишәнин мейдана ҝәлмәси тарихи, 

сәбәб вә нәтиҹәләринин өйрәнилмәси Азәрбайҹан ҹәмиййә-

ти, сийасәтчиләри вә тарихчиләри гаршысында дуран баш-

лыҹа мәсәләдир. 

Ермәниләрин Ҝүней Гафгаза күтләви сурәтдә 

көчүрүлмәси ХIХ әсрин әввәлләриндә Русийа-Иран 

мүһарибәләриндә Русийанын гәләбәләри илә реаллашды. О 

вахта гәдәр Шимали Азәрбайҹан ханлыгларынын 

әразиләриндә йашайан ермәниләр оранын әһалисинин чох 

ҹүзи бир һиссәсини тәшкил едирди. 1828-1831-ҹи илләрдә 

чар Русийасы тәрәфиндән Ҝүней Гафгаза көчүрүлән 

ермәниләр түрк-мүсәлман әһалисинин йашадығы 

торпагларда йерләшдирилирди. Һәмин дөврдән Иранда вә 

Османлы империйасындан бу әразиләрә ермәни ахыны баш-

ланыр. ХIХ әсрин ахырларында, хүсусилә 1877-1878-ҹи 

илләрдәки Русийа-Османлы мүһарибәси нәтиҹәсиндә 

бағланмыш Сан-Стефано сазиши илә разылашмайан Гәрб 

дөвләтләри илә Русийа арасында кәскинләшән 



Ataxan Paşayev 

 
- 4 - 

мүнасибәтләр 1878-ҹи илдә чағырылан бейнәлхалг Берлин 

конгресиндә имзаланмыш мүгавиләнин 61-ҹи маддәсиндәки 

уйдурма “ермәни мәсәләси”ни ҝүндәмә ҝәтирди. “Бөйүк 

Ермәнистан” йаратмаг хүлйасында олан ермәниләр бу 

идейадан мәһарәтлә истифадә етдиләр. “Ермәни мәсәләси” 

әслиндә ермәниләрин өз арзуларынын нәтиҹәси кими дейил, 

бөйүк дөвләтләрин бу әразиләр үзәриндә ағалыгларыны 

ҝерчәкләшдирмәк ниййәтләриндән мейдана ҝәлмишди. 

ХIХ әсрин 70-ҹи илләриндән башлайараг Авропада 

йаранан ингилаби-демократик һәрәкатларын, ҹәмиййәт вә 

тәшкилатларын тәсири илә Ҝүней Гафгазда вә Османлы 

империйасында “милләти-садиг” сайылан ермәниләр 

арасында да “Арменакан”, “Һнчак”, “Дашнаксүтйун” вә б. 

бу кими шовинист милләтчи вә террорчу тәшкилатлар 

мейдана ҝәлди. Гәрби Авропа өлкәләри, илк нөвбәдә исә 

Инҝилтәрә вә Русийа Османлы империйасынын Шәрг 

әйаләтләриндә вә Ҝүней Гафгазда йашайан ермәниләр 

арасында ҝениш тәблиғат вә тәшкилати ишләр апарараг, 

онларда “милли өзүнүдәркин ойанмасына вә дөйүшкән 

милләтчилик тәблиғатына хүсуси рәваҹ верирдиләр”.1 

Бу илләрдә ермәниләрин бүтүн һәрәкәтләри Османлы 

империйасынын шәрг вилайәтләриндә, Ҝүней Гафгазда исә 

әсасән Азәрбайҹан түркләринин торпаглары һесабына 

“Бөйүк Ермәнистан” йаратмаг идейаларыны 

реаллашдырмаға йөнәлмишди. 

Биринҹи Дүнйа мүһарибәси, чаризмин сүгуту вә 

йетмиш иллик Совет һакимиййәти ермәниләри әсрләрлә 

арзусунда олдуглары мәгсәдләринә чатдырды.  Совет 

һакимиййәтинин 70 или әрзиндә ермәниләр бир тәрәфдән  

Азәрбайҹан торпаглары һесабына өз әразиләрини ҝениш-

ләндирир, диҝәр тәрәфдән исә Ермәнистан ССР әразисиндә 

йашайан етник азәрбайҹанлылары мүхтәлиф йоллар вә 

                                                
1 Ermeni komiteleri (1891-1895). Ankara, 2001, s. 6. 
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бәһанәләрлә һәмин әразиләрдән сыхышдырыб 

чыхарырдылар. 1948-1953-ҹү илләрдә исә Ермәнистан ССР-

дә йашайан азәрбайҹанлылар Совет һөкумәти тәрәфиндән 

рәсмән депортасийа олундулар. 

1988-ҹи илин февралында Дағлыг Гарабағын 

Ермәнистана бирләшдирилмәси илә бағлы Вилайәт Халг 

Депутатлары Советинин ганунсуз гәрары гәбул олунду. 

Ермәниләрин бу һәйасыз һәрәкәтләринин тарихи көкләри вә 

сәбәбләринин арашдырылмасы ҝүнүн ән ваҹиб проблеминә 

чеврилди. Ермәниләр бу аксийайа чох-чох әввәлдән һазыр-

лашырдылар. Совет һакимиййәтинин 70 или әрзиндә совет 

тәблиғат машыны азәрбайҹанлылара ермәниләрлә достлуг 

вә гардашлыг идейаларыны “сырыдығы” бир вахтда 

ермәниләр һәм индики Ермәнистан әразисиндә, һәм дә 

Иттифаг вә дүнйа мигйасында Түркийәйә вә Азәрбайҹана 

гаршы әрази иддиалары ирәли сүрүр, тәблиғат апарыр, 

заман-заман Иттифаг рәһбәрләринин көмәйи илә өз 

идейаларыны реаллашдыра билирдиләр. ССРИ Назирләр 

Советинин И.Сталин тәрәфиндән имзаланмыш 1947-ҹи ил 

23 декабр тарихли 4083 нөмрәли вә 1948-ҹи ил 10 март 

тарихли 754 нөмрәли “Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын 

вә диҝәр азәрбайҹанлы әһалинин Азәрбайҹан ССР-ин Күр-

Араз овалығына көчүрүлмәси һаггында” гәрары Совет 

һөкумәтинин Азәрбайҹан халгына гаршы һәйата кечирдийи 

нөвбәти ҹинайәт аксийасы олду. Лакин 1991-ҹи илдә дөвләт 

мүстәгиллийи әлдә етдикдән сонра да ермәниләрин хал-

гымыза гаршы әрази иддиалары илә апардығы ачыг 

мүһарибә, күтләви террор әмәлиййатлары һәйата кечирдийи 

бир вахтда белә, республикамызда ермәниләрә гаршы 

мүбаризә үмумхалг, үмумдөвләт сийасәти сәвиййәсинә 

галдырылмамышды. 

Јалныз 1997-ҹи ил майын 27-дә Республика ҝүнү мүна-

сибәти илә кечирилән тәнтәнәли йығынҹагда чыхыш едән 
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үмуммилли лидер Һейдәр Әлийев бу проблемә чох кәскин 

вә доғру-дүзҝүн гиймәт вердикдән сонра һәмин мәсәләйә 

үмумхалг сийасәти сәвиййәсиндә диггәт верилмәйә 

башланды. О, өз нитгиндә демишди: “Азәрбайҹан халгына 

бу дөврдә вурулан ән бөйүк зәрбәләрдән бири дә 1947-1948-

ҹи илләрдә Азәрбайҹан халгына гаршы совет һакимиййәти 

тәрәфиндән едилмиш ән бөйүк әдаләтсизликдир. 

Тәәссүфләр олсун ки, тарихчиләримиз вә һамымыз нәдәнсә 

бу һадисәйә о вахтлар да  вә инди дә, хүсусилә дөвләт 

мүстәгиллийимизи әлдә етдикдән сонра да доғру-дүзҝүн 

гиймәт верә билмәмишик”.1 

Үмуммилли лидерин бу һаглы ирадындан сонра 

ҝөстәрилән проблемә диггәт көклү сурәтдә дәйишди вә о, 

1997-ҹи ил декабрын 18-дә “1948-1953-ҹү илләрдә 

азәрбайҹанлыларын Ермәнистан ССР әразисиндәки тарихи-

етник торпагларындан күтләви сурәтдә депортасийасы 

һаггында” фәрман имзалады. Фәрманда дейилирди: “Сон 

ики әсрдә Гафгазда азәрбайҹанлылара гаршы мәгсәдйөнлү 

шәкилдә һәйата кечирилмиш етник тәмизләмә вә 

сойгырымы сийасәти нәтиҹәсиндә халгымыз ағыр 

мәһрумиййәтләрә, милли фаҹиә вә мәшәггәтләрә мәруз гал-

мышды. Мәрһәлә-мәрһәлә ҝерчәкләшдирилән белә гейри-

инсани сийасәт нәтиҹәсиндә азәрбайҹанлылар инди 

Ермәнистан адландырылан әразидән, мин илләр бойу 

йашадығы өз доғма тарихи етник торпагларындан дидәрҝин 

салынараг күтләви гәтл вә гырғынлара мәруз галмыш, 

халгымыза мәхсус минләрлә тарихи-мәдәни абидә вә 

йашайыш мәскәни дағыдылыб виран едилмишдир”.2 

Өзүнүн сонракы нитгләри вә имзаладығы диҝәр 

фәрманларла да үмуммилли лидеримиз елми 

иҹтимаиййәтин, илк нөвбәдә исә тарихчиләримизин 

                                                
1 “Azәrbaycan” qәz., 28 may 1997. 
2 “Azәrbaycan” qәz. 19 dekabr 1997.  
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диггәтини бир даһа бу мәсәләләрә ҹәлб етмәклә халгымыза 

гаршы йөнәлдилмиш әдаләтсизликләри һеч вахт йаддан 

чыхармамаға, она дөзмәмәйә, тәкрар-тәкрар бу мәсәләләрин 

үзәринә йенидән гайытмаға, ермәни вандализмини 

халгымыза баша салмаға, бу әдаләтсизликләри дүнйа 

халгларына чатдырмаға чағырараг йазырды: “Тарихи 

олдуғу кими гәбул етмәк, дәрк етмәк вә олдуғу кими гий-

мәтләндирмәк лазымдыр. Тарихи тәһриф етмәк дә олмаз, 

тарихимиздәки гара ләкәләри, гара сәһифәләри унутмаг да 

олмаз”.1 

                                                  

                                                
1 Әliyev H.Ә. Müstәqillik yolu (seçilmiş fikirlәri). Bakı, 1997, s.69.  
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III      фффәәәсссиииллл   

ЧАР РУСИЈАСЫНЫН ГАФГАЗ 

СИЈАСӘТИНДӘ “ЕРМӘНИ АМИЛИ” 

 

 
а) Ҝүней Гафгазын истиласындан сонра бурайа 

көчүрүлмүш ермәниләрин түрк-

мүсәлманлара мәхсус әразиләрдә 

йерләшдирилмәси  

 
Һәлә ХVII әсрдән башлайараг ермәниләр христиан 

дини етигадларындан истифадә едәрәк Авропа 

дөвләтләринин үзүнү шәргә чевирмәйә мүйәссәр олмуш, 

онларын көмәйиндән истифадә едәрәк “Бөйүк Ермәнистан” 

йаратмаг хүлйаларыны реаллашдырмаг фикринә 

дүшмүшләр. 

Христиан ермәниләрин бу ниййәтләри христианлығы 

шәргә доғру йаймаға чалышан Рома папасы вә Авропа 

дөвләтләринә, һабелә ҹәнуб дәнизләрини әлә кечирмәк 

истәйән Русийайа өз ишғалчылыг планларыны 

реаллашдырмасы үчүн ҝөйдәндүшмә олду. 
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ХVIII-ХIХ әсрләрдә Јахын Шәрг, илк нөвбәдә исә 

Иран вә Османлы империйаларынын әразиләри онлара ҝөз 

дикән Инҝилтәрә вә Чар Русийасы кими дөвләтләрин 

башлыҹа мүбаризә мейданына чеврилир. Бу йерләрә 

мүдахилә үчүн “дин гардашлары” олан ермәниләрә көмәк 

онларын әлиндә башлыҹа бәһанәләрдән бири иди. 

I Пйотрун вәсиййәтләрини һәйата кечирән рус 

чаризми ҹәнуба доғру истилачылыг сийасәтиндә ермәни 

факторундан мәһарәтлә истифадә едир. Русийа-Иран 

мүһарибәләри нәтиҹәсиндә бағланмыш Ҝүлүстан (1813) вә 

Түркмәнчай (1828) мүгавиләләри нәтиҹәсиндә Ҝүней 

Гафгазын Русийайа бирләшдирилмәсиндән вә 1828-1829-ҹу 

илләрдәки Русийа-Османлы мүһарибәси нәтиҹәсиндә 

бағланмыш Әдирнә сүлһ мүгавиләсиндән сонра ермәниләр 

күтләви сурәтдә Ҝүней Гафгаза көчүрүләрәк түрк-мүсәлман 

әһалисинә мәхсус торпагларда йерләшдирилмишләр. Гафгаз 

Археографийа Комиссийасынын Актларында верилмиш 

рәсми сәнәдләрдән дә мәлум олур ки, рус чаризми тәрәфин-

дән Ҝүней Гафгаз истила олунана гәдәр Азәрбайҹан ханлыг-

ларынын әразиләриндә йашайан хачпәрәст әһали, әсасән исә 

ермәниләр бу әразиләрдә йашайан сакинләрин чох ҹүзи бир 

һиссәсини тәшкил етмишләр. Беләки Гарабағ ханлығында 

йашайан 12 мин аиләдән 2,5 мини, Шамахы ханлығында 

йашайан 24 мин аиләдән 1,5 мини, Шәки ханлығы 

әразисиндә йашайан 15 мин аиләдән исә йалныз үчдә бири 

хачпәрәст албан (ермәни йох – А.П.) иди.1 

Русийа-Иран мүһарибәләри нәтиҹәсиндә Ҝүней 

Гафгаздакы Азәрбайҹан ханлыгларынын Русийайа 

бирләшдирилмәси нәтиҹәсиндә һәмин әразиләрдә йашайан 

түрк-мүсәлман әһалисинин бир һиссәсинин Иран вә 

Османлы империйасына мүһаҹирәти, Иран вә Османлы им-

перийасында олан ермәниләрин исә чар Русийасы 

                                                
1 Акты Кавказской Археографической комиссии. Т. IV, 1870, s. 38-39.  
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тәрәфиндән Ҝүней Гафгаза көчүрүләрәк түрк-мүсәлман 

әһалисинә мәхсус әразиләрдә йерләшдирилмәси мәсәләләри 

барәдә әлимиздә күлли мигдарда фактики материаллар вар. 

Русийа тәрәфиндән көчүрмәләр нәтиҹәсиндә Ирәван, 

Нахчыван вә Гарабағ ханлыгларынын әразиләриндә ермәни 

мәншәли әһалинин демографик вәзиййәтиндә баш вермиш 

дәйишикликләр буну бир даһа тәсдиг едир. Бу ишдә рус 

ордуларынын Гафгаза вә Ирана һүҹуму заманы она 

рәһбәрлик етмиш гаты шовинист рус һакимләри А.Јермолов 

вә И.Паскевичин етимадыны газанмыш ермәни ҝенерал вә 

забитләриндән В.Мадатов, Г.Лазарев, Ҝ.Корганов, 

В.Беһбудов, А.Аргутински вә башгаларынын ермәниләрин 

Ҝүней Гафгаза көчүрүләрәк мүсәлманлара мәхсус 

торпагларда йерләшдирилмәсиндәки роллары барәдә 

әтрафлы мәлуматлар вар. И.Паскевич тәрәфиндән Санкт-

Петербургдан дәвәт едиләрәк Тәбризә комендант тәйин 

едилмиш Г.Лазаревин бу ишдәки ролу хүсуси гейд олун-

мушдур. 1  Беләки Г.Лазаревин Тәбризә комендант тәйин 

олунмасы һаггында хәбәр йайылан кими Азәрбайҹан 

бөлҝәсиндәки бүтүн ханлыгларда йашайан ермәниләр онун 

йанына ҝәләрәк хаһиш едирләр ки, о, әлаһәзрәт Русийа 

императоруна чатдырсын ки, ермәниләр “О әлаһәзрәтин 

сәлтәнәтиндә йашамаға вә өлмәйә шад олардылар” вә йа 

“Биз Иранын чөрәйини йемәкдәнсә, Русийанын от-әләфини 

йемәйә үстүнлүк веририк!”2 вә с. 

Артыг 1829-ҹу илин 24 декабрында И.Паскевичә 

әтрафлы һесабат тәгдим едән Г.Лазарев үч ай йарым 

әрзиндә 8 миндән йухары аиләдән ибарәт 40 мин нәфәр 

ермәнинин Аразы кечәрәк Ирәван, Нахчыван вә Ордубадда 

                                                
1 Bu haqda Sergey Qlinka “Описание переселения армян аддербиджан-

ских в пределы России” kitabında әtraflı mәlumat verir (M., 1831). 
2 Yenә orada, s. 40, 69.  
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мәскунлашдыглары барәдә мәлумат верир.1 

1828-1829-ҹу илләрдә Русийа Османлы мүһарибәси 

заманы рус ордусуна рәһбәрлик едән И.Паскевич өлкәнин 

шәрг әйаләтләрини тутдугҹа һәмин әразиләрә ермәни 

мәншәли комендантлар тәйин едирди. Һәмин комендантлар 

исә бу әразиләрдә олан түрк-мүсәлман әһалисинә диван 

тутурдулар. 1829-ҹу илдә Русийа илә Османлы империйасы 

арасында Әдирнә мүгавиләси имзаландыгдан сонра түрк-

мүсәлман әһалийә гаршы төрәтдикләри ҹинайәтләрдән 

горхуйа дүшән 14 миндән йухары ермәни аиләси (84.600 

нәфәр) рус ордусунун көмәйи илә Османлы торпагларыны 

тәрк едәрәк Русийа әразисинә, әсасән исә Ҝүней Гафгаза 

көчүрүлүр.2 

Ҝүней Гафгаз Русийанын һакимиййәти алтына 

кечдикдән сонра И.Паскевичин тәшәббүсү илә кечмиш 

Ирәван вә Нахчыван ханлыгларынын әразисиндә ермәни 

вилайәти йаратмаг барәдә Русийа императору Ы Николай 

фәрман верди. 3  1829-ҹу илин апрелиндән 1832-ҹи илин 

майына гәдәр ермәни вилайәтинин камерал сийаһыйа алын-

масы иши апарылды. И.Паскевичин ҝөстәриши илә бу иш 

мүлки мүшавир И.Шопенә һәвалә олунду. О, топладығы 

материаллар әсасында өзүнүн “Ермәни вилайәтинин Русийа 

империйасына бирләшдирилән дөврдәки вәзиййәти” адлы 

ириһәҹмли әсәрини йазараг 1852-ҹи илдә Санкт-Петербург 

елмләр академийасынын мәтбәәсиндә чап етдирди.4 

И.Шопен өз китабында ермәниләр, ермәни вилайәти 

барәдә, үмумиййәтлә ермәниләрин бүтүн дүнйадакы сайы 

                                                
1 Yenә orada, s. 114. 
2 Geğemyants T. Ermәni hәrәkatının tarixi. Bakı, 1919, s. 42.  
3 Собрание актов, относящихся к образованию истории Армянского 

народа, т. I, 1829, s. 178-179. 
4 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в 

эпоху ее присоединения к Российской империи. Санкт-Петербург, 

1952.  
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барәдә ҝениш мәлумат верир. Бу китабда диггәти чәкән әсас 

факт одур ки, И.Шопен руслар тәрәфиндән ермәниләр бура 

көчүрүләнә гәдәр вә көчүрүләндән сонра онларын 

демографик дурумундакы дәйишикликләри айрыҹа тәһлил 

етмишдир. И.Шопен Русийа тәрәфиндән ермәниләрин Ҝү-

ней Гафгаза көчүрүләнә гәдәр вә көчүрүләндән сонра 

сайларыны айры-айрылыгда вермишди. О, ҝөстәрирди ки, 

бүтүн ермәни вилайәтиндә көчүрүлмәйә гәдәр ҹәми 4.428 

ермәни аиләси (25.151 нәфәр) олмушдур ки, онлардан да 

3.498 аилә (20.073 нәфәр) Ирәван әйаләтиндә, 530 аилә 

(2.690 нәфәр) Нахчыван әйаләтиндә, 400 аилә (2.388 нәфәр) 

исә Ордубад даирәсиндә йашамышдыр.1 

1828-1829-ҹу илләрдә Ирандан 6.946 ермәни аиләси 

(35.560 нәфәр), 1830-ҹу илә гәдәр исә Түркийәдән 3.682 

ермәни аиләси (21.666 нәфәр), ҹәми исә 3 ил әрзиндә Иран 

вә Түркийәдән 10.628 ермәни аиләси (57.226 нәфәр) 

Русийанын йаратдығы ермәни вилайәтинә көчүрүлмүшдүр.2 

Нәтиҹәдә артыг 1830-ҹу илдә бу вилайәтдә ермәни 

аиләләринин сайы 15.059-а (82.277 нәфәр) чатмышды. 

Бу ҝүн бир нәфәр дә олсун азәрбайҹанлы галмайан 

кечмиш Ирәван ханлығынын әразисиндә йарадылмыш 

Ирәван әйаләтиндәки әһалинин 1829-1832-ҹи илләрдә 

камерал сийаһыйа алынмасы мәлуматына әсасән йерли 

әһали арасында азәрбайҹанлы аиләләринин сайы 9.196 

(49.875 нәфәр), ермәни аиләләринин сайы исә 3.498 (20.073 

нәфәр) олмушдур. 1828-1830-ҹу илләрдә исә бу әразийә 

Ирандан  4.559 аилә (23.563 нәфәр), Түркийәдән исә 3.674 

аилә (21.639 нәфәр) көчүрүлмүшдүр. 3  Нәтиҹәдә үч ил 

әрзиндә Иран вә Түркийәдән йалныз Ирәван ханлығынын 

                                                
1 Yenә orada.  
2 Yenә orada, s. 539-540.    
3 Шопен И. Исторический памятник состояния Армянской области в 

эпоху ее присоединения к Российской империи, s. 635-638. 
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әразисиндә йарадылмыш Ирәван әйаләтинә 8.233 ермәни 

аиләси (45.202 нәфәр) көчүрүлмүшдү.1 

Үмумиййәтлә исә көчүрмәдән сонра ермәни 

вилайәтиндә ҹәми 31.201 аилә (164.450 нәфәр) олмушдур 

ки, онлардан да 16.078-и азәрбайҹанлы (81.749 нәфәр) вә 

15.059-у ермәни аиләси (82.377 нәфәр) иди.2 

Русийанын Ҝүней Гафгазда мүстәмләкәчилик 

сийасәтинин әсас мәгсәдләри рус тәдгигатчысы 

Н.Шавровун “Загафгазийада рус ишинә йени тәһлүкә” 3 

китабында өзүнүн ҝениш әксини тапмышды. О, йазырды: 

“Биз Загафгазийада мүстәмләкәчилик фәалиййәтимизи ора-

йа руслары көчүрмәклә дейил, башга диндән онлары 

көчүрмәклә башладыг... 1826-1828-ҹи илләрдә ики ил давам 

етмиш мүһарибә гуртардыгдан сонра 1828-ҹи илдән 1830-ҹу 

илә кими Загафгазийайа Ирандан 40 миндән йухары, 

Түркийәдән исә 84.600 нәфәр ермәни көчүрдүк вә онлары 

Јелизаветпол вә Ирәван губернийаларынын ермәни 

әһалисинин чох ҹүзи олдуғу ән йахшы дөвләт торпагла-

рында йерләшдирдик”.4 

Әлбәттә бу ермәниләрин Ҝүней Гафгаза илк ахыны 

иди. Бу ахын сонралар бир әсрә йахын ардыҹыл олараг 

давам етмишдир. Н.Шавровун йаздығы кими ХХ әсрин 

әввәлләриндә Ҝүней Гафгазда йашайан 1 милйон 300 мин 

ермәнинин бир милйондан чоху йерли әһали олмайыб, 

Русийа һакимиййәт органлары тәрәфиндән бурайа 

көчүрүләнләр иди.5 

Мараглыдыр ки, Русийа империйасында бурахылмыш 

                                                
1 Yenә orada, s. 638. 
2 Yenә orada, s. 639-642. 
3  Шавров Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. Предстоящая 

распродажа Мугани инородцам. Санкт-Петербург, 1911. 
4 Yenә orada. 
5 Шавров Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. Предстоящая 

распродажа Мугани инородцам, s. 59. 
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статистик һесабат вә мәлуматлар, хүсусилә йарым әсрдән 

йухары мүддәтдә нәшр олунан “Кавказский календарь» 

мәлумат китабларында, 1897-ҹи илдә биринҹи Үмумрусийа 

сийаһыйа алманын нәтиҹәләринә даир нәшрләрдә индики 

Ермәнистан Республикасынын әразисиндә азәрбайҹанлылар 

йенә дә әһалинин әсас һиссәсини тәшкил етмишләр. 

Бу әразиләрдәки азәрбайҹанлы әһалинин сай 

тәркибинин сүрәтлә азалмасында көклү дәйишикликләр 

1918-1920-ҹи илләрдә бәднам Дашнаксүтйун партийасынын 

йаратдығы Арарат Республикасы заманындан 

башламышдыр. 

б) ХIХ әсрин сонларында йарадылмыш 

милләтчи ермәни партийалары вә онларын 

түрк-мүсәлманлара гаршы әрази иддиалары  

 
Гәрби Авропа вә Русийада демократик һәрәкат вә 

ингилаби йүксәлишләрин тәсири алтында Ҝүней Гафгаза 

көчүрүлмүш ермәниләр дә артыг ХIХ әсрин 80-90-ҹы 

илләриндә сийаси ҹәһәтдән тәшкилатланмаға башлайырлар. 

Илк олараг 1885-ҹи илдә ермәниләр Вйанада “Арменакан”, 

1886-ҹы илдә Ҹеневрәдә “Һнчаг”, 1890-ҹы илдә Тифлисдә 

йаратдыглары “Дашнаксүтйун” террорчу тәшкилатларынын 

гаршыларында гойдуглары башлыҹа мәгсәд үч дөвләтин Ру-

сийа, Түркийә вә Иранын әразиләриндә йашайан бүтүн 

ермәниләри өз байраглары алтында бирләшдирәрәк “Бөйүк 

Ермәнистан” йаратмаг идейасы иди. Әлимиздә олан күлли 

мигдарда сәнәд вә материалларын тәһлили сайәсиндә белә 

бир үмуми нәтиҹәйә ҝәлирик ки, йарандыглары илк ҝүндән 

радикал террорчулуг мөвгейини тутан бу партийаларын 
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ХIХ әсрин ахырларындан башлайараг башга халглара, 

хүсусилә түрк сойундан олан халглара гаршы төрәтдикләри 

ганлы ҹинайәтләр өз дәсти-хәттинә, ҹоғрафи әһатәсинә вә 

гәддарлыг дәрәҹәләринә ҝөрә тарихдә бу гәбилдән олан 

һадисәләр сырасында хүсусилә сечилир. Ермәни милләтчи 

партийаларынын, хүсусилә “Дашнаксүтйун”ун террор вә 

тәхрибат характерли әмәлләри бүтүн Ҝүней Гафгазы, 

Османлы империйасынын Анадолу вә Авропа һиссәсини, 

Иранын Азәрбайҹан түркләринин йашадыглары әразиләри 

әһатә едирди. 1909-ҹу ил апрелин 15-дә “Дашнаксүтйун” 

партийасынын фәалиййәти илә әлагәдар Гафгаз ҹанишини 

дәфтәрханасынын Бакы шәһәр рәисинә ҝөндәрдийи мәлу-

матда дейилирди: “Дашнаксүтйун” “Азад бөйүк 

Ермәнистан”ы бәрпа етмәк мәгсәди ҝүдәрәк истәйинә 

чатмаг үчүн әсас үсуллардан бири кими өз програмында 

үмуми силаһлы үсйан вә өзүнүн низами ордусуну йаратмаг 

йолуну сечиб. “Дашнаксүтйун” зинворлардан (әсҝәрләрдән 

– А.П.) ибарәт өз ордусуну йаратмаг ишинин әсасыны һәлә 

16 ил бундан әввәл, 1892-ҹи илдә өзүнүн биринҹи 

гурултайы заманы гойуб. Партийанын вәсаити һесабына бу 

ордуйа зинворлар ҹәлб етмәк вә онлары силаһландырмаг 

иши бу ҝүнә гәдәр дә мүнтәзәм сурәтдә давам едир”.1 
Әсасы Русийа әразисиндә вә Русийа тәбәәләри 

тәрәфиндән гойулан ермәни милләтчи партийалары ХIХ 

әсрин 90-ҹы илләриндән Түркийәнин Сасун, Ван, Әрзурум 

вә диҝәр вилайәтләриндә фитнәкарлыглар төрәдәрәк 

гырғынлар тәшкил едирләр. Русийанын Ван вә Әрзурум-

дакы баш консулу В.Майевски, ермәни кешиши 

Т.Ҝеғемйанс вә башгаларынын вердикләри мәлумата ҝөрә 

бу әразиләрдәки милли гырғынларын тәшәббүскарлары 

ермәни милләтчиләри, хүсусилә Русийадан Түркийәйә 

                                                
1 ARDTA: f. 524, siy. 1, iş 57, vәr. 7.  
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ҝедән ермәни комитәчиләри олмушлар. 

Мараглыдыр ки, һәм В.Майевски, һәм дә Т.Ҝеғемйанс 

ермәниләр арасында милләтчилик тәблиғатынын 

йайылмасында ермәни руһаниләринин вә ермәни 

килсәсинин ролуну да хүсусилә вүрғуламышлар. 

В.Майевски йазырды: “Онларын (ермәни кешишләринин – 

А.П.) дини фәалиййәти олдугҹа ҹүзидир. Лакин бунун 

әвәзиндә онлар һәмишә милләтчилик идейаларыны һимайә 

етмәк зәмининдә әлләриндән ҝәләни әсирҝәмәдән сәйлә 

чалышырлар... Ермәниләр арасында милләтчилик 

идейалары йүзилликләр әрзиндә бир-бириндән узаг, лакин 

сайсыз-һесабсыз монастырларын һимайәси алтында 

олмушдур”.1 

Јелизаветпол губернатору А.Качалов 1907-ҹи ил 

августун 9-да “Дашнаксүтйун” партийасынын фәалиййәти 

илә бағлы ҝениш мәлумат һазырламышды. 2  Бурада 

дашнакларын ермәниләр арасында милләтчилик 

тәблиғатынын әсас тәшкилатчылары олмалары, сосиал-

демократийа идейаларына хәйанәти вә с. мәсәләләрә 

мүнасибәтләри әтрафлы тәһлил олунур.  

Јелизаветпол губернаторунун мәлуматындан һәм 

Гафгаз ҹанишини дәфтәрханасынын хүсуси шөбәсиндә, һәм 

дә Русийа Дахили Ишләр Назирлийи полис 

департаментиндә һазырланмыш арайыш вә очеркләрдән 

әтрафлы истифадә олунмушдур.3 

Өз мәлуматында Јелизаветпол губернатору йазырды: 

“Милләтчилик ермәни халгынын чох дәринләрдән ҝәлән 

башлыҹа милли хүсусиййәтдир. Һәр бир ермәни өзүнү 

                                                
1 Rusiyanın Van vә Әrzurumdakı baş konsulu V.Mayevskinin xatirәlәri. 

Bakı, 1994, s. 11. 
2 RFDTA: f. 821, siy. 7, iş 290, vәr. 38-49. 
3 Bax: ARDTA: f. 524, siy. 1, iş 57, vәr. 3-9; Дашнаки (из материалов 

департамента полиции). Баку, 1990. 
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һамыдан – русдан, ҝүрҹүдән, татардан (азәрбайҹанлыдан – 

А.П.) йүксәк, ағыллы, биҹ, хейирхаһ вә баҹарыглы һесаб 

едир... Милләтчилик, өз дининә, дилинә сәдагәт, аҹҝөзлүк, 

еһтийатлылыг, һәр шейә гадир, пула инам, вар-дөвләт вә ка-

питал гаршысында сәҹдәни култ дәрәҹәсинә галдырмаг – 

бах будур ермәни хисләтинин башлыҹа хүсусиййәтләри”.1 

1903-ҹү ил ийунун 12-дә ермәни килсәләринә мәхсус 

әмлакын мүсадирәсинә даир рус чары тәрәфиндән 

имзаланмыш фәрмандан истифадә едән “Дашнаксүтйун” 

синфи мәнсубиййәтиндән асылы олмайараг бүтүн ермәни 

халгыны – кәндлиләри, фәһләләри, мүлкәдарлары, 

сәрмайәдарлары, тәләбәләри, руһаниләри, ермәни 

милләтиндән олан дөвләт гуллугчуларыны белә өз 

әтрафында бирләшдирир. 

Бу илләр әрзиндә Ҝүней Гафгазда һөкумәтә гаршы елә 

бир алчаг һәрәкәт олмамышдыр ки, ермәниләр ону 

алгышламасын, ону һәйата кечирмәк үчүн пул сәрф 

етмәсинләр. А.Качалов йазырды ки, һәр ҹүр авара, гулдур, 

башкәсән, адам өлдүрән әҝәр Русийанын әлейһинә идисә о 

ермәни варлысынын имарәтиндә, йохсулун касыб ко-

масында, монастырларын исә күнҹүндә ән әзиз гонаг кими 

гәбул едилирдиләр.2 

Һәмин ил Ҝүней Гафгазда ермәниләр тәрәфиндән 

йүзләрлә ҹинайәтләр төрәдилир. Бир сыра уҹгар бөлҝәләрдә 

онлар һакимиййәти әлә кечирмиш, гатарлары, дәмир вә 

шосе йолларыны; көрпүләри дағытмыш вә партлатмышлар; 

йүксәк рүтбәли дөвләт мәмурлары полис вә жандарм 

нүмайәндәләри (Әлиханов, Накашидзе, Андрейев, Быков, 

Сахаров вә б.) ермәни террорунун гурбаны олмушлар. Јели-

заветпол губернатору йазырды ки, өзү дә бу гәтлләр 

“ағлаҝәлмәз дәрәҹәдә һәйасызлыгла, издиһамла вә 

                                                
1 RFDTA: f. 821, siy. 7, iş 290, vәr. 38. 
2 RFDTA: f. 821, siy. 7, iş 290, vәr. 39. 
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мүхтәлиф зүмрәләрдән олан ермәни ҝүруһунун ҝөзләри 

гаршысында һәйата кечирилирди. Лакин онларын арасында 

һеч вахт гатили ифша едә биләҹәк бир нәфәр дә олсун белә 

шаһид тапылмырды”.1 

Бу илләр әрзиндә Ҝүней Гафгазда “Дашнаксүтйун” 

партийасынын йаратдығы зинворлар ордусу барәдә 

Јелизаветпол губернатору йазырды: “Загафгазийа 

һүдудларында әсасән Түркийәдән гачмыш ермәниләрдән вә 

йерли башкәсәнләрдән ибарәт әлиндән адам өлдүрмәк вә 

зор ишләтмәкдән  башга һеч бир иш ҝәлмәйән, лакин 

партийа һесабына йүксәк мааш алан (ән ашағы рүтбәли 

зинворлар илдә 300 рубл) йүз мин нәфәрлик (сечмә 

бизимдир – А.П.) зинворлар ордусуну сахламаг иши 

чәтинләшир”.2 

Белә бир шәраитдә “Дашнаксүтйун” вәзиййәтдән 

чыхмаг, өз нүфузуну горумаг үчүн Ҝүней Гафгазда, 

хүсусилә пролетар Бакысында ҝенишләнән сосиал-демократ 

һәрәкатына гошулмаға, ермәниләр арасында сосиал-

демократийа идейаларыны йаймаға башлайыр. Јелизаветпол 

губернатору “Дашнаксүтйун”ун бу ҹүр икиүзлү сийасәтини 

сосиал-демократийа идеолоҝийасына гаршы ән бөйүк хәйа-

нәт һесаб едирди. О, йазырды: “Милләтчилик – ермәни үчүн 

елә бир башлыҹа амилдир ки, һәтта гыса бир мүддәтә дә 

олса, онларын бундан имтина едә биләҹәйини тәсәввүрә 

белә ҝәтирмәк мүмкүн дейил... Садә ермәнини инандырмаг 

ки, татар (азәрбайҹанлы – А.П.) пролетары она идейаҹа даһа 

йахындыр, нәинки истисмарчы ермәни буржуа нү-

майәндәси, садәҹә олараг ағыласығмазды”.3 

“Дашнаксүтйун” партийасынын фәалиййәти һаггында 

1909-ҹу ил апрелин 15-дә Гафгаз ҹанишини дәфтәрханасы 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 38. 
2 RFDTA: f. 821, siy. 7, iş 290, vәr. 41. 
3 RFDTA: f. 821, siy. 7, iş 290, vәr. 38. 



Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları,  

soyqırımları və deportasiyalar      

 
- 19 - 

тәрәфиндән Бакы шәһәр рәисинә ҝөндәрилмиш мәлуматда 

исә билдирилирди ки, Русийада ингилаби һәрәкатын 

тезликлә йатырылмасы нәтиҹәсиндә ермәниләрин “Бөйүк 

Ермәнистан”ын бәрпасы ниййәтләри баш тутмады. Белә ол-

дугда онлар Ҝүней Гафгазда азәрбайҹанлылара гаршы 

ҝениш тәблиғат кампанийасына башлайырлар. Нәтиҹәдә 

1905-ҹи илин февралында Бакыда ермәниләр тәрәфиндән 

гызышдырылан ермәни-азәрбайҹанлы мүнагишәси тезликлә 

бүтүн Ҝүней Гафгазы бүрүйәрәк ермәни-азәрбайҹанлы 

гырғынына чеврилди. Өзләри тәрәфиндән төрәдилдийинә 

бахмайараг, “Дашнаксүтйун” башда олмагла, Ҝүней 

Гафгаздакы ермәни мәтбуаты бу һадисәдән 

азәрбайҹанлылара гаршы ҝениш тәблиғат кампанийасына 

башлайыр вә халгымызын үнванына һәр ҹүр бөһтанлар 

уйдурурдулар. Гафгаз ҹанишини дәфтәрханасы хүсуси шө-

бәси тәрәфиндән һазырланмыш мәлуматда дейилирди ки, бу 

гырғындан ермәниләр өз хейирләри үчүн мәһарәтлә 

истифадә едә билдиләр. Белә ки, онлар Ҝүней Гафгазда 

ермәниләрлә-азәрбайҹанлылар йашайан әразиләр арасында 

мүәййән гәдәр сәрһәдләр – буфер зоналар йарада билдиләр 

вә чох заман өз торпагларыны азәрбайҹанлыларын торпаг-

лары һесабына ҝенишләндирирдиләр. Мүнагишә 

нәтиҹәсиндә азәрбайҹанлыларын бошалтдығы торпагларда 

исә Түркийәдән вә гисмән дә Ирандан ҝәлән ермәниләри 

йерләшдирирдиләр.1 

Русийа хариҹи ишләр назирлийи полис 

департаментинин мәлуматында исә ҝөстәрилирди ки, 

Јелизаветпол, Ирәван губернийалары вә Гарс вилайәтиндә 

мүсәлманларын ҹанларыны гуртармаг үчүн мәҹбурән 

бошалтдыглары торпагларда 5-6 ил әрзиндә Түркийәдән вә 

гисмән дә Ирандан ҝәлмиш йарым милйона йахын ермәни 

йерләшдирилмишдир ки, онлардан да 200 мин нәфәрдән 

                                                
1 ARDTA: f. 524, siy. 1, iş 57, vәr. 3. 
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чоху артыг Русийа тәбәәлийини гәбул етмишдир.1 

Јаранмыш шәраитдән истифадә едән “Дашнаксүтйун” 

партийасынын 1907-ҹи илдә кечирилмиш ЫВ гурултайында 

гәбул едилмиш гәрара әсасән Русийада, хүсусилә Ҝүней 

Гафгазда гисмән ҝизли мүбаризә формасына кечир. Онлар 

өз һәрәкатларынын истигамәтини дәйишәрәк дашнак 

силаһлы дәстәләрини йенидән гурур, хүсусилә, ону шәрг 

әйаләтләриндә иғтишашлар төрәтмәйә йөнәлдир. Һәтта 

1913-ҹү ил октйабрын 15-дә Ҹеневрәдә кечирилмиш 

гурултайында “Дашнаксүтйун” партийасынын гәбул етдийи 

гәрарлардан бири ермәни мәкри вә икиүзлүлүйүнә әйани 

сүбутдур. 2  Бу гәрара ҝөрә “дашнаксүтйун” партийасынын 

“Панисламист емиссарлары ады алтында Гафгаза ҝөндәр-

дийи өз адамлары” мүсәлманлар арасында “Русийайа гаршы 

наразылыглар йаратмалы вә онлары үсйана тәһрик етмәли 

иди”. 

Бу һалда “Русийа һөкумәти мүсәлманлара гаршы 

репрессийа тәтбиг едәр вә мүсәлман күтләләри зәифләйәр. 

Белә оларса, бир тәрәфдән ермәниләр “мүсәлманларын 

мүгавимәти илә растлашмайаҹаглар, диҝәр тәрәфдән исә 

ермәниләрә гаршы Гафгаз мүсәлманлары илә Анадолу 

түркләринин бирҝә фәалиййәт ҝөстәрмәси тәһлүкәси арадан 

галхаҹаг”.3 

Јухарыда ҝәтирилән чохлу фактлардан да мәлум олур 

ки, Русийа хәфиййә органларынын “Дашнаксүтйун” вә 

диҝәр ермәни партийаларынын програмлары барәдә 

кифайәт гәдәр мәлуматлары  вар иди. Бу програмларда 

ермәниләрин тәкҹә Түркийәйә, Ҝүней Гафгаздакы түрк-

мүсәлман әһалисинә гаршы дейил, һәм дә чар һакимиййәт 

органынын өзүнә гаршы йөнәлдилмишди. Онда суал 

                                                
1 Дашнаки. Баку,  1990, s. 11.  
2 ARDTA: f. 524, siy. 1, iş 58, vәr. 2. 
3 Yenә orada. 
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йараныр: Русийа өзүнә гаршы бу ҹүр дүшмәнчилик 

сийасәтинә нийә белә лойал мүнасибәт бәсләйир вә бүтүн 

ермәни шылтаглыгларына нийә дөзүрдү? Буна әсас сәбәб 

ҹәнуба доғру, хүсусилә, Османлы империйасы вә Ирана 

гаршы ишғалчылыг сийасәти йеридән чар Русийасы 

ермәниләри даим еһтийатда сахлайырды. Биринҹи дүнйа 

мүһарибәси заманы Османлы империйасы илә Русийа 

ордулары арасында Гафгаз ҹәбһәсиндәки һәрби 

әмәлиййатлар заманы рус ордусу сыраларында хидмәт едән 

ермәниләрин түрк мүсәлман халгларына гаршы 

төрәтдикләри вәһшиликләр буну бир даһа сүбут етди. Ону 

да гейд етмәк лазымдыр ки, 1917-ҹи ил октйабр 

чеврилишинә гәдәр һәм Инҝилтәрә, һәм дә Русийа ермә-

ниләрдән истифадә едәркән онларын бу “хидмәтләринә” 

ҝөрә “Бөйүк Ермәнистан” йаратмаг идейасыны реаллаш-

дырмагда онлара көмәк едәҹәкләринә сөз вермәләринә 

бахмайараг, өз истәдикләринә наил олдугдан сонра 

вердикләри вәди йаддан чыхармышлар. 

 

 

 
ҹ) 1905-1906-ҹы илләрдә ермәниләрин Ҝүней 

Гафгазда түрк-мүсәлман әһалисинә гаршы 

силаһлы тәҹавүзү  
 

 

1810-ҹу илдә Бакы галасы вә онун әтрафында йашайан 

2.235 нәфәр сакиндән йалныз 55 нәфәри,1 1860-ҹы илдә исә 

11.570 нәфәр сакиндән 655 нәфәри 2  ермәни иди. Бакыда 

                                                
1 Акты Кавказской Археографической Комиссии, т. IV, Тифлис, 1870, s. 

37-43. 
2 Тагиев Ф.А. История города Баку в первой половине XIX века (1806-
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нефт сәнайесинин сүрәтлә инкишафы илә әлагәдар олараг 

ХIХ әсрин 70-ҹи илләриндән онларын Бакыйа ахыны 

сүрәтләнир. 1905-ҹи ил Бакы шәһәри вә губернийасында 

баш вермиш ермәни-азәрбайҹанлы гырғынларыны тәһгиг 

едән сенатор Кузминскинин гейд етдийи кими ермәниләрин 

Бакыйа күтләви ахыны ХIХ әсрин сон 10-15 или әрзиндә 

хүсусилә артмыш, һазырда (йәни 1905-ҹи илдә – А.П.) 

онлар шәһәр әһалисинин 18%-ни тәшкил етмишләр”.1 

Кузминскинин һесабатында ҝөстәрилирди ки, Бакыйа 

ахышан ермәниләр тез бир заманда бурада нефт сәнайеси, 

тиҹарәт вә банк иши саһәсиндә үстүнлүйү әлә кечирирләр. 

Гыса мүддәтдә ири капиталистләрә чеврилмиш ермәниләр 

нефт иши саһәсиндә һәтта һаким мөвге тутурлар. 

ХIХ әсрин әввәлләриндә Бакыда нефт сәнайесинин 

сүрәтлә инкишафы вә пролетар синфинин сүрәтлә артмасы 

илә әлагәдар олараг бурада рус сосиал-демократ вә 

сосиалист ингилабчылары илә йанашы, ермәниләрин дә бу 

йөнлү һнчаг вә дашнаксүтйунчулардан ибарәт сосиал-

демократ вә сосиал-ингилабчы фәһлә партийалары 

йараныр.4 Ермәниләрин йаратдыглары бу партийалар 

диҝәрләриндән тәкҹә програмлары илә дейил, һабелә 

өзләринин йаранма тарихләри, һәрәкәт истигамәтләри илә 

дә фәргләнирдиләр. Кузминскинин һесабатында ҝөстәри-

лирди ки, дашнаксүтйун хадимләри ермәниләр арасында 

фәал тәблиғат иши апарыр, имкан дахилиндә онлары 

силаһландырараг дөйүш дружиналары йарадыб “Түркийәйә 

ҝөндәрәрәк дәфәләрлә орада дөйүш әмәлиййатлары һәйата 

                                                                                                     
1859). Баку,  1999, s. 54-55.  

1 Всеподданейший отчет о произведенной в 1905 году по высочайшему 

повелению сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской 
губернии. 1905, s. 78. 

4 Yenә orada, s. 31. 
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кечирмишләр”.5 О, гейд едирди ки, 1903-ҹү илин ийунунда 

ермәни килсәсинә мәхсус әмлакын мүсадирәсинә даир чар 

фәрманындан сонра “дашнаксүтйун” әввәлләр Түркийәйә 

гаршы йөнәлтдийи фәалиййәтини артыг Русийайа вә рус 

һакимиййәтинә гаршы чевирир.1 

1905-1906-ҹы илләр ермәни-азәрбайҹанлы гырғыны 

илк олараг Бакы шәһәриндә башлады. 1905-ҹи ил февралын 

6-да Бакынын мәркәзиндәки ермәни килсәсиндә ибадәт 

гуртардыгдан сонра килсә әтрафында топлашмыш 

ермәниләр орадан кечән Бакы сакини Аға Рза Бабайеви 

гәтлә йетирди. Бу һадисә тәкҹә Бакыны дейил, бүтүн Ҝүней 

Гафгазы бүрүйәрәк минләрлә инсанын һәйатына сон гойан, 

инсанлары тәхминән ики илә йахын бир мүддәт дә бөйүк 

мәшәггәт вә мәһрумиййәтләрә дүчар едән ҝенишмигйаслы 

ермәни-азәрбайҹанлы гырғыны үчүн бәһанә олду.2 

1905-ҹи ил февралын 6-9-да Бакыда баш вермиш 

ермәни-азәрбайҹанлы гырғыны барәдә Бакы губернатору 

кнйаз М.Накашидзе ҝениш мәрузә һазырлайараг һәмин ил 

февралын 28-дә Гафгаз ҹанишининә вә Русийа дахили 

ишләр назирлийинә ҝөндәрди.3 Мәрузәдә февралын 7-9-да 

Бакы һадисәләри заманы өләнләр барәдә там олмайан мә-

лумат вериләрәк ҝөстәрилирди ки, итки ҝөстәриләнләрдән 

даһа чохдур. Өлүләрин чоху ҝизләдилир. Өзү дә 

ҝизләдилмиш өлүләрин әксәриййәти мүсәлманлара аид иди. 

Чүнки онлар өлүләрини вә йаралыларыны ҝизләдирдиләр ки, 

мейитләри йармасынлар.4 

Бу һадисәләр заманы шәһәрдә һәйат демәк олар ки, 

дайанмыш, дүканлар, клублар, тәдрис мүәссисәләри 

                                                
5 Yenә orada. 
1 Yenә orada, s. 32. 
2 ARDTA: f. 484, siy. 3, iş 4, vәr. 87. 
3 Yenә orada, s. 114-122. 
4 Yenә orada, s. 118. 
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бағланмыш, файтон вә конкалар ишләмирди. Јалныз 

февралын 9-да Бакы губернатору М.Накашидзенин 

иштиракы илә һәр ики халгын нүмайәндәләринин шәһәри 

долашараг сүлһә чағырышындан сонра гырғын 

дайандырылды. М.Накашидзе өз мәрузәсиндә йазырды: 

“ермәниләр бу һадисәләри өзләри башладыглары һалда, 

шайиәләр йайырлар ки, ҝуйа бу һадисәләр заманы йазыг 

ермәниләр инзибати идарәләрин вә башгаларынын бәд 

әмәлләринин ҝүнаһсыз гурбанларына чеврилмишләр”.1 

Мәрузәдә “Дашнаксүтйун” партийасы вә ермәни 

мәтбуатынын ермәни-мүсәлман гырғынына мүнасибәтини 

билдирән губернатор һәмин “шәрәфсиз инсанларын өз 

мәгсәдләринә чатдыгларыны” гейд едәрәк йазырды: “Өз 

рәзил шайиәләрини шифаһи вә мәтбуат васитәси илә бүтүн 

дүнйайа йайараг, ермәни әһалисини о дәрәҹәдә дөвләт гул-

лугчулары вә инзибати идарә ишчиләринә гаршы 

гоймушлар ки, онларын һәр бири өзүнү даим тәһлүкәдә 

һисс едир”.2 

Ермәниләр һәмин ил майын 11-дә Бакы губернатору 

М.Накашыдзени гәтлә йетирдиләр. 3  1905-ҹи илдә Бакыда 

икинҹи дәфә августун 20-дән сентйабрын орталарына гәдәр 

ермәни-азәрбайҹанлы гырғыны йенидән давам етди. 

Бакы шәһәри полисмейстеринин Бакы шәһәр 

мүвәггәти ҝенерал-губернаторуна ҝөндәрдийи рапортларда 

һәмин илин август-сентйабр айларында Бакыда баш вермиш 

ермәни азәрбайҹанлы гырғыны барәдә әтрафлы мәлумат 

верилир.4 

                                                
1 Yenә orada, s. 121. 
2 Yenә orada,  vәr. 122. 
3  Әtraflı bax: Шубинский П.П. Убийство князя М.А.Накашидзе (из 

воспоминаний очевидца) // Azәrbaycan Tarixi Muzeyi – 80. Баку,  2001, 
s. 308-347. 

4 ARDTA: f.484, siy.1, iş 47, vәr. 104-105; siy. 3, iş 30, vәr. 178-188 vә s. 
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1905-ҹи ил сентйабрын 10-да ермәниләр вә 

азәрбайҹанлылар арасында барышыг йаратмаг мәгсәдилә 

Гафгаз ҹанишини И.Воронтсов-Дашков Бакыйа ҝәлди. 

Һәмин ил сентйабрын 14-дә саат 12-дә ермәниләрин вә 

азәрбайҹанлыларын мин нәфәрдән йухары габагҹыл 

зийалыларынын вә дин хадимләринин рәһбәрлийи илә 

Бакынын Дума мейданына топлашдылар. Бурада губернийа 

газиси М.М.Мирҹәфәрзадә, ермәни кешиши вә мүвәггәти 

ҝенерал-губернатор халга мүраҹиәтлә онлары сүлһә 

чағырырлар.1 

Барышыг шәртләрини һазырламаг үчүн һәр ики 

тәрәфин тәклифләри барәдә архивләримиздә кифайәт гәдәр 

сәнәдләр мүһафизә олунур. Данышыглар апармаг үчүн 

тәрәфләрин нүфузлу шәхсләриндән ибарәт комиссийа 

йарадылды. Онларын арасында интенсив данышыглар вә 

йазышмалар ҝедир. 1906-ҹы илин февралында һәр ики 

милләтин нүмайәндәләринин Гафгаз ҹанишини вә онун 

мүавинләринин иштиракы илә Тифлисдә кечирилмиш сүлһ 

данышыглары барәдә М.С.Ордубадинин “Ганлы сәнәләр”2 

вә В.Майевскинин “Гафгазда ермәни-татар (азәрбайҹанлы – 

А.П.) иғтишашы ермәни мәсәләсинин бир мәрһәләси кими”3 

китабларында өз әксини тапмышдыр. Һәр ики халгын 

нүмайәндәләринин иштиракы илә һәмин мәсәләләрин 

мүзакирәси заманы ермәниләр ич үзләрини ачараг өзләрини 

бир даһа ифша етмишләр. 

1905-1906-ҹы илләрдә ермәниләрин төрәтдикләри 

ермәни-азәрбайҹанлы гырғынына аид рәсми сәнәдләр 

әсасән Бакы шәһәриндә баш вермиш һадисәләри әкс 

                                                
1 Yenә orada, s. 61-73. 
2 Bu kitab Ә.Bağırov tәrәfindәn әrәb әlifbasından tәbdil olunaraq 1991-ci ildә 

“Qanlı illәr” adı ilә yenidәn nәşr olunmuşdur. 
3 Маевский В.М. Армяно-татарская смута на Кавказе как один из фази-

сов армянского вопроса. Баку, 1993. 
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етдирир. Ҝүней Гафгазын диҝәр бөлҝәләриндә бу һадисәләр 

барәдә рәсми сәнәдләр, демәк олар ки, горунуб сах-

ланылмамышдыр. Һәмин дөврдә Ҝүней Гафгазда ермәни-

азәрбайҹанлы мүнасибәтләрини йазычы-журналист 

М.С.Ордубадинин топладығы сәнәд вә материаллар 

әсасында гәләмә алдығы вә 1911-ҹи илдә нәшр олунан 

“Ганлы сәнәләр”, 1  М.М.Нәввабын “1905-1906-ҹы илләрдә 

ермәни-мүсәлман давасы”2 китабларында, һабелә о дөврүн 

дөври мәтбуатында дәрҹ олунмуш хәбәрләр вә мәгаләләрдә 

әкс олунмушдур. 

“Ганлы сәнәләр” әсәринә мүгәддимәсиндә 

М.С.Ордубади өз китабыны сәнәдләр вә сорғусуна әсасән 

она “йетишмиш 245 мәктуб, дашнаксүтйун партийасынын 

фәалиййәтинә даир дөрд йүздән артыг мәлумат” әсасында 

йаздығыны гейд едир.3 

Мир Мөһсүн Нәвваб исә йазырды ки, Русийа дөвләти 

Гафгаз мәмләкәтинә һаким олдугдан сонра һәр йердә 

сакитлик йаранды. Һеч бир милләт бир-биринә һүҹум 

етмирди. “Хүсусән ермәниләрлә мүсәлманлар арасында чох 

вахт мәһәббәт вә достлуг олуб, бир-бири илә алыш-вериш 

едибләр... Әфсуслар олсун ки, ермәни тайфасынын инди 

тәбиәти дәйишиб. Заһирләри илә батинләри бир дейил. 

Заһирән өзләрини дост кими ҝөстәрсәләр дә, батинләри 

әдавәтлидир. Өзләри дә ҝөрүрләр ки, тәбиәтләринин бу ҹүр 

әдавәтли олмасындан һәмишә зәрәр чәкирләр”.4 

Тәәссүфләр олсун ки, узун илләр ермәниләрлә бир 

шәһәрдә йашайан М.М.Нәвваб ермәни мәкрини вахтында 

һисс едә билмәмиш, онларын бу ҹүр дәйишмәсинин 

                                                
1 Ordubadi M.S. Qanlı illәr, Bakı, 1991.  
2 Mir Möhsün Nәvvab. 1905-1906-cı illәrdә ermәni-müsәlman davası. Bakı, 

1993. 
3 M.S.Ordubadi. Qanlı illәr, s. 8. 
4 Mir Möhsün Nәvvab. 1905-1906-cı illәrdә ermәni-müsәlman davası.  
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сәбәбини “Ирәван шәһәри ермәниләринин чох кинли, 

әдавәтли, тәкәббүрлү, худпәсәнд вә хәмирләринин фитнә-

фәсадла йоғурулмуш адамлар олмасында” ҝөрмүшдү.1 

М.С.Ордубади, М.М.Нәвваб вә дөври мәтбуат 

материаллары әсасында ермәниләрин 1905-1906-ҹы илләрдә 

Бакы илә йанашы Ҝәнҹә, Нахчыван, Шуша, Ҹәбрайыл, 

Зәнҝәзур, Ирәван, Ечмиәдзин (Үчкилсә), Тифлис, Газах, 

Ордубад, Охчу-Шәбәдәк вә башга йерләрдә төрәтдикләри 

гырғынлар барәдә әтрафлы мәлуматлар верилир. Материал-

ларын тәһлили әсасында белә бир нәтиҹәйә ҝәлирик ки, о 

йердә ки, ермәниләрә ачыг мүгавимәт ҝөстәрилирди, һәмин 

йерләрдә һәм силаһ-сурсат, һәм дә сай вә тактики һазырлыг 

ҹәһәтдән түрк-мүсәлманлардан үстүн олмаларына 

бахмайараг, ермәниләр чохлу итки вермәклә йанашы, һәм 

дә ағыр мәғлубиййәтә уғрайырдылар. Ермәниләрин 

Нахчыван гәзасындакы мәғлубиййәти, йахуд Ирәван 

гәзасынын Мәнкус кәндинин әһалиси ермәни һүҹумуну 

ҝөрәрәк гачаркән, 50 йашлы Новруз Казым оғлунун 

гачанлара мүраҹиәтлә: “Оғланлар! Һара гачырсыныз? 

Истәйирсиниз бу гачмагла бизи, Гафгаз мүсәлманларыны, 

башга милләтләрин йанында башы ашағы едәсиниз?! Мәҝәр 

бу гачмагла ермәниләр сизи бағышлайаҹаглар?! Хейр! 

Хейр! Бунларын габағындан гачдыгҹа даһа да ҹүрәтли олуб 

бизә вә бизим аиләмизә һеч бир әсрдә инсанлара рәва 

ҝөрүлмәмиш һөрмәтсизликләр йетирәҹәкләр. Мәҝәр, бунлар 

һаман ермәниләр дейил ки, бир ил әввәл мән бармағымла 

һәрәкәт едәндә аз галырдылар Гырхбулаг маһалындан 

чыхыб гачсынлар. Инди сизә нә олуб ки, аҹиз арвадлара го-

шулуб гойун сүрүсү кими бунларын габағындан 

гачырсыныз. Сиз гачырсыныз, гачын! Мән тәнһа бу ермәни 

алайларынын гаршысында мүдафиә мөвгейиндә дуруб ҹан 

                                                
1 Mir Möhsün Nәvvab. 1905-1906-cı illәrdә ermәni-müsәlman davası, s. 19. 
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верәҹәйәм”.1 

Гошалүлә түфәнҝлә ермәниләрә гаршы вурушан 

Новруз киши ҝүлләси гуртарана кими ермәниләрә 

мүгавимәт ҝөстәрир. Ҝүлләси гуртардыгдан сонра 

түфәнҝинә сачма гырма долдураркән ермәниләр һүҹум едиб 

ону әсир алараг зүлм вә ишҝәнҹәләрлә гәтл едиб башыны 

кәсәрәк “мин беш йүз мүсәлманын сәркәрдәсинин 

башыдыр”, дейә әввәлҹә Александропола, сонра исә Бакы 

шәһәринә ҝөндәрмишләр”.2 

М.С.Ордубадинин топладығы материалларын 

әксәриййәти ермәни мәкрини вә ермәни хәйанәткарлығыны 

бир даһа сүбут едир. 1905-ҹи ил декабрын 26-да 

ермәниләрин Ҹаваншир гәзасынын Үмидли кәнд 

ҹамаатынын башына ачдығы мүсибәт бу мәлуматлардан 

биридир. Тәртәр гәзасында галан йеҝанә азәрбайҹанлы 

кәндинин ҹамааты гиймәтли әшйаларыны арабалара 

йүкләйәрәк, һейван сүрүләрини дә ҝөтүрүб кәнди тәрк 

едибләр. Һейвалы адлы ермәни кәнди йанындан кечәркән 

Абрам бәй Һасан Ҹалалов онлара раст ҝәләрәк Һейвалыда 

ҝеҹәләйәрәк сабаһ сүбһдән ҝетмәйи тәклиф едир. Ермәни 

мәкринә инанан садәлөвһ Үмидлиләр разылашырлар. Абрам 

бәйин фитвасы илә Үмидли кәндиндән олан көчкүнләри 

ермәни дашнаклары дөрд тәрәфдән мүһасирәйә алараг, 

кишиләри айырыб башларыны кәсир. Сонра арвад-ушағын 

бир һиссәсини гәтлә йетирир, бир һиссәсини исә тәһгир 

едирләр. М.С.Ордубади она бу мәлуматы ҝөндәрән адамын 

һәмин һадисәләри йазаркән давам ҝәтирә билмәйәрәк 

ағладығыны вә ҝөз йашларынын мәктубун үзәринә 

төкүлдүйүнү дә гейд едир.3 

Бу һадисәйә өз мүнасибәтини билдирән М.С.Ордубади 

                                                
1 Ordubadi M.S. Göstәrilәn әsәri, s. 30.  
2 Ordubadi M.S. Göstәrilәn әsәri, s. 31.  
3 Yenә orada, s. 86. 
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йазырды: “Бәшәр тарихинә нәзәр салсаг, ҝөрәрик ки, индийә 

гәдәр һеч бир халг гадын тайфасына бу гәдәр ҹәфа 

вермәмишдир ки, ермәниләр Үмидли ҹамаатына етдиләр. 

Бир ананын габағында үч-дөрд баласыны гурбан едиб, 

балалар әл-айаг чалдыгда ананы ҝөзләри йашла долу бир 

һалда биһөрмәт етмәк инсафмыдыр?! 

Будурму ермәни мәдәниййәти!! Бу хәбис рәфтарла 

истиглалиййәт һәвәсиндә олан бир милләтин ахыры нә 

олаҹагдыр хәйалындайам. 150-йә гәдәр өврәт вә кишини 

доғрайыб бир-биринин үстүндә атәш илә йахмаг 

мәдәниййәтли бир милләтә йарашандырмы?”1 

                                                
1 Yenә orada. 
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II  фәсил 

ЧАРИЗМИН СҮГУТУНДАН ВӘ ОКТЈАБР 

ЧЕВРИЛИШИНДӘН СОНРА 

ЕРМӘНИЛӘРИН ҜҮНЕЈ ГАФГАЗДА 

ТҮРК-МҮСӘЛМАН ӘҺАЛИСИНӘ ГАРШЫ 

ТӨРӘТДИКЛӘРИ ВӘҺШИЛИКЛӘР (1917-

1920) 

 
 

а) Ҝүней Гафгазда ермәниләрин түрк-мүсәлман-

лара гаршы сойгырымы вә суи-гәсдләринин 

ашкар едилмәсиндә Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын ролу  
 

1917-1920-ҹи илләрдә Ҝүней Гафгазда ермәниләрин 

түрк-мүсәлман әһалисинә гаршы төрәтдикләри зоракылыг 

фактларынын ашкарланмасында Азәрбайҹан Халг 

Ҹүмһуриййәти тәрәфиндән йарадылмыш Фөвгәладә 

Тәһгигат Комиссийасы вә Әксингилаб илә Мүбаризә 

Тәшкилатынын бөйүк ролу олмушдур. 1917-1920-ҹи 
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илләрдә ермәниләр Ҝүней Гафгазын түрк-мүсәлманлар 

йашайан, демәк олар ки, бүтүн бөлҝәләриндә онлара гаршы 

тарихдә ҝөрүнмәмиш гәддарлыгла гырғынлар, таланлар, 

йанғынлар, террор вә диҝәр зоракылыг актлары һәйата 

кечирмишләр. Республикамызын дөвләт архивләриндә мү-

һафизә олунан 1918-ҹи ил ийулун 15-дә Азәрбайҹан Халг 

Ҹүмһуриййәти һөкумәтинин йаратдығы Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын вә 1919-ҹу ил ийунун 11-дә Дөвләт 

Мүдафиә Комитәсинин йанында йарадылмыш 

Азәрбайҹанда илк тәһлүкәсизлик органы олан Әксингилаб 

илә Мүбаризә Тәшкилатынын фәалиййәти нәтиҹәсиндә 

топланылмыш күлли мигдарда сәнәд вә материаллар 

ермәниләрин Азәрбайҹанын Бакы, Шамахы, Губа, Зәнҝәзур 

вә башга шәһәр вә гәзаларында халгымызын башына 

ҝәтирдикләри мүсибәтләр барәсиндә әтрафлы мәлумат 

верир. 

Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын йарадылмасы 

барәдә һөкумәтин 1918-ҹи ил ийулун 15-дә  Ҝәнҹәдә 

кечирилән иҹласында чыхыш едән хариҹи ишләр назири 

М.Һ.Һаҹынски билдирир ки, “4 айдан артыгдыр ки, 

Азәрбайҹан әразисинин мүхтәлиф бөлҝәләриндә болшевик 

ады илә мәсулиййәтсиз ермәни һәрби һиссәләри вә 

башгалары түрк-мүсәлман әһалисинин һәйаты вә әмлакына 

гаршы ешидилмәмиш вәһшиликләр төрәдирдиләр. Ейни 

заманда һәмин гулдур дәстәләри тәрәфиндән ҝөндәрилән 

йалан мәлуматлар әсасында Авропа өлкәләриндә бүтүн 

иҹтимаи фикир әкс истигамәтә (йәни азәрбайҹанлылара 

гаршы – А.П.) йөнәлдилир. Үмуми дөвләт мәнафейи вә 

әһалинин зәрәр чәкмиш групларынын мәнафейи елә бир 

тәшкилатын йарадылмасыны тәләб едир ки, о: 1) Бүтүн 

зоракылыг һадисәләринин дәгиг гейдиййатыны апарсын; 2) 

Бу зоракылыгларын һәйата кечирдийи шәраит мүәййәнләш-

дирилсин; 3) Ҹинайәткарлары ашкар етсин вә онларын 



Ataxan Paşayev 

 
- 32 - 

вурдуглары зәрәрин үмуми һәҹмини мүәййәнләшдирсин”.1 

Мәрузәчи һәм дә тәклиф едирди ки, “комиссийанын 

ишинин нәтиҹәләри башлыҹа Авропа дилләриндә – 

франсыз, алман дилләриндә вә әлбәттә ки, һәм дә түрк 

дилиндә елан едилмәлидир”. 2  Бу мәсәләни ҝениш вә 

әтрафлы тәһлил едән Ҹүмһуриййәт һөкумәти “... Авропа мү-

һарибәси башладығы вахтдан бүтүн Загафгазийа әразисиндә 

мүсәлманлар вә онларын әмлакы үзәриндә ишләдилмиш 

зоракылыг һалларыны тәһгиг етмәк үчүн Фөвгәладә 

Тәһгигат Комиссийасы” йарадылмасы барәдә гәрар гәбул 

едир.3 

Һәмин ил августун 31-дә Хариҹи Ишләр Назирлийи 

йанында андлы иҹласчы Әләкбәр бәй Хасмәммәдовун 

сәдрлийи илә 7 нәфәрдән ибарәт йарадылмыш Фөвгәладә 

Тәһгигат Комиссийасы 4  сонралар Әдлиййә Назирлийинин 

сәрәнҹамына верилир. Бу Комиссийайа Ә.Хасмәммәдовла 

йанашы Ј.Шаһмалыйев, А.Новатски, Н.Сәфикүрдски, 

Н.Михайлов, В.Губвилло вә М.Ҹ.Ахундзадә дахил иди. 

Комиссийа Бакы, Губа, Шамахы шәһәрләриндә, 

Шамахы, Ҝөйчай, Ҹавад, Губа, Нуха, Ҹаваншир, Ҹәбрайыл, 

Шуша вә Зәнҝәзур гәзаларында ермәниләрин төрәтдикләри 

вәһшиликләр һаггында топладығы сәнәд вә материаллар 

әсасында 6 ҹилддән ибарәт тәһгигат материалларыны вә 95 

әдәд фото шәкли һазырлайараг әйани вәсаит кими Парисә, 

Азәрбайҹанын Версала ҝетмиш сүлһ нүмайәндә һейәтинә 

ҝөндәрмишдир.5 

1919-ҹу ил ийунун 4-нә гәдәр апардыглары ишләр вә 

топладыглары материаллар әсасында комиссийа 

                                                
1 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 5, vәr. 1. 
2 Yenә orada. 
3 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 95, s. 2. 
4 Yenә orada,  iş 105, vәr. 2. 
5 Yenә orada,  f. 100, siy. 2, iş 791, vәr. 2. 
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ҝүнаһкарлары мәсулиййәтә ҹәлб етмәк үчүн 128 гәрар 

лайиһәси һазырламышды ки, онларын әсасында да 194 

нәфәр ермәни ҹинайәт мәсулиййәтинә ҹәлб олунмалы иди.1 

1919-ҹу ил августун 27-нә олан мүддәтә комиссийа тә-

рәфиндән топланылмыш материаллар 36 ҹилд вә 3500 вәрәг 

олмушдур. 2  Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасы тәрәфиндән 

апарылан тәһгигат ишләри нәтиҹәсиндә ермәниләрин түрк-

мүсәлман әһалисинә гаршы һәйата кечирдийи зоракылыг 

һалларынын тәшкилиндә ҝүнаһкар олунанлар мәсулиййәтә 

ҹәлб едилмәйә башлайаркән мүхтәлиф шәһәр вә гәзаларда 

олан ермәни милли шуралары, “Дашнаксүтйун” партийасы-

нын Ҹүмһуриййәт Парламентиндәки фраксийасы вә ермәни 

мәтбуаты ермәниләри мүдафиәйә галхды. 

Азәрбайҹанда илк тәһлүкәсизлик органы олан 

Әксингилаб илә Мүбаризә Тәшкилатынын Бакыда вә 

Ҹүмһуриййәтин диҝәр әразиләриндә тәхрибатларла мәшғул 

олан ермәни ҹасусларынын һәтта Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәт 

һөкумәтинә йол тапмаг ҹәһдләри, һабелә Бакы 

гырғынларында иштирак етмиш ермәниләрин ашкар 

едиләрәк өлкәдән говулмасы вә ҹинайәтә ҹәлб едилмәси 

барәдә дә чохлу мәлуматлар вар.3 

Бу ики тәшкилатын фәалиййәтини 

үмумиләшдирәркән, белә бир үмуми нәтиҹәйә ҝәлинир ки, 

гыса мүддәт фәалиййәт ҝөстәрмәләринә бахмайараг, бу 

тәшкилатлар ермәни вандализмини ифша етмәклә йанаШаһ 

Исмайыл, ҝәнҹ республиканын хариҹи вә дахили 

дүшмәнләринә гаршы барышмаз мүбаризә апармышлар. 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 106-107. 
2 Yenә orada, vәr. 132. 
3 ARDA: f. 1052, siy. 2, iş 4, vәr. 26-30; iş 34, vәr. 1, 2, 11, 29-30, 33, 38 

vә s. 
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б) Ермәниләрин Ирәван губернийасы вә Арарат 

Республикасы әразисиндә йашайан түрк-

мүсәлманлара гаршы сойгырымы вә 

депортасийалары  
 

Ирәван губернийасы вә Арарат Республикасында 

түрк-мүсәлманлара гаршы сойгырымы вә депортасийалар 

әввәлҹә Ирәван губернийасында вә 1918-ҹи илин майында 

йаранан Арарат Республикасынын халгымыза гаршы һәйата 

кечирдийи “йандырылмыш торпаг” вә “етник тәмизләмә” 

сийасәтинин бир мәгсәди вар иди. “Бөйүк Ермәнистан”ын 

бәрпасы” ишинә зәмин һазырламаг. 

Русийа империйасында бурахылмыш статистик 

мәлуматларда, хүсусилә һәр ил нәшр  олунан “Гафгаз 

тәгвими” мәлумат китабларында индики Ермәнистан 

Республикасынын әразисиндә Русийанын көчүрмә 

сийасәтиндән сонра да азәрбайҹанлылар әһалинин әксәр 

һиссәсини тәшкил едирди. Мәсәлән 1886-ҹы илдә Ирәван 

губернийасынын 539 мин нәфәр әһалисиндән 211 мин 

нәфәри (39,2%) түрк-мүсәлман, 1  1896-ҹы илдә Ирәван 

шәһәриндәки 14,7 мин нәфәр әһалидән 7,2 мин нәфәри 

(49%) түрк-мүсәлман, 7,1 мин нәфәри (48%) ермәниләр иди. 

Ирәван гәзасындакы 99 мин нәфәр әһалидән 52,8 мин 

нәфәри (53,5%) түрк-мүсәлман, 36,4 мин нәфәри (48,4%) исә 

ермәни иди.2 

1916-ҹы илин йанварын 1-нә олан мәлуматда исә 

һәмин реҝионун азәрбайҹанлы вә ермәни әһалисинин 

мигдары арасындакы нисбәт Биринҹи Дүнйа мүһарибәси вә 

Гафгаз ҹәбһәсиндәки һәрби әмәлиййатларын тәсири 

нәтиҹәсиндә мүәййән гәдәр дәйишсә дә, йенә дә түрк-

                                                
1 Bax: Кавказский календарь на 1886. 
2 Кавказский календарь на 1897, отд. 5, с. 108-109. 
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мүсәлманлар Ирәван гәзасында 74,2 мин нәфәр (48%), Зән-

ҝәзур гәзасында 119,5 мин нәфәр (53,3%), Сүрмәли 

гәзасында 45,9 мин нәфәр (43,9%) вә Јени Бәйазид 

гәзасында исә 50,7 мин нәфәр (29,2%) тәшкил едирди.1 

1917-ҹи илдә Русийада болшевикләр тәрәфиндән 

едилмиш Октйабр чеврилишиндән сонра Совет 

Русийасынын мүһарибәдән чыхмасы илә Гафгаз ҹәбһәсиндә 

Русийа тәрәфиндән Османлы империйасы илә мүһарибәдә 

иштирак едән ермәниләр өз силаһ-сурсатлары илә Ҝүней 

Гафгаза гайытдылар. Әлләриндә чохлу силаһ-сурсат 

топланмыш ермәниләр вахт вар икән онлар үчүн йаранмыш 

әлверишли шәраитдән истифадә едәрәк, түрк-

мүсәлманларын йашадыглары торпаглары әлә кечирмәк 

фикринә дүшдүләр. Нәтиҹәдә ермәни йараглылары 1918-ҹи 

илин мартына гәдәр Ирәван губернийасынын Ирәван, 

Сүрмәли, Ечмиадзин, Јени Бәйазид гәзаларынын 199 

кәндини дағыдараг, орада йашайан 135 мин 

азәрбайҹанлыны гәддарҹасына гырмыш вә говмушлар.2 

1918-ҹи илин йазында Ҹәнуби Гафгаз әразисиндә 

йашайан үч милләтин дахил олдуғу Загафгазийа Сейми вә 

һөкумәти йарадылса да, “Дашнаксүтйун” партийасы башда 

олмагла ермәниләр тәкҹә Ирәван губернийасы әразисиндә 

дейил, һәм дә Бакы вә Јелизаветпол губернийаларынын 

әразиләриндә дә түрк-мүсәлман әһалисинә гаршы ҝениш 

мигйасда сойгырымы сийасәтини һәйата кечирдиләр. Загаф-

газийа Сейминин мүсәлман фраксийасы бу барәдә сеймин 

иҹласларында мәсәлә галдырараг ермәни нүмайәндәләринә 

етдикләри хәбәрдарлыглар һеч бир нәтиҹә вермир. Сеймин 

мүсәлман фраксийасы бу мәсәләни дәфәләрлә өз 

иҹласларында да мүзакирә едиб ермәниләрә 

хәбәрдарлыглар едир вә бу һагда фраксийанын 

                                                
1 Yenә orada, 1917, s. 190-197, 214-221.  
2 ARDA: f. 894, siy. 10, iş 80, vәr. 3-7. 
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протоколларында әтрафлы мәлуматлар вар.1 

1918-ҹи ил майын 26-да Ҝүрҹүстанын Загафгазийа 

Сейми вә Һөкумәтиндән чыхараг өз мүстәгиллийини елан 

етмәсиндән сонра, майын 27-дә бөлҝәдә йаранмыш сийаси 

вәзиййәти мүзакирә етмәк мәгсәди илә бурахылмыш сеймин 

бүтүн мүсәлман фраксийалары нүмайәндәләринин дә 

фөвгәладә иҹласы кечирилди.2 Иҹласда чыхыш едән Батум 

конфрансындан гайытмыш Н.Б.Јусифбәйли билдирир ки, 

Түркийә нүмайәндә һейәтинин гәнаәтинә ҝөрә Ҝүней 

Гафгазын чичәкләнмәсинин башлыҹа йолу бу бөлҝәнин 

халгларынын бирлийи вә һәмрәйлийидир. Бу мәгсәдә 

чатмаг үчүн тәрәфимиздән ермәниләрә бир гәдәр торпаг 

ҝүзәшт едилмәлидир.3 

1918-ҹи ил майын 29-да Һ.Ағайевин сәдрлийи илә 

Мүсәлман Милли Шурасынын икинҹи иҹласы кечирилди. 

Иҹласда халгымыз үчүн талейүклү бир мәсәлә олан вә бу 

ҝүн дә бөйүк мүбаһисәләр, мүхтәлиф фикирләр доғуран 

Ирәванын сийаси мәркәз кими Ермәнистана ҝүзәштә 

ҝедилмәси мәсәләси мүзакирә олунду. 4  Јени тәшкил 

олунмуш Азәрбайҹан һөкумәтинин мәрузә илә чыхыш едән 

сәдри Ф.Х.Хойски Александропол түрк ордусу тәрәфиндән 

тутулдугдан сонра Ирәванын Ермәнистана ҝүзәштә 

ҝедилмәсинин гачылмаз олдуғуну бәйан етди. Чыхыш 

едәнләр Х.Хасмәммәдов, М.Ј.Ҹәфәров, Ә.Шейхүлисламов 

вә М.Мәһәррәмов чыхыш едәрәк Ирәванын Ермәнистана 

ҝүзәштә ҝедилмәсинин тарихи зәрурәт, лакин бизим үчүн 

гачылмаз аҹы бир һәгигәт олдуғуну гейд етдиләр. 28 нәфәр 

Шура үзвүндән 16 нәфәр бу тәклифин леһинә сәс вермәклә 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 1, vәr. 2-45.  
2 Yenә orada, vәr. 46-47.  
3 Yenә orada, vәr. 46. 
4 Yenә orada, vәr. 51.  
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о гәбул олунду.1 

Милли Шуранын ийунун 1, 7, вә 13-дә Тифлисдә 

кечирилмиш иҹласларында йени йарадылмыш Арарат 

Республикасы әразисиндә түрк-мүсәлман әһалисинин аҹы 

талейи бир даһа мүзакирә олунду. Ийунун 13-дә кечирилән 

иҹласда мәрузә едән Шура үзвү Ибраһим аға Вәкилов 

билдирди ки, Ирәван губернийасы әразисиндә чылпаг, аҹ 

йалаваҹ долашан мүсәлман гачгынларынын сайы 150 мин 

нәфәри кечиб; натиг өз чыхышыны зәрәр чәкмишләрин 

сайыны вә адларыны да чәкмәклә 206 кәндин 

дағыдылдығыны садаламагла битирир.2 

1918-ҹи илин майында Загафгазийа Сейми вә 

һөкумәти сүгут едәрәк үч мүстәгил Ҝүней Гафгаз 

Республикасы йарандығы заман Арарат Республикасынын 

әразиси фактики олараг 400 мин әһалиси олан ики гәзадан – 

Ирәван вә Ечмиадзин гәзаларындан ибарәт иди ки, онларын 

да әһалисинин йарыдан чоху мүсәлман иди.3 

1918-ҹи ил ийунун орталарына гәдәр, йәни түрк 

ордусу Азәрбайҹана ҝәләнә гәдәр әһалинин силаһсыз 

олмасындан истифадә едән ермәниләр Ҝүней Гафгазда түрк-

мүсәлман кәндләрини тутараг дағыдыр, әһалисини исә 

гырыр вә говурдулар. Түрк ордусунун бу әразиләрә ҝәлмәси 

вә азәрбайҹанлыларла бирликдә Гафгаз Ислам ордусунун 

йарадылмасы вә онун әмәлиййатлары, демәк олар ки, 1918-

ҹи илин ийунундан октйабрына, йәни Бөйүк Британийа илә 

Османлы һөкумәти арасында Мудрос сазиши бағланана 

гәдәр түрк-мүсәлман әһалиси Ҝүней Гафгазда ермәниләрин 

ҹидди һүҹумлары илә үзләшмир. 1918-ҹи илин октйабрында 

түрк ордусунун Ҝүней Гафгаздан чыхарылмасы 

ермәниләрин әл-голуну ачды вә онларын тәҹавүзүнүн 

                                                
1 Bax: yenә orada, f. 970, siy. 1, iş 1, vәr. 51.  
2 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 6, vәr. 1.  
3 Bax: Большая Советская Энциклопедия, 1926 il, III cild, s. 437.   
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йенидән артмасына сәбәб олду. 

Архив сәнәдләри 1918-1920-ҹи илләрдә ермәни 

дашнакларындан ибарәт гулдур дәстәләринин тәкҹә 

Ермәнистан әразисиндә дейил, һәм дә Азәрбайҹан 

әразиләриндә төрәтдикләри ҝөрүнмәмиш вәһшиликләри 

тәкзиб едилмәз фактларла сүбут едир. Азәрбайҹан Халг 

Ҹүмһуриййәти Парламенти вә һөкумәтинә Ирәван, 

Зәнҝәзур, Нахчыван, Ордубад вә башга йерләрдән ҝәлән 

йүзләрлә шикайәт мәктублары, әризә вә телеграмлар ермәни 

гулдур дәстәләринин түрк-мүсәлман әһалийә гаршы 

төрәтдикләри вәһшиликләр, онларын башларына ачдыглары 

мүсибәтләр барәдә әтрафлы мәлумат верирди. Ирәван 

губернийасы мүсәлман әһалиси адындан Т.Макински 1919-

ҹу ил 4 йанвар тарихли мәктубунда йазырды: “1917-ҹи илин 

декабрындан 1918-ҹи илин ийунуна гәдәр Ирәван 

губернийасында ермәни гошун һиссәләри тәрәфиндән 200-

дән чох мүсәлман кәнди дағыдылмыш, йандырылмыш, 

әһалисинин бир һиссәси мәһв едилмиш, бир һиссәси исә 

дағлара гачараг, орада аҹлыгдан вә сойугдан 

гырылмышдыр. Һазырда ермәни гошун һиссәләри 

мүсәлманлар йашайан Сүрмәли гәзасыны тамамилә, Ирә-

ван, Ечмиәдзин вә Шәрур гәзаларынын бир һиссәсини 

тутараг, Нахчывана доғру һәрәкәт едирләр. Ҝүнаһсыз 

мүсәлман әһали йа гылынҹдан кечирилир, йа да өз 

кәндләриндән говулараг дағлардан кечәрәк Ирана гачырлар 

ки, бу да онлары лабүд өлүмлә һәдәләйир. Зорла 

бошалдылмыш әразиләрә исә Түркийәдән ҝәлмиш 

ермәниләр йерләшдирилир”.1 

Архивләримиздәки сәнәд вә материаллардакы чохлу 

фактлар ермәни вандалларынын түрк-мүсәлман әһалисинә 

гаршы йетирдийи сойгырымы сийасәтини ифша едир. 

Ермәниләрин бу һәрәкәтләринә гаршы Азәрбайҹан 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 202, vәr. 468.  
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Ҹүмһуриййәти һөкумәтинин вердийи ноталары ермәни даш-

нак һөкумәти тәкзиб едәрәк, ҝуйа Ермәнистанда түрк-

мүсәлманлара гаршы һеч бир айры-сечкилийин, тәгибләрин 

олмадығыны, бу ҹүр һәрәкәтләрә йалныз һәр һансы 

мәсулиййәтсиз шәхсләрин йол верә биләҹәйини сүбут 

етмәйә чалышырды. Белә ки, 1919-ҹу ил февралын 12-дә 

А.Зийадханов Ермәнистан Республикасы Хариҹи Ишләр 

Назирлийинә нота верәрәк Ҝөйчә ҝөлү саһилләриндә 

Азәрбайҹан сәрһәдләрини кечән ермәни силаһлы 

дәстәләринин Гызыл Вәнҝ, Субатан, Зағалы, Шаһаб вә б. 

мүсәлман кәндләрини дағыдараг кишиләрини гырдығыны, 

гадынларыны исә тәһгирә мәруз гойдуғуну билдирир. О, 

билдирирди ки, Шаһаб кәнд сакини олан гачгын гадынын 

вердийи мәлумата ҝөрә һәмин кәнддән олан “бүтүн 

кишиләр доғранмыш, ушаглар тәндирдә йандырылмышлар. 

Кәнд гадынларындан 8 нәфәри сечиләрәк тәһгир едилмиш 

вә зорландыгдан сонра бурахылмышлар”.1 А.Зийадханов өз 

нотасында билдирирди ки, “һәмин һәрәкәтләр мәсулий-

йәтсиз шәхсләр тәрәфиндән дейил, һәрби һиссәләр 

тәрәфиндән төрәдилмишдир”.2 

Бүтүн бу ноталар бир нәтиҹә вермәдийиндән 1919-ҹу 

ил февралын 24-дә А.Зийадханов мүттәфигләр ордусунун 

Бакыдакы команданы ҝенерал В.Томсона мәктубунда 

ермәни һәрби һиссәләринин Јени Бәйазид гәзасында 

азәрбайҹанлы әһалийә гаршы тәһгирамиз һәрәкәтләри вә 

Азәрбайҹан әразисинин бир һиссәсини тутмасы барәдә 

мәлумат верирди.3 Мәктубда В.Томсондан хаһиш олунурду 

ки, о, тәләб етсин ки, Ермәнистан һөкумәти ҝүҹлә тутдуғу 

Азәрбайҹан торпаглары олан Ҝөйчә ҝөлүнүн ҹәнуб-гәрб 

һиссәсини, һабелә Јени Бәйазид вә Газах  гәзаларынын бир 

                                                
1 Bax: “Azәrbaycan” qәzeti, 12 fevral 1919. 
2 “Azәrbaycan” qәzeti, 12 fevral 1919.  
3 ARDA: f. 970, siy 1. , iş 41, vәr. 59.  
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һиссәсини азад етсин.1 

Ермәни вандалларынын һәрәкәтләрини ифша едән 

Јени Бәйазид гәзасы 26 азәрбайҹанлы кәнди сакинләринин 

1919-ҹу ил мартын 26-да кечирдикләри үмуми 

йығынҹағынын Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти һөкумәти вә 

халгына үнванладығы мүраҹиәтини һәйәҹансыз охумаг 

мүмкүн дейил. Орада дейилирди: “Арарат 

Республикасынын гошунлары, йерли ермәниләр, онларла 

бәрабәр ермәни шовинист вә дашнак гулдур дәстәләри 

тәрәфиндән дәфәләрлә динҹ мүсәлман кәндләринә һүҹумлар 

олунараг кәндләр дағыдылыр, сакинләринин башына 

ешидилмәмиш мүсибәтләр ҝәтирилир вә гейри-инсани 

һәрәкәтләрлә тәһгир олунурлар. 270-дән чох мүсәлман 

кәнди дағыдылмыш, башлыҹа мәгсәд исә Ирәван 

губернийасында галан мүсәлман әһалисини орадан 

сыхышдырыб тамамилә говмагдыр. Мүсәлман гардашлар! 

Ахырынҹы дәфә сизә мүраҹиәт едирик, үмидсиз 

вәзиййәтимизи нәзәрә алын, нә илә көмәк етмәк 

мүмкүндүрсә, бизә көмәк един ки, Ирәван губернийасы 

әразисиндә галан 60 минлик бәдбәхт мүсәлман әһалисинин 

тиран, шовинист вә дашнаксаканлар тәрәфиндән мәһв 

едилмәсинә йол вермәйин”.2 

1919-ҹу ил апрелин 22-дә Ҝәнҹә губернийасы 5-ҹи 

саһә приставы Ҝәнҹә гәза рәисинә мәлуматында йазырды: 

“Низами ермәни ордусу апрелин 13-дән 21-нә гәдәр 

Ҝөйчәдә динҹ мүсәлман әһалиси үзәринә һүҹум едәрәк 60 

минә йахын әһалиси олан 21 кәнди дағытмыш, гадын вә 

ушаглара белә аман вермәдән топ ҝүлләси илә гәддарҹасына 

гырмышлар... Ҹаваншир гәзасындан башлайараг Газах 

гәзасына гәдәр Азәрбайҹанла һәмсәрһәд олан гарлы ашы-

рымлар бойу дәһшәтли мәнзәрә йаранмышдыр. Бу әрази 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 13. 
2 Yenә orada,  f. 897, siy. 1, iş 24, vәr. 360. 
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Јени Бәйазид гәзасындан гачмыш вә ермәни ордулары 

тәрәфиндән тәгиб олунан заваллы, алчалдылмыш, тәһгир 

олунмуш вә вар-йохлары таланмыш адамларын мейидләри 

илә вә йаралыларла долудур...”.1  

Бу мәсәләләр һаггында Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти 

һөкумәти Хариҹи Ишләр Назирлийинин Тифлисдәки 

мүттәфиг гошунларынын али команданлығына мәлумат 

вермәси, Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәт һөкумәтинин 

Ирәвандакы дипломатик нүмайәндәси М.Тәкинскинин 

дәфәләрлә Арарат Республикасы һөкумәтинә ноталарына 

бахмайараг, ермәни дашнак һөкумәти өз әразисиндә олан 

түрк-мүсәлман әһалисини гырмаг вә говмаг барәсиндәки 

мәлуматлары тамамилә тәкзиб етмәсинә бахмайараг, бу 

ишләри ардыҹыл сурәтдә давам етдирдийи барәдә сәнәдләр 

вә материаллар әсасында әлимиздә күлли мигдарда 

мәлуматлар вар. Арарат һөкумәти һәтта мүттәфиг гошун-

ларынын бу барәдәки сорғуларыны дә тәкзиб едир, 

һәйасызлыгла бунлары Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти 

һөкумәтинин уйдурмалары адландырырды. 

1919-ҹу ил августун 17-31-и арасында гыса бир вахтда 

Арарат Республикасы инзибати идарә органлары 

Ечмиадзин, Сүрмәли, Ирәван вә Јени Бәйазид гәзаларынын 

50-йә йахын мүсәлман кәндләрини чапыб талайараг 

әһалисини гырмышлар. Арарат Республикасы инзибати 

идарә органларынын бу вәһшилийи һәтта ермәниләрин 

өзләрини, хүсусилә сосиал-ингилабчы партийадан олан 

парламент үзвләрини дә мәҹбур едир ки, парламентә 

ашағыдакы мәзмунда сорғу версинләр: “Ҹәнаб парламентин 

сәдри! Хаһиш едирик дахили ишләр назиринә бу суаллары 

верәсиниз. Ҹәнаб назирә мәлумдурму ки, сон үч һәфтә 

әрзиндә Арарат Республикасы әразисиндә Ирәван, 

Ечмиадзин, Сүрмәли гәзаларында, бир сыра татар 

                                                
1 ARDA: f. 894, siy. 7, iş 5, vәr. 16. 
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(азәрбайҹанлы – А.П.) кәндләриндә, мәсәлән Пашакәнд, 

Дәлләр, Пурпур, Әлибәй, Аразкәнд истигамәтиндән, 

Ҹанфида, Кәримарх, Ағҹар, Ийдәли, Гархун, Коланы вә бир 

сыра башга кәндләр “татар (азәрбайҹанлы – А.П.) 

әһалисиндән тәмизләниб, сойулуб, гырғына мәруз 

галмышдыр”.1 

Сорғуда сонра дейилирди: “Јерли инзибати идарә 

органлары нәинки буна мане олмайыб, һәтта өзләри бу 

сойғунчулуг вә дағыдыҹылыг һәрәкәтләриндә иштирак 

едибләр. Бу һадисәләр йерли әһали арасында чох ағыр 

тәәссүрат йарадыб. Онлар бу сойғунчулуг вә йара-

мазлыглара гаршы нифрәтлә бахыр, өз гоншулары илә сүлһ 

шәраитиндә йашамаг истәйир вә ҹәзасыз галмыш 

ҝүнаһкарларын мәһкәмәйә ҹәлб едилмәләри вә лазыми 

ҹәзаларына чатмаларыны тәләб едирләр”.2 

Лакин “Дашнаксүтйун” партийасынын идарә етдийи 

ермәни һөкумәти өз сүгутуна гәдәр Арарат Республикасы 

әразисиндә Азәрбайҹан түркләринә гаршы ахыра гәдәр 

өзүнүн “йандырылмыш торпаг” – “етник тәмизләмә” 

сийасәтиндән әл чәкмәмишдир. Бурада дашнак һөкумәти 

сүгут едиб совет һакимиййәти гурулдугдан сонракы 

илләрдә исә бу сийасәти ҝизли шәкилдә коммунист ҹилдинә 

ҝирмиш ермәни дашнаклары йеринә йетирирдиләр. 

ҹ) Бакы гырғынлары 
 

1918-1920-ҹи илләрдә Ҝүней Гафгазда, о ҹүмләдән 

Азәрбайҹанын бүтүн әразисиндә ермәниләр 

азәрбайҹанлылара гаршы ҝениш сурәтдә гырғынлар, 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 184, vәr. 17.  
2 Yenә orada. 
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таланлар, зоракылыглар вә террор әмәлиййатлары һәйата 

кечирмишләр. Онлар 1905-ҹи илдә олдуғу кими, 1918-ҹи 

илдә дә бу ишә, бу әмәлиййата йенә дә Бакыдан 

башладылар. 

1917-ҹи илин октйабрында Русийада болшевикләрин 

һакимиййәти әлә алараг биринҹи дүнйа мүһарибәсиндә 

иштиракдан имтина етмәси нәтиҹәсиндә Русийанын Гафгаз 

ҹәбһәсиндә онун тәрәфиндә мүһарибәдә иштирак едән 

ермәни әсҝәр вә забитләри күлли мигдарда силаһ, сурсатла 

Ҝүней Гафгаза гайыдараг, пролетар Бакысына долушур. Бу 

вахт В.Ленин тәрәфиндән Загафгазийа комиссары тәйин 

олунмуш дашнак вә “коммунист” С.Шаумйан да Бакыйа 

ҝәләрәк һакимиййәти өз әлинә кечирир. Мәһз С.Шаумйанын 

башчылығы илә 1918-ҹи илин мартында Бакы 

коммунасынын, еләҹә дә ҹәбһәдән гайыдараг Бакыда топ-

ланмыш ермәни силаһлы дәстәләри тәрәфиндән халгымыза 

гаршы төрәдилән гырғынлар сонралар бүтүн Азәрбайҹаны 

бүрүйүр. 

Үч ҝүн мүддәтиндә (30, 31 март вә 1 апрел) 

С.Шаумйан вә онун болшевик ҹилдинә ҝирмиш дашнак 

силаһдашларынын фитвасы илә Бакыда төрәдилмиш 

гырғынлар барәдә һәмин ил апрелин 13-дә онун Москвайа 

Халг Комиссарлары Советинә йаздығы мәктубунда гыр-

ғынларын сәбәбинин ермәниләрин азәрбайҹанлылара гаршы 

милли әдавәти нәтиҹәсиндә дейил, ҝүйа ки, онларын Совет 

һакимиййәтинә сәдагәтләриндән ирәли ҝәлдийини сүбут 

етмәйә чалышыр. О, йазырды: “Бир тәрәфдән Совет 

гырмызы гвардийасы, бизим тәшкил етдийимиз 

бейнәлмиләл гырмызы орду, гыса мүддәтдә йенидән гура 

билдийимиз гырмызы донанма вә ермәни милли һиссәләри 

(сечмә бизимдир – А.П.), диҝәр тәрәфдән “Мүсават” 

партийасынын башчылыг етдийи вә дахилиндә чохлу рус 

забити олан мүсәлман дикайа дивизийасы вә силаһлы 
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мүсәлман гулдур дәстәләри (сечмә бизимдир – А.П.) 

вурушурдулар”.1 

Бу мәлуматдан С.Шаумйанын бу ишдә нә гәдәр рәзил 

рол ойнамасы айдын ҝөрүнүр. Мәктубда башкәсән ермәни 

дашнак ҹәлладлары “әсл сүлһ ҝөйәрчинләри”, мүсәлманлар 

исә ганичән гулдурлар кими тәсвир олунур. Өзү дә 

Шаумйан Москваны горхудурду ки, Тифлис вә 

Јелизаветполда өз йерләрини мөһкәмләндирән мүсәлман 

милләтчи партийалары ҝуйа Бакыда да “өзләрини чох тәҹа-

вүзкарҹасына апарырдылар... Әҝәр онлар Бакыда үстүнлүк 

газансайдылар, шәһәр Азәрбайҹанын пайтахты елан 

едиләрди, бүтүн гейри мүсәлман үнсүрләрини исә 

тәрксилаһ едилиб гырардылар”.2 

О, өз мәктубунда һәйасызҹасына “Дашнаксүтйун”а 

мәхсус олан һәрби һиссәләрин Бакыда азәрбайҹанлы 

әһалинин гырылмасында иштиракына һагг газандырараг 

йазырды: “Милли һиссәләрин (йәни ермәниләрин – А.П.) 

иштиракы вәтәндаш мүһарибәсинә гисмән милли гырғын 

характери вермишдир. Мүсәлман йохсуллары бөйүк зәрәр 

чәкмиш, лакин онлар инди болшевикләрин вә Советләрин 

әтрафында даһа сых топлашмышлар”.3 

Архивләрдә Бакы фаҹиәси илә бағлы Фөвгәладә 

Тәһгигат Комиссийасы тәрәфиндән топланылмыш күлли 

мигдарда сәнәд вә материаллар мүһафизә олунур. 

Онлардакы чохлу фактлар вә рәгәмләр С.Шаумйанын 

Москвайа йаздығыны тамамилә тәкзиб едир. Онун өз 

мәктубунда ҝөстәрдийи кими һәр ики тәрәфдән ҹәми 3 мин 

нәфәр дейил, 4  бөйүк мадди зийанла йанашы 

азәрбайҹанлыларын инсан иткиси 11 мин нәфәрдән чох 

                                                
1 Şaumyan S. Seçilmiş әsәrlәri, 2-ci cild. Bakı, 1978, s. 259.  
2 Yenә orada, vәr. 260. 
3 Şaumyan S. Seçilmiş әsәrlәri, 2-ci cild, s. 259 
4 Yenә orada, s. 259.  
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иди.1 

Бу гырғынлар заманы билаваситә һәмин һадисәләрин 

шаһиди олмуш, өз атасыны вә йахын гоһумларыны 

итирмиш 19 йашында йенийетмә бир ҝәнҹ олан Мәһәммәд 

Мурадзадәнин һәмин һадисәләри гәләмә алараг 1919-ҹу 

илдә чап етдирдийи “Март һадисейи-әлимәси” 2 

китабчасында ҝәтирдийи фактлар, мәлуматлар вә һәмин 

һадисәләрә онун шәхси мүнасибәтләри Шаумйанын  

йаланларыны бир даһа ифша едир. Ермәниләр тәрәфиндән 

әсир едиләрәк мүхтәлиф кинотеатр биналарына 

долдурулмуш азәрбайҹанлы гоҹалар, гадынлар вә ушаглар 

сүлһ елан олундугдан сонра күчәләрдән кечириләрәк 

евләринә апарыларкән, һәйәтләринин гапысында дайанмыш 

ермәниләрин “Асма... Гафгазийайа саһиб олдунузму?” 

дейән ришхәндләринә мүнасибәт билдирән М.Мурадзадә 

йазырды: “Дүшмәнин бу нөв тәнәләри аҹы, фәгәт доғру иди. 

Чалышмамаг нәтиҹәси олараг азлыг тәшкил едән милләтин 

бу ҝүн вәһши гүввәләри гаршысында баш әймәйә мәҹбур 

олмушуг”.3 

Бакы илә йанашы 1918-ҹи илин март-май айларында 

ермәниләр Шамахы вә Губа шәһәрләри вә гәзаларынын 

кәндләриндә, һабелә Әрәш, Ҝөйчай гәзаларында вә башга 

йерләрдә азәрбайҹанлылара гаршы гырғынлар 

төрәтмишләр. 

ч) Шамахы гырғынлары 
 

Бакы губернийасында Бакы шәһәриндән сонра ән 

                                                
1 ARPİİSSA: f. 277, siy. 2, iş 27, vәr. 25-26.  
2 M.Muradzadә. Mart hadiseyi әlimәsi. Bakı, 1996, s. 11.  
3 Yenә orada, s. 27.  
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бөйүк гырғынлар Шамахы шәһәри вә Шамахы гәзасынын 

кәндләриндә төрәдилмишдир. Мараглыдыр ки, һәм 

Шамахыда вә һәм дә сонралар Губадакы гырғынлары мәһз 

Бакы Коммунасынын рәһбәрләри С.Шаумйан вә 

Ҝ.Коргановун Совет һөкумәти адындан ҝөндәрдикләри 

силаһлы дашнак дәстәләри һәйата кечирмишләр. 

С.Шаумйан 1918-ҹи ил апрелин 13-дә В.Ленинә ҝөндәрдийи 

мәктубда Шамахыйа артиллерийа вә пулемйотлары олан 

“йени дәстәләр” ҝөндәрилдийини етираф едирди. 1  Һәмин 

дәстәләрә С.Шаумйанын йахын силаһдашларындан вә Бакы 

гырғынларынын әсас тәчкилатчыларындан бири олан 

дашнак С.Лалайан рәһбәрлик едирди. 

Шамахы һадисәләри барәдә Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын топладығы 7 ҹилд вә 925 вәрәгдән ибарәт 

тәһгигат материаллары (мәрузәләр, шаһидләрин вә 

зәрәрчәкәнләрин диндирилмә протоколлары, гәза вә полис 

саһәләринин рәисләринин мәлуматлары, дәймиш зәрәр-

ләрин һесабланмасы, өлдүрүләнләрин вә йаралананларын 

сайы барәдә актлар вә с.) ермәни вәһшилийини бир даһа 

сүбута йетирир.2 

С.Шаумйанын ҝөстәриши вә С.Лалайанын рәһбәрлийи 

илә ҝөндәрилән силаһлы дашнак дәстәләринин мәгсәди ҝуйа 

Шамахы гәзасыны гулдур дәстәләрдән тәмизләмәк, гәзада 

анархийайа сон гойараг әразидә тәһлүкәсизлийи бәрпа 

етмәк иди.  

Мартын 15-дә дәстә Шамахы шәһәринин йанындан 

кечәрәк Мәдрәсә кәндинә ҝедәҹәкләринә сөз верирләр. 

Һәмин ҝүн Шамахы шәһәринин йанындан кечәркән 

шәһәрин кәнарында өз евләрини горуйан мүсәлманлар 

дәстәнин шәһәрә һүҹум етдийини ҝүман едәрәк атәш 

                                                
1 Şaumyan S. Göstәrilәn әsәri, s. 261. 
2 Bax: ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 8-10, 85, 100, 105, 108; ARPİİSSA: f. 277, 

siy. 2, iş 16, vәr. 9-14, vә s.  
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ачырлар. Дәстә дә ҹаваб атәши ачыр. Тезликлә бүтүн 

шәһәри атышма бүрүйүр. Нәтиҹәдә һәр ики тәрәфдән 

тәләфат олур. Лакин шәһәрдәки һәр үч милләтин (азәрбай-

ҹанлы, ермәни вә рус) нүмайәндәләри бир йерә йығылараг 

анд ичирләр ки, сүлһ шәраитиндә йашайаҹаглар вә гайда-

гануну позмайаҹаглар. 

Бу сазиш барәдә С.Шаумйанын ҝөндәрдийи дәстәнин 

рәһбәрләринә мәлумат вердикдә онлар билдирирләр ки, 

“Мүсәлман руһаниләри ермәни руһаниләри илә барыша 

биләр, лакин ермәни халгы мүсәлманларла мүһарибә 

истәйир вә бу ишдә онлары Инҝилтәрә мүдафиә едәҹәк”.1 

Бу разылашмадан архайынлашан Шамахы шәһәринин 

азәрбайҹанлы әһалиси 1918-ҹи ил мартын 18-дә сүбһ чағы 

топ атәшләринин сәдалары алтында йухудан ойандылар. 

Шәһәрин азәрбайҹанлылардан ибарәт олан ашағы һиссәси 

ермәниләр вә малаканлар тәрәфиндән топ вә пулемйот 

атәшинә тутулду. Ермәниләр вә малаканлар һәмләйә 

башладыгдан бир нечә саат сонра артыг шәһәрин 

азәрбайҹанлылар йашайан бөлмәсинә дахил ола билдиләр. 

Онлар бу һүҹум заманы азәрбайҹанлыларын евләрини 

сойур, талан едир, йандырыр вә мүлки әһалини исә 

гәддарлыгла гәтлә йетирирдиләр. Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын вердийи мәлуматда ҝөстәрилирди ки, 

ермәниләр Шамахы шәһәриндә бир нечә мин 

азәрбайҹанлыны гәтлә йетирмишләр. Гәтлә йетириләнләрин 

арасында тәкҹә Шамахыда дейил, бүтүн Азәрбайҹанда та-

нынмыш нүфузлу шәхсләр вә иҹтимаи хадимләр дә вар иди. 

Һәмин шәхсләр арасында I Дөвләт Думасына Шамахыдан 

депутат сечилмиш Мәммәд Әлийев, мәшһур ахунд Һаҹы 

Ҹәфәргулу вә б. вар иди. 2  Комиссийанын мәлуматында 

билдирилирди ки, “Шамахы шәһәринин азәрбайҹанлы 

                                                
1ARPİİSSA: f. 277, siy. 2, iş 16. 
2 Yenә orada. 
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әһалисинә вурулмуш зәрәр орта һесабла бир милйард 

рублдан чох олмушдур.1 

“Өлдүрүб таламаг вә талайыб өлдүрмәк!” шүарындан 

илһам алан ермәниләр Шамахы шәһәриндә вә гәзасында 

динҹ азәрбайҹанлы әһалийә – гадына, гоҹайа, ушаға, 

гәддарҹасына диван тутмагла азәрбайҹанлылара гаршы 

милли интигам вә милли дүшмәнчилик һисси илә йанашы 

һәм дә онларын һесабына вар-дөвләт әлдә едиб варланмаг 

мәгсәди ҝүдүрдүләр.2 

1919-ҹу ил ийулун 12-дә Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасы Шамахы шәһәринин дағыдылмасы вә 

азәрбайҹанлы әһали үзәриндә зоракылыг һаллары барәдә 

комиссийанын үзвү А.Новатскинин мәрузәсиндә Шамахы 

шәһәриндә төрәдилән ҹинайәтләрдә С.Лалайевлә  йанашы 

әслән Шамахыдан олан вә Бакы шәһәриндә йашайан Гаврил 

Гараоғлановун, Аршак Ҝүлбәндийанын, Михаил 

Арзумановун, Арменак Мартиросйанын вә башгаларынын 

(ҹәми 31 нәфәр) Шамахы гырғынларынын башлыҹа 

ҹаниләри олдуглары ҝөстәрилир. Гәрарда гейд олунурду ки, 

бу ҹаниләр әтрафларында бир нечә мин дашнак гүв-

вәләрини топлайараг топ, пулемйот, түфәнҝ, тапанча вә 

хәнҹәрлә силаһланараг, бир нечә ҝүндә бир нечә мин динҹ 

азәрбайҹанлы әһалини – киши, гадын вә ушағы гәтлә 

йетирмишләр. Өзү дә бу гәтлләр хүсуси гәддарлыгла һәйата 

кечирилмишдир. Ермәниләр Шамахы шәһәриндә бир 

милйард рублдан йухары дәйәри олан әмлакы гарәт етмиш, 

шәһәрин азәрбайҹанлылара мәхсус бүтүн евләрини 

йандырараг мәһв етмишләр. Шәһәрдә 13 мәсҹид, о 

ҹүмләдән бөйүк тарихи абидә олан “Ҹүмә мәсҹиди” дә 

йандырылмышды. Комиссийа ермәни вандализминин баш-

лыҹа тәшкилатчылары барәдә ҹинайәт иши галдырараг, 

                                                
1 Yenә orada.  
2ARPİİSSA: f. 277, siy. 2, iş 16. 
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онлары мәсулиййәтә ҹәлб етмәклә, истинтаг ишинә 

башламаг һаггында гәрар гәбул етди.1 

Шамахы шәһәриндә олдуғу кими, Шамахы гәзасынын 

азәрбайҹанлылар йашайан 86 кәнди дә ермәниләр 

тәрәфиндән дағыдылмыш, йандырылмыш, әһалиси 

вәһшиҹәсинә гәтлә йетирилмишди. Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын үзвләри тәрәфиндән 53 кәнд үчүн ермәни 

вандалларынын төрәтдикләри вәһшиликләр барәдә тәртиб 

олунмуш актларда айры-айры кәндләр үзрә өләнләрин сайы 

вә дәймиш зәрәрләр ҝөстәрилир.2 

Бу актлар әсасында апардығымыз һесабламалара ҝөрә 

Шамахы гәзасынын 53 кәндиндә ермәниләр 8.027 нәфәр 

азәрбайҹанлыны гәтлә йетирмишләр ки, онлардан да 4.190 

нәфәри киши, 2.560 нәфәри гадын вә 1.277 нәфәри ушаг 

олмушдур. Һәмин актлардакы мәлуматлара ҝөрә ермәниләр 

тәрәфиндән бу кәндләрә вурулмуш мадди зәрәр о дөврүн 

гиймәтләри илә 339,5 милйон рубл олмушдур.3 

д) Губа гырғынлары  
 

С.Шаумйан вә Ҝ.Коргановун Бакы губернийасында 

бөйүк дағынтылара вә гырғынлара мәруз гойдуғу 

реҝионлардан бири дә Губа гәзасынын кәндләри вә Губа 

шәһәри олмушдур. Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын 

топладығы вә 5 ҹилддә рәсмиләшдирилмиш сәнәдләр 

арасында зәрәр чәкмишләрин вә шаһидләрин диндирилмә 

протоколлары, комиссийанын үзвү А.Новатскинин вә диҝәр 

шәхсләрин һазырладығы мәрузәләр, дағыдылмыш вә 

                                                
1 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 108, vәr. 5. 
2 Yenә orada, iş 85, 87, 100, 105, 108 vә s. 
3 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 85, 87, 100, 108 vә s. 
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йандырылмыш евләрә  бахыш протоколлары, актлар, 

шәһәрин айры-айры аиләләринә вә сакинләринә дәймиш 

зәрәрин мигдары барәдә сийаһылар вә с. вар.1 

Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын үзвү 

А.Новатски 1918-ҹи ил декабрын 11-дә С.Шаумйан вә 

Ҝ.Коргановун Совет һөкумәти адындан Һамазаспын 

рәһбәрлийи илә ҝөндәрдийи дашнак ордусу тәрәфиндән 

дағыдылана гәдәр шәһәрин үмуми вәзиййәти барәдә шәһәр 

рәиси Әлаббас бәй Әлибәйова сорғу ҝөндәрир. Ә.Әлибәйов 

декабрын 12-дә сорғуйа ҹаваб олараг билдирирди ки, 

Һамазаспын гулдур дәстәләри Губа шәһәрини дағыдана 

гәдәр орада 20 мин нәфәрә йахын әһали вә 10 минә йахын ев 

олмушдур. 1918-ҹи ил майын 1-дән башланан ермәни 

азғынлығы 9 ҝүн давам етмишди. Бу һадисәләрә гәдәр 

Губада ҹәми 500 нәфәрә йахын ермәни йашайырмыш. 

Әлаббас бәй өз изаһатында билдирирди ки, март айында 

фикир вердим ки, чохлу Губа ермәниси өзләринин дашынан 

вә дашынмаз әмлакларыны сатараг чыхыб ҝедирләр. Бунун 

сәбәбини сорушдугда А.Меликов вә Бағдасаров дедиләр ки, 

“Сизинлә бизим арамызда нә исә ҝөзләнилир. Она ҝөрә 

комитә (Дашнаксүтйун комитәси – А.П.) бизи ҝери 

чағырыр”.2 

Губада баш вермиш һадисәләр, бу һадисәләрин 

төрәдилмәсиндә Совет һакимиййәти адындан илк олараг 

иштирак етмиш ҝүрҹү Давид Голованинин, Губа шәһәринин 

нүфузлу шәхсләриндән Һаҹы Исмайыл Оруҹовун вә шәһәр 

рәиси Ә.Әлибәйовун Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын 

үзвү А.Новатскийә вердийи мәлуматлардан айдын олур ки, 

илк дәфә Д.Голованинин рәһбәрлийи илә Губайа ҝәлмиш 

әксәриййәти дашнаклардан ибарәт Бакы коммунасынын 

силаһлы дәстәләри Губада Совет һакимиййәти 

                                                
1 Yenә orada, iş 95-98.  
2 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 96, vәr. 38. 
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гураҹагларыны елан едирләр. Вәзиййәтин ҝәрҝин олдуғуну 

һисс едән Губа шәһәр әһалиси буна разылыг верир.1 

Лакин тезликлә дәстәнин үзәринә ләзҝиләр вә әтраф 

кәндләрдән азәрбайҹанлылар һүҹум едирләр. Вәзиййәтин 

ағыр олдуғуну ҝөрән поручик Ағаҹанйанын дәстәси Губада 

бир йерә топладығы ермәниләри бәлкә дә биләрәкдән 

талейин үмидинә бурахыб гачырлар. Д.Головани йазырды 

ки, Ағаҹанйанын топлайараг талейин үмидинә бурахдығы 

ермәниләрин бир һиссәсини мәним дәстәм чыхара билди, 

бир һиссәси исә ләзҝиләр тәрәфиндән мәһв едилди.2 

Д.Голованинин дәстәси Губадан ҝетдикдән бир нечә 

ҝүн сонра С.Шаумйанын ҝөстәриши илә Ҝ.Корганов дашнак 

Һамазаспын команданлығы алтында 2 мин нәфәрдән ибарәт 

ҹәза дәстәсини Губайа ҝөндәрир.3 

Губа шәһәр рәиси Ә.Әлибәйовун мәлуматына ҝөрә 

1918-ҹи ил майын 1-дә үч истигамәтдә шәһәрә дахил олан 

Һамазаспын дәстәсинин 4 топ вә 8 пулемйоту вар иди. 

Майын 10-на гәдәр шәһәрдә азғынлыглар едән Һамазаспын 

дәстәләри тәрәфиндән тәкҹә биринҹи ҝүн шәһәрин ашағы 

һиссәсиндә 713 нәфәр, икинҹи ҝүн исә 1.012 нәфәр 

азәрбайҹанлы өлдүрүлмүшдү.4 

Һамазаспын һәрәкәтләри һаггында мәлумат верән 

Ә.Әлибәйов билдирмишди ки, Һамазасп шәһәр мәсҹидинин 

йанындакы мейдана ҝәләрәк билдирди ки, “Мән әслән 

Әрзурумданам. Узун мүддәт түркләрлә вурушмушам. Мән 

ермәниләрин мәнафеләринин мүдафиәчисийәм. Мән Совет 

һөкумәти тәрәфиндән ҹәза дәстәси илә ҝөндәрилмишәм ки, 

ики һәфтә әввәл бурада өлдүрүлмүш ермәниләрин гисасыны 

алым. Сизин мүсибәтиниз о вахт башлайаҹаг ки, (о, әлини 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 14, 62 vә s.  
2 Yenә orada, vәr. 63.  
3 Yenә orada.  
4 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 96, vәr. 35. 
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үзәриндә топлар дайанмыш даға тутараг) мән сабаһ о даға 

галхым. Сабаһ мән о даға галхараг шәһәри топа тутдураҹаг 

вә йерлә йексан едәҹәйәм”.1 

Беләликлә, 10 ҝүн әрзиндә Һамазаспын рәһбәрлийи 

илә совет һөкумәти адындан С.Шаумйан вә Ҝ.Коргановун 

ҝөндәрдийи ермәни ҹәза дәстәләри бөйүк вәһшиликләр 

төрәтди. Шәһәр рәиси Ә.Әлибәйовун мәлуматына ҝөрә 2 

мин нәфәр өлдүрүлмүш, өлүләри дәфн едән молланын 

мәлуматына ҝөрә исә о, 2.800 нәфәрин ҹәназәсини торпаға 

тапшырмышды.2 

Тәхмини һесабламалара ҝөрә Һамазаспын гулдур 

дәстәси тәрәфиндән тәкҹә Губа шәһәриндә оғурланмыш 

әмлак 4 милйон рубл нағд пул, 4,5 милйон рубллуг 

брилйант, гызыл, ҝүмүш вә диҝәр гиймәтли даш-гаш, 25 

милйон рубллуг халча вә диҝәр ев әшйалары олмушдур. 

Бундан әлавә тәкҹә Губа шәһәриндә 105 евин вә диҝәр ти-

килиләрин тамамилә йандырылараг дағыдылмасы 

нәтиҹәсиндә шәһәр әһалисинә вурулмуш мадди зәрәр 100 

милйон рублдан чох олмушдур.3 

Һамазаспын Губайа доғру һәрәкәт едән ермәни һәрби 

һиссәләри йол бойу Губа гәзасы әразисиндә 122 кәнди 

дағытмыш вә йандырмыш, имкан тапыб гача билмәйән 60 

нәфәр киши, гадын вә ушағы гәтлә йетирмиш, 53 кишини 

йараламышды.4 

Губа шәһәри рәиси Ә.Әлибәйовун изаһатында бу 

гырғынлардан сонра Бакыйа ҝедәрәк, болшевикләрин 

рәһбәрләри С.Шаумйан вә А.Ҹапаридзе илә ҝөрүшәрәк, 

онларла данышыглары барәдә вердийи мәлумат да чох 

мараглыдыр. О, йазырды ки, Һамазаспын дәстәләринин 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 35-36.  
2 Yenә orada, vәr. 6, 15. 
3 Yenә orada, vәr. 6-7. 
4 Yenә orada, vәr. 8, 65.  
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Губада төрәтдикләри вәһшиликләр барәдә мәлумат 

вердикдә А.Ҹапаридзе бәрк һәйаҹанланды, С.Шаумйан исә 

үзүндәки севинҹ һиссини ҝизләтмәйәрәк мәни динләди вә 

сәрт шәкилдә деди: “Мүсәлманлар (азәрбайҹанлылар – 

А.П.) вә түркләр йүз минләрлә ермәнини өлдүрүбләр, инди 

нә олуб ки, ермәниләр Губада ики мүсәлман өлдүрән кими 

мүсәлманлар шикайәт едир вә ҝөз йашы төкүрләр”.1 

Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын үзвү 

А.Новатскинин мәрузәсиндә “ҹәза дәстәсинин” рәһбәри 

Һамазасп, мүавини Николай вә комиссары Венутсла 

йанашы, вахты илә Губа шәһәри сакинләри олмуш вә бу 

гырғында фәал иштирак етмиш ермәниләр барәдә ҹинайәт 

иши галдырмаг, һабелә бу ишә хейир-дуа вермиш 

С.Шаумйан вә Ҝ.Корганов һаггында исә ҹинайәт ишинин 

онларын өлмәси сәбәбиндән хәтм олунмасы тәклиф 

олунур.2 

Тәәссүфләр олсун ки, 1920-ҹи илин апрел чеврилиши 

нәтиҹәсиндә С.Лалайев кими ҹәллад Һамазасп вә онун 

ҹинайәткар мәсләкдашларынын да төрәтдикләри 

ҹинайәтләр ҹәзаландырылмады вә минләрлә 

азәрбайҹанлынын ганы исә йердә галды. 

е) Гарабағ бөлҝәсиндә ермәни вәһшиликләри.  
 

1918-1920-ҹи илләрдә ермәниләрин ән чох 

вәһшиликләр төрәтдикләри Азәрбайҹан бөлҝәләриндән 

бири дә Гарабағ олмушду. Һәлә ХIХ әсрин әввәлләриндә 

руслар тәрәфиндән бу әразиләрә көчүрүлән ермәниләр 

бурада түрк-мүсәлманлара гаршы даими һийлә вә мәкр 

                                                
1 ARDA: f. 1061, siy. 1, iş 96, vәr. 38. 
2 Yenә orada, vәr. 5-8. 
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йувасы олан христиан мәликләри илә бирләшәрәк 

халгымыза гаршы әсл тәһлүкәйә чеврилмәкдә идиләр. 

Ермәниләрин “Кичик Ермәнистан” адландырдыглары 

Гарабағ торпагларына ачыг иддиалары вә силаһлы 

тәҹавүзләри Русийада феврал ингилабы вә болшевикләрин 

октйабр чеврилишиндән сонра хүсусилә гүввәтләнир. 

Дашнак партийасынын рәһбәрлийи илә ермәниләрин 

Гарабағын Шуша, Ҹаваншир вә Ҹәбрайыл гәзаларында 

түрк-мүсәлманлара гаршы төрәтдикләри вәһшиликләр 

Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти һөкумәтинин йаратдығы 

Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасы тәрәфиндән ҝениш тәһгиг 

едилмишдир. Комиссийа тәрәфиндән зәрәрчәкмишләрин вә 

шаһидләрин ифадәләри, дағыдылмыш йерләрә бахыш 

протоколлары, мәрузәләр, һәмин гәзаларын полис 

идарәләриндә тәртиб олунмуш рәсми сәнәдләр вә с. кими 

чохлу мәлуматлар топланмышдыр.1 

Н.Михайлов топладығы фактлар әсасында тәртиб 

етдийи мәрузәдә ҝөстәрирди ки, ермәниләр бүтүн 

васитәләрдән истифадә едәрәк силаһланырдылар. Ҹаваншир 

гәзасынын мүсәлман әһалиси исә өзләринин тарихи 

гоншулары олан ермәниләрә чох садәлөвһлүклә инаныр вә 

һәр еһтимала гаршы онларын өз һәрәкәтләрини башга 

истигамәтә йөнәлдиләҹәйини тәсәввүрләринә белә ҝәтирә 

билмирдиләр. Белә ки, Јевлах стансийасы вә Бәрдә шосе 

йолу үзәриндә азәрбайҹанлылар тәрәфиндән ермәниләрин 

бу ҹүр силаһ ҝәтирмә һаллары дәфәләрлә ашкар едилмиш, 

лакин онлар буна “елә бир принсипиал әһәмиййәт вермә-

мишдиләр”. 

Русийада болшевикләрин 1917-ҹи илин октйабрында 

етдикләри дөвләт чеврилишиндән сонра исә Јухары 

Гарабағда ермәни кәндләринә силаһ вә сурсат ҝәтирилмәси 

ачыг шәкилдә һәйата кечирилирди. 1917-ҹи илин 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 161, vәr. 1. 



Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları,  

soyqırımları və deportasiyalar      

 
- 55 - 

декабрындан башлайараг ермәниләр мүсәлманлара гаршы 

өзләринин дүшмәнчилик ниййәтләрини ҝизләтмир, онлара 

гаршы зор тәтбиг етмәйә башлайырлар. Ҹаваншир 

гәзасынын Коланылы иҹмасына дахил олан азәрбайҹанлы 

кәндләринә һүҹум едән ермәниләр һәлә дүнйада мөвҹуд 

олмайан Ермәнистан Республикасына табе олмағы тәләб 

едир вә өз дөвләтләри үчүн онлардан зорла верҝи 

йығырдылар.1 

Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын топладығы 

материалларда ҝөстәрилирди ки, Ҹаваншир гәзасы Милли 

Мүсәлман Шурасынын үзвләри дәфәләрлә ермәниләрин 

йанына барышыг үчүн нүмайәндә һейәти ҝөндәрмишди. 

Нүмайәндә һейәтинин үзвләриндән бири – Мәшәди Алыш 

Исмайылов Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын үзв-

ләринә билдирмишди ки, һәр дәфә ермәниләр һейәт 

үзвләрини һәдәләйир, горхудур вә тәһгир едирдиләр. 

Мараға ермәни кәнд иҹмасынын кәндхудасы Нерсес 

Мануков бизи һәдәләйәрәк демишди: “Бу һәлә һарасыдыр, 

сиз бир дайанын, ҝөрүн, һәлә сизи нәләр ҝөзләйир”.2 

Шаһид Исҝәндәров билдирирди ки, ермәниләрин 

һәйасызлығы о йерә чатмышды ки, онлар дәстәләрлә 

мүсәлманлар йашайан әразиләрә ҝәләрәк, онларын мал-

һейванларыны йығыб апарыр, ертәси ҝүн исә Тәртәр 

базарында алвер етмәкдән галмайыб, һәм дә азәрбайҹан-

лылардан апардыглары мал-гараны йенидән онлара 

сатмагдан белә чәкинмир вә утанмырдылар.3 

Гарабағ бөлҝәсиндә 1918 вә 1919-ҹу илин 

әввәлләриндән ермәниләрин тәзйигләринә мәруз галан 

әразидән бири дә Ҹәбрайыл гәзасы иди. Бу гәза 12 

азәрбайҹанлы вә 3 ермәни кәнд иҹмасындан ибарәт иди. 

                                                
1 Yenә orada,  vәr. 2.  
2 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 161, vәr. 3. 
3 Yenә orada.   
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Гарабағын башга гәзаларында олдуғу кими Ҹәбрайыл гә-

засында да дүзәнлик һиссәдәки кәндләр азәрбайҹанлы 

кәндләри иди. Ермәниләр билирдиләр ки, һүҹум етсәләр, 

лайигли ҹәзаларыны алаҹаглар. Она ҝөрә дә онлар дағәтәйи 

азәрбайҹанлы кәндләринә һүҹум едәрәк онлара даһа чох 

зәрәр йетирирдиләр. 

Мараглыдыр ки, ермәниләр Гарабағ бөлҝәсинин диҝәр 

гәзаларында вәһшиликләр төрәтдикләри бир заманда 

Ҹәбрайыл гәзасынын дүзәнлик һиссәсиндәки мүсәлман 

әһалиси һеч ҹүр буна инанмаг истәмирди. 

1918-ҹи ил декабрын илк ҝүнләриндән ермәниләр 

гәзанын мүсәлман әһалисинә гаршы силаһлы һүҹума 

башладылар. Бунунла әлагәдар Ҹәбрайыл гәза рәиси 1919-

ҹу ил февралын 17-дә Гарабағ ҝенерал губернатору 

Х.Султанова йазырды: “Гәзанын мүсәлман әһалиси бу ҹүр 

һадисәләри тәәссүф һисси илә гаршылайараг, һеч бир фәал 

мүбаризә йолуна кечмәйәрәк йалныз өзләрини вә өз 

әмлакларыны ермәни һүҹумларындан горумаг үчүн 

мүдафиә мөвгейи тутмуш вә ермәниләрә гаршы һеч бир 

гейри-гануни һәрәкәтә йол вермәмишләр. Буна сүбут да 

одур ки, бу мүддәт әрзиндә ермәни кәндләриндән һеч бири 

мүсәлманлар тәрәфиндән зәрәр ҝөрмәмишдир”.1 

1918-ҹи илин декабры вә 1919-ҹу илин әввәлләриндә 

ермәниләр Ҹәбрайыл гәзасынын азәрбайҹанлы 

кәндләриндән Дүдүкчү, Ашыг Мәликли, Шыхлар, 

Мүлкәдарлы, Дәләнләр, Ағҹакәнд, Доланлар вә Ахуллуйа 

һүҹум едәрәк бу кәндләрин һәр бириндә ешидилмәмиш вәһ-

шиликләр төрәдир, ҝүнаһсыз ушаг, гадын вә гоҹалары гәтл 

едир, кәндләри гарәт едәрәк йандырылыр, ев әшйаларыны 

вә мал-гараны дашыйыб апарырдылар.2 

Гарабағ бөлҝәсиндә ермәниләр тәрәфиндән ән бөйүк 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 161, vәr. 5.  
2 Yenә orada, vәr. 5-7. 
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зийан ҝөрән бөлҝәләрдән бири дә Шуша шәһәри вә Шуша 

гәзасынын мүсәлманлар йашайан кәндләри олмушдур. 

Шуша гәзасы чох йердә Зәнҝәзур гәзасы илә сәрһәд 

олуб, бурадакы дағлыг вә дағәтәйи азәрбайҹанлы кәндләри 

бир-бириндән аралы дүшмүш вә һәр тәрәфдән ермәни 

кәндләри илә әһатә олунмушдур. Бундан истифадә едән 

ермәниләр һәмин кәндләрә гаршы һәр ҹүр вәһшиликләр 

төрәтмишләр. 1917-ҹи илдә Русийада болшевик чеври-

лишиндән сонра онсуз да кифайәт гәдәр силаһ әлдә етмиш 

ермәниләр даһа да сүрәтлә силаһланмаға башлайырлар. 

Шуша-Гарйаҝин вә Шуша-Әсҝәран йолларыны нәзарәт 

алтында сахлайараг, орайа ҝедиб-ҝәлән азәрбайҹанлылары 

инҹидир, гарәт едир, силаһларыны әлләриндән алараг һәмин 

йоллары онларын үзүнә бағлайырдылар. 

Гарабағ ермәниләринин агрессив һәрәкәтләри ҹәллад 

Андраник Ҝоруса ҝәлдикдән сонра даһа да фәаллашыр. Һәр 

тәрәфдән ермәниләрин әһатәсиндә олан Шуша шәһәри вә 

әтраф кәндләр һәгигәтән дә ағыр вәзиййәтдә иди. Фөвгәладә 

Тәһгигат Комиссийасынын үзвү Михайлов өз мәрузәсиндә 

гейд едирди ки, Шуша шәһәри вә әтраф кәндләрин ермәни 

әһалиси Азәрбайҹан һакимиййәтини танымайыб вә танымаг 

да истәмирләр. Өз мәрузәсиндә Н.Михайлов ермәни психо-

лоҝийасыны вә йарамазлығыны неҹәдә дәгиг мүәййән едә 

билмишди. О, йазырды: “Һәр йердә олдуғу кими, Шуша 

гәзасында да ермәниләр өз тактикаларына һәмишә олдуғу 

кими йенә дә садиг галмышлар. О йердә ки, онлар чохлуг 

тәшкил едирләр, орада онлар өзҝә халглара зүлм етмәк вә 

ҝүҹ ишләтмәкдә амансыздырлар. О йердә ки, азлыг тәшкил 

едирләр, һәмин вахт онлар кимә истәсәниз вә неҹә 

истәсәниз гуллуг етмәйә һәмишә һазырдырлар”.1 

Фөвгәладә Тәһгигат Комиссийасынын 

материалларында ермәниләрин Шуша шәһәри вә Шуша 

                                                
1 ARDA: f. 100, siy. 1, iş 791, vәr. 94.  
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гәзасынын Гого, Туғ, Атмазлы, Ҝештмазлы, Газанлы вә б. 

кәндләриндә төрәтдикләри вәһшиликләр әтрафлы тәһлил 

олунур вә ҝөстәрилир ки, тәкҹә Шуша гәзасында 

дағыдылмыш, йандырылмыш, талан олунмуш азәрбайҹанлы 

кәндләриндә өлдүрүләнләрин сайы 100 нәфәрдән чох иди.1 

Ермәниләр өлдүрүләнләр үзәриндә ағлаҝәлмәз 

вәһшиликләр етмишдиләр. Онлар адамлары сүнҝүләрлә 

дәлик-дешик етмиш, башларыны кәсмиш, кичик йашлы 

ушаглар сүнҝүләрә тахылараг вәһшиликлә өлдүрүлмүш, 

гадынларын дөшү, кишиләрин бурну, гулағы кәсилирди. 

Өлүләри доғрайыр, йандырыр вә һәр ҹүр тәһгирләрә мәруз 

гойурдулар. Шуша, Ҹәбрайыл вә Ҹаваншир гәзаларында бу 

ишә Сократ бәй Мәлик-Шаһназаров, Шамир Аваков, 

Арменак Хачатуров, Хосров бәй, Ишхан бәй вә Тигран бәй 

Ишханов гардашлары, Бахыш Аванесов вә онларла 

башгалары рәһбәрлик едирди. 

Шуша шәһәри вә әтраф кәндләрин ермәниләри 

игамәтҝаһы һәмин шәһәрдә олан Шуша, Ҹаваншир, 

Ҹәбрайыл вә Зәнҝәзур гәзаларынын мүвәггәти ҝенерал 

губернатору Х.б.Султановун һакимиййәтини 

танымадыгларыны бәйан едирдиләр. Ермәни вә мүсәлман 

һиссәсинә бөлүнмүш Шушада Ермәни Милли Шурасынын 

Азәрбайҹан һакимиййәтинә гаршы ән барышмаз үзвү 

Арзумановун васитәси илә Арарат Республикасындан ҝизли 

тапшырыглар, көмәк, силаһ-сурсат вә с. алырдылар. 

Нәтиҹәдә 1919-ҹу ил ийунун 4-дә ермәниләр тамамилә 

ҝөзләнилмәдән забит Арзумановун рәһбәрлийи илә Азәр-

байҹан сәнҝәрләринә һүҹум етдиләр. Нәтиҹәдә 3 нәфәр 

азәрбайҹанлы әсҝәр гәтлә йетирилди. 

Ертәси ҝүн ермәниләрин бу ҹүр һәйасызлыгларыны 

ҝөрән Хәлфәли кәнд иҹмасына мәнсуб мүсәлманлар 

Гейбалы ермәни кәндинә һүҹум едәрәк, ону дағыдыр вә 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 95. 
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әһалисинин бир һиссәсини гәтлә йетирирләр. Арарат 

Республикасында азәрбайҹанлылара гаршы ешидилмәмиш 

вәһшиликләр төрәдән ермәниләр бундан азәрбайҹанлылара 

вә Азәрбайҹан һөкумәтинә гаршы бүтүн дүнйада тәблиғат 

кампанийасы үчүн ҝениш сурәтдә истифадә етдиләр. Бу 

мәсәләнин арашдырылмасы үчүн Ҹүмһуриййәт Парламенти 

азәрбайҹанлы вә ермәни депутатларындан ибарәт хүсуси 

мүштәрәк комиссийа тәшкил етди. Арашдырманын 

нәтиҹәләри парламентин бир нечә иҹласында чох ҝәрҝин вә 

әтрафлы шәкилдә мүзакирә олунду.1 

Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти һөкумәтинин ҹидди 

сәйләри нәтиҹәсиндә 1919-ҹу ил августун сонларында 

Азәрбайҹан һөкумәти илә Гарабағ Ермәни Милли Шурасы 

арасында имзаланан декларасийайа ҝөрә Гарабағ 

ермәниләри Азәрбайҹан һөкумәтинин һакимиййәтини 

таныйыр, Азәрбайҹан һөкумәти исә онлара милли-мәдәни 

мухтариййәт һүгугу верди.2 

Азәрбайҹан һөкумәтинин бүтүн ҝүзәштләринә, 

мәсәләләри сүлһ йолу илә һәлл етмәк ҹәһдләринә 

бахмайараг, Гарабағ ермәниләри өз мәкрли ниййәтләриндән 

һеч ҹүр әл чәкмәк истәмирдиләр. Онлар 1920-ҹи ил мартын 

22-дә Новруз байрамы ҝүнү Дағлыг Гарабағ әразисиндә 

йенидән силаһлы гийам галдырдылар. Ермәниләрин бу 

һәрәкәтләри һәмин ил апрелин 1-дә кечирилән Азәрбайҹан 

Парламентинин иҹласында ҝениш мүзакирә олунду.3 Гийам 

йатырылса да, Азәрбайҹанын болшевик Русийасы 

тәрәфиндән ишғалына гәдәр Гарабағ ермәниләри һеч ҹүр 

Дағлыг Гарабағы Азәрбайҹандан айырараг дашнак Арарат 

Республикасына гатмаг иддиасындан имтина етмәмиш-

                                                
1 ARDA, f. 895, siy. 1, iş 103, vәr. 23-25.  
2 “Azәrbaycan” qәzeti, 2 sentyabr 1919, № 185.  
3 Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti Parlamenti. Stenoqrafik hesabatlar. Bakı, 

1998, II cild, s. 878-881.  
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диләр. 

ф) Зәнҝәзур гырғынлары. 
 

1918-ҹи илдән 1920-ҹи илин апрел чеврилишинә гәдәр 

ермәни вәһшиликләриндән ән чох зийан ҝөрмүш 

Азәрбайҹан бөлҝәләриндән бири дә Зәнҝәзур гәзасы 

олмушдур. Бу мүддәт әрзиндә ермәни гулдур дәстәләринин 

һәмин гәзанын мүсәлман әһалисинә гаршы ҝүҹ ишләтмәк 

сийасәти бир ан да олсун сәнҝимирди. Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын, Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти 

Парламентинин, мүхтәлиф назирликләрин архивләриндә бу 

барәдә чохлу сәнәдләр горунуб сахланылыр.1 

Бу сәнәдләр арасында Фөвгәладә Тәһгигат 

Комиссийасынын үзвү Н.Михайловун  мәрузәсиндә 2 

ҝөстәрилирди ки, башга гәзалара нисбәтән бу гәзанын 

мүсәлман әһалисинин вәзиййәти хүсусилә ағыр олмушдур. 

Чүнки бурадакы ермәни кәндләринин силаһлы гулдур дәс-

тәләри илә йанашы, Андраникин рәһбәрлийи илә йахшы 

тәшкил олунмуш хүсуси орду һиссәләри дә иштирак 

етмишдир. О, ҝөстәрирди ки, 1-ҹи полис саһәсинин бүтүн 

мүсәлман кәндләри тамамилә, 2-ҹи полис саһәсинин 

мүсәлман кәндләринин әксәр һиссәси, 3-ҹү, 4-ҹү вә 5-ҹи по-

лис саһәләринин мүсәлман кәндләри исә гисмән 

дағыдылмышдыр. Кәндләрин чоху йерлә йексан едилмиш, 

һәтта бәзиләринин йери ермәниләр тәрәфиндән тамамилә 

шумланмышды. 50 миндән йухары мүсәлман гачгынлары 

Ҹәбрайыл гәзасына пәнаһ ҝәтирмишди. Онун мәлуматына 

                                                
1 ARDA: f. 895, siy. 1, iş 1299; f. 970, siy. 1, iş 161; f. 1061, siy. 1, iş 49-65 

vә s. 
2 Yenә orada, f. 970, siy. 1, iş 161, vәr. 5-6.  
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ҝөрә 115 мүсәлман кәнди ермәниләр тәрәфиндән тамамилә 

дағыдылмыш, һәмин кәндләрин мүсәлман әһалисиндән 

10.068 нәфәр өлдүрүлмүш вә йа шикәст едилмишди. 1 

Бурада дағыдылмыш айры-айры кәндләр, һабелә онларын 

мүсәлман әһалисинә гаршы ермәниләрин төрәтдикләри 

вәһшиликләр һаггында әтрафлы мәлумат верилир. Чохлу 

шаһид ифадәләринә ҝөрә Зәнҝәзур гәзасында 1918-ҹи ил 

йайын ахырлары вә пайызда баш вермиш һадисәләр 

билаваситә Андраник Озанйанын рәһбәрлийи алтында 

һәйата кечирилмишдир. 1919-ҹу илин әввәлләриндә 

Адраникин силаһлы гулдур дәстәләри Зәнҝәзурдан 

узаглашдырылдыгдан сонра мүсәлман кәндләринин 

әһалисинин асудә нәфәс алмасы чох сүрмүр. Артыг 1919-ҹу 

илин пайыз айларында Зәнҝәзурун мүсәлман әһалиси 

Арарат Республикасы һөкумәтинин рәсми низами ордусу вә 

йерли силаһлы гулдур дәстәләри тәрәфиндән һәрби тәҹавүзә 

мәруз галды. Нойабр айында ермәниләр Зәнҝәзурун 

мүсәлманлар йашайан кәндләринә гаршы ҝениш һәрби әмә-

лиййатлара башладылар. Бу барәдә архивләримиздә чохлу 

сәнәдләр горунуб сахланылыр. Онларын арасында 

Ҹүмһуриййәт Парламентинин үзвү Ҹәлил Султановун, 

Һүсейн Ахундзадәнин, Мәммәд Һәсән Хоҹаһанлынын, 

Фәррух бәй Сармасбәйовун, Аббас бәй Мирзәйевин, 

Исмайыл Мухтаровун вә башгаларынын вурдуглары теле-

грамларда ермәни низами ордуларынын вәһшиликләри 

барәдә ҝениш мәлумат верилир. 2  Сәнәдләр арасында 

Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәти һөкумәтинин вә Дөвләт 

Мүдафиә Комитәсинин ермәниләрин һүҹумларына гаршы 

һәйата кечирдийи мүдафиә тәдбирләри, Ҹәбрайыл гәзасы 

истигамәтиндә ермәниләрин һүҹумларынын гаршысыны 

алмаг үчүн ҝөрдүйү ишләр барәдә дә әтрафлы мәлумат 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 1, iş 161, vәr. 5-6. 
2 ARDA: f. 895, siy. 1, iş 299, vәr. 8-12, 14-17, 20, 31-33, 35-37 vә s.  
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верилир. 1  1920-ҹи илин апрелиндә ХЫ Орду тәрәфиндән 

Азәрбайҹанын ишғалы Ҹүмһуриййәт һөкумәтинин бу 

саһәдә ҝөрдүйү ишләри йарымчыг  гойду вә 1920-ҹи илин 

декабрында Совет Русийасынын ҝөстәриши илә һеч бир 

гейд-шәртсиз Зәнҝәзур Ермәнистан ССР-ә бағышланылды. 

г) Андраник вә Ермәни Республикасы ордулары-

нын Нахчыван вә Шәрур-Дәрәләйәз гәзаларын-

да вәһшиликләри. 
 

Бүтүн түрк дүнйасына, хүсусилә Түркийә түркләринә 

вә азәрбайҹанлылара гаршы гәним кәсилмиш, онлара гаршы 

тарихдә ешидилмәмиш вәһшиликләр төрәтмиш Андраник 

Озанйан әслән Түркийә тәбәәси олмушдур. О, 

ермәниләрдән ибарәт силаһлы гулдур дәстәләри тәшкил 

едәрәк узун илләр Түркийәдә динҹ әһалийә гаршы 

гырғынлар төрәтмиш, Сасунда, Битлисдә, Ванда вә башга 

бөлҝәләрдә ермәни кәндлиләринин төрәтдикләри 

гийамларын фәал тәшкилатчыларындан вә 

иштиракчыларындан бири олмушдур. 

Түркийәдән говулан Андраник Авропаны долашараг 

Биринҹи дүнйа мүһарибәси заманы Ҝүней Гафгаза ҝәлмиш, 

1915-1917-ҹы илләрдә Рус ордусунун Шәрги Анадолуда 

һәйата кечирдийи һәрби әмәлиййатлар заманы ишғал 

олунмуш әразиләрдә – Әрзурум, Битлис, Муш вә башга 

йерләрдә ермәниләрдән ибарәт  дружинасы илә шәһәр вә 

кәндләри дағыдыр, мүлки түрк әһалисинә гаршы 

ешидилмәмиш вәһшиликләр төрәдирди. 

Русийада 1917-ҹи ил феврал ингилабы вә октйабрда 

                                                
1 Yenә orada, f. 894, siy. 7, iş 21, vәr. 13-14, 35, 53; iş 29a, vәr. 5-15 vә s.  
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болшевик чеврилиши нәтиҹәсиндә йаранмыш Совет 

Русийасы мүһарибәдән чыхдыгдан сонра Ирәвана ҝәлән 

Андраник йени йаранмыш Арарат һөкумәти илә дил тапа 

билмир. 1918-ҹи ил ийунун әввәлләриндә өзүнүн 8 мин 

әсҝәри, 4 топу, 6 пулемйоту вә башга һәрби силаһ вә сур-
сатлары илә ийунун 20-дә Нахчыван һүдудларына ҝәлмиш, 

Ҹулфайа ҝедәрәк орада көрпүнү тутмуш вә Ирана кеч-

мишди.1 Мәгсәди исә Иранда олан инҝилис гошунлары илә 

бирләшмәк иди. О, Иранда Хой шәһәрини тутмуш, лакин 

Османлы ордусунун һүҹуму барәдә мәлумат алараг, 

йенидән Нахчывана чәкилмишдир.2 

1918-ҹи ил ийунун 20-25-дә ермәниләр Ҹулфада Араз 

чайы үзәриндәки көрпүнү йандырмыш, Ҹулфа 

йахынлығындакы Јайҹы кәндини вәһшиҹәсинә дағытмыш, 

горхудан өзләрини Араз чайына атан чохлу гадын вә ушаг 

боғулараг һәлак олмушдур. Ордубадда 2 мин түркү 

(азәрбайҹанлыны) өлдүрмүшләр. 3  Јайҹыдан ермәниләрин 

йашадығы Чәннәб кәндинә ҝедән Андраник дағларда мәскән 

салараг, вахташыры азәрбайҹанлы кәндләринә һүҹум едә-
рәк, онлары сойуб-таламыш, әһалисини гырмышды. 

Андраник Нахчыванда гүввәләрини мөһкәмләтдикдән 

сонра һәмин ил ийулун 14-дә Бакы Халг Комиссарлары 

Советинин рәһбәри С.Шаумйана ҝөндәрдийи телеграмында 

өз дәстәләри илә мәскунлашдығы Нахчыван гәзасыны Совет 

Русийасынын айрылмаз һиссәси елан едир вә ондан хаһиш 

едир ки, онун бу мәрамы барәдә Мәркәзи Русийа 

һөкумәтиндә кимә лазымдырса мәлумат версин . 

С.Шаумйан ийулун 20-дә өзүнүн Андраникә ҹаваб 

телеграмында йазырды: «Халг рәһбәри Андраникә! Сизин 

                                                
1 Musayev İ. Azәrbaycanın Naxçıvan vә Zәngәzur bölgәlәrindә siyasi 

vәziyyәt vә xarici dövlәtlәrin siyasәti (1917-1921). Bakı, 1998, s. 41. 
2 Yenә orada, s. 42  
3 Yenә orada, s. 45. 
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телеграмы алдым. Там мәтнини Москвайа – Мәркәзи 

һөкумәтә хәбәр вердим. Өз тәрәфимдән Сизин шәхсиниздә 

һәгиги халг гәһрәманыны саламлайырам». 1  Һәгигәтән дә 

һәмин ил ийулун 24-дә Андраникин телеграмы «Известийа» 

гәзетинин 155-ҹи сайында дәрҹ олунмушдур. 

1918-ҹи илин йайында Нахчывандакы азәрбайҹанлы 

әһалини ермәниләрдән мүһафизә етмәк вә Нахчыванын 

ермәниләр тәрәфиндән тутулмасына йол вермәмәк 

мәгсәдилә Казым Гарабәкир пашанын команданлығы 

алтында Нахчыван бөлҝәсинә түрк гошунлары ҝәлир. Һәмин 

ил ийулун сону, августун әввәлләриндә Андраникин гулдур 

дәстәләри Әбрәгунус йахынлығында вә Нахчыван 

стансийасы әтрафындакы дөйүшләрдә түрк гошунларына 

мәғлуб олараг, Ордубад бөлҝәсинин Бист вә Нәсирваз 

кәндләриндән кечиб Зәнҝәзура  ҝетмишләр. 

Ермәниләрин тарихән саһибләнмәк арзусунда 

олдуглары Азәрбайҹан әразиләриндән бири дә Нахчыван вә 

Шәрур-Дәрәләйәз бөлҝәси иди. Әксәриййәти 

азәрбайҹанлылардан ибарәт олан бу гәзалары 1918-ҹи илин 

майында Ҝүней Гафгазда йаранмыш Арарат Республикасы 

илк ҝүндән Дағлыг Гарабағла йанашы, Азәрбайҹанын бу 

әзәли вә әбәди торпагларыны да өз әлинә кечирмәйә 

чалышмышдыр. Ермәниләр өз ниййәтләрини һәйата кечир-
мәкдә онлара һавадарлыг едән инҝилисләрә даһа чох бел 

бағлайырдылар. Ҝенерал Томсон ермәниләрә бу әразиләри 

әлә кечирмәк үчүн сийасәтлә һәрәкәт етмәйи төвсийә 

едирди. Беләки о, 1919-ҹу ил мартын 28-дә Ирәванда 

Арарат һөкумәтинин үзвләри илә ҝөрүшәркән һәләки 

ермәни гачгынлары данышыгсыз өз кәндләринә бурахмаг 

үчүн Шәрур вә Нахчыванын мүсәлман әһалисинә гаршы 

мәҹбури тәдбирләр ҝөрүлмәсиндән, Нахчыванла игтисади 

әлагәләрин ҝүҹләндирилмәси вә онларла бирбаша ҝедиш-

                                                
1 «Наше знамя» qәz. 26 iyul, 1918. 
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ҝәлишин тәшкилинин зәрурилийиндән бәһс олунурду.1 

Азәрбайҹан Халг Ҹүмһуриййәти һөкумәтинин 

Нахчыван вә Шәрур бөлҝәсиндә өз суверен һүгугларынын 

бәрпа едилмәсинә йөнәлдилмиш тәдбирләрин һәйата 

кечирилмәси тәшәббүсү инҝилисләр тәрәфиндән мүдафиә 

олунмур вә мүхтәлиф бәһанәләрлә буна манечилик 

төрәдилирди. Ф.Хойскинин бу барәдәки мәктубуна Бри-
танийа гошунлары команданлығы Баш гәрарҝаһынын 1919-

ҹу ил 12 апрел тарихли ҹавабында билдирилирди ки, ады 

чәкилән бөлҝәләр Британийа губернаторунун 

идарәсиндәдир. Гачгынларын өз йерләринә гайытмасы иши 

Британийа команданлығынын рәһбәрлийи алтында олаҹаг 

вә миллиййәтиндән, дини мәнсубиййәтиндән асылы 

олмайараг һәйата кечириләҹәкдир. Гачгынлар тамамилә 

йерләшдирилдикдән сонра Нахчыван  вә с. районларын 

идарәчилийи д-р Х.Султановун Гарабағ ҝенерал губер-

натору вәзифәсини иҹра етдийи ейни шәртләр әсасында 

Арарат һөкумәтинин нүмайәндәлийинә вериләҹәкдир.2 

1919-ҹу ил апрелин 15-дән башлайараг Нахчыван 

бөлҝәсинин мүсәлман әһалиси арасында бу маһалын 

мүвәггәти олараг Арарат Республикасынын идарәчилийинә 

вериләҹәйи барәдә хәбәрләр йайылмаға башлайыр. 

Азәрбайҹан Ҹүмһуриййәтинин Ирәвандакы дипломатик 

нүмайәндәси М.Тәкински 1919-ҹу ил апрелин 20-дә Бакыйа 

ҝөндәрдийи телеграмда билдирирди ки, йайылан хәбәрләрә 

ҝөрә инҝилисләрин Гарс, Шәрур вә Нахчыванын ермәни 

идарәчилийинә верилмәси барәсиндәки шайиәләрин доғру 

чыхаҹағы һалда бир нечә милйон мүсәлманын йарым 

милйонлуг ермәниләрә табе етдирилмәсинә гаршы бүтүн 

ислам аләми, һабелә Сүлһ конфрансы гаршысында 

                                                
1 «Азербайджан» qәz., 9 aprel 1919.  
2 ARDA. f. 970, siy. 3, iş 4, vәr. 13. 
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етиразлар етмәйи тәклиф едир.1 

АХҸ Хариҹи Ишләр Назирлийи һәмин ил апрелин 30-

да Ҝүней Гафгаздакы Британийа гошунларынын 

команданлығына ҝөндәрдийи мәктубда Нахчыван, Шәрур-

Дәрәләйәз, Сүрмәли вә с. бөлҝәләрин Арарат һөкумәтинә 

верилмәси барәдә мәлуматлар билдирир. Мәктубда һәмин 

бөлҝәләрин әһалисинин тамамилә азәрбайҹанлылардан 

ибарәт олмасы вә онларын Азәрбайҹанла бүтөв бир ваһид 

тәшкил етдийи ҝөстәрилир.2 

Бөлҝәнин Арарат Республикасынын мүвәггәти 

идарәчилийинә верилмәси йолунда атылан ән мүһүм 

аддымлардан бири инҝилис ҝенералы Девинин майын 2-дә 

Нахчывана ҝәлмәси олмушду. Деви Нахчыван Мүсәлман 

Милли Шурасынын үзвләри вә нүфузлу адамларла 

ҝөрүшүндә Нахчыван вә Шәрур гәзаларынын Арарат Рес-
публикасында йерләшдийинә ҝөрә онун һөкумәтинин 

табечилийинә кечмәли олдугларыны билдирир. Девинин 

өзбашына вә зоракы һәрәкәтләринә гаршы етиразлар вә 

сүлһ конфрансынын гәрарынадәк ермәниләрин бөлҝәйә 

рәһбәрлийинә гәти рәдд ҹавабы верилир. 

Бүтүн бунлара бахмайараг 1919-ҹу ил майын 3-дә Нах-
чыван бөлҝәсинин Арарат Республикасынын мүвәггәти ида-
рәчилийинә верилмәси барәдә инҝилис ҝенералы Деви вә 

Ирәван һәрби дәстәсинин рәиси Дро тәрәфиндән бирҝә әмр 

имзаланыр.3 

Шаһтахтыда олан инҝилис ҝенерал-губернаторунун 

дәвәти илә Нахчыван Мүсәлман Милли Шурасынын сәдри 

вә ики үзвү 1919-ҹу ил майын 14-дә Нахчыван 

стансийасында ҝенерал Деви вә онунла бирликдә ҝәлмиш 

Арарат Республикасы һөкумәтинин баш назири Г.Хатисов 

                                                
1 ARDA: f. 970, siy. 3, iş 151, vәr. 16. 
2 Yenә orada, f. 2898, siy.1, iş 6, vәr. 2.  
3 ARPİİSSA: f. 276, siy.9, iş 1, vәr. 30-32. 
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ҝөрүшүрләр.1 Бурадакы данышыглардан вә Девинин тәклиф 

етдийи шәртләрин йеринә йетирилмәси үчүн мүәййән 

вәдләр вердикдән сонра баш назир майын 15-дә Шуранын 

үзвләри вә әһали илә ҝөрүшмәк истәдийини билдирир. 

Һәмин ҝүн о, әввәлҹә иҹлас залында Шуранын үзвләри 

илә, сонра исә ачыг һавада тәхминән 4000 нәфәрлик әһали 

илә ҝөрүшүр. О, бурада әһалинин ермәни һөкумәтинә 

етираз едилмәси вә Нахчыванын Арарат Республикасына 

табе едилмәсинин арзуолунмазлығы фикринин шаһиди 

олду. Г.Хатисов бунун инҝилисләрин ирадәси олдуғуну 

билдирирди. 

Ағсаггаллар Г.Хатисова ҹавабда билдирдиләр ки, 

Нахчыван вә Шәрур мүсәлманларына мүнасибәтдә 

өзбашыналыға йол верилдийи барәдә бүтүн дүнйайа ҹар 

чәкәҹәкләр, ушагларына, ата-бабаларына гаршы едилмиш 

бу әдаләтсизликлә барышмамаг, онун һаггында һәр заман 

данышмағы вәсиййәт едәҹәкләрини билдирәрәк, она ахыра 

гәдәр гулаг асмайараг, нүмайишкаранә сурәтдә дағылдылар. 

Вәзиййәти белә ҝөрән Г.Хатисов мүлки губернатор 

Г.Вершамйаны Нахчыванда гойараг елә һәмин ҝүн Ирәвана 

гайытды2. 

М.Тәкински 1919-ҹу ил майын 29-да Ҹүмһуриййәтин 

Хариҹи Ишләр Назири М.Ј.Ҹәфәрова Ирәвандан 

ҝөндәрдийи шифрәли телеграмында билдирирди ки, Шәрур-

Нахчыван бөлҝәси йалныз инҝилисләрин тәләби илә 

ермәниләрә табе олмушдур. Әһали, үмумиййәтлә, ермәни-

ләри бойкот едир, онларын рәһбәрлик етдийи инзибати 

идарәчиликләрдәки йерләри тутмагдан имтина едирләр3. 

Нахчыванда ҝенерал Деви вә Арарат һөкумәтинин сәд-
ри Г.Хатисовун вердийи вәдләрин һеч биринә әмәл 

                                                
1 ARDA: f. 894, siy. 10, iş 33, vәr. 16.  
2 ARDA, f. 894, siy. 10, iş 33, vәr.16. 
3 Yenә orada, f. 970, siy. 1, iş 54, vәr. 19. 
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олунмады. Тезликлә бөлҝәнин мүхтәлиф йерләриндә ер-
мәниләрин төрәтдикләри ганунсузлуглар вә 

өзбашыналыглар баш верди. Һеч бир әсас олмадан мүсәл-

манларын евләриндә ахтарышлар апарылыр, «көчүб ҝетмиш 

ермәниләринди» дейә мүсәлманларын күлли мигдарда 

әмлакы мүсадирә олунурду. Бир сыра нүфузлу шәхсләр 

панисламист вә пантүркист ады илә һәбс олунду. Нахчыван 

Мүсәлман Милли Шурасынын һесабламаларына ҝөрә бәзән 

ҝүн әрзиндә йалныз Нахчыван шәһәриндә ҝүндә 10-15 

ахтарыш вә һәбс һадисәләри баш верирди1. 

Ермәниләрин гыса мүддәтли «идарәчилийи» дөврүндә 

тәкҹә Нахчыван шәһәриндә 330 ахтарыш апарылмыш, 500-

600 нәфәр һәбс олунмуш, 100-150 нәфәрә исә ишҝәнҹәләр 

верилмишди2. 

Нахчыван вә Шәрур бөлҝәләриндә мөһкәмләнмәк үчүн 

ермәниләрин һәйата кечирдийи репрессийа сийасәти бу 

бөлҝәләрин әһалисини һәйәҹана ҝәтирир, онлар Азәрбайҹан 

Ҹүмһуриййәти һөкумәтинә мүраҹиәт едәрәк көмәк 

ҝөстәрмәйи, бу барәдә мүттәфигләр команданлығына 

мәлумат вермәйи хаһиш едирдиләр. 

1919-ҹу илин майында инҝилисләрин реҝиондан 

ҝедәҹәйи барәдә йайылан хәбәрләр йай айларында даһа да 

реаллашды. «Азербайджан» гәзети инҝилисләрин августун 

15-дәк Гафгазда галаҹаглары барәдә етибарлы мәнбәләрдән 

әлдә етдийи мәлуматы охуҹуларына хәбәр верирди 3 . 

Онларын Азәрбайҹаны, о ҹүмләдән дә Нахчыван бөлҝәсини 

тәрк едәҹәкләри хәбәри азәрбайҹанлы әһалини нараһат 

едирди. Ермәниләр исә йаранмыш әлверишли мәгамдан 

мүмкүн гәдәр йарарланмаға чалышырдылар. Лакин йерли 

әһали бөлҝәдә дашнакларын ағалығына бирдәфәлик сон 

                                                
1 «Азербайджан» qәz., 18 oktyabr 1919.  
2 «Азербайджан» qәz., 18 oktyabr 1919. 
3 Yenә orada, 16 iyul 1919.  
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говмаг үчүн бир сыра мүһүм һазырлыг тәдбирләри ҝөрдү. 

Бүтүн бу һазырлыг ишләри бөлҝәдәки ермәни ағалығынын 

сон ҝүнләриндә, йәни ийулун 19-25-дә ҹидди тоггушмалара 

сәбәб олду, сонда исә ермәни һәрби һиссәләринин бөлҝәдән 

говулмасы илә нәтиҹәләнди. Ирәван-Ҹулфа дәмир йолу 

хәтти бойунҹа йени дөйүшләр баш верди. Шаһтахты 

стансийасында ермәни гарнизонунун силаһлы дәстәси мәһв 

едилди. Норашен стансийасындакы дөйүшләр даһа ҝәрҝин 

вә амансыз олмушдур. Нахчыванлылар 42 пулемйот, 4 топ 

вә зиреһли гатар, хейли мәрми, ҝүллә әлә кечирмишдиләр. 

Ханлыглар кәнди дөйүшсүз тәслим олду. Бурада 5 забит, 

195 әсҝәр  әсир алынды вә 600 түфәнҝ гәнимәт кими 

ҝөтүрүлдү.1 

Нахчыван вә Шәрур бөлҝәләриндән ҝери атылдыгдан 

сонра Гәмәрлидәки гүввәләрини йенидән груплашдыран 

ермәниләр Веди үзәринә һүҹума кечдиләр. Лакин бурада да 

4000 нәфәр ҹанлы гүввә, чохлу силаһ-сурсат итирәрәк 

Ширазлы йолайрыҹында мүдафиә мөвгейи тутдулар2. 

Архивләримиздә мүһафизә олунан сәнәдләрдән дә 

ҝөрүндүйү кими Нахчыван бөлҝәсиндә, онунла һәмсәрһәд 

әразиләрдә ермәниләрин идарәчилийинә гаршы өлүм-дирим 

мүбаризәсинә галхмыш әһали бөйүк руһ йүксәклийи вә 

үмидлә йашайырды. Бу бөлҝәләрин әһалиси әҝәр 

Азәрбайҹан әлини узадарса, она бирләшмәк истәдийини, әкс 

һалда исә Түркийәдән бөлҝәни өз һимайәсинә ҝөтүрмәйи 

хаһиш едәҹәйини, һеч вахт ермәниләрин табечилийинә 

кечмәйәҹәйини, бу маһалы ермәниләрин һакимиййәти 

алтына сала биләҹәк бир гүввәнин олмадығыны, бу һалда 

вурушараг өлмәйи үстүн тутаҹагларыны гәтиййәтлә 

билдирирдиләр3. 

                                                
1 ARDA: f. 894, siy. 10, iş 80, vәr. 42. 
2 ARDA: f. 894, siy. 10, iş 80, vәr. 42. 
3 Yenә orada, vәr. 39-44. 
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 ЫЫЫ  фәсил 

ЕРМӘНИЛӘРИН СОВЕТ ҺАКИМИЈЈӘТИ 

ИЛЛӘРИНДӘ АЗӘРБАЈҸАН 

ТОРПАГЛАРЫ ҺЕСАБЫНА ӨЗ 

ӘРАЗИЛӘРИНИ ҜЕНИШЛӘНДИРМӘСИ 

ВӘ АЗӘРБАЈҸАНЛЫЛАРЫН ҺӘМИН 

ӘРАЗИЛӘРДӘН ДЕПОРТАСИЈАСЫ  

(1920-1990-ҹы илләр) 
 

 

 

а) Ермәнистан советләшдикдән сонра әрази 

мәсәләләри барәдә ермәни совет 

рәһбәрләринин стратеҝийасы.  
 

1920-ҹи ил апрелин 27-дә Шимали Азәрбайҹан ХЫ 

Орду тәрәфиндән йенидән ишғал едилдикдән сонра бурада 

совет һакимиййәти гурулмасына бахмайараг, 

Азәрбайҹандан айры дүшмүш Зәнҝәзур, Нахчыван вә 

Шәрур-Дәрәләйәздә йенә дә гейри-мүәййән вәзиййәт һөкм 
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сүрүрдү. Бу әразиләрә бөйүк иддиалары олан дашнак 

Арарат Республикасы бүтүн васитәләрдән истифадә едәрәк 

бу әразиләри өз әлләриндә сахлайырды. 1920-ҹи илин 

йайында әзәли Азәрбайҹан торпаглары олан кечмиш 

Зәнҝәзур, Нахчыван вә Шәрур-Дәрәләйәз торпаглары 

уғрунда Совет Русийасы илә дашнак Арарат Республикасы 

арасында һәрби әмәлиййатлар ҝетдийи  бир  вахтда  он-

ларын  арасында  һәм  дә  сийаси вә дипломатик 

данышыгларда давам етдирилирди. Бу данышыглар да 

Азәрбайҹанын иштиракы олмадан онун торпагларынын ер-

мәниләрә верилмәси мәсәләси дә мүзакирә олунурду. 

Бунунла бағлы Н.Нәриманов В.Ленинә мәктубунда 

йазырды: “Дәһшәтли вәзиййәт йаранмышды. Мәркәз 

Ҝүрҹүстан вә Ермәнистанын мүстәгиллийини, 

Азәрбайҹанын исә истиглалиййәтини танымыш, лакин ейни 

заманда һәмин мәркәз Азәрбайҹанын тамамилә мүбаһисәсиз 

әразиләрини Ермәнистана верир...”.1 

Ону да гейд едәк ки, И.Сталинин 1920-ҹи ил нойабрын 

9-да Бакыда Аз. К(б)П МК вә Бакы Комитәсинин 

бирләшмиш пленумундакы  чыхышында бу мәсәләйә 

мүнасибәти чох шейләрдән хәбәр верирди. О, өз 

чыхышында дейир: “әҝәр Зәнҝәзур вә Нахчыванын кимә 

мәхсус олдуғуну билмәк истәйирсинизсә, онлары 

ермәниләрин индики һөкумәтинә вермәк олмаз, орада совет 

һакимиййәти йарандыгдан сонра исә вермәк олар”. 

Азәрбайҹана мүнасибәтдә исә дейир: “Мән Азәрбайҹанын 

мүстәгиллийинин тәрәфдары дейиләм. Коммунистләрин 

бир һиссәсинин диҝәрләриндән мүстәгиллийи ола билмәз”.2 

Бу, И.Сталинин дейил, В.Ленин башда олмагла, 

болшевикләр партийасынын Азәрбайҹана гаршы тутдуғу 

мөвге иди. Бу сийасәтин бариз ифадәси кими 1920-ҹи ил 

                                                
1ARPİİSSA: f. 609, siy. 1, iş 71, vәr. 1. 
2 Yenә orada, f. 1, siy. 1, 24, vәr. 17.  
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нойабрын 29-да Ермәнистанда совет һакимиййәти 

гурулдуғу ҝүнүн сәһәри – нойабрын 30-да Азәрбайҹан 

К(б)П МК-нын сийаси вә тәшкилат бүросунун бу 

мүнасибәтлә кечирдийи бирҝә иҹласында гәбул едилмиш 

гәрарда дейилирди: “Совет Азәрбайҹаны илә Совет 

Ермәнистаны арасында һеч бир сәрһәд мөвҹуд дейил”. 

Зәнҝәзур вә Нахчыван Ермәнистана кечир. Гарабағын 

дағлыг һиссәсинә исә өз мүгәддәратыны тәйин етмәк һүгугу 

верилир. Бу гәрарын еланы Н.Нәриманова тапшырылыр.1 

Декабрын 1-дә Ермәнистанда совет һакимиййәти 

гурулмасы мүнасибәтилә Бакы Советиндә кечирилән 

тәнтәнәли иҹласда Н.Нәриманов тәрәфиндән һәмин гәрар 

елан едилдикдән сонра С.Орҹоникидзе бу бәйанаты: 

“Бәшәриййәт тарихиндә аналогу олмайан мүһүм 

әһәмиййәтли тарихи акт” адландырыр.2 

С.Орҹоникидзе декабрын 2-дә Азәрбайҹан 

торпагларынын Ермәнистана “Бағышланмасы” барәдә 

мәлуматы В.Ленин вә И.Сталинә чатдырыр. Һәмин ҝүн 

Русийа Федерасийасы илә Совет Ермәнистаны арасында 

бағланмыш мүгавиләдә Совет Русийасы һәмин әразиләрин 

Ермәнистанын әразиләри олдуғуну “мүбаһисәсиз таныйыр”. 

Декабрын 30-да исә И.Сталин “әзаб вә мүсибәтләр чәкмиш” 

ермәни халгына ҝөндәрдийи тәбрик телеграмында Совет 

Азәрбайҹаны “мүбаһисәли вилайәтләрдән көнүллү 

олараг әл чәкир вә Зәнҝәзурун, Нахчыванын вә Дағлыг 

Гарабағын Совет Ермәнистанына верилмәсини елан 

едир”.3 Бүтүн бу тәкзиболунмаз фактлар тәсдиг едир ки, бу 

мәсәләләр Москвада һәм де-факто, һәм дә де-йуре һәлл 

олунмушду. 

Јалныз Нахчыван әһалисинин гәтиййәтли етиразы вә 

                                                
1 Yenә orada, f. 1, siy. 74, iş 124, vәr. 58-59.  
2 Орджоникидзе К.Г. Статьи и речи. Т. I. M., 1956, s. 139-140. 
3 Stalin İ. Әsәrlәri. 4 cild, s. 456. 
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Түркийәнин бу мәсәләдә тутдуғу гәтиййәтли мөвге 

ермәниләрин Нахчывана йийәләнмәк арзуларыны 

ҝөзләриндә гойур, сонралар онлар буна бир нечә дәфә ҹәһд 

етсәләр дә, арзуларына чата билмирләр. 

б) Јухары Гарабаға мүнасибәт мәсәләләри.  
 

Әлбәттә, белә бир әлверишли имкан әлдә етмиш 

ермәниләр бүтүн васитәләрдән истифадә едәрәк әсрләрлә 

арзусунда олдуглары Дағлыг Гарабағы имкан вар икән тез 

бир заманда әлә кечирмәйә чалышырлар. Ҝөрүнүр, 

ермәниләр там әмин идиләр ки, Дағлыг Гарабағ да Зәнҝәзур 

кими тез бир заманда Ермәнистан ССР-ә бирләшдириләҹәк. 

Она ҝөрә дә, 1921-ҹи илин ийунунда Ермәнистан ССР Халг 

Комиссарлар Совети А.Мравйаны Ермәнистан ССР-ин 

нүмайәндәси кими Дағлыг Гарабаға мүвәккил тәйин едир. 

Бу мәсәлә Азәрбайҹанда бөйүк наразылыг доғурур. Һәмин 

ил ийулун 4-дә РК(б) МК-ын үзвү И.Сталинин иштиракы 

илә кечирилмиш РК(б)П Гафгаз Бүросунун ахшам 

иҹласында Дағлыг Гарабағ илә әлагәдар мәсәләйә бахылыр. 

Дағлыг Гарабағы Азәрбайҹан ССР тәркибиндә сахламаг, 

йахуд Ермәнистан ССР-ә вермәк мәсәләси узун мүза-

кирәдән сонра сәсә гойулур. Бу иҹласда Азәрбайҹандан 

Н.Нәриманов вә С.Киров иштирак едирди. Мәсәлә сәсә 

гойулдугда 3 нәфәр Дағлыг Гарабағын Азәрбайҹан ССР 

тәркибиндә галмасы, 4 нәфәр исә Ермәнистан ССР-ә 

верилмәси леһинә сәс верирләр. Онун Ермәнистан ССР-ә 

верилмәси леһинә Азәрбайҹанын шәриксиз саһиби С.Киров 

да сәс верир.1  Бу мәсәләнин Дағлыг Гарабағын һәм азәр-

                                                
1 К истории образавания Нагорно-Карабахской Автономной области 

Азербайджанской ССР (документы и материалы). Баку, 1990, с. 90-91. 
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байҹанлы, һәм дә ермәни әһалиси арасында рәй сорғусу 

кечирмәйин леһинә 2 нәфәр, әлейһинә исә 5 нәфәр (о 

ҹүмләдән дә С.Киров) сәс верирләр. Беләликлә Гафгаз 

бүросунун ийунун 4-дә кечирилән иҹласында Дағлыг 

Гарабағын Ермәнистан ССР-ә верилмәси вә бу мәгсәд үчүн 

рәй сорғусунун йалныз ермәни әһалиси арасында 

кечирилмәси һаггында гәрар гәбул олунур.1 

Белә олдугда Н.Нәриманов Гарабағын Азәрбайҹан 

үчүн һәйати әһәмиййәтини, Азәрбайҹанын әзәли 

торпаглары олдуғуну нәзәрә алараг һәмин мәсәләнин 

сонунҹу һәллини РК(б)П МК-нын мүзакирәсинә тәгдим 

етмәк барәдә мәсәлә галдырыр вә бүро сон гәрарын 

гәбулунун РК(б)П МК-на тәгдим етмәк барәдә гәрар гәбул 

олунур. 

Лакин һәр һансы сәбәбдәнсә ертәси ҝүн – ийулун 5-дә 

С.Орҹоникидзе вә А.Назаретйан Гарабағ барәсиндә кечән 

ҝүн бахылмыш мәсәләйә йенидән бахылмасыны тәклиф 

едирләр. Мәсәләнин әтрафлы мүзакирәсиндән сонра 

ашағыдакы мәзмунда йени гәрар гәбул едилир: 

“Мүсәлманлар (азәрбайҹанлылар – А.П.) вә ермәниләр 

арасында милли сүлһүн ваҹиблийи мөвгейиндән чыхыш 

едәрәк, Јухары вә Ашағы Гарабағын игтисади әлагәләрини, 

онун бүтүн саһәләрдә Азәрбайҹанла даими әлагәсини нәзәрә 

алараг, Дағлыг Гарабағы Азәрбайҹан ССР һүдудларында 

сахлайараг, она мухтар вилайәтин тәркибинә дахил олан 

Шуша шәһәри мәркәз олмагла, ҝениш Вилайәт 

Мухтариййәти һүгугу верилсин”. 2  Бу гәрарын леһинә 4 

нәфәр сәс верир, 3 нәфәр битәрәф галыр. 

Дағлыг Гарабаға мухтариййәт верилмәси мәсәләси һәм 

Ҝүней Гафгазын вә һәм дә Азәрбайҹан ССР-ин партийа вә 

                                                
1 Yenә orada. 
2 К истории образавания Нагорно-Карабахской Автономной области 

Азербайджанской ССР (документы и материалы), s. 92. 
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Совет һакимиййәти органларында узун мүддәт ҝүндәмдә 

галмышдыр. Белә ки, 1923-ҹү ил ийулун 7-дә Дағлыг 

Гарабағын ермәни һиссәсинә Азәрбайҹан ССР-ин тәркиб 

һиссәси кими, Ханкәнди мәркәз олмагла, мухтар вилайәт 

йаратмаг барәдә “Дағлыг Гарабағда Мухтар Вилайәтин 

йарадылмасы һаггында” Азәрбайҹан МИК декрет 

вердикдән1 сонра да бу мәсәлә узун мүддәт мүзакирә мөв-

зусу олараг галды. Бу мәсәләләр барәдә чохлу архив сәнәд 

вә материаллары горунуб сахланылыр. 

Нәтиҹәдә Азәрбайҹанын дилбәр ҝушәси олан Јухары 

Гарабағда мухтариййәт ады алтында йени бир ермәни 

гуруму мейдана ҝәлди. “Бөйүк Ермәнистан” йаратмаг 

азарына тутулмуш ермәниләр Азәрбайҹан һөкумәтинин 

ДГМВ үчүн лазым олан бүтүн мәсәләләрдә ҝүзәштә 

ҝетмәсинә бахмайараг, йенә дә разы галмадылар. 

Ермәнистанла бирләшмәк идейасыны даим диггәтдә 

сахлайыр вә ҝизли шәкилдә өз тәблиғатларыны давам 

етдирирдиләр. Тәсадүфи дейил ки, заман-заман ермәниләр 

Дағлыг Гарабағын Ермәнистан ССР-лә бирләшдирилмәси 

мәсәләсини галдырыр, ону йаддан чыхмаға гоймурдулар. 

 

                                                
1 ARDA: f. 379, siy. 3, iş 73, vәr. 135.  
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ҹ) Совет Ермәнистанынын Азәрбайҹана гаршы 

әрази иддиалары вә азәрбайҹанлыларын өз 

әразиләриндән мүхтәлиф бәһанәләрлә 

депортасийа едилмәси.  
 

1918-1920-ҹи илләрдә “Дашнаксүтйун” партийасынын 

индики Ермәнистанда һакимиййәти дөврүндә ермәни 

силаһлы гүввәләри вә гулдур дәстәләри тәрәфиндән бу 

әразиләрдә йашайан азәрбайҹанлылара гаршы төрәтдикләри 

вәһшиликләр нәтиҹәсиндә о заманкы Арарат Республикасы 

әразисиндә 1.000-ә йахын азәрбайҹанлы кәнди виран 

гойулмуш, орада йашайан 570 мин нәфәр азәрбайҹанлыдан 

1920-ҹи илин нойабрына гәдәр йалныз 12 мин нәфәр 

галмышды.1 Бурада совет һакимиййәти гурулдугдан сонра 

1921-1922-ҹи илләрдә 100 миндән йухары азәрбайҹанлы өз 

ата-баба йурдуна гайыда билмишди.2 

Бурада совет һакимиййәти гурулдугдан сонра 

Зәнҝәзуру әлә кечирән, Дағлыг Гарабаға мухтариййәт 

статусу вердирмәйә наил олан ермәниләрин болшевик 

рәһбәрлийи Азәрбайҹан торпагларыны әлә кечирмәк 

планларындан йенә дә әл чәкмәмишди. 

Үмумиййәтлә, 70 иллик совет һакимиййәти дөврүндә 

Ермәнистан ССР бир тәрәфдән Азәрбайҹан торпаглары 

һесабына өз әразиләрини гарыш-гарыш ҝенишләндирмиш, 

диҝәр тәрәфдән исә бүтүн васитәләрдән истифадә едәрәк 

тутдуғу һәмин әразиләрдән азәрбайҹанлылары өз ата-баба 

йурдларындан сыхышдырыб чыхармагла йалныз ермә-

ниләрдән ибарәт “Түрксүз Ермәнистан!” йаратмаг 

сийасәтинә хидмәт етмишдир. 

Азәрбайҹан торпагларынын Ермәнистана 

                                                
1 Deportasiya (N.Tusi adına ADPU-dә azәrbaycanlıların deportasiyasına hәsr 

olunmuş konfransın materialları). Bakı, 1998, s. 25.  
2 Yenә orada. 
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верилмәсиндә Мәркәзлә йанашы рәһбәрликдә әксәриййәтин 

ермәни вә ҝүрҹүләрдән ибарәт олдуғу Загафгазийа 

Федерасийасынын да хүсуси ролу олмушду. Мәһз Дағлыг 

Гарабаға мухтариййәт статусу верән Закфедерасийа 

ҝәләҹәкдә бу торпагларын Ермәнистана бирләшдирилмәси 

йолунда һәрәкәтләри үчүн ермәниләрә ҝениш имканлар 

йаратмышды. 

1929-ҹу ил февралын 18-дә Загафгазийа Мәркәзи 

Иҹраиййә Комитәси өз иҹласында гәбул етдийи гәрарла 

Ҹәбрайыл гәзасынын үч кәнди – Нүвәди, Ернәзур вә Туғут, 

Нахчыван МССР-дә исә 657 кв. км. әразиси олан 9 кәнди өз 

торпаглары илә бирликдә Ермәнистан ССР-ә верир.1 1930-

ҹу илдә исә Әлдәрә, Леһвәз вә Астазур кәндләри дә 

Ермәнистан ССР-ә верилмиш вә һәмин әразидә Меһри райо-

ну йарадылараг Нахчыван МССР илә Азәрбайҹан арасында 

45 км-лик бир мәсафә йарадылмышды. 

Бу илләр әрзиндә ермәниләр һәмишә рәсмән сүбут 

етмәйә чалышмышлар ки, Ермәнистан ССР-дә 

азәрбайҹанлылара мүнасибәт һәмишә йахшы олмушду, 

лакин азәрбайҹанлылар өзләри орада йашамаг истәмирләр. 

Әслиндә исә бу ҝүн дә Азәрбайҹанда йашайан, һәлә 1988-ҹи 

ил һадисәләриндән чох-чох әввәлләрдә Ермәнистаны тәрк 

едәрәк Азәрбайҹана пәнаһ ҝәтирмиш минләрлә 

азәрбайҹанлы вар ки, онлар үчүн ермәниләр тәрәфиндән 

йарадылмыш дөзүлмәз шәраит нәтиҹәсиндә өз доғма йурд-

йуваларыны тәрк етдикләринин ҹанлы шаһидидирләр. 

Азәрбайҹанда али тәһсил алараг Ермәнистана гайытдыгдан 

сонра онлара иш верилмир, онлары орта тәһсилли дейил 

һәтта ибтидаи тәһсилли ермәнинин рәһбәрлийи алтында 

ишләмәйә мәҹбур едирдиләр. Бу ермәниләр исә онлары 

инҹидир, тәһгир едир, елә дөзүлмәз шәраит йарадырдылар 

ки, онлар өз әризәләри илә ишдән чыхараг Ермәнистан 

                                                
1 ARDA: f. 379, siy. 3, iş 2035, vәr. 2. 
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ССР-и тәрк етсинләр. Лакин ермәниләр өзләринә хас олан 

һәйасызлыгла бу фактлары инкар едирләр. 

Азәрбайҹан Республикасы Дөвләт Сийаси Партийалар 

вә Иҹтимаи Һәрәкатлар Архивиндә там ҝизли гриф илә 

мүһафизә олунан бир иш 1  Совет һакимиййәти илләриндә 

Ермәнистан ССР-дә һөкумәт идарәләринин вә мәнфур 

хисләтли ермәни әһалисинин мүхтәлиф йолларла бурада 

йашайан азәрбайҹанлыларын башына ачдыглары ойунлар, 

онларын гәсдән вә биләрәкдән сыхышдырылмасы, сон 

нәтиҹәдә исә һәмин инсанларын мәҹбуриййәт гаршысында 

Ермәнистаны тәрк етмәси мәсәләләриндән бәһс едир. Бу 

сәнәд Загафгазийа Федерасийасы Халг Комиссарлары 

Совети йанында Дөвләт Сийаси Идарәсинин үч Ҝүней 

Гафгаз республикасында – Азәрбайҹан, Ҝүрҹүстан вә 

Ермәнистанда сийаси вәзиййәт һаггындакы хүласәләрдән 

бир нүсхәсидир. 1929-ҹу ил йанварын 1-нә олан мәлуматлар 

барәдә һәмин ил йанварын 30-да Ә.Һ.Гарайев вә 

Л.Мирзойанын адына ҝөндәрилмиш хүласәдир. Бу сәнәддә 

Загафгазийа Федерасийасына дахил олан үч 

республикадакы диҝәр мәсәләләрлә йанашы, Ермәнистан 

ССР-дә азәрбайҹанлылара гаршы тәтбиг олунан айры-

сечкилик сийасәти вә дөзүлмәз мүнасибәтләр барәдә дә 

әтрафлы мәлумат верилир. 

Хүласәдә Ермәнистан ССР-дә йашайан 

азәрбайҹанлылар арасында көчмәк әһвал-руһиййәсинин 

бөйүк олдуғу билдирилирди. Лори-Пәмбәк гәзасынын 

Ағбаба даирәсиндә көчмәк әһвал-руһиййәси һаггында йени 

мәлуматларын, Ленинакан, Јени Бәйазид вә Ечмиадзин 

гәзаларында да ейни әһвал-руһиййәнин артмасы, бунунла 

әлагәдар көчмәк әһвал-руһиййәсинә сәбәб олан, ону 

шәртләндирән сәбәбләрин ачыгланмасы үчүн йени 

фактларын үзә чыхмасыдыр. Көчмәк үчүн шәраит йарадан  

                                                
1: ARPİİSSA f. 1, siy. 231, iş 23, vәr. 22-25, 47-50.  
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сәбәбләр тәһлил едиләркән әсас ики амилә диггәт ҹәлб 

олунурду. Бир тәрәфдән адамларын көчүб ҝетмәйә һәвәси, 

диҝәр тәрәфдән исә көчмәк үчүн башлыҹа сәбәбләр.1 

Хүласәдә азәрбайҹанлыларын Ермәнистан ССР-дән 

көчмәсини шәртләндирән башлыҹа амилләр бир районун – 

Басаркечәр даирәсинин тимсалында бариз шәкилдә изаһ 

олунурду. Ҝөстәрилирди ки, азәрбайҹанлыларын көчмәсини 

шәртләндирән әсас амилләр мәктәб, сәһиййә мәсәләләри, 

кәнд тәсәррүфатында ишләдилән васитәләр, онларын 

тәминатынын йох дәрәҹәдә олмасыдыр. Диҝәр тәрәфдән исә 

көчмәнин сәбәби кими азәрбайҹанлылара гаршы 

Ермәнистан ССР һакимиййәт органлары рәһбәрлийинин 

гейри-сәмими мүнасибәти вә онлара гаршы апарылан 

дашнак тәблиғатында ҝөрүрдүләр. 

Хүласәдә ҝөстәрилирди ки, Јени Бәйазид гәзасынын 

Басаркечәр даирәсиндәки 15 мин мүсәлман әһалисинин 

йашадығы 32 кәнддә ҹәми бирпилләли 16 мәктәб вә ики 

гираәтхана вар. Бүтүн мәктәбләр ән зәрури аваданлыгдан 

белә мәһрумдурлар. Бир әдәд дә олсун йени мәктәб бинасы 

йохдур. Демәк олар  ки, бүтүн мәктәбләрдә пәнҹәрәләрин 

шүшәләри йохдур, диварлар чат-чатды. Педагожи һейәтин 

иҹтимаи-сийаси вә педагожи һазырлыг сәвиййәси олдугҹа 

ашағыдыр.2 

Ҝөстәрилирди ки, бүтүн Басаркечәр даирәсиндә ҹәми 

13 чарпайылыг бир хәстәхана вә бир амбулаторийа вар. 

Амбулаторийа чох вахт бағлы олур, гышда исә кәндләрә 

йоллар кәсилдийиндән кәндлиләр амбулаторийайа 

үмумиййәтлә ҝәлә билмирләр.3 

Азәрбайҹанлылар йашайан кәндләрдә бирҹә дәнә дә 

олсун тахыл бичән, совуран вә тохумсәпән машын йохдур. 

                                                
1 ARPİİSSA: f. 1, siy. 231, iş 23, vәr. 23.  
2 ARPİİSSA: f. 1, siy. 231, iş 23, vәr. 23.  
3 Yenә orada. 
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Бу кәндләрин алдыглары трактор вә котанлар исә һеч нәйә 

йарамыр.1 

Азәрбайҹанлы әһалинин мәскунлашдығы даирәләрин 

партийа комитәләриндә азәрбайҹанлы тәлиматчылар 

чатышмыр. Ирәван гәзасы Раздан даирәсиндә миллиййәтҹә 

ермәни олуб, Азәрбайҹан дилини зәиф билән тәлиматчы 

азәрбайҹанлыларла олдугҹа кобуд рәфтар едир. Јени 

Бәйазид гәзасынын Басаркечәр даирәсиндә дә вәзиййәт 

бундан йахшы дейил.2 

Азәрбайҹанлылары йашадыглары әразиләрдән говмаг 

үчүн һәмин әразиләрә ермәни гачгынлары йерләшдириләрәк, 

онларын васитәси илә азәрбайҹанлылар сыхышдырылырды. 

Хүласәдә ҝөстәрилирди ки, һакимиййәт органлары 

Јени Бәйазид даирәсинә бир дәстә ермәни гачгынларыны 

ҝәтирәрәк, азәрбайҹанлы әһалинин ирадәсинин әксинә 

олараг, онлар азәрбайҹанлыларын евләриндә 

йерләшдирилмишләр. Азәрбайҹанлылара сөз вермишдиләр 

ки, ики айдан сонра ермәниләр йени евләрә көчүрүләҹәкләр. 

Бу вәзиййәт һәр ики тәрәф үчүн әсл мәшәггәт иди. Ермәни 

гачгынлары, демәк олар ки, һәр йердә әвәзсиз олараг 

азәрбайҹанлыларын өзләри үчүн тәдарүк етдикләри гыш 

йанаҹагларындан истифадә едирдиләр. Елә һаллар да 

олмушдур ки, бош йери олмайан азәрбайҹанлылары мәҹбур 

етмишләр ки, “бир тәһәр сыхлашсынлар” вә өз евләриндә 

ермәни гачгынларына йер версинләр. Мәсәлән, Бөйүк Мәзрә 

кәндиндә азәрбайҹанлыларын онсуз да йашайыш үчүн 

дарысгал олан евләринә әлавә ики гачгын ермәни аиләси дә 

йерләшдирилмишдир. Нәтиҹәдә азәрбайҹанлы аиләси 

мәҹбур олмушдур ки, гоншудан айы 18 маната ев кирайә 

едиб орада гачгын ермәни аиләсини йерләшдирсин. Башга 

бир азәрбайҹанлы аиләси исә мәҹбур олараг һөкумәт 

                                                
1 Yenә orada. 
2 Yenә orada. 
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даирәләринә мүраҹиәт етмишдир ки, она тикинти 

материаллары версинләр ки, о, өз ҝүҹү вә вәсаити һесабына 

гачгын ермәни аиләси үчүн ев тиксин вә бунунла да евинә 

йерләшдирилмиш ермәни аиләсиндән ҹаныны гуртарсын.1 

Хүласәдә ҝөстәрилирди ки, верҝи сийасәтиндә дә 

һакимиййәт органлары биләрәкдән азәрбайҹанлы 

аиләләринә гаршы дөзүлмәз шәраит йаратмышды. Мәсәлән, 

Воронтсовски даирәсинин азәрбайҹанлылар йашайан 

онларла кәндиндә верҝиләрин мәбләғи биләрәкдән 

артырылмыш, Ирмозло кәндиндәки 85 тәсәррүфатдан 25 

фаизинин үзәринә хүсусилә йүксәк фаизлә верҝи 

гойулмушдур. Хүласәдә ҝөстәрилирди ки, Ермәнистанда бу 

ҹүр вәзиййәтә азәрбайҹанлылар йашайан диҝәр кәндләрдә 

дә раст ҝәлинир.2 

Хүласәдә йерли һакимиййәт органлары рәһбәрләринин 

азәрбайҹанлы әһалийә гаршы кобуд рәфтар етдикләри дә 

гейд олунурду. Јени Бәйазид гәзасынын Јухары Зағалы 

кәндинә ҝәлән гәза иҹраиййә комитәсинин  сәдри вә гәза 

прокуроруна мүраҹиәт едән азәрбайҹанлылар онлара 

Азәрбайҹана көчмәйә иҹазә вермәйи хаһиш едәркән 

иҹраиййә комитәсинин сәдри: “Ди көч ҝет дә өз йеринә” 

Диссертасийанын елми йенилийиә ҹаваб вермишдир, лакин 

о, сәһв бурахдығыны баша дүшүб сонрадан демишдир: “Јох 

бурада ҝәбәрәҹәксән, амма көчмәйи ҝөрмәйәҹәксән”. Бу 

вәзиййәти ҝөрән кәндли гәза прокуроруна мүраҹиәт едәркән 

прокурор ону ешитмәк белә истәмәйәрәк: “Мән сизин 

прокурор дейиләм. Сизин прокурор Азәрбайҹандадыр” 3  – 

демишди. 

Хүласәдә ҝөстәрилирди ки, Ермәнистан ССР-дә 

азәрбайҹанлылар үчүн йарадылмыш бу ҹүр гейри-сағлам 

                                                
1 ARPİİSSA: f. 1, siy. 231, iş 23, vәr. 24. 
2 Yenә orada. 
3 ARPİİSSA: f. 1, siy. 231, iş 23, vәr. 24. 
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мүһитдә Ленинакан гәзасынын Ағбабалы даирәсиндә, Јени 

Бәйазид гәзасынын Басаркечәр даирәсиндә, бүтүн Лори-

Пәмбәк гәзасында, Ирәван вә Ечмиадзин гәзаларынын 

айры-айры даирәләриндә көчмәк әһвал-руһиййәси 

азәрбайҹанлы кәндлиләринин бүтүн тәбәгәләрини 

бүрүмүшдү. Орада гейд олунурду ки, азәрбайҹанлы 

кәндләри арасында көчмәк әһвал-руһиййәсинин 

йаранмасында һәмин кәндләрдәки дашнак емиссарлары вә 

шовинист әһвал-руһиййәли ермәни үнсүрләринин 

тәблиғаты да аз рол ойнамыр. Ирәван гәзасынын Гара 

Дәвәли кәндиндә ики нәфәр дашнак таныш 

азәрбайҹанлылары инандырмаға чалышырды ки, нә гәдәр 

ҝеҹ дейил, Ермәнистандан көчүб ҝетсинләр, “йохса тезликлә 

өлкә дашнаклар тәрәфиндән зәбт олунаҹаг вә бүтүн 

азәрбайҹанлылар гылынҹдан кечириләҹәк”.1 

Хүласәнин һәмин бөлмәсинә йекунда гейд олунурду 

ки, “Ермәнистан ССР-дә азәрбайҹанлылара гаршы 

йарадылмыш бу ҹүр дөзүлмәз шәраит азәрбайҹанлы 

кәндлиләр арасында реал көчмәк әһвал-руһиййәси 

йарадыр”.2 

Загафгазийа Федерасийасы һөкумәти йанында Дөвләт 

Сийаси Идарәсиндә белә хүласәләрдән чох 

һазырланмышдыр. Тәәссүфләр олсун ки, онлардан бири 

тәсадүфән галараг, бизим әлимизә дүшмүшдү. Әҝәр 

онларын һамысы горунуб сахлансайды, орада Совет 

һакимиййәти илләриндә ермәниләрин Ермәнистанда 

йашайан азәрбайҹанлыларын башына ачдыглары даһа 

дәһшәтли мүсибәтләр барәсиндә даһа чох мәлуматлар әлдә 

едәрдик. Амма ҝөрәсән өз хейирләринә олмайан фактлары 

инкар етмәкдә мәһарәтли ермәниләр ҝөрәсән Загафгазийа 

Федерасийасы һөкумәти йанында Дөвләт Сийаси 

                                                
1 Yenә orada. 
2 Yenә orada, vәr. 25. 
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Идарәсинин бу ҹүр тәкзиболунмаз мәлуматларыны неҹә 

инкар едәҹәкләр? 

ч) Икинҹи дүнйа мүһарибәсиндән сонра 

ермәниләрин әрази иддиаларынын даһа да 

ҝүҹләндирилмәси.   
 

Ермәниләрин әрази иддиалары мүһарибәдән сонра 

йенидән шиддәтләнир. 1943-ҹү илдә үч дөвләт 

башчыларынын Теһран конфрансы заманы, ермәни 

диаспору һәмишә олдуғу кими йаранмыш фүрсәтдән 

мәһарәтлә истифадә едир. Онлар И.Сталиндән Иранда 

йашайан ермәниләрин Совет Ермәнистанына 

көчүрүлмәсинә разылыг ала билирләр. Мәкрли ермәниләрә 

дә елә бу лазым иди. 1945-ҹи илин апрелиндә бүтүн дүнйа 

ермәниләринин али патриарх-католикосунун мүавини Ҝеорг 

Ҝеорокийан әризә илә И.Сталинә мүраҹиәт едәрәк дүнйа 

ермәниләринин мүгәддәс дини мәркәзи олан Ечмиадзин 

монастырынын фәалиййәтинин бәрпасына иҹазә верилмәси 

вә бунунла бағлы тәдбирләрин һәйата кечирилмәси үчүн 

разылыг истәйир. Онун мәктубу үзәриндә И.Сталин өз дәст-

хәтти илә апрелин 19-да белә бир дәркәнар гойур: “Разыйам. 

ССРИ Халг Комиссарлары Советинин сәдри И.Сталин”. 1 

И.Сталинин бу сәхавәтиндән руһланан Ермәнистан К(б)П 

МК-нын биринҹи катиби Г.Һарутйунов 1945-ҹи илин 

нойабрында һеч бир әсаслы сәбәб ҝөстәрмәдән И.Сталинә 

мәктубла мүраҹиәт едәрәк, Дағлыг Гарабағы Ермәнистан 

ССР-ә бирләшдирмәйи хаһиш едир.2  Һәмин мәктуб ҹаваб 

үчүн Азәрбайҹан рәһбәрлийинә ҝөндәрилир. Дағлыг 

                                                
1 “Отечественные Архивы” jur. 1995, № 3, s. 64-66. 
2 ARPİİSSA: f. 1, siy. 169, iş 249, vәr. 7. 
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Гарабағын тарихи вә әзәли Азәрбайҹан торпаглары олмасы 

һаггында әтрафлы вә әсасландырылмыш мәлумат верән 

М.Ҹ.Бағыров 1  өз мәктубунун сонунда билдирирди ки, 

Шуша району истисна олмагла, Азәрбайҹан һәмин тәклифә 

етираз етмир, бу шәртлә ки, Ермәнистан ССР, Ҝүрҹүстан 

ССР вә Дағыстан МССР-дә әсасән азәрбайҹанлылар 

йашайан, Азәрбайҹанла һәмсәрһәд олан вә тарихән 

Азәрбайҹанын айрылмаз һиссәси олмуш әразиләр дә Азәр-

байҹан ССР-ә гайтарылсын. Беләликлә дә бу мәсәләйә сон 

гойулур вә ермәниләрин хаһиши нәтиҹәсиз галыр. 

Майалары йалан, һийлә вә мәкрлә йоғурулмуш 

ермәниләр өз ниййәтләрини һәйата кечирмәк үчүн даһа 

сәрфәли йол тапдылар. Дағлыг Гарабағ мәсәләсини арха 

плана кечирәрәк, хариҹдән “вәтәнләринә” гайыдан 

ермәниләри гәбул етмәк вә йерләшдирмәк ишини өн плана 

кечирдиләр. Ҝуйа хариҹдән вәтәнләринә гайыдан 

ермәниләри йерләшдирмәк үчүн Ермәнистан ССР-дә торпаг 

азлыг едир. Азәрбайҹанын Күр-Араз овалығынын памбыг 

әкилән районларында исә ишчи гүввәси чатышмыр. 

Ермәнистандакы азәрбайҹанлы әһалинин Күр-Араз 

овалығына көчүрүлмәси бүтүн бу проблемләри асанлыгла 

һәлл едәр. Әлбәттә, И.Сталин режими заманы бу ҹүр 

аргументләрлә әсасландырылмыш тәклифин гаршысында 

етираз етмәк чәтин иди. Ҝөрүнүр ки, диҝәр тәрәфдән 

ермәниләр М.Ҹ.Бағырову да бу тәдбирин Азәрбайҹан үчүн 

дә хейирли олаҹағына инандыра билмишләр. Јохса 

М.Ҹ.Бағыров һәмин мәсәлә илә бу ҹүр асанлыгла разылаша 

билмәзди. Республика Дөвләт Сийаси Партийалар 

Архивиндә бу мәсәлә илә бағлы Азәрбайҹан вә Ермәнистан 

К(б)П мәркәзи комитәләринин биринҹи катибләри 

М.Ҹ.Бағыров вә Г.Һарутйуновун 1947-ҹи ил декабр айында 

бирҝә имзаладыглары вә И.Сталинә үнванланмыш мәктубун 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 8-12. 
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сурәти горунуб сахланылыр. 1  Ҝөстәрилән мәктубда 

азәрбайҹанлыларын Ермәнистан ССР-дән көчүрүлмәси 

тәклифинин сәбәбләри әсасландырылараг, бунунла бағлы 

әмәли тәклифләр дә ирәли сүрүлүр. Ермәнистан ССР-дәки 

азәрбайҹанлы әһали Азәрбайҹан ССР-ин памбыг әкилән 

районларына көчүрүлсүн, онларын йеринә исә хариҹдән 

ҝәлән ермәниләр йерләшдирилсин. 

д) 1948 – 1953-ҹү илләрдә азәрбайҹанлыларын 

Ермәнистан ССР-дән депортасийасы.  
 

Бу мүраҹиәтә ҹаваб олараг 1947-ҹи ил декабрын 23-дә 

“Ермәнистан ССР-дән колхозчуларын вә диҝәр 

азәрбайҹанлы әһалинин Азәрбайҹан ССР-ин Күр-Араз 

овалығына көчүрүлмәси һаггында” ССРИ Назирләр Совети 

И.Сталинин имзасы илә гәрар гәбул едир. 2  Бу гәрар 

Азәрбайҹан вә азәрбайҹанлылара гаршы архадан вурулан 

зәрбә, ачыг депортасийа сийасәти иди. Һеч бир ҝиришсиз, 

изаһсыз, йалныз бирдән-бирә онун гәрар һиссәсиндән 

башлайан бу сәнәд, мәзмунундан да ҝөрүндүйү кими чох 

тәләсик һазырланмышдыр. 1948-ҹи ил мартын 10-да ССРИ 

Назирләр Совети һәмин гәрара әлавә олараг икинҹи бир 

гәрар гәбул едир. Өзү дә көчүрмә илә әлагәдар тәдбирләр 

планы икинҹи гәрарда даһа әтрафлы шәрһ олунурду.3 

ССРИ Назирләр Совети өзүнүн 1947-ҹи ил 23 декабр 

тарихли гәрарында ҝөстәрирди ки, 1948-1950-ҹи илләрдә 

“көнүллүлүк принсипләри әсасында” “Ермәнистан ССР-дә 

                                                
1ARPİİSSA: siy. 222, iş 48, vәr. 1-2. 
2 Әsli Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin cari arxivindә saxlanılır. 

II Kitab, vәr. 206-211. 
3 Yenә orada, XII kitab, vәr. 142-145. 
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йашайан 100 мин колхозчу вә диҝәр азәрбайҹанлы әһали 

Азәрбайҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлсүн. 1948-

ҹи илдә 10 мин нәфәрин, 1949-ҹу илдә 40 мин нәфәрин вә 

1950-ҹи илдә 50 мин нәфәрин көчүрүлмәси нәзәрдә 

тутулурду. 1  Һәр ики гәрарда көчүрүлмәнин шәртләри, бу 

ишдә иштирак едәҹәк тәшкилатларын вәзифәләри дәгиг 

мүәййәнләшдирилмишди. 

Бу гәрарын белә тәҹили һазырланмасынын 

маһиййәтини онун ахырынҹы – 11-ҹи маддәси ачыглайыр. 

Бурада охуйуруг: “Ермәнистан ССР Назирләр Советинә 

иҹазә верилсин ки, азәрбайҹанлы әһалинин Азәрбайҹан 

ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси илә әлагәдар 

онларын бошалтдыглары тикилиләри вә йашайыш евләрини 

хариҹдән Ермәнистан ССР-ә ҝәлән ермәниләри 

йерләшдирмәк үчүн истифадә етсинләр”.2 

1948-ҹи ил мартын 10-да ССРИ Назирләр Советинин 

И.Сталинин имзасы илә “Ермәнистан ССР-дән 

колхозчуларын вә диҝәр азәрбайҹанлы әһалинин 

Азәрбайҹан ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси илә 

әлагәдар тәдбирләр һаггында” гәбул етдийи икинҹи гәрарда 

ҝөстәрилирди ки, о, “ССРИ Назирләр Советинин 1947-ҹи ил 

23 декабр тарихли гәрарына әлавәдир”.3 1948-ҹи ил 10 март 

тарихли гәрарда артыг көчүрмә илә әлагәдар конкрет 

тәдбирләрдән әтрафлы бәһс олунурду. Бурада гейд 

едилирди ки, Ермәнистан ССР-дән Күр-Араз овалығына 

көчән колхозчулар өзләри илә әсас истеһсал васитәләрини, 

кәнд тәсәррүфаты машынларыны, аваданлығы, ҹанлы вә 

механики гошгу гүввәләрини, бүтүн нөвдән олан ев 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 206. 
2 Әsli Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin cari arxivindә saxlanılır. 

XII Kitab, vәr. 211.  
3 Әsli Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin cari arxivindә saxlanılır. 

XII Kitab, vәr. 142-145. 
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һейванларыны вә гушлары, ары аиләләрини, нәглиййат 

васитәләрини вә башга әшйалары да апара биләрләр. 

Гәрарда Ермәнистан ССР вә Азәрбайҹан ССР назирләр 

советләринә тапшырылырды ки, бир ай мүддәтиндә 

Ермәнистанда Күр-Араз овалығына көчүрүләҹәк колхозлар, 

колхозчулар вә диҝәр азәрбайҹанлы әһалинин Ермәнистанда 

гойдуғу көчүрүлә билмәйән әмлакын өдәнилмәси гайдалары 

мүәййәнләшдирилсин. Бу республикаларын назирләр 

советләринә көчүрүлән әһалийә өз әмлакларыны сатмагда 

көмәк етмәк тапшырылырды. 

Гәрарда Азәрбайҹан ССР Назирләр Советинин 

көчүрүлән колхоз тәсәррүфатлары вә әһалинин 

йерләшдирилмәси шөбәсинин Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Совети йанында Көчүрмә Идарәсинә чеврилмәси 

мәгсәдәуйғун һесаб едилирди. 

ССРИ Назирләр Советинин гәрарларындан ирәли 

ҝәлән вәзифәләри йеринә йетирмәк мәгсәдилә Азәрбайҹан 

ССР Назирләр Совети 1948-ҹи ил февралын 2-дә вә апрелин 

14-дә хүсуси гәрарлар гәбул едир.1 

1948-ҹи 2 феврал тарихли ҝизли гәрарда һәмин ил 

Ермәнистан ССР-дән көчүрүләҹәк 10 мин нәфәр әһалини 

1948-ҹи илдә гәбул етмәк вә йерләшдирмәк мәсәләләриндән 

шәрһ едилирди. 

Һәмин гәрарда Дөвләт План Комитәсинә, айры-айры 

назирлик вә республика тәшкилатларына, район иҹраиййә 

комитәләринә көчүрүлмә илә әлагәдар хүсуси тәдбирләр 

планы ишләйиб һазырлайараг, бахылмаг үчүн Назирләр 

Советинә тәгдим етмәк тапшырылырды.2 

1948-ҹи ил мартын 19-да Азәрбайҹан К(б)П МК-нын 

бүросунда да ССРИ Назирләр Советинин йухарыда 

ҝөстәрилән гәрарларындан ирәли ҝәлән вәзифәләр ҝениш 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 33, iş 112, vәr. 55-57 vә siy. 9, iş 734, vәr. 203-207. 
2 ARDA: f. 411, siy. 33, iş 112, vәr. 57.  
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мүзакирә едәрәк, 1  онун йеринә йетирилмәси үчүн 10 ҝүн 

мүддәтиндә көчүрмә илә әлагәдар тәдбирләр планыны 

һазырлайараг, тәсдиг үчүн Назирләр Советинә вә 

Азәрбайҹан К(б)П МК-нын катиби Һ.Һәсәнова исә 

Ермәнистан ССР-дән көчүрүләҹәк азәрбайҹанлы әһали вә 

онлары Азәрбайҹан ССР-дә гәбул едәҹәк колхозлар вә 

районларын әһалиси арасында сийаси-тәрбийә вә изаһат 

ишләри апармаг үчүн тәдбирләр планыны он ҝүн 

мүддәтиндә һазырлайараг, мәркәзи комитәнин бүросуна 

тәгдим етмәйи тапшырыр.2 Һабелә бүро Ермәнистан ССР-

дән азәрбайҹанлы әһалинин көчүрүлмәсинин вахты вә 

гайдаларыны Ермәнистан ССР рәһбәрләри илә 

разылашдырмаг мәгсәдилә Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Советинин сәдри Т.Гулийевин вә Мәркәзи Комитәнин 

катиби Һ.Сейидовун Ермәнистан ССР-ә езамиййәсини дә 

гәрара алыр.3 

Азәрбайҹан ССР Назирләр Советинин 1948-ҹи ил 14 

апрел тарихли гәрарында исә ССРИ Назирләр Советинин 

йухарыда ҝөстәрилән гәрарларындан ирәли ҝәлән вәзифәләр 

ҝениш изаһ едилир, бунларын йеринә йетирилмәси үчүн 

республиканын айры-айры тәшкилатлары гаршысында 

дуран вәзифәләр дәгигләшдирилир.4 

Назирләр Совети бу гәрарла 100 мин азәрбайҹанлы 

әһалини Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹан ССР-ин Күр-Араз 

овалығына көчүрүлмәси ишини нөвбәти үч ил үчүн 

Азәрбайҹан ССР-ин ән ваҹиб халг-тәсәррүфаты вәзифәси 

елан едир. Бу иш тәкҹә Көчүрмә Идарәсинин дейил, еләҹәдә 

бүтүн назирлик, идарә, тәшкилат вә мүәссисәләрин, шәһәр 

вә район иҹраиййә комитәләри рәһбәрләринин бир нөмрәли 

                                                
1 ARPİİSSA: f. 1, siy. 33, iş 24, vәr. 93-94, 99. 
2 Yenә orada, vәr. 93-94. 
3 Yenә orada, vәr. 101. 
4 ARDA: f. 411, siy. 28, iş 77, vәr. 19-21. 
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вәзифәси һесаб олунур. 

Азәрбайҹан К(б)П МК исә 1948-ҹи ил апрелин 13-дә 

“Ермәнистан ССР-дән колхозчу вә диҝәр азәрбайҹанлы 

әһалинин Азәрбайҹан ССР-ә көчүрүлмәси илә әлагәдар 

күтләви изаһат ишләри һаггында” хүсуси гәрар гәбул едир.1 

Халгымыз үчүн ән ағыр талейүклү бу мәсәлә һаггында 

МК-нын гәрарында дейилирди: “... Азәрбайҹан К(б)П МК-

нын хаһиши илә гәбул едилмиш”, ССРИ Назирләр 

Советинин 1947-ҹи ил 23 декабр тарихли гәрары “чох бөйүк 

сийаси әһәмиййәтә малик олан сәнәддир вә Азәрбайҹан 

ССР-ин вә Азәрбайҹан халгынын ҝәләҹәк мәдәни-игтисади 

инкишафы вә йүксәлишинә партийа, һөкумәт вә шәхсән 

Сталин йолдашын ҝөстәрдийи гайғынын әйани 

тәзаһүрүдүр”.2 

Азәрбайҹан К(б)П МК-нын гәбул етдийи бу гәрарда 

ССРИ Назирләр Советинин ҝөстәрилән гәрарынын “сийаси 

әһәмиййәтини изаһ етмәк мәгсәдилә” Республиканын 

партийа, совет вә иҹтимаи тәшкилатлары гаршысында 

дуран вәзифәләр маддә-маддә садаланыр, нәзәрдә тутулмуш 

ҝүзәштләрин изаһына хүсуси диггәт йетирилирди. Бу мәг-

сәдлә “рәһбәр партийа, Совет ишчиләринин, ән йахшы 

мүһазирәчи вә тәблиғатчыларын күтләви-изаһат ишләри 

апармаг үчүн” Ермәнистан ССР-ә ҝөндәрилмәси нәзәрдә 

тутулмушду. 3  Бу гәрарда тәшвигат кампанийасында 

әдәбиййат вә инҹәсәнәт хадимләринин иштиракында хүсуси 

диггәт верилирди.4 

Көчүрүлмә ишинин тәшкилинә 1948-ҹи илдә 

Ермәнистан ССР-дән азәрбайҹанлыларын көчүрүләҹәйи 

районларын сийаһыларынын тәртиби ишиндән 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 28, iş 77, vәr. 19. 
2 ARPİİSSA: f. 1, siy. 33, iş 27, vәr. 19. 
3 Yenә orada. 
4 Yenә orada, vәr. 20. 
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башланылмышдыр. Бу мәгсәд үчүн 1948-ҹи илин йан-

варында Азәрбайҹан ССР Назирләр Совети вә Азәрбайҹан 

К(б)П МК-нын нүмайәндәләри Ермәнистан ССР-ә езам 

олунурлар. Онларын гаршысында Ермәнистан ССР 

Назирләр Совети илә бирҝә көчүрмә илә әлагәдар ваһид 

тәдбирләр планы ишләйиб һазырламаг, ейни заманда 

Ермәнистандан көчүрүләҹәк азәрбайҹанлылар арасында кө-

чүрмәнин шәртләри, едиләҹәк ҝүзәштләр һаггында да 

әтрафлы изаһат ишләри апармаг вәзифәси гойулурду.1 

Азәрбайҹан К(б)П МК бүросунун гәрары илә 1948-ҹи 

илин мартында Азәрбайҹан ССР Назирләр Советинин сәдри 

Т.Гулийев вә Азәрбайҹан К(б)П МК-нын катиби Һ.Сейидов 

Ермәнистана ҝөндәрилдиләр. 2  Онлар Ермәнистан ССР 

рәһбәрләри илә бирликдә азәрбайҹанлылар йашайан 

районлары ҝәзәрәк, колхозчулар арасында көчүрмәнин гай-

далары вә шәртләри һаггында изаһат ишләри апарырдылар. 

Азәрбайҹан ССР Назирләр Советинин 1948-ҹи ил 13 май 

тарихли гәрарында һәмин илдә Ермәнистан ССР-ин Ирәван 

шәһәриндән, һабелә Басаркечәр, Веди, Арташат, 

Нойенберйан, Октенберйан, Зәнҝибасар вә башга 

районларындан Азәрбайҹана 2.757 тәсәррүфатын (12.171 

нәфәрин) көчүрүлмәси планлашдырылды. Онлардан 6.215 

нәфәрини Күр-Араз овалығында, галан 5.962 нәфәрини исә 

Азәрбайҹанын диҝәр районларында йерләшдирмәк нәзәрдә 

тутулурду.3 

1948-ҹи ил ийулун 9-да республика Назирләр 

Советинин сәдри Т.Гулийев ССРИ Назирләр Совети 

сәдринин мүавини В.М.Молотова мәктубунда Күр-Араз 

овалығында 1948-ҹи илдә көчүрүлмәси нәзәрдә тутулмуш 

азәрбайҹанлы әһалини йерләшдирмәк үчүн йашайыш 

                                                
1 ARPİİSSA: f. 1, siy. 33, iş 27, vәr. 21. 
2 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 601, vәr. 244. 
3 Yenә orada, vәr. 4. 
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биналарынын олмамасыны нәзәрә алараг, онларын бир 

һиссәсини республиканын башга районларында 

йерләшдирмәйә разылыг вермәйи хаһиш едир. Һәм дә 

ҝөстәрир ки, көчүрүлән әһалинин бир һиссәси 

Ермәнистанын дағ районларындан олдуғу үчүн онлар Күр-

Араз овалығындакы иглим шәраитинә чәтин алыша билир, 

бу исә онларын сәһһәтинә чох пис тәсир едәр. Тәәссүфләр 

олсун ки, ССРИ Назирләр Совети бу хаһишә дә мүсбәт 

ҹаваб вермир. 1  Нәтиҹәдә исә ҝүҹлә Күр-Араз овалығына 

депортасийа олунмуш минләрлә азәрбайҹанлы аиләси 

бурадакы сәрт вә исти иглим шәраитинә давам ҝәтирә 

билмәйәрәк мәһв олурду. 

Халгымызын ән бөйүк фаҹиәләриндән бири дә бу иди 

ки, онун үчүн бу ҹүр талейүклү мәсәләләрин һәлли өз 

республикамызда да ермәниләрә тапшырылмышды. Бүтүн 

көчүрмә мүддәтиндә бу ишә Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Советиндә шөбә мүдирләри – әввәлҹә Н.А.Брутенс (Гарабағ 

һадисәләринин тәшкилатчыларындан олан “мәшһур” 

К.Н.Брутенсин атасыдыр – А.П.), сонра исә Р.И.Севумйан 

рәһбәрлик едирди. Неҹә дейәрләр, гойун гурда етибар 

едилмишди. 

Көчүрүлмәнин тәшкили үчүн Азәрбайҹан ССР 

Назирләр Советинин колхоз тәсәррүфатларынын 

көчүрүлмәси шөбәси Азәрбайҹан ССР Назирләр Совети 

йанында Көчүрмә Идарәсинә чеврилмиш, Ермәнистан ССР-

дән колхозчулар вә диҝәр азәрбайҹанлы әһалинин 

көчүрүләҹәйи дөвр үчүн Ирәван шәһәриндә Азәрбайҹан 

ССР Назирләр Советинин Ермәнистан ССР-дә 

нүмайәндәлийи йарадылмыш, М.Н.Мәммәдов Азәрбайҹан 

ССР Назирләр Советинин Ермәнистан ССР-дә мүвәккили 

тәйин едилмишди.2 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 383-384. 
2 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 601, vәr. 105. 
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Ермәнистан ССР-дән Күр-Араз овалығына илк 

көчкүнләр 1948-ҹи ил ийунун әввәлләриндә ҝәлмишдиләр. 

Азәрбайҹан ССР Совхозлар Назирлийинин һәмин ил 

ийунун 19-да вердийи мәлуматда билдирилирди ки, гәбул 

олунан илк ешелонларла 44 азәрбайҹанлы аиләси ҝәлмиш, 

онлар Жданов (буҝүнкү Бейләган – А.П.) районундакы сов-

хозларда йерләшдирилмишләр. 

Ийулун 29-да исә республика Назирләр Советинин 

мүвәккили Аббасов Ҝоранбой стансийасындан хәбәр 

верирди ки, “ийулун 28-дә сәһәр саат доггузда 59 вагондан 

ибарәт ешелон дахил олду. 101 тәсәррүфат, 382 нәфәр өз ев 

әшйалары вә ев һейванлары илә варид олду. Гәбул вә 

бошалдылма ишләри лазыми гайдада һәйата кечирилди. Ар-

тыг ахшам саат 9-а гәдәр 98 аилә машынлара йүкләнәрәк, 

колхозлара йола салынды. Ҝәләнләрин үмуми әһвал-

руһиййәси йахшыдыр”.1 

Республика Дөвләт Кино-фото Сәнәдләри Архивиндә 

Ермәнистандан азәрбайҹанлыларын депортасийасы илә 

бағлы чох надир кино ленти горунуб сахланылыр. Һәмин 

лентдә депортасийа олунанларын Азәрбайҹанда “тәнтәнәли 

сурәтдә гаршыланма” мәрасими әкс олунмушдур. 

Әлләриндә ҝүл-чичәк дәстәләри олан йерли сакинләр, 

әсасән рәһбәр ишчиләр “интизарла” Ермәнистандан 

депортасийа олунанлары ҝәтирән гатары ҝөзләйирләр. 

Лентдә һәлә узагдан кинокамеранын обйективинә алынан 

гатар фит верә-верә перрона чатыб дайаныр. Јүк вә мал-гара 

дашынан вагонларын кичик пәнҹәрәләриндән, һүндүр вә 

ачыг гапыларындан Ермәнистандан депортасийа олунанлар 

бу  “тәнтәнәли” гаршылама  мәрасиминә тамаша едирләр. 

Митинг кечирилир.  Кинокамеранын  обйективи  йенидән  

вагонлара тушланыр.  Јүк вагонларынын  гапыларындан  

гадынлар,  ушаглар, гоҹалар,  сонра  исә инәк, ҹамыш вә 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 389, 390.  
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гойунлар чыхыр. Мараглыдыр  ки, бу ҝүн Ермәнистан  ад-

ланан доғма  вәтәнләриндән  дә  бу заваллы әһалини беләҹә  

тәмтәрагла зурна-балабанла йола салырдылар. Ермәниләрин 

дилләндирдикләри  гара  зурнанын  “тәранәләри  алтында”  

әсрләрлә йашадыглары ата-баба йурдларындан “көнүллүлүк 

принсипләри әсасында” депортасийа  олунанлар һәлә рәгсә 

дә мәҹбур едилирдиләр.1 

Артыг 1948-ҹи ил нойабрын 1-нә гәдәр Ермәнистан 

ССР-дән Азәрбайҹан ССР-ә 1.799 тәсәррүфатда бирләшән 

7.747 нәфәр адам көчүрүлмүш, һәмин мүддәтдә Ермәнистан 

ССР-дән Азәрбайҹана өзбашына 2.834 нәфәрдән ибарәт 429 

аилә көчмүшдү. Беләликлә, 1948-ҹи ил нойабрын 1-нә гәдәр 

Азәрбайҹана 2.228 тәсәррүфатда бирләшән 10.584 нәфәр 

адам ҝәлмишди.2 

ССРИ Назирләр Советинин 1947-ҹи ил 23 декабр 

тарихли гәрары илә 1949-ҹу илдә Ермәнистан ССР-дән 

Азәрбайҹана 40 мин нәфәр азәрбайҹанлынын көчүрүлмәси 

планлашдырылырды. 1948-ҹи ил көчүрмәсинин нәтиҹәләри 

ҝөстәрди ки, 40 мин нәфәр адамы йерләшдирмәк о гәдәр дә 

асан мәсәлә дейил. Она ҝөрә дә республика Назирләр 

Советинин сәдри йенидән ССРИ Назирләр Советинә 

мүраҹиәт етмәйә мәҹбур олур.3 

Өз мәктубунда о, бүтүн бу чәтинликләри нәзәрә алараг, 

1949-ҹу илдә Ермәнистан ССР-дән 40 мин дейил 12-15 мин 

әһалинин көчүрүлмәсинә разылыг вермәйи хаһиш едир. Һәм 

дә хаһиш едирди ки, Ермәнистан ССР-ин дағ 

районларындан көчүрүлән әһалинин Азәрбайҹанын иглим 

шәраити әлверишли олан дағ районларына көчүрүлмәсинә 

                                                
1 Bu mәsәlәlәr hәmin vaxt uşaq ikәn köçürülәnlәrdәn biri olmuş yazıçı-jurna-

list Mәmmәd Orucun “Köçürülmә” romanında әtraflı tәsvir olunmuşdur. 

Bakı, Gәnclik, 1992.  
2 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 734, vәr. 71-74. 
3 Yenә orada, vәr. 267.   
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разылыг верилсин вә Күр-Араз овалығына көчүрүләнләр 

үчүн мүәййән олунмуш ҝүзәштләрин онлара да шамил 

едилмәсинә иҹазә верилсин. Лакин ССРИ Назирләр 

Советиндән бу тәклифә гәти рәдд ҹавабы алыныр. 

1949-ҹу илдә республика Көчүрмә Идарәси 

Азәрбайҹан ССР Назирләр Советинә ҝөндәрдийи мәктуб вә 

арайышларда дәфәләрлә билдирирди ки, йашайыш 

евләринин чатышмамасы нәтиҹәсиндә Сәфәрәлийев, 

Ағҹабәди районларына көчүрүләнләр дөзүлмәз шәраитдә 

йашайырлар. Бәзән бир нечә аилә кичиҹик бир дахмада 

далдаланмаға мәҹбур олур, чох вахт онлар мал-гара илә бир 

төвләдә галырлар. Мәсәлән, Ағҹабәди районунда Т.Гулийев 

адына колхозда үч аилә гапы-пәнҹәрәси олмайан, тәмир 

едилмәмиш, таваны ахан кичиҹик бир дахмада 

йерләшмишдир.1 

Көчкүн Оруҹәли Әкбәровун аиләси Сәфәрәлийев 

районунун Ҹапаридзе адына колхозунда Һәйат 

Әмраһованын евинә йерләшдирилир. Декабрын 

әввәлләриндә О.Әкбәровун әшйалары күчәйә атылмыш, 5 

нәфәрдән ибарәт аилә үзвү гыш ҝүнүндә ачыг сәма алтында 

ҝеҹәләмәйә мәҹбур олмушдур.2 Көчкүн Һәҹәр Әкбәрованын 

аиләси дә дәфәләрлә күчәйә атылмышдыр. 8 нәфәр аилә 

үзвү олан Һүсейн Әлийеви Илйасовун евиндә бир кичик 

отагда йерләшдирмишләр. Ев саһиби, арвады вә ушаглары 

Һ.Әлийев ҝүндүз евдә олмайан вахт онун ушагларыны 

һәмин отаға гатыб гапыны бағлайыр, сөйүб тәһгир 

едирдиләр. 3  Бу да көчүрүләнләр арасында һаглы 

наразылыға сәбәб олурду. 

Јаранмыш вәзиййәтлә әлагәдар олараг республика 

Назирләр Советинин сәдри Т.Гулийев 1949-ҹу ил 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 734, vәr. 25. 
2 Yenә orada.    
3 Yenә orada.   
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сентйабрын 21-дә йенидән ССРИ Назирләр Совети 

сәдринин мүавини Ҝ.М.Маленкова мүраҹиәт етмишдир. О 

билдирирди ки, 90 мин адамы вә 21 мин тәсәррүфаты 

йерләшдирмәк үчүн ән азы 20 мин йашайыш еви тәләб 

олунур.1 Бунунла йанашы, истеһсалат биналары, мәктәбләр, 

хәстәханалар, су тәҹһизаты мүәссисәләри, һамамлар вә 

башга көмәкчи биналарын тикинтиси дә зәруридир. Бунун 

үчүн ән азы 400 милйон манатлыг тикинти-гурашдырма 

ишләри ҝөрүлмәлидир. Белә бөйүк һәҹмдәки ишин 

өһдәсиндән Азәрбайҹан Республикасы өз ҝүҹү илә ики ил 

мүддәтинә ҝәлә билмәз. Бунлары нәзәрә алараг республика 

Назирләр Совети 1949-ҹу илдә көчүрмә планыны 10 мин 

нәфәрә ендирмәйи, 1950-ҹи ил үчүн исә 15 мин нәфәр 

мүәййәнләшдирмәйи хаһиш едир.2 

Ермәнистан ССР Назирләр Совети сәдринин мүавини 

А.Пирузйан һәмин ил декабрын 2-дә Азәрбайҹан ССР 

Назирләр Совети сәдринә мәктубунда билдирирди ки, 1949-

ҹу ил планына ҝөрә Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹана 3.278 

тәсәррүфат, йахуд 15.276 нәфәр көчүрүлмәлидир. Фактики 

олараг исә бу ҝүнә гәдәр 10.595 нәфәр адам, йахуд 2.368 

тәсәррүфат көчүрүлмүшдүр.3 План үзрә көчүрмәк үчүн 628 

тәсәррүфат, йахуд 3.201 нәфәр адам галыр. Өз мәктубунда о, 

Т.Гулийевә шәхсән бу ишә гарышараг һәмин әһалинин 

көчүрүлмәсинә көмәк етмәйи хаһиш едирди. 

1949-ҹу илин декабрында республика Назирләр 

Советинин сәдри Т.Гулийев йаранмыш вәзиййәтлә бағлы 

йенидән ССРИ Назирләр Совети сәдринин мүавини 

Ҝ.М.Маленкова мүраҹиәт едәрәк, ики ил әрзиндә көчүрмә 

планынын гейри-кафи шәкилдә йеринә йетирилмәсинин 

башлыҹа сәбәбинин Күр-Араз овалығына көчүрүләнләр 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 734, vәr. 267. 
2 Yenә orada. 
3 Yenә orada,  vәr. 288-289. 
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үчүн лазыми йашайыш евләринин вә мадди-мәишәт 

шәраитинин йарадыла билмәмәсиндә ҝөрүр.1  О, билдирир 

ки, 1948-1949-ҹу илләрдә Ермәнистан ССР-дән 

көчүрүләнләр әсасән йерли колхозчуларын аиләси 

сыхышдырылараг, онларын евләринә йерләшдирилмишләр. 

1950-ҹи ил йанварын 10-да Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Совети вә Азәрбайҹан К(б)П Мәркәзи Комитәси 

“Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹан ССР-ин Күр-Араз 

овалығы районларына көчүрүлмүш колхозчуларын вә диҝәр 

азәрбайҹанлы әһалинин тәсәррүфат ҹәһәтҹә 

йерләшдирилмәси илә әлагәдар тәхирәсалынмаз тәдбирләр 

һаггында” гәрар гәбул етди. Һәмин гәрарда ҝөстәрилирди ки, 

1948-1949-ҹу илләрдә Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹан 

ССР-ин Күр-Араз овалығына 4.674 тәсәррүфат (20.000 

нәфәр) көчүрүлмүшдүр.2 Көчүрүләнләрдән 1.410 аилә йерли 

советләрә вә колхозлара мәхсус евләрдә, 3.264 аилә исә 

йерли колхозчулары сыхышдырмаг һесабына йерләшдирил-

мишдир.3 Гәрарда көчүрүләнләр үчүн лазым олан тикинти 

ишләринин йарытмаз вәзиййәти гейд олунур вә ҝөстәрилир 

ки, көчүрүләнләр үчүн ики илдә ҹәми 80 тәзә ев 

тикилмишди. Һәмин гәрарда көчүрүләнләр үчүн евләрин вә 

иҹтимаи-мәишәт мүәссисәләринин ҝенишләндирилмәси 

тәдбирләриндән дә әтрафлы бәһс олунурду.4 

1950-ҹи ил мартын 14-дә Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Совети Ермәнистан ССР-дән йаз көчүрмә планыны вә 

һәмин ил августун 25-дә исә пайыз көчүрмә планыны тәсдиг 

едән гәрар гәбул едир. Биринҹи гәрарла йазда 1.672 

тәсәррүфатын (6.510 нәфәрин), пайызда исә 1.747 

тәсәррүфатын (7.851 нәфәрин) көчүрүлмәси планлаш-

                                                
1 Yenә orada, siy. 28, iş 78, vәr. 51-52.   

2 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 734, siy. 28, iş 67, vәr. 1ª 
3 Yenә orada. 
4 Yenә orada.  
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дырылырды.1 

1950-ҹи ил мартын 27-дә Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Советинин сәдри Т.Гулийев вә Азәрбайҹан К(б)П МК-нын 

катиби Һ.Сейидов бирликдә республиканын бүтүн район 

партийа комитәләринин катибләринә вә Иҹраиййә 

комитәләринин сәдрләринә мәктуб ҝөндәрирләр. Мәктубда 

дейилирди: “1948-1949-ҹу илләрин тәҹрүбәси ҝөстәрир ки, 

бир сыра районларда Ермәнистан ССР-дән өзбашына көчән 

колхозчуларын гәбулу вә район әразисиндә 

йерләшдирилмәси иши һәйата кечирилир. Бу көчкүнләр 

һөкумәт тәрәфиндән мүәййән едилмиш көчүрүлмә 

гайдаларыны позурлар, кәнд йерләриндә йерләшәрәк 

иҹтимаи файдалы әмәклә мәшғул олмур, алверлә мәшғул 

олур, адамлары чашдырмагла мәшғул олурлар. Онларын 

ишчи гүввәсинә еһтийаҹ олан районлара планлы шәкилдә 

көчүрүлмәси ишини позурлар”.2 Елә һәмин ишдә Көчүрмә-

Идарәсинин рәиси тәрәфиндән тәгдим едилмиш Ермәнистан 

ССР-дән Азәрбайҹан ССР-ин айры-айры районларына 

өзбашына көчмүш тәсәррүфатлар барәсиндә дә мәлуматлар 

вар. Беләки, Газаға 86 аилә (425 нәфәр), Ағстафайа 97 аилә 

(605 нәфәр), Товуза 71 аилә (263 нәфәр), Шамхора 201 аилә 

(1.163 нәфәр), Ҝәдәбәйә 72 аилә (427 нәфәр), Кировабада 51 

аилә (245 нәфәр), Ханлара 7 аилә (39 нәфәр), Дәстәфура 47 

аилә (225 нәфәр), Гасым-Исмайылова 23 аилә (163 нәфәр), 

Јевлаха 52 аилә (256 нәфәр), Мир-Бәширә 6 аилә (32 нәфәр), 

Бәрдәйә 6 аилә (18 нәфәр), Ҝөйчайа 17 аилә (81 нәфәр), 

Балакәнә 31 аилә (125 нәфәр), Жданова 10 аилә (32 нәфәр), 

Кәлбәҹәрә 4 аилә (23 нәфәр), Норашенә 55 аилә (212 нәфәр). 

Үмумиййәтлә, Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹана өзбашына 

көчән тәсәррүфатларын сайы 856, орада олан адамларын 

                                                
1 Yenә orada, siy. 28, iş 78, vәr. 37, vә iş 106, vәr. 97-102. 
2 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 734, vәr. 80-81. 
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сайы исә 4.396 нәфәр олмушду.1 

1950-ҹи илдә көчүрмә илә әлагәдар республика 

тәшкилатлары гаршысында дуран башлыҹа вәзифә 

көчүрүләнләр үчүн йени евләр тикмәк ишинин тәшкили иди. 

Сәнәдләрдән ҝөрүндүйү кими, 1950-ҹи ил көчүрмәнин 

ән ағыр вә ҝәрҝин или олмушдур. Көчүрүләнләри 

йерләшдирмәк үчүн йашайыш евләри йох иди. Мәсәлән, 

һәмин илин йанварында Гарадонлудан алынмыш 

телеграмда ҝөстәрилирди ки, 3-ҹү суткадыр ки, 11 ва-

гондакы көчкүнләр вагонлары бошалтмыр. 2  Һәмин илин 

нойабрында Уҹардан алынмыш диҝәр телеграмда 

дейилирди ки, Зәрдаб районуна көчүрүлмәк үчүн Уҹар 

стансийасына ҝәтирилмиш 52 аилә бир айдан артыгдыр ки, 

ачыг сәма алтында ҝеҹәләйир, вәзиййәт чох ағырдыр. 3 

Онлар әввәлләр Жданов районуна көчүрүлән гоһумлары илә 

бирликдә йерләшдирилмәләрини хаһиш едирләр. 

Ҝөрүндүйү кими, Ермәнистанын ейни бир кәндиндән 

ҝәләнләр мүхтәлиф районлара, кәндләрә, колхоз вә 

совхозлара пайланырдылар. Бу да онларын һаглы нара-

зылығына сәбәб олурду. Онлар мүхтәлиф колхозлара 

сәпәләнир, ҝәтирдикләри иҹтимаи әмлак вә мал-гара исә бу 

вә йа диҝәр колхозда галырды. 

1950-ҹи илдә көчүрүләнләр үчүн 3.500 ев тикмәк 

планлашдырылмыш, әслиндә исә 470 ев тикилмиш, план 

13,4 фаиз йеринә йетирилмишди. 1.488 көчкүн аиләси 

һәйәтйаны тәсәррүфат саһәси илә тәмин олунмамышды. 

Азәрбайҹан ССР Назирләр Совети йанында Көчүрмә 

Идарәси 1950-ҹи ил ийунун 23-дә Назирләр Совети Ишләр 

Идарәсинин һәмин ил 30 май тарихли тапшырығы илә 

ҝөстәрилән ил майын сонуна гәдәр Азәрбайҹан ССР 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 84. 
2 Yenә orada, siy. 28, iş 21, vәr. 1-2. 
3 Yenә orada, siy. 9, iş 734, vәr. 362, 363.  
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Назирләр Совети вә Азәрбайҹан К(б) МК-нын 1950-ҹи ил 10 

йанвар тарихли 26 №-ли бирҝә гәрарынын йеринә 

йетирилмәси барәдә мәлумат тәгдим едир.1 

Мәлуматда билдирилирди ки, 1950-ҹи илдә 3.500 

аиләнин, йахуд 15.000 нәфәрин көчүрүлмәси мүәййән 

олунуб, онлардан 1.672 аиләнин, йахуд 7.510 нәфәрин йазда 

көчүрүлмәси нәзәрдә тутулуб. Ийунун 6-на гәдәр исә 

Азәрбайҹан ССР-ин 6 районуна 1.764 аилә, йахуд 7.790 

нәфәр көчүрүлүб.2 

1950-ҹи илдә көчүрүләнләр үчүн ев тикмәк вә мал-гара 

алмаг мәгсәдилә айрылмыш 19 милйон манат кредитин 

йалныз 13,9 милйон манаты (73 фаизи) хәрҹләнмишди.3 

Азәрбайҹан ССР Назирләр Совети 1950-ҹи ил 

августун 3-дә, “Азәрбайҹан ССР-ин Имишли району 

Гаралар кәнди Әзизбәйов адына колхозунда Ермәнистан 

ССР-дән көчүрүлмүш колхозчуларын тәсәррүфат ҹәһәтдән 

йерләшдирилмәсинин йохланылмасынын нәтиҹәләри 

һаггында” хүсуси гәрар гәбул едир.4 

Гәрарда ҝөстәрилирди ки, Әзизбәйов колхозуна, 

һабелә районун диҝәр колхозларына Ермәнистан ССР-дән 

көчүрүлмүш әһали олдугҹа ағыр мәнзил-мәишәт 

шәраитиндә йашайыр. Районда көчкүнләр үчүн биналар 

тикән бригадалар йарадылмамыш, йерли тикинти 

материалларындан истифадә иши тәшкил олунмамыш, 

райкопиттифагда олан тикинти материаллары көчкүн 

колхозчулар арасында бөлүшдүрүлмәмишдир вә с. 

Әзизбәйов адына колхозун сәдри Мирәли Әлийев көч-

күнләри ишлә тәмин етмәк вә онларын ағыр һәйат 

шәраитини йүнҝүлләшдирмәйә сәй ҝөстәрмәмиш, әксинә 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 101, vәr. 109-115. 
2 Yenә orada, vәr. 109. 
3 Yenә orada, vәr. 114-115. 
4 Yenә orada, vәr. 97-99. 
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бир сыра көчкүн колхозчулары, мәсәлән, Талыб Нурийеви, 

Мәммәд Әлийеви, Әли Гулийеви вә Мәммәд Һәсәнову узун 

мүддәт колхозда ишә бурахмайараг, көчкүн колхозчулар 

арасында наразылыг йаранмасы үчүн шәраит йаратмышды.1 

1950-ҹи илин нойабрында Ермәнистан ССР-ин 

Зәнҝибасар району Рәһимабад кәндиндәки “Азад” 

колхозундан Азәрбайҹан ССР-ин Ағҹабәди районунун 

Молотов адына колхозуна көчүрүлмүш Әмир Исмайылов 

1951-ҹи ил августун әввәлләриндә йенидән өз доғма 

кәндләринә гайыдыр. Августун 13-дә исә Ирәвандан Мос-

квайа И.Сталинин адына ашағыдакы мәзмунда телеграм 

ҝөндәрир: “Әзиз атамыз Сталин! Сизә мәлум едирәм ки, 

бизи 1950-ҹи илдә Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹан ССР-ә 

көчүрдүләр. Јенә дә ҝерийә Ермәнистана гайытмалы олдуг. 

О сәбәбә ки, Азәрбайҹанда бизим йашайышымыз үчүн 

шәраит йохдур. Азәрбайҹанын иглим шәраити бизә орада 

йашамаға имкан вермир. Ушагларымыз орада тәләф олду, 

өзүмүз исә бу ҝүнә гәдәр дә хәстәйик. Әзиз ата. Сиздән 

хаһиш едирик ки, бизә имкан верәсиниз, йенә дә 

Ермәнистан ССР-дә йашайаг”.2 

1951-ҹи илдә ССРИ Назирләр Совети йанында Баш 

Көчүрмә Идарәси өзүнүн коллеҝийа иҹласларында үч дәфә 

азәрбайҹанлы әһалинин Ермәнистан ССР-дән Азәрбайҹан 

ССР-ин Күр-Араз овалығына көчүрүлмәси вәзиййәтини 

мүзакирә етмишдир. Һәр дәфә дә көчүрмә ишинин гейри-

гәнаәтбәхш ҝетдийи хүсуси гейд олунмушдур. Илк 

мүзакирә һәмин ил йанварын 31-дә кечирилән “1950-ҹи 

илдә көчүрмәнин нәтиҹәләри вә 1951-ҹи илдә көчүрмәйә 

һазырлыг ишләринин вәзиййәти һаггында” мәсәләси иди.3 

Көчүрмә идарәсинин коллеҝийа гәрарында гейд олунурду 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 101, vәr. 98-99. 
2 Yenә orada, siy. 36, iş 139, vәr. 74. 
3 Yenә orada, iş 81, vәr. 49-52. 
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ки, 1948-1950-ҹи илләрдә Ермәнистан ССР-дән көчүрүлмүш 

8.110 аиләдән 4.878-и йашайыш евләри илә тәмин 

олунмамышдыр. 

Һәмин ил апрелин 28-дә вә августун 28-дә бу мәсәлә 

йенә дә ССРИ Назирләр Совети йанында Баш Көчүрмә 

Идарәсиндә мүзакирә олунур вә Ермәнистан ССР-дән 

Азәрбайҹан ССР-ә көчүрмә ишинин йарытмаз вәзиййәти 

илә бағлы ССРИ Назирләр Советинә мәлумат вермәк 

һаггында гәрар гәбул едилир. 

Баш Көчүрмә Идарәсинин 1951-ҹи илдә Азәрбайҹана 

көчүрүлмә илә әлагәдар мәсәләләрә белә мараг ҝөстәрмәси 

сәбәбсиз дейилди. Һәмин ил Ермәнистан ССР-дән Күр-Араз 

овалығына көчүрүлмүш азәрбайҹанлы әһали арасында ҝери 

гайытма һалларына тәсадүф едилир. Ермәнистан ССР-дән 

азәрбайҹанлылар иҹтимаи тәсәррүфатларыны гойараг 

өзбашына Азәрбайҹана көчәркән Ермәнистан ССР 

рәһбәрләри сусур, бир дәфә дә олсун буна етиразларыны 

билдирмирдиләр. Лакин Күр-Араз овалығына көчүрүлмүш 

азәрбайҹанлыларын өз ата-баба йурдларына ҝери 

гайытмасы һаллары мүшаһидә едилән кими, Ермәнистан 

ССР рәһбәрләри әсл һәйәҹан тәбили вурурлар. 1951-ҹи илин 

май-ийун айларында Ермәнистан ССР Назирләр Совети, 

көчүрмә идарәси, район иҹраиййә комитәләри Азәрбайҹан 

ССР Назирләр Советинә, ССРИ Назирләр Совети йанында 

Баш Көчүрмә Идарәсинә бир-биринин ардынҹа мәктуб вә 

телеграмлар ҝөндәрәрәк, ҝеригайытма һаллары илә әлагәдар 

бөйүк һай-күй кампанийасына башлайырлар. Ермәнистан 

ССР Көчүрмә Идарәсинин рәиси майын 27-дә Москвайа 360 

аиләнин, Ермәнистан ССР Назирләр Советинин сәдри 

С.Карапетйан майын 29-да Азәрбайҹан ССР Назирләр Со-

ветинә 376 аиләнин, Ахта Район Иҹраиййә Комитәсинин 

сәдри исә тәкҹә Ахта районуна 117 аиләнин гайытдығыны 
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билдирирләр.1  Онлары горхудан башлыҹа мәсәлә гайыдан 

аиләләрин һәлә көчүрүлмәмиш аиләләр арасында 

апардыглары тәблиғат иди. С.Карапетйан өз телеграмында 

билдирирди ки, һөкумәт тәрәфиндән мүәййән олунмуш кө-

чүрмә гайдаларыны поздуглары үчүн ҝери гайыданлар 

Ермәнистанда гәбул едилә билмәз. 

Ҝери гайытма илә әлагәдар Ермәнистан ССР 

тәрәфиндән галдырылмыш бу галмагал нәтиҹәсиндә 

Азәрбайҹан ССР рәһбәрлийи республика көчүрмә 

идарәсиндән ҝери гайыданлар барәдә арайыш тәләб едир. 

Тәгдим едилмиш арайышда ҝөстәрилирди ки, Ермәнистана 

гайыдан аиләләрин сайы С.Карапетйанын телеграмында 

ҝөстәрилдийи кими 376 дейил, ҹәми 215-дир. 2  Гейд 

олунурду ки, 1948-1950-ҹи илләрдә Ермәнистан ССР-дән 

ҹәми 8.018 тәсәррүфат (34.382 нәфәр) көчүрүлмүшдүр.3 

С.Карапетйанын 29 май тарихли телеграмы илә 

әлагәдар олараг Азәрбайҹан ССР Назирләр Совети һәмин ил 

ийунун 7-дә көчүрмә барәдә хүсуси гәрар гәбул едир. Бу 

мәсәләнин Назирләр Советиндә мүзакирәси заманы 

азәрбайҹанлыларын ҝери гайытмасы әсл фаҹиә кими 

гаршыланыр. Бүтүн ҝүнаһлар Азәрбайҹан ССР Көчүрмә 

Идарәси рәһбәрләринин үзәринә гойулур, бу һадисәйә 

сийаси гиймәт вериләрәк, көчүрмә идарәсинин рәһбәрләри 

“сийаси күтлүкдә” иттиһам олунур вә ҹәзаландырылырлар.4 

Республика Назирләр Советинин гәрары илә 

Н.Аллаһвердийевин рәһбәрлийи алтында Азәрбайҹан ССР 

Көчүрмә Идарәси ишчиләри һәмин илин ийун-ийул 

айларында Ермәнистана ҝедиб орада йерли район иҹраиййә 

комитәләри илә бирликдә ҝери гайыданларын сийаһы-

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 28, iş 163, vәr. 205-209. 
2 ARDA: f. 411, siy. 28, iş 163, vәr. 211-214. 
3 Yenә orada. 
4 Yenә orada, vәr. 202-204. 
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ларыны дәгигләшдирирләр. Мүәййән олунур ки, 1951-ҹи ил 

ийунун 1-нә гәдәр 376 тәсәррүфат дейил, ҹәми 217 

тәсәррүфат (872 нәфәр) ҝери гайытмышды. 1  Көчүрмә 

Идарәси тәрәфиндән республика Назирләр Советинә тәгдим 

едилмиш арайышда ҝөстәрилирди ки, С.Карапетйанын те-

леграмындакы рәгәмләрә көчүрмә заманы һәбсдә, орду 

сыраларында олмуш, дүзҝүн олмайараг көчүрмә 

сийаһысында ҝөстәрилән адамлар да дахил едилмишдир. 

Арайышда ҝөстәрилирди ки, 1948-1950-ҹи илләрдә тәкҹә 

онларын йохладыглары районларда 1000 тәсәррүфатдан 

йухары азәрбайҹанлы аиләси иҹтимаи әмлакларыны 

гойараг, өзбашына Ермәнистан ССР-ни тәрк едиб 

Азәрбайҹанын мүхтәлиф районларына көчмүшләр.2 

1952-ҹи ил йанварын 17-дә Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Совети “1952-ҹи илдә Азәрбайҹан ССР-ә көчүрмә планы вә 

көчүрүләнләр үчүн йашайыш евләринин һазырланмасы 

һаггында” гәрар гәбул едир. 3  Гәрарда ҝөстәрилирди ки, 

1951-ҹи ил көчүрүлмәси үчүн йашайыш евләринин 

тикилмәси иши гейри-гәнаәтбәхш шәкилдә апарылмышдыр. 

Планда 1.100 тәсәррүфатын көчүрүлмәси нәзәрдә 

тутулмуш, әслиндә исә 909 тәсәррүфат көчүрүлмүш, 

көчүрмә планы 82,6 фаиз йеринә йетирилмишдир. 1951-ҹи 

ил планында 5.000 йашайыш евинин тикинтиси 

планлашдырылмыш, әслиндә исә 3.704 ев тикилиб 

истифадәйә верилмиш, план 74,1 фаиз йеринә 

йетирилмишдир. 

Гәрарда 1952-ҹи илдә Күр-Араз овалығына 1.200 

тәсәррүфатын көчүрүлмәси, онлардан 600 тәсәррүфатын 

Ермәнистан ССР, 600 тәсәррүфатын исә республика дахили 

еһтийатлары һесабына һәйата кечирилмәси 

                                                
1 Yenә orada, siy. 36, iş 139, vәr. 181-182. 
2 ARDA: f. 411, siy. 28, iş 163, vәr. 184. 
3 Yenә orada, iş 209, vәr. 211. 
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планлашдырылырды.1 Һәмин илдә көчүрүләнләр үчүн 2.500 

йашайыш еви тикмәк нәзәрдә тутулурду. 

1953-ҹү илдә Сталинин өлүмүндән сонра Ермәнистан 

ССР-дән Күр-Араз овалығына көчүрмәнин сүрәти азалды. 

Бундан сонра исә әкс просес ҝүҹләнди. Азәрбайҹана 

көчүрүлмүш әһали ҝери гайыдырды. Бу иш 1954-ҹү илдә 

даһа да сүрәтләнди. Ермәнистан ССР рәһбәрләри буна гәти 

етиразларыны билдирдиләр. 1954-ҹү илин апрелиндә 

Азәрбайҹан ССР Кәнд Тәсәррүфаты Назирлийинин 

нүмайәндә һейәти, башда назир мүавини М.Поладов 

олмагла, Ермәнистан ССР-ин азәрбайҹанлылар йашайан 

районларыны ҝәзир, онларын ҝери гайытмасы сәбәбләрини 

арашдырырлар. Онлар өз мәлуматларында ҝөстәрирдиләр 

ки, ҝери гайытманын башлыҹа сәбәби Күр-Араз 

овалығында көчүрүләнләр үчүн лазыми шәраитин 

олмамасы, Ермәнистанын дағ районларындан көчүрүлән 

азәрбайҹанлыларын бу йерләрин иглиминә алыша 

билмәмәсидир. Онларын мәлуматына ҝөрә, 1954-ҹү илин 

апрелинә гәдәр 1.155 тәсәррүфат ҝерийә – өзләринин 

әввәлки йерләринә гайытмышдыр. 2  Арайышда ҝерийә 

гайытманын гаршысыны алмаг үчүн конкрет тәклифләр дә 

ирәли сүрүлүрдү. 

Азәрбайҹан ССР кәнд тәсәррүфаты назиринин 1954-ҹү 

ил октйабрын 14-дә Азәрбайҹан КП МК-йа вә республика 

Назирләр Советинә ҝөндәрдийи мәктубунда ҝөстәрилирди 

ки, 1948-1953-ҹү илләрдә Ермәнистан ССР-дән 

республиканын Күр-Араз овалығына 11.914 тәсәррүфат 

(53.000 нәфәр) көчүрүлмүшдүр. 3  Бу арайышда Күр-Араз 

овалығынын 18 районуна көчүрүлән аиләләрин айры-айры-

лыгда сайы, адамларын сайы вә иш габилиййәтләринин 

                                                
1 Yenә orada, siy. 36, iş 203, vәr. 78. 
2 ARDA: f. 411, siy. 36, iş 203, vәr. 168. 
3 Yenә orada, siy. 28, iş 163. vәr. 167-169. 
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сайы да ҝөстәрилир.1 

Сәнәдләрдән ҝөрүндүйү кими, планлы сурәтдә Күр-

Араз овалығынын илан мәләйән дүзләринә көчүрүлмәкдән 

ваһимәйә дүшән бир чох азәрбайҹанлы аиләләри тезликлә 

өзләри Ермәнистан ССР әразисини күтләви сурәтдә тәрк 

едиб, Азәрбайҹанын диҝәр районларына пәнаһ 

ҝәтирирдиләр. Ермәнистан ССР Басаркечәр району Зод 

кәндинин сакини Бала Һаҹыйев 1948-ҹи илин февралында 

шәхсән Азәрбайҹан ССР Назирләр Советинин сәдри 

Т.Гулийевин гәбулунда олмуш вә өз кәндлиләри адындан 

хаһиш етмишдир ки, 100 аиләнин Азәрбайҹанын Ханлар 

районуна көчмәсинә иҹазә версин. Онларын хаһиши йеринә 

йетирилмиш вә һәмин 100 аилә Ханлар районуна 

көчмүшдүр.2 

Һәмин ил апрелин 27-дә Азәрбайҹан К(б)П Нахчыван 

Вилайәт Комитәсинин катиби Ј.Јусифов Азәрбайҹан К(б)П 

Мәркәзи Комитәсинә мәктуб илә бирҝә Ермәнистан ССР 

Зәнҝибасар району Елйас кәндиндән колхозчуларын үмуми 

иҹласынын протоколуну да ҝөндәрир. 3  220 нәфәр колхоз 

үзвүнүн иштиракы илә кечән иҹлас Нахчыван МССР рәһбәр 

органларына үз тутуб бу колхоза дахил олан 150 

тәсәррүфаты Нахчыван Мухтар Республикасында 

йерләшдирмәйи хаһиш едир. Колхозчуларын гәбул 

етдикләри гәрарда дейилирди: “Колхозумуз варлы 

колхоздур. Белә бир колхозу кәндләрә дағытмаг йахшы 

дейил. Бүтүн колхозун бир йерә көчмәси тә-

сәррүфатымызын игтидарыны позмаз... Норашен районунун 

иглими вә суйу да бизә йахындыр. Орада тезликлә әкин әкә 

биләрик. Гошгу гүввәмиз вә тохумумуз да вар. Нахчыван 

МССР Али Советиндән вә Назирләр Советиндән хаһиш 

                                                
1 Yenә orada, vәr. 167. 
2 Yenә orada, siy. 36, iş 203, vәr. 203. 
3 Yenә orada, iş 734, vәr. 92. 



Ataxan Paşayev 

 
- 106 - 

едилсин ки, бизим колхозун үзвләринин Норашен 

районунун Шәнҝилей вә Дәрәкәнд кәндләринә көчмәсинә 

иҹазә версинләр”.1 

Ј.Јусифов АК(б)П МК-дан хаһиш едир ки, һәмин 

тәсәррүфатларын вә әлавә 150 тәсәррүфатын да (ҹәми 300 

тәсәррүфат) Норашен районунда гәбулуна иҹазә верилсин.2 

1949-ҹу илин сентйабрында Сисйан районунун Шәки 

кәндинин колхозчулары да Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Советинә ҝөндәрдикләри әризәдә онлара Нахчыван МССР-

ин Шаһбуз районуна көчмәйә иҹазә верилмәсини хаһиш 

едирләр. Елә һәмин вахт Ермәнистан ССР Ахта району 

С.Ағамалыоғлу адына колхозун үзвләри дә республика 

Назирләр Советиндән Азәрбайҹан ССР-ә көчмәйә иҹазә 

верилмәсини хаһиш едирләр. 3  Бу әризәләрә ҹаваб олараг 

республика Көчүрмә Идарәси билдирир ки, Шаһбуз району 

Күр-Араз овалығына дахил олмадығы үчүн Шәки кәндинин 

сакинләри орайа дөвләт тәрәфиндән мүтәшәккил шәкилдә 

көчүрүлә билмәзләр. Ахта району С.Ағамалыоғлу 

колхозунун сакинләрини исә Күр-Араз овалығында 

истәдикләри йерә көчүрмәк имканы вар.4 

1949-ҹу ил нойабрын 23-дә Веди Район Совети 

Иҹраиййә Комитәсинин сәдри А.Мәммәдов Ермәнистан 

ССР Назирләр Советинин сәдри С.Карапетйана билдирирди 

ки, 1948-1949-ҹу илләрдә тәкҹә Веди районундан 700-дән 

йухары азәрбайҹанлы тәсәррүфаты өзбашына 

Азәрбайҹанын мүхтәлиф районларына көчмүшләр. О 

йазырды ки, тәкҹә сон беш ҝүндә әлавә 75 тәсәррүфат да 

Ведини тәрк едәрәк, өзбашына Азәрбайҹана ҝетмиш вә бу 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 9,  iş 601, vәr. 93. 
2 Yenә orada, vәr. 92. 
3 Yenә orada, siy. 28, iş 163, vәr. 172-173. 
4 Yenә orada, vәr. 174. 
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ҹүр ҝедәнләрин сайы ҝүндән-ҝүнә артмагдадыр. 1  1948-ҹи 

илдә Күр-Араз овалығына дахил олмайан Ҝәдәбәй, Газах, 

Шамхор, Сәфәрәлийев, Кировабад, Ханлар, Губа, Дәстәфур, 

Бакынын Әзизбәйов районларына вә Маштаға кәндинә 

көчүрүлмүш әһали үчүн ССРИ Назирләр Советинин 1947-

ҹи ил 23 декабр тарихли гәрарында нәзәрдә тутулан 

ҝүзәштли шәртләрдән истифадә һаггында Азәрбайҹан ССР 

Назирләр Советинин хаһишинә бахмайараг, иттифаг 

һөкумәти буна разылыг вермәмишдир. Бу да һәмин 

районлара көчүрүлмүш әһалинин һәйат шәраитини даһа 

дөзүлмәз етмишдир. 

Көчүрмә Идарәсинин арайышында өзүнүн ҝениш 

әксини тапмыш мәлуматларда билдирилирди ки, идарәнин 

нүмайәндәләринин Ермәнистан ССР-дә ҝәзиб мүшаһидә 

етдийи бир нечә районда тәкҹә 1948-1950-ҹи илләрдә 1000-

дән йухары азәрбайҹанлы аиләсинин өзбашына 

Азәрбайҹанын мүхтәлиф районларына көчдүйүнү 

мүәййәнләшдирмишди. Фикримизҹә бүтүн бунлар нәзәрә 

алынарса, шүбһәсиздир ки, 1948-1953-ҹү илләрдә 

Ермәнистан ССР-дән 100 миндән йухары азәрбайҹанлы 

Азәрбайҹана көчүрүлмүш вә йа көчмәйә мәҹбур 

олунмушдур. 

Бир ваҹиб мәсәләнин үзәриндә хүсусилә дайанмаг 

истәрдик. Әҝәр о заман Ермәнистан ССР-ин дағлыг район-

ларындан көчүрүлән азәрбайҹанлы әһали тәбии шәраити 

ҝәлдикләри районларын тәбии шәраитинә там уйғун олан 

Дағлыг Гарабағда йерләшдирилсәйди, бу даһа инсафлы вә 

әдаләтли оларды. Лакин бу белә олмады. Азәрбайҹан ССР 

Назирләр Совети йанында Көчүрмә Идарәсинин 

нүмайәндәси Әбдүррәһмановун вә башгаларынын Ермәни-

стан ССР-дән Дағлыг Гарабағын Мартуни районунун үч 

кәндинә көчүрүлмүш азәрбайҹанлы әһали һаггында 1949-ҹу 

                                                
1 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 601, vәr. 297, 298. 
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ил йанварын 15-дә апарылмыш йохламанын нәтиҹәләри, 

һәмән азәрбайҹанлыларын башына ачылмыш мүсибәтләр вә 

сон нәтиҹәдә исә онларын да Дағлыг Гарабағдан говулдуғу 

барәдә әтрафлы мәлумат верилир.1 

Нәтиҹәдә 1949-1953-ҹү илләрдә Ермәнистан ССР-дән 

көчүрүлән бир нәфәр дә олсун азәрбайҹанлы Дағлыг 

Гарабағ әразисинә бурахылмамыш, әксинә, дахили көчүрмә 

ады илә 1949-ҹу илдә Дағлыг Гарабағдан 132 аилә, 549 

нәфәр азәрбайҹанлы Азәрбайҹан ССР-ин Ханлар районуна 

көчүрүлмүшдүр.2 Беләликлә дә, “Бөйүк Ермәнистан” үчүн 

әразиләрин бошалдылмасы иши дүшүнүлмүш шәкилдә вә 

планлы сурәтдә давам етдирилмишдир. Архивдә 

сахланылан бир тарихи сәнәд гаты шовинист, милләтчилик 

азарына тутулмуш Ермәнистан рәһбәрләринин ич үзүнү 

әйани шәкилдә ачараг ифша едир. Бу 1954-ҹү илин 

апрелиндә Азәрбайҹан ССР кәнд тәсәррүфаты назиринин 

мүавини Мөһсүн Поладовун Ермәнистан ССР-ә 

езамиййәтдән сонра республика Назирләр Совети сәдринә 

йаздығы мәлуматдыр.3  

1949-ҹу илдә Ермәнистан ССР Назирләр Советинин 

сәдри С.Карапетйанын гейри-гануни ҝөстәриши илә 

Ләмбәли кәндиндәки азәрбайҹанлылар йашайан колхоз ләғв 

олунур. Чох әлверишли тәбии шәраити олан бу кәнддә 

субтропик биткиләр совхозу йаратмаг бәһанәси илә орадакы 

225 азәрбайҹанлы аиләси зорла говулур. 1949-ҹу ил 

декабрын гарлы-шахталы ҝүнләриндә Ләмбәлидән 

говулмуш азәрбайҹанлы әһали Ҝүрҹүстан ССР-ин 

азәрбайҹанлылар йашайан кәндләринә пәнаһ ҝәтирирләр. 

Лакин бир нечә ҝүн сонра бурадан да Ҝүрҹүстан ССР һаки-

миййәт органларынын ҝөстәриши илә  онлар һәмин 

                                                
1 Yenә orada, siy. 28, iş 734, vәr. 3-6. 
2 ARDA: f. 411, siy. 9, iş 601, vәr. 191. 
3 Yenә orada, siy. 36, iş 227, vәr. 84-94. 



Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları,  

soyqırımları və deportasiyalar      

 
- 109 - 

әразиләрдән зорла чыхарылырлар. Өз йерләринә гайытмаг 

истәйән ләмбәлиләр С.Карапетйанын ҝөстәриши илә 

Ләмбәлийә бурахылмайараг, Басаркечәр районуна 

ҝөндәрилирләр. Ләмбәлиләрин евләри исә бура көчүрүлән 

ермәни аиләләри арасында пайланыр. ХХ әсрдә дәфәләрлә 

азәрбайҹанлы әһалийә гаршы ҝөрүнмәмиш вәһшиликләр 

төрәдән ермәни вандаллары Ләмбәлидәки азәрбайҹанлы 

гәбиристанлыгларыны да йерлә-йексан едәрәк, оранын 

дашларындан йени биналарын тикинтисиндә истифадә 

едирләр. 

Азәрбайҹан ССР рәһбәрлийи тәрәфиндән һеч бир 

көмәк ҝөзләмәйән ләмбәлиләр үч ай сонра Басаркечәрдән 

ҝери гайыдараг, Ермәнистанла Ҝүрҹүстан сәрһәдиндә, 

Ләмбәлийә йахын бир йердә өзләринә йералты дәйәләр 

гурараг йашайырлар. 1954-ҹү илин әввәлләринә гәдәр онлар 

беләҹә мәшәггәтли өмүр сүрүр, лакин бу әдаләтсизликлә 

барышмырлар. Сталинин өлүмүндән сонра ләмбәлиләр 

Москвайа, ССРИ Назирләр Советинин йени сәдри 

Ҝ.М.Маленкова далбадал мәктуб, әризә вә телеграмларла 

мүраҹиәт едәрәк, зорла әлләриндән алынмыш евләринин 

ҝери гайтарылмасыны тәләб едирләр. Беләликлә, 4 илдән 

йухары давам едән ҝәрҝин мүбаризә нәтиҹәсиндә ләм-

бәлиләр галиб ҝәләрәк, өз кәндләринә гайыдырлар. 

Тәәссүфләр олсун ки, Ермәнистанда азәрбайҹанлылар 

йүз мин бәһанәләрлә сыхышдырылыб, тәһгир едилиб вә 

алчалдылараг говулдуглары бир вахтда, Азәрбайҹанда 

ермәни милләтиндән олан шәхсләрин республика 

һәйатынын бүтүн саһәләриндә ҝениш әл-гол ачмалары үчүн 

һәр ҹүр шәраит йарадылмышды. Илләр бойу Азәрбайҹанда 

ермәниләр бүтүн сәвиййәләрдән олан рәсми һөкумәт вә 

иҹтимаи вәзифәләрдә ҝен-бол тәмсил олунмушлар. Онлар 

Азәрбайҹан КП МК вә Бакы Комитәсинин катибләри (һәтта 

биринҹи катибләри), Азәрбайҹан Мәркәзи Иҹраиййә 



Ataxan Paşayev 

 
- 110 - 

комитәси, Али Совети, Халг Комиссарлары Совети, 

Назирләр Советиндә мүавин, шөбә мүдирләри, назир, 

комитә сәдрләри, идарә рәһбәрләри вә башга мүһүм 

вәзифәләрдә ишләмишләр. Бүтүн бунлар онун нәтиҹәсидир 

ки, Совет һакимиййәтинин илк илләриндән Азәрбайҹан 

рәһбәрлийи тәрәфиндән ермәниләрин бүтүн һәрәкәтләринә 

ҝөз йумулуб, онларын гаршысыны алмаг үчүн һеч бир 

ҹидди тәдбир ҝөрүлмәмиш, ССРИ рәһбәрлийи тәрәфиндән 

исә ермәниләрә лазыми шәраит йарадылмышдыр. 

Бүтүн бу биҝанәликләрә, унутганлыға өз 

мүнасибәтини билдирән улу өндәримиз Һейдәр Әлийев 

1948-1953-ҹү илләрдәки депортасийа илә бағлы мәсәләдән 

бәһс едәркән демишди: “Бәли, һәмин бу 70 ил мүддәтиндә 

бизим халгымызын бөйүк иткиләри олубдур. Биз бунлары 

билмәлийик, ҝәләҹәк нәсилләр дә билмәлидирләр ки, 

Азәрбайҹана гаршы бир даһа белә хәйанәтләрин, 

тәҹавүзләрин, гаршысы алына билсин”.1 

                                                
1 “Azәrbaycan” qәzeti, 28 may 1997.  
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ЫВ фәсил 

ЕРМӘНИСТАН ССР-дә МИЛЛӘТЧИЛИК 

ҺӘРӘКАТЫНЫН ҜҮҸЛӘНМӘСИ, 

ДАҒЛЫГ ГАРАБАҒ ҺАДИСӘЛӘРИНИН 

БАШЛАНМАСЫ, ССРИ-нин 

ДАҒЫЛМАСЫ. АЗӘРБАЈҸАНЛЫЛАРЫН 

ЕРМӘНИСТАН ССР-дән ЗОРЛА 

ГОВУЛМАСЫ 
 

 

а) 1960-1970-ҹи илләрдә Ермәнистан ССР-дә 

милләтчилик һәрәкатынын ҝүҹләнмәси.  
 

1948-1953-ҹү илләрдә азәрбайҹанлыларын Ермәнистан 

ССР-дән депортасийасындан сонра ермәниләр һәмин 

әразиләрдә галан азәрбайҹанлыларын да көчүрүлмәси, 

һабелә Дағлыг Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәси 

саһәсиндә фәалиййәтләрини ҝизли вә ачыг шәкилдә даим 

тәблиғ едир, бунун үчүн йоллар ахтарырдылар. Н.С.Хруш-

шовун һакимиййәти илләриндә Ермәнистан ССР-дә 
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йашайан азәрбайҹанлылара гаршы мүнасибәт мүәййән гәдәр 

сәнҝисә дә, бу сакитлик узун сүрмүр. 

Ермәниләрин гондарма “Метс йеғерни” (“бөйүк 

гырғын”) адландырдыглары 1915-ҹи ил һадисәләринин 50-

ҹи илдөнүмү йахынлашдыгҹа онларын әрази иддиалары 

йенидән ачыг сурәтдә баш галдырыр. Хүсусилә Крымын 

Украйна ССР-ә верилмәсиндән сонра Ермәнистанда да 

ДГМВ вә Нахчыван МССР-ин Ермәнистана бирләшдирил-

мәси тәләбләри йенидән ҝүндәмә ҝәлир. 

1962-1963-ҹү илләрдә Ермәнистан КП МК бүросунда 

Түркийә вә Азәрбайҹана әрази иддиалары барәдә Москвайа 

ҝөндәрилән әризәләрлә бағлы мәсәләләр мүзакирә едилән 

заман ҝизли сөһбәтләрдә белә бир фикир дә сөйләнилирди 

ки, А.Микойан ДГМВ-нин Ермәнистан ССР-ә верилмәси 

мәсәләсини Н.Хрушшовун гаршысында галдырмыш, 

Н.Хрушшов исә ҹавабында она билдирмишди ки, “12 мин 

һәрби автомашын айырыб ермәниләрин бир ҝеҹәнин 

ичәрисиндә Дағлыг Гарабағдан Ермәнистана көчүрүлмәси 

барәдә тапшырыг верә биләрәм”.1 

Лакин 1964-ҹү илдә Н.Хрушшов һакимиййәтдән 

кәнарлашдырылдыгдан сонра, Ермәнистанда гондарма 

“Метс йеғерни” – һадисәләринин 50 иллийини гейд етмәк 

үчүн һазырлыг ишләри ҝенишләнир. Ермәниләрин бүтүн 

тәблиғатлары бу мәгсәдә хидмәт едирди. Бу тәблиғатда 

1915-ҹи илин апрелиндә баш вермиш уйдурма “ермәни 

гырғыны” үчүн Түркийә һөкумәти вә түрк халгынын 

мәсулиййәт дашыдығы билдирилирди. Бүтүн әмәк 

коллективләриндә, колхоз вә совхозларда, али вә орта 

мәктәбләрдә, һәтта ибтидаи синифләрдә белә бу ҹүр тәд-

бирләр кечирилирди. Бу тәдбирләрдә түрк-мүсәлман 

әһалисинә гаршы нифрәт һисси ойадан кинофилмләр 

                                                
1 Bax: Hәbib Rәhim oğlu. Silinmәz izlәr, sağalmaz yaralar. Bakı, 1993, s. 74; 

Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха. Bakı, 1992, s. 19-20. 
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нүмайиш етдирилир, китаблар чап олунурду. Күтләви 

мәтбуат органлары, радио вә телевизийа васитәси илә 

ермәни халгынын мүдриклийи, гоншу халгларын исә 

барбар, көчәри вә ҝәлмә олмалары барәсиндә верилишләр 

чохлуг тәшкил едир, мәгаләләр чап олунурду.1 

Һәтта иш о йерә чатыр ки, 1941-1945-ҹи илләр 

мүһарибәсиндән сонра ССРИ Хариҹи Ишләр Назирлийинин 

Түркийәйә гаршы боғазлар вә башга торпаглар барәсиндә 

әрази иддиасы олмадығы барәсиндәки бәйанаты 

Ермәнистанда кәскин шәкилдә писләнир, Ермәнистанын 

тәләб етдийи әразиләрин талейи барәдә Ермәнистандан 

башга һеч бир дөвләтин бәйанат вермәйә һаггы олмадығы 

билдирилирди.2 

Бу илләрдә һәмин һадисәләрин шаһидләри олмуш 

Һәбиб Рәһим оғлу, Сабир Әсәдов3 йазырдылар ки, Ирәванда 

диварлара иддиа тәләбләри ирәли сүрүлән әразиләрин 

хәритәләри, чап олунмуш плакатлар йапышдырылырды. Бу 

плакатларда “Бирлийә чағырырыг!”, “Интигам саатыдыр!”, 

“Бизим торпаглар вә бизим ганымыз!”, “24/ЫВ–1965” вә с. 

йазылырды. Ирәванда азәрбайҹанлыларын почт гутуларына 

мәктубларла бирликдә тәһгирамиз сөзләр йазылмыш кағыз 

парчалары да салынырды. 

Ирәванда, Ленинаканда, Кироваканда, Гафанда 

автобусларда, базарларда, иҹтимаи йерләрдә 

азәрбайҹанлылар тәһгир олунур, дөйүлүрдү. Хүсусилә 1965-

ҹи илин апрел айында еһтирасларын гызышмасы сон һәддә 

чатыр. Ирәванда азәрбайҹанлылар йашайан биналарын 

гаршысында рус вә ермәни әсҝәрләриндән ибарәт ҝөзәтчи 

постлары, районларда исә сәййар дәстәләр йарадылыр. 

Ирәвандакы М.Ф.Ахундов вә М.Әзизбәйов адына 

                                                
1 Hәbib Rәhim oğlu. Silinmәz izlәr, sağalmaz yaralar, s. 74-75. 
2 Hәbib Rәhim oğlu. Silinmәz izlәr, sağalmaz yaralar, s. 74-75. 
3 Bax: Әsәdov S. Ömür yaddaşı // Didәrginlәr. 1990, s. 92-98. 
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мәктәбләрдә апрелин икинҹи йарысында дәрсләр 

дайандырылыр. Азәрбайҹанлылара Ирәванда бир нечә ҝүн 

ишә чыхмамаг, базара мәһсул апармамаг төвсийә олунурду. 

Һәбиб мүәллимин йаздығына ҝөрә о заман 

Ермәнистанда милләтчилик психозунун ҝенишләнмәсиндә 

хүсусилә С.Һарутунйан вә С.Погосйан даһа чох 

ҹанфәшанлыг ҝөстәрирдиләр. Онларын һәр икиси сон 

һадисәләр дөврүндә Ермәнистан КП МК-нын биринҹи 

катиби вәзифәсиндә ишләмиш вә азәрбайҹанлылара гаршы 

сойгырымын тәшкилатчылары олмушлар. 

1965-ҹи илин 23-25 апрел ҝүнләриндә һадисәләр сон 

кулминасийа нөгтәсинә чатыр. О вахт бүтүн бу һадисәләрин 

шаһидләри олмуш Һәбиб Рәһим оғлу вә Сабир Әсәдов 

мәлумат верирләр ки, милләтчилик психозундан мәст 

олмуш ермәни әһалисинин күчәләрә ахышмасы 

нәтиҹәсиндә Ирәван шәһәринин күчәләри инсан селини 

хатырладырды. Бу мәсәлә илә әлагәдар Һәбиб Рәһим 

оғлунун Совет һөкумәти рәһбәрлийинә гаршы ашағыдакы 

ирады неҹә дә йеринә дүшүр: “...О дөврдә ҝүҹлү Совет 

һакимиййәтинин һәр шейә гадир Дөвләт Тәһлүкәсизлик 

Комитәси фәалиййәт ҝөстәрирди... Иттифаг һөкумәтинин 

бүтүн дүнйаны диз чөкмәйә мәҹбур етмәйә гадир олдуғу 

бир заманда “Ермәнистаны түркләрдән тәмизләмәли!”, 

“Дағлыг Гарабағ вә Нахчыван Ермәнистана 

бирләшдирилмәли!”, “Түркләрә өлүм!”, “Интигам, 

Интигам!” кими екстремист чыхышларын 

тәшкилатчыларындан һеч бири ҹәзаландырылмады”.1 

Елә һәмин илин февралында ермәниләр түрк 

халгларынын гәддар дүшмәни Андраник Озанйанын анадан 

олмасынын 100 иллийини дә тәнтәнәли сурәтдә гейд 

етдиләр. Бу гулдур барәдә гәзетләрдә мәгаләләр дәрҹ 

едилир, радио, телевизийа верилишләри тәшкил олунурду. 

                                                
1 Hәbib Rәhim oğlu. Silinmәz izlәr, sağalmaz yaralar, s. 77. 
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Ермәнистан КП МК-нын рус дилиндәки органы 

“Коммунист” гәзетиндә 1  Ермәнистан ССР ЕА-нын 

академики М.Нерсесйанын “Халг гәһрәманы” башлыглы 

ири мәгаләси дәрҹ олунмушду. 

1965-ҹи илдә Ирәванда “Ермәнистаны йенидән 

бирләшдирмәк комитәси” йарадылыр ки, бу да сонралар 

Ирәвандакы “Гарабағ” комитәси вә Дағлыг Гарабағдакы 

“Крунк” тәшкилатынын “сәләфи иди”.2 

Бу һадисәләр заманы Совет һөкумәтинин онлара 

гаршы лойал мүнасибәтиндән мәһарәтлә истифадә едән 

ермәниләр, демәк олар ки, һәм өлкә дахилиндә, һәм дә өлкә 

хариҹиндә өзләринин йени тәблиғат вә тәшкилатланма 

дөврүнә башлайырлар. Хариҹдә түркләрә гаршы ҝениш 

тәблиғат вә террор һәрәкатыны ҝүҹләндирирләр вә гыса 

мүддәтдә йени-йени ермәни террор тәшкилатлары 

йарадылыр. “Ермәнистанын Азадлығы уғрунда Ҝизли 

Ермәни ордусу (АСАЛА)”, “Јени Ермәни Мүгавимәт 

Тәшкилаты (АғОА)”, “Ермәни халгынын сойгырымына 

гаршы әдаләт мәһкәмәси групу”, “Сойгырыма гаршы ер-

мәни мүбаризләри дәстәси”, “3 октйабр Ермәни Милли 

һәрәкаты” вә башга ермәни террор тәшкилатлары 1972-ҹи 

илдән башлайараг дүнйанын һәр йериндә түркләрә вә түрк 

дипломатларына гаршы террорлар тәшкил едирләр. 

Ермәниләрин һәмин дөврдән башлайараг мүхтәлиф 

өлкәләрдә һәйата кечирдикләри террор һәрәкәтләринин 

гурбанлары тәкҹә түркләр дейил, һәм дә америкалылар, 

исвечлиләр, франсызлар, йәһудиләр, испанлар вә башга 

милләтләрин нүмайәндәләри олмушдур. Өз сийасәтләринә 

садиг галан ермәни террорчулары өз мәгсәдләринин йеринә 

йетирилмәсинә әнҝәл олан ермәниләрин өзләрини дә арадан 

ҝөтүрмәкдән чәкинмирдиләр. Ермәниләр гәрб мәтбуатында 

                                                
1 “Kommunist” qәz. 25 fevral 1965, № 46. 
2 Әsәdov S. Ömür yaddaşı, s. 57.  
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өзләринин террор һәрәкәтинә һагг газандырмаг үчүн сүбут 

етмәйә чалышырдылар ки, онларын бу һәрәкәтинә сәбәб 

онларла түркләр арасындакы “ган дүшмәнчилийиди”.1 

Бу дөврдә Ермәнистанын ҝизли йолларла апардығы 

тәблиғат нәтиҹәсиндә ДГМВ-дә дә ермәни милләтчилийи 

ачыг шәкилдә өзүнү бүрузә верир. Азәрбайҹанлылар бурада 

сыхышдырылыр, вилайәтин азәрбайҹанлылар йашайан 

мәнтәгәләринә көмәк етмәк мәгсәдилә 1967-ҹи илдә 

айрылан вәсаитин мухтар вилайәтин районлары үзрә бө-

лүнмәсинә ермәниләр ҹидди мүгавимәт ҝөстәрир. Елә 

һәмин ил Степанакертдә бир нечә азәрбайҹанлы ермәниләр 

тәрәфиндән нүмайишкаранә шәкилдә гәтлә йетирилир. 

1965-ҹи илдән башлайараг Ермәнистан ССР-дә әһали 

арасында идеоложи тәблиғат иши, демәк олар ки, там 

милләтчилик психозу истигамәтинә йөнәлдилир. Бу ишдә 

гаты ермәни милләтчи шовинист йазычылары С.Ханзадйан, 

С.Капутикйан, З.Балайан, Ҝ.Емин вә б. хүсусилә 

ҹанфәшанлыг ҝөстәрирләр. Милләтчи ермәни тарихчиләри 

бу саһәдә “йени-йени әсәрләр” йазырдылар. Тарихчи 

В.А.Парсамйан 1972-ҹи илдә Ирәванда “Ермәни халгынын 

тарихи”, 1801-1900-ҹу илләр”, Зори Балайан исә 1984-ҹү 

илдә түрк сойуна гаршы нифрәтлә вә йаланларла долу 

“Оҹаг” китабларыны йазырлар. Бу китаблар ермәниләр 

тәрәфиндән тәкҹә Ермәнистанда дейил, кечмиш ССРИ-нин 

бүтүн әразисиндә ҝениш йайылырды. 

Ш.Мкртычйанын “Дағлыг Гарабағын тарихи 

архитектура абидәләри” (Јереван, 1985), А.Айвазйанын 

“Нахчыванын мемориал абидәләри вә релйефи” (Јереван, 

1987) адлы ириһәҹмли китаблары чапдан чыхыр. Бу 

китабларда Нахчыванын вә Дағлыг Гарабағын Азәрбайҹан 

әразиси олмасы барәдә бир кәлмә дә олсун йазылмайыб. 

Бурада Нахчыванын тарихи Ермәнистанын бир вилайәти 

                                                
1 Армянский геноцид: миф и реальность. Bakı, 1992, s. 36.  
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олмасы, Дағлыг Гарабағ исә Ермәнистанын тәркиб һиссәси 

кими ҝөстәрмәйә ҹәһд едилирди.1 

ССРИ-нин Мәркәзи мәтбуатында верилән 

материалларда да тез-тез Дағлыг Гарабағ Ермәнистанын 

тәркиб һиссәси кими ҝөстәрилирди. 

Беләликлә, ермәни милләтчиләри ермәни әһалисини 

идеоложи ҹәһәтдән йени милләтчилик психозуна 

һазырлайараг, һәрәкәт үчүн әлверишли вахт вә мәгам 

ахтарырдылар. 1985-ҹи илдә авантүрист М.Горбачовун 

һакимиййәтә ҝәлмәси Москвадакы ермәни лоббисини ҹана 

ҝәтирди. Һәлә һакимиййәтә ҝәлмәздән чох-чох әввәл Став-

рополда ермәниләрин тәсири алтына дүшмүш 

М.Горбачовун рәһбәрлийи вә мәсләһәти илә ермәниләр 

тәкҹә Москвада дейил, бүтүн Советләр Иттифагында әл-гол 

ачдылар. Тез бир заманда ермәни лоббиси ССРИ-нин али 

рәһбәрлийи йанында йүксәк мөвгеләр тутду. М.Горбачовун 

йанында А.Аганбекйан, Ҝ.Шаһназаров, К.Брутенс, баш 

назир Н.Рыжковун йанында исә Ситарйан вә Хачатуров лөв-

бәр салдылар. Бу илләр мәркәзи мәтбуатда да милли вә 

етник зәминдә мүнагишәләр йаратмаг үчүн тәшәббүсләр 

олурду. Һәлә 1987-ҹи илдә “Литературнайа газета”да Игор 

Белйайев “Ислам” мәгаләсиндә ашкар сурәтдә йазырды ки, 

“бизим өлкәмиз үчүн ислам дүшмән мөвгейиндәдир вә 

тәһлүкәлидир, мүсәлманлар һийләҝәр вә хаин халгдыр”.2 

1986-ҹы илин декабрында Алма-Атада баш вермиш 

иғтишашларла әлагәдар 1987-ҹи илин феврал вә май 

айларында, “Правда” гәзетиндә дәрҹ едилмиш “Өзүнә 

вурғунлуғун гиймәти” вә “Анҹаг достлуг хейирхаһлыг 

йарадыр” мәгаләләриндә Мәркәзи Комитәнин органы 

газахлары вә гырғызлары “милли гапалылыға вә милли 

                                                
1 Hәbib Rәhim oğlu. Silinmәz izlәr, sağalmaz yaralar, s. 81. 
2 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха. B. 1992, s. 22. 
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тәкәббүрә мейллиликдә” ҝүнаһландырыр. 1  Бжезинскинин 

гейд етдийи кими, сәриштәсиз Колбинин Газахыстана 

рәһбәр тәйин етмәси М.Горбачовун “Милли вә етник 

конфликтләр” йаратмаг саһәсиндә илк сәриштәсиз вә 

фитнәкар тәшәббүсү иди.2 

Тәкҹә Ҝүней Гафгазын дейил, бүтүн ССРИ-нин 

ишләринә гарышмаг үчүн вахтын чатдығыны баша дүшән 

вә М.Горбачовун бу һәрәкәтләрини ҝөрән Гәрб өлкәләри 

һәмишә ермәниләрә тәсир үчүн өз әлиндә васитә кими 

сахладыглары “ермәни мәсәләси”ни йенидән ишә салыр. 

Авропа парламентиндә 1987-ҹи илин ийунунда совет иҹти-

маиййәти һисс етмәдән “Ермәнистанда сойгырымы 

гурбанларынын анма ҝүнү” мүәййән олунду. Ирәванда 

вахтындан әввәл 1915-ҹи илдә өлмүш вә көчүрүлмүшләрин 

хатирә абидәси ачылыр. Бу абидәйә бахмаға ҝәлән һәр бир 

шәхсә Түркийәйә вә түркләрә гаршы нифрәт һисси 

ашыланыр, онлары төвбәйә чағырырдылар. Ј.Помпейев 

йазырды ки, З.Балайан вә С.Капутикйанын әсәрләриндә 

түркләрә гаршы һәддән артыг нифрәт ашыланмасы 

ҝизләдилмәдән онларын гоншулары вә “түрк” 

адландырдыглары азәрбайҹанлылара да шамил олунурду.3 

Әлбәттә, о илләрдә ермәниләр бу ишә ҹидди сурәтдә 

һазырлашыр, бүтүн дүнйада өз тәблиғатларыны давам 

етдирирдиләр. Лакин Һейдәр Әлийевин ССРИ 

рәһбәрлийиндә олмасы, онлара ачыг шәкилдә фәалиййәтә 

башламаға имкан вермирди. 1987-ҹи илин октйабрында 

Һ.Әлийев ССРИ рәһбәрлийиндән узаглашдырылан кими 

ермәниләр Азәрбайҹана гаршы ачыг шәкилдә һүҹума 

кечдиләр. 

1987-ҹи илин нойабрында М.Горбачовун игтисади 

                                                
1 “Правда” qәzeti, 11 fevral, 19 may 1987. 
2 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 14. 
3 Yenә orada, s. 15. 
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мәсәләләр үзрә көмәкчиси академик А.Ағанбекйан 

Франсада оларкән орадакы ермәни лоббиси илә ҝөрүшүндә 

Дағлыг Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәсинин 

мүмкүнлүйү барәдә она верилмиш суала Франсанын 

“Һүманите” гәзетинин 18 нойабр тарихли нөмрәсиндә дәрҹ 

олунмуш ҹавабда дейир: “Бир игтисадчы кими мән һесаб 

едирәм ки, о, даһа чох Ермәнистанла бағлыдыр нәинки 

Азәрбайҹанла. Бу барәдә мән бир тәклиф ирәли сүрмүшәм. 

Мән үмидварам ки, йенидәнгурма, демократийа шәраитиндә 

бу проблем өз һәллини тапаҹаг”.1 

А.Ағанбекйанын Парисә учмасындан бир ай әввәл 

һәмин илин октйабрында Јереванда Пушкин бағында 

“Гарабағ” комитәсинин кечирдийи илк митингә онун 

лидерләри Игор Мурадйан вә Левон тер-Петросйан о заман 

250-дән йухары адам йыға билмәмишдиләр. Бурада онлар 

әввәлҹә дөйүш һимни сәсләндирирләр: “Бу ҝүн Гарабаға 

олдугҹа мүбариз сонлугла битән ҹанлы бүт лазымдыр”, “Би-

зим Гарабағымызы гуртармаг үчүн өлүмдән вә һәбсханадан 

горхмамағы баҹармалыйыг”. С.Капутикйан бу йығынҹағы 

“йенидәнгурманын, күтләнин сосиал фәаллығынын 

бәһрәси” адландырмышды.2 

Үмумиййәтлә, 1987-ҹи ил Јеревандан Гарабаға ҝәлән 

емиссарлар бүтүн ил әрзиндә бурада сәнайе 

мүәссисәләриндә, ермәниләр йашайан кәндләрдә тәблиғат 

апарыр, мухтар вилайәтин Ермәнистана бирләшдирилмәси 

барәсиндәки тәклифин алтында имзалар топлайырдылар. 

Азәрбайҹанлы мүәллифләрин китаблары ДГМВ-нин китаб-

ханаларындан йығышдырылыр. З.Балайанын “Оҹаг” китабы 

күтләви тиражларла чап олунараг ермәни аиләләринин 

столүстү китабына чеврилирди. 

                                                
1 События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов (Сборник 

материалов). B. 1989, s. 7. 
2. Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 24.  
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б) Дағлыг Гарабағ һадисәләринин башланмасы, 

ермәниләрин сөздән ишә кечмәк тактикасы. 
 

Мәһз белә бир заманда бу иш үчүн ҝөрүлмүш бүтүн 

тәдбирләрин баша чатдырылдығыны, сөздән һәрәкәтә 

кечмәйин вахты йетдийини һисс едән ермәниләр 1988-ҹи ил 

феврал айынын 20-дә ДГМВ Халг Депутатлары Советинин 

нөвбәдәнкәнар сессийасыны кечирир. Сессийада вилайәт 

Советинин азәрбайҹанлы депутатлары иштирак етмирди. 

Узун мүзакирәдән сонра нөвбәдәнкәнар сессийа Азәрбайҹан 

ССР вә Ермәнистан ССР Али Советләринә мүраҹиәт едәрәк, 

Дағлыг Гарабағдакы “ермәни әһалисинин арзусуну нәзәрә 

алараг”, ДГМВ-нин Азәрбайҹан ССР-ин тәркибиндән 

Ермәнистан ССР-ин тәркибинә верилмәси мәсәләсини һәлл 

етмәйи хаһиш едир.1 

Бунунла әлагәдар Ј.Помпейев йазырды ки, бу вахт 

“Правда” вә “Известийа” гәзетләринин мүхбирләри Гарабағ 

ермәниләриндән өйрәнмәйә чалышырлар ки, ДГМВ-ин 

Ермәнистана верилмәсинин һансы конкрет мүсбәт 

ҹәһәтләри вар? А.Ағанбекйанын игтисади ҹәһәтдән 

мәгсәдәуйғунлуғуну йаддан чыхаран мүхбирләрә ҹаваб 

верирләр: “Неҹә ола биләр ки, мүгәддәс иш һаггында сөһбәт 

ҝедәркән бүтүн һәр шейи һансыса һагг-һесабла мүгайисә 

едәсән”, Серо Ханзадйан исә: “Гарабағ олмаса, бизә һеч бир 

йенидәнгурма лазым дейил” дейә халгы горхудурду.2 

Чох мараглыдыр ки, белә бир вахтда Азәрбайҹан Рес-

публикасынын рәһбәрлийиндән тәҹили тәдбирләр ҝөрмәк 

әвәзинә чашгынлыгда галыб ләнҝлик ҝөстәрәрәк, 

Москвадан тапшырыг ҝөзләйирдиләр. 1988-ҹи ил февралын 

23-дә “Бакинси рабочи” гәзетиндә дәрҹ олунмуш мәлуматда 

                                                
1 События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов (Сборник 

материалов), s. 8-9. 
2 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 28-29. 
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дейилирди: “Дағлыг Гарабағ Мухтар вилайәти динамик 

инкишаф едир. Дәмир йолу, електрик хәтти кими башлыҹа 

артерийалар – ДГМВ-ни Азәрбайҹан ССР илә сых бағлайыр. 

Вилайәтдә чохлу сәнайе мүәссисәләри фәалиййәт ҝөстәрир. 

Степанакерт ири сәнайе мәдәниййәт мәркәзинә чеврилиб. 

Фактлар ҝөстәрир ки, мүһүм игтисади вә сосиал 

ҝөстәриҹиләрә ҝөрә ДГМВ орта республика 

ҝөстәриҹиләриндән габагда ҝедир”.1 

Һәмин вахтдан башлайараг Степанакерт шәһәриндә 

митингләр башлайыр. Митинг иштиракчылары “Ленин, 

Партийа, Горбачов!” шүарыны сәсләндирирдиләр. Бу 

М.Горбачовун йенидәнгурмасынын арсеналында йенилик: 

ашағыдан тәзйиг, күтләнин деспотийасы иди. 

Журналистләр митинг иштиракчыларына суал 

верирдиләр: “ДГМВ-нин әһалисинин дөрддә-бирини 

азәрбайҹанлылар тәшкил едир, бәс онлар неҹә олсун?” 

Ҹавабында исә ешидирдиләр: “Бүтүн бу суаллар нә үчүн-

дүр? Садәҹә онлара изаһ етмәк лазымдыр ки, ДГМВ-нин 

Ермәнистана верилмәсиндән һеч нә пис олмайаҹаг”. 

Ј.Помпейев йазырды: “Бах белә, онлардан 

(азәрбайҹанлылардан – А.П.) сорушмаг йох, дилсиз мәхлуг 

кими онлара изаһ етмәк лазымдыр”.2 

Дағлыг Гарабағда чыхан “Советски Карабах” 

гәзетинин сәһифәләриндә, вилайәтин радио вә телевизийа 

говшағы илә Азәрбайҹан вә азәрбайҹанлыларын үнванына 

һәр ҹүр йалан вә бөһтанлар йағдырырдылар. Ермәниләр 

артыг өз тәблиғат машыныны тәкҹә Дағлыг Гарабағда, 

Ермәнистанда, Советләр Иттифагында дейил, һәм дә бүтүн 

дүнйада ишә салмышдылар. 

Ермәниләр Степанакертә ҝәлән журналистләрдән 

                                                
1 “Бакинский рабочий” qәz., 23 fevral 1988; Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın 

tarixindәn sәnәdlәr, s. 96-101. 
2 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 29.  
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тәләб едирдиләр ки, “Бизим һаггымызда йа йахшы йазын, 

йа да һеч нә йазмайын”, “пис ҹәһәтләр барәдә неҹә мәлумат 

верилсин?” суалына “пис сөзләри йалныз азәрбайҹанлылар 

барәсиндә йаза биләрсиниз”1 дейирдиләр. 

Һәгигәтән дә тезликлә мәркәзи мәтбуатда 

ермәниләрин бу “ағыллы мәсләһәтләри” өз әксини тапыр. 

Беләки, әввәлләр бу һәрәкатын милли зәминдә кортәбии 

шәкилдә йарандығы барәдә мәлуматлар верилирдисә, 

ҝетдикҹә бу кими йазылар гәзет сәһифәләриндән йоха 

чыхырды. 

1988-ҹи ил мартын 24-дә “Известийа” гәзетинин 

мүхбирләри “Митингләрдән сонра ҝөрүш” башлығы илә 

Дағлыг Гарабағдан вердикләри хәбәрдә йазырдылар ки, 

езамиййәйә ҝедән вахт биз гаршымызда бир вәзифә 

гоймушдуг: “Обйектив олмаг, һәр һансы биртәрәфлилийә вә 

йа йанлыш гәнаәтә уймамаг”. Ермәниләр биздән тәләб 

едирдиләр ки, “Һәгигәти сөйләмәйә сизә нә мане олур?” 

Принсипҹә һеч нә. Һәгигәтдә феврал айынын ики һәфтәси 

мүддәтиндә ҝеҹә вә ҝүндүз кечирилән чохминлик 

митингләрин “башлыҹа шүары ДГМВ-нин Азәрбайҹан 

ССР-ин тәркибиндән Ермәнистан ССР-ин тәркибинә 

верилмәси идисә, сәбәб кими исә чохлу сосиал-игтисади, 

етник, мәдәни-тарихи...” мәсәләләр ҝәтирилирди.2 

Дағлыг Гарабағда олан митингләр кими, ондан да даһа 

чох адамын иштирак етдийи митингләр Ирәванда да 

кечирилирди. Һәм Степанакертдә, һәм дә Ирәванда һәрәката 

рәһбәрлик етмәк үчүн комитәләр йарадылмышды. Ирәванда 

бу комитә “Гарабағ”, Степанакертдә исә “Крунк” (“Дурна”) 

адланырды.3 

Митингләр заманы мүхбирләр митинг иштиракчылары 

                                                
1 “Известия” qәz. 12 iyul, 1988 il. 
2 Yenә orada, 24 mart, 1988 il. 
3 “Известия” qәz. 12 iyul, 1988 il. 
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илә сөһбәтдә билдирәндә ки, Дағлыг Гарабағ 

ермәниләринин сәс вермәси һәлә мәсәләнин һәлли демәк 

дейил, ССРИ Конститусийасына ҝөрә бу мәсәләйә 

Азәрбайҹан ССР, Ермәнистан ССР сонра исә ССРИ Али 

Советләриндә бахылмалыдыр. Һәмин вахт “Крунк”ун үзвү 

истефада олан подполковник А.Лачичйан “онда биз партийа 

билетләрини атаҹағыг”, Степанакерт Педагожи 

Институтунун досенти Г.Григорйантс исә “Партизан 

мүһарибәсинә башлайаҹағыг” дейирләр. Јереванда исә 

С.Ханзадйан “Гарабағ олмайаҹагса, бизә һеч бир йенидән-

гурма лазым дейил” дейирди. Ермәниләрин ҹаваблары 

барәдә мүхбирләр истеһза илә йазырдылар: “Бах будур 

демократийа – һәр шей әввәлҹәдән мәлумдур”.1 

Мараглыдыр ки, чохлу мәркәзи мәтбуат органлары 

Гарабағ һадисәләри башландығы вахтда онун һәгиги 

мәрамыны, милләтчилик психозуну, Дағлыг Гарабағы 

Азәрбайҹандан айырмаг мәгсәдини йа баша дүшмәмишләр, 

йа да биләрәкдән ермәниләрин тәрәфини сахламышлар. 

“Комсомолскайа правда” гәзетинин йаздығына ҝөрә ҝуйа 

ермәниләр мухтар вилайәтдәки сосиал вәзиййәтдәки чатыш-

мазлыглар барәдә йазыланлара, дейиләнләрә бирбаша, 

әдаләтли ҹаваб ҝөзләмишләр, бу ҹавабы алмадыгда “Дағлыг 

Гарабағын Ермәнистанла бирләшдирилмәси һәрәкаты 

йаранмышды”.2  

1988-ҹи ил мартын 24-дә “1988-1995-ҹи илләрдә Азәр-

байҹан ССР-ин Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилайәтинин 

сосиал-игтисади вәзиййәтинин инкишаф етдирилмәсинин 

сүрәтләндирилмәси тәдбирләри һаггында”3  Сов. ИКП МК 

вә ССРИ Назирләр Совети хүсуси гәрар гәбул едир. Гәрарда 

дейилирди: “Сов. ИКП Мәркәзи Комитәси вә ССРИ 

                                                
1 Yenә orada, 24 mart, 1988 il.  
2 “Комсомольская правда” qәz., 26 mart, 1988 il. 
3 “Kommunist” qәzeti, 29 mart 1988, № 75. 
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Назирләр Совети гейд едир ки, Совет Иттифагынын бүтүн 

халгларынын гардашлыг көмәйи сайәсиндә Дағлыг Гарабағ 

Мухтар Вилайәти сосиал вә игтисади инкишаф саһәсиндә 

хейли мүвәффәгиййәтләрә наил олуб. Халг тәсәррүфатынын 

мадди-техники базасынын мөһкәмләндирилмәси тәмин 

едилиб. Тәкҹә сон үч бешиллик дөврүндә вилайәтдә сәнайе 

мәһсулларынын һәҹми исә үч дәфәдән чох, кәнд 

тәсәррүфаты мәһсулларынын һәҹми 1,5 дәфә чохалмышды ... 

Әһалинин мәнзил шәраити, хәстәхана, китабхана вә 

клубларла тәмин иши йахшылашдырылмышды”.1 

Әлбәттә, мәгсәдләри Дағлыг Гарабағы Ермәнистана 

бирләшдирмәк олан ермәни милләтчиләри һеч ҹүр бунунла 

разылашмаг истәмирдиләр. Өзләринә сәрфәли тәблиғатлар 

апармаг үчүн әсрләрлә тәҹрүбә топламыш ермәни 

шовинистләри хариҹи мәтбуатда вә ССРИ-нин мәркәзи 

мәтбуатында “Правда”, “Известийа”, “Труд”, “Советскайа 

култура”, “Аргументы и факты”, “Литературнайа газета”, 

“Московскийе новости”, “Комсомолскайа правда”, “Дружба 

народов” вә башга бу кими гәзет вә журналларда 

Азәрбайҹан вә азәрбайҹанлылар әлейһинә ағыла белә 

ҝәлмәйән бөһтанлар уйдурурдулар. Онлар гәрб 

мәтбуатындан, һабелә “Азадлыг ”, “Американын 

сәси”, “Би-би-си” кими гәрбин гызышдырыҹы 

радиостансийаларындан да өз милләтчилик 

тәблиғатларында мәһарәтлә истифадә едирдиләр. 

ДГМВ-нин сосиал-игтисади инкишафы һаггында 

Сов.ИКП вә ССРИ Назирләр Совети гәрарынын гәбулундан 

сонра Ирәванда “Гарабағ” комитәси өзүнүн иҹласларындан 

бириндә бу гәрарын мүзакирәси заманы билдирмишдир ки, 

“әҝәр Азәрбайҹан рәһбәрлийи бу тәләбләри йеринә 

йетирәҹәксә, Ермәнистан Дағлыг Гарабағы ҝөрмәйәҹәк”.2 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 29 mart 1988, № 75. 
2 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 33.  
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Һәтта “Гарабағ” комитәси Дағлыг Гарабағын 

Ермәнистана бирләшдирилмәси үчүн ССРИ-нин вә 

мүттәфиг республикаларын гүввәдә олан конститусийа 

ганунларынын тәләбиндән йан кечмәк мәгсәди илә белә бир 

сәрсәм идейа да ирәли сүрүрдүләр ки, Гарабағ ермәниләри 

ССРИ-нин тәркибиндән чыхсынлар. Сонра исә ССРИ һө-

кумәтинә мүраҹиәт едәрәк йенидән Ермәнистан ССР-ә 

дахил олсунлар. Әҝәр ДГМВ ССРИ-дән чыхмаг һүгугуна 

малик дейилдирсә, онда Ермәнистан ССР өзү Дағлыг 

Гарабағын тәркибинә дахил олмагла мәркәзи Степанакерт 

олмагла йени Артсах Республикасыны йаратсынлар.1 

Бу тәклиф ермәниләрин ич үзүнү тамамилә ачыр вә бу 

һадисәләрдә онларын әсл мәгсәдинин ДГМВ-нин 

Азәрбайҹан ССР тәркибиндән сосиал-игтисади 

вәзиййәтинин чәтинлийи үзүндән чыхмасы мәсәләси олма-

йыб, йалныз ону Азәрбайҹандан айырараг Ермәнистана 

бирләшдирмәк олдуғу ашкар ҝөрүнүрдү. 

Бу фикир онун идеологларындан бири олан 

С.Капутикйанын 1988-ҹи ил апрелин 5-дә бүтүн Русийанын 

елм, мәдәниййәт вә мәтбуат хадимләринә үнванладығы вә 

хариҹдәки рус мүһаҹирәт мәтбуатында чап етдирдийи 

мүраҹиәтиндә там шәкилдә ачыгланыр. 

Бурада о, ССРИ-нин рәһбәрләри М.Горбачов вә 

Н.Рыжкова мүраҹиәтлә йазырды: “Јәгин ки, гәрарын алтына 

өз имзаларыны гоймуш һөрмәтли М.С.Горбачов вә 

Н.И.Рыжков тәәҹҹүб едибләр ки, Дағлыг Гарабағда адамлар 

бу гәрарла верилмиш олдугҹа сәхавәтли вәдә севинмирләр 

вә онлар истәдикләринин үзәриндә, Азәрбайҹандан 

айрылмаг тәләби үзәриндә дурмагда исрарлыдырлар. Бах 

онлара Ермәнистана бирләшмәк әвәзиндә “сосиал-игтисади 

ҹәһәтдән йенидән гурулмаг” вәд олунур. Өзү дә бу 

йенидәнгурма Азәрбайҹанын мүхтәлиф назирлик вә 

                                                
1 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 34. 
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идарәләринә тапшырылыр. Гарабағлылара бу ҹүр 

йенидәнгурманын гиймәти йахшы мәлумдур”.1 

ҹ) Ермәнистан ССР-дә йашайан 

азәрбайҹанлыларын күтләви сурәтдә 

говулмасы.  
 

Бу һадисәләрин әсасы исә һәлә 1988-ҹи ил йанварын 

25-дә, февралын 18 вә 23-дә Ермәнистандан говулан 

азәрбайҹанлыларын Азәрбайҹана нөвбәти дәстәси ҝәлән 

вахтлардан башламышды. Ҝәләнләрин сайы 4 мин нәфәрә 

йахын олмушдур. 2  Тәәссүфләр олсун ки, Азәрбайҹан 

рәһбәрлийи о вахт ҹидд-ҹәһдлә бу вәзиййәти халгдан 

ҝизләдир, нә Азәрбайҹан мәтбуаты, нә дә мәркәзи мәтбуат 

бу барәдә һеч бир мәлумат вермирди. Һәтта Сумгайытдан 

әввәл Әсҝәранда ермәниләр тәрәфиндән өлдүрүлән ики 

азәрбайҹанлы һаггында да нә йерли мәтбуатда, нә дә 

мәркәзи мәтбуатда хәбәр верилмәмишди.  

Ермәни милләтчиләри тәрәфиндән биләрәкдән планлы 

шәкилдә Сумгайытда тәшкил едилмиш фаҹиә барәдә 

хәбәрләр исә ермәниләр тәрәфиндән тез бир заманда, 

илдырым сүрәти илә тәкҹә кечмиш ССРИ әразисинә дейил, 

бүтүн дүнйайа йайылды. Ермәниләрин әввәлҹәдән 

һазырладыглары кино вә видео филмләр дүнйанын һәр 

йериндә нүмайиш етдирилир. Азәрбайҹанлылар “вәһши”, 

“ганичән” вә “адамйейән” бир халг кими гәләмә верилирди.3 

                                                
1 События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов (Сборник 

материалов), s. 36. 
2 Ermәnistan azәrbaycanlılarının tarixi coğrafiyası. Bakı, 1995, s. 61.  
3 Буниятов З. Почему Сумгаит? // История Азербайджана по 

документам и публикациям. Bakı, 1990, s. 362. 
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Сумгайытда ермәни милләтиндән олан 26 нәфәрин 

өлүмү үчүн 96 нәфәр мәһкум олунан вә өлүм ҹәзасы 

кәсиләрәк ҝүлләләнәнләр дә олду. Ермәнистанда исә 217 

нәфәр азәрбайҹанлынын вәһшиҹәсинә өлдүрүлмәсиндә 

иштирак етмиш ермәниләр барәдә нәинки дүнйа 

иҹтимаиййәти, һәтта Азәрбайҹанын өзүндә белә адамларын 

чоху хәбәрсиз иди. Азәрбайҹан Республикасы Али Совети 

сәдринин ССРИ Прокурорлуғуна сорғусуна верилән 

ҹавабдан мәлум олур ки, Ермәнистанда олан гырғынын 

истинтагы Сумгайытда олдуғу кими ССРИ Баш 

Прокурорлуғуна дейил, Ермәнистанын һүгуг мүһафизә 

органларына тапшырылмышды. Лакин онларын иҹраатында 

олан 530 ҹинайәт ишиндән йалныз 200 иш үзрә ҹинайәт 

ачылмыш, 91 мүттәһим барәсиндә ҹәми 53 ҹинайәт иши 

ҝөндәрилмишди. 48 иш үзрә 82 нәфәр мүһакимә олунмуш, 

онлардан 31 нәфәр мүхтәлиф мүддәтә азадлыгдан мәһрум 

едилмишдир. Бир нәфәр дә олсун ҹинайәткар ҝүлләләнмәйә 

мәһкум едилмәмишдир. 217 нәфәрин вәһшиҹәсинә өлдү-

рүлмәси үчүн 30 нәфәр адиҹә йүнҝүл ҹәза алмышдыр.1 

Бүтүн бу просесләрин һазырланмасы тәсадүфи 

дейилди. 1988-ҹи илин пайызында Ирәванын театр 

мейданында чохминли митингләрин бириндә Ермәнистан 

Елмләр Академийасынын мүхбир үзвү Рафаел Казарйан 

демишди: “Он илләр әрзиндә илк дәфә олараг бизим әли-

мизә чох надир бир имкан дүшүб. Ермәнистаны 

тәмизләмәк”.2 

Ј.Помпейев йазырды: “Мүдафиәсиз вә силаһсыз 

азәрбайҹанлылары чох вахт палтарсыз вә ев әшйаларсыз 

евдән говараг, дейирдиләр: “Мәлун түркләр, Ермәнистандан 

рәдд олун!”3 

                                                
1 Ermәnistan azәrbaycanlılarının tarixi coğrafiyası, s. 59.  
2 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 82. 
3 Yenә orada.  
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1989-ҹу илин мартында Ермәнистан ССР Али 

Советинин 13 нәфәр вә йерли Советләрин 176 нәфәр 

азәрбайҹанлылардан ибарәт депутатынын имзасы илә 

“1988-ҹи илин феврал-декабр айларында ермәни 

екстремистләри тәрәфиндән өз доғма оҹагларындан 

вәһшиҹәсинә говулмуш Ермәнистан ССР-ин гәсәбә, кәнд, 

шәһәр, район вә Республика Али Совети депутатларынын вә 

онларын азәрбайҹанлы сечиҹиләринин башларына 

ҝәтирилмиш мүсибәтләр һаггында” ССРИ Али Советинин 

халг депутатларына, ССРИ-нин сәлаһиййәтли һакимиййәт 

органларына, дүнйанын бүтүн халгларына, Азәрбайҹан 

халгына мүраҹиәт гәбул олунду. Мүраҹиәтдә дейилирди: 

“Гаты ермәни милләтчиләринин планы әслиндә 

республиканы гейри халглардан тәмизләмәк вә 1988-ҹи ил 

декабрын 10-у “Ермәнистаны түркләрсиз республика” елан 

етмәкдән ибарәт иди”.1 

Ермәниләр өз мәгсәдләринә наил олмаг үчүн горхутма 

вә әлийалын халг арасында ваһимәйаратма үсулларындан 

мәһарәтлә истифадә едирдиләр. Бу әмәлиййатлар 

билаваситә республика рәһбәрлийинин нәзарәти вә 

тәшкилатчылығы илә һәйата кечирилирди. Мүраҹиәтдә гейд 

олунду ки, бу иши һәйата кечирмәк үчүн республика 

рәһбәрлийинин хейир-дуасы илә екстремистләр тәрәфиндән 

азәрбайҹанлылар арасында ваһимә вә горху йарадараг 

онларын Ермәнистан ССР-дән гачмасына наил олмаг; 

Игтисади тәзйиг методундан истифадә едәрәк чөрәк, әрзаг 

вә ҝүндәлик тәләбат малларынын верилмәсини мәһдудлаш-

дырмаг; әрзаг үчүн шәһәрләрә вә район мәркәзләринә ҝедән 

азәрбайҹанлылары тәһгир етмәк, дөймәк, гарәт етмәк; 

онларын гәбиристанлыгларыны, тарихи абидәләрини 

дағытмагла, той шәнликләринә вә шадлыг мәҹлисләринә 

                                                
1 Azәrbaycanlıların Ermәnistan әrazisindәki tarixi-etnik torpaqlarından 

deportasiyası, s. 409-410.  
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гулдурҹасына басгын етмәк вә с. йолларла һәйата 

кечирилсин. Бу ҹүр һәрәкәтләр Масис, Варденис, Иҹеван, 

Арарат районларында даһа күтләви шәкил алмышды. 

Азәрбайҹанлыларын даһа сых йашадығы вә әһалинин 

әксәриййәтини тәшкил етдикләри районларда белә онлар 

ихтисаслары үзрә рәһбәр вәзифәләрә йахын 

бурахылмырдылар. Кәнд тәсәррүфатында 

азәрбайҹанлыларын апарыҹы мөвгейинә вә республикада 

кәнд тәсәррүфаты саһәсиндә онларҹа йүксәк ихтисаслы 

азәрбайҹанлы кадрын олмасына бахмайараг, Республика 

Дөвләт Аграр Сәнайе Комитәсиндә бир нәфәр дә олсун 

азәрбайҹанлы кадр йох иди. Ирги айры-сечкилик сийасәти 

нәтиҹәсиндә али тәһсилли йүзләрлә азәрбайҹанлы иш 

ахтармаг үчүн доғма йурдуну тәрк етмәйә мәҹбур олурду. 

Бу сийасәтә етираз етмәйә ҹәсарәт едәнләр исә мүхтәлиф 

үсулларла сусдурулурду; азәрбайҹанлыларын чохлуг 

тәшкил етдийи йерләрдә Бакыдан радио верилишләринә 

гулаг асмаға белә имкан верилмирди вә с.1 

1988-1989-ҹу илләрдә Ермәнистан ССР-дән 200 мин 

азәрбайҹанлынын говулмасы әсл ҝеносид сийасәти иди. 

Узун илләр бойу вә диггәтлә һазырланмыш бу план 

мәһарәтлә тәшкил олунурду. Хүсуси өйрәдилмиш 

саггаллылардан ибарәт ермәни гулдур дәстәләри 

тәрәфиндән ҝүнаһсыз азәрбайҹанлы гоҹалар, гадынлар вә 

көрпәләр сойугганлылыгла дөйүлүб инҹидилир, говулур вә 

ағылаҝәлмәз вәһшиликлә өлдүрүлүрдүләр. 

Ермәниләрин халгымыза гаршы һәйата кечирдийи бу 

ганлы һадисәләр барәдә ССРИ-нин али һакимиййәт 

органларына едилән сайсыз-һесабсыз мүраҹиәтләр исә 

лагейдликлә гаршыланыр, онларын талейи йенә дә ермәни 

ҹинайәткарларына тапшырылырды. Азәрбайҹанын симасыз 

                                                
1 Azәrbaycanlıların Ermәnistan әrazisindәki tarixi-etnik torpaqlarından 

deportasiyası, s. 400-411.  
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рәһбәрләри исә Азәрбайҹана гачмыш азәрбайҹанлылары 

йенидән зорла машынлара долдурараг ҝери, Ермәнистана – 

саггаллыларын һүзуруна гайтарырды. Азәрбайҹандан 

гачмыш ермәниләрин исә ҝери гайытмасы мүнасибәтилә 

республика рәһбәри халгымызы тәбрик едирди. 

1988-ҹи илин майында Ермәнистан ССР Али 

Советинин депутаты Хураман Әлийева вә йазычы Фәрман 

Кәримзадә Москвайа ҝедәрәк, Ермәнистанда 

азәрбайҹанлыларын чыхылмаз вәзиййәтдә олмалары барәдә 

чох гапылары дөйүрләр. Үмумиййәтлә, Ермәнистанын 

мүхтәлиф районларындан азәрбайҹанлылардан ибарәт 

онларла нүмайәндә һейәтинин, минләрлә адамын онлара 

гаршы һазырланан дәһшәтли тәҹавүз һәрәкәтләри барәсиндә 

ССРИ-нин али һакимиййәт органларына, партийа вә 

һөкумәт рәһбәрләринә етдикләри мүраҹиәтләри ҹавабсыз 

галырды. 

Азәрбайҹанлылар белә мүнасибәтин сәбәбини илк 

әввәл ССРИ-нин рәһбәри М.Горбачовда вә Москвада көк 

салараг, онун әтрафында йува гурмуш шаһназаровларын, 

аганбекйанларын, брутенсләрин вә пайтахты әлә кечирмиш 

ермәни лоббисинин диҝәр нүмайәндәләринин 

антиазәрбайҹан фәалиййәтиндә вә билаваситә бу ишин 

онлар тәрәфиндән тәшкилиндә ҝөрүрдүләр.1 

Ермәнистан ССР Али Советинин 13 вә йерли 

Советләрин 176 депутатынын мүраҹиәтиндә һаглы олараг 

гейд олунурду ки, “Азәрбайҹанлыларын башына ҝәтирилән 

фәлакәт планлы гайдада һәйата кечирилирди. Ермәнистан 

ССР партийа вә һөкумәт органларынын рәһбәрләриндән 

башлайараг мәктәблиләрә гәдәр бүтүн ермәни әһали мү-

тәшәккил сурәтдә бу һадисәләрдә иштирак едирди. 

Республика рәһбәрләри айры-айры районлара, район 

                                                
1 Azәrbaycanlıların Ermәnistan әrazisindәki tarixi-etnik torpaqlarından 

deportasiyası, s. 416.  
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рәһбәрләри исә айры-айры кәндләрә тәһким 

олунмушдулар.1 

Әввәлҹә республика рәһбәрләри район вә кәндләрә 

ҝәлир вә азәрбайҹанлылардан чыхыб ҝетмәйи тәләб 

едирдиләр. Сонра инзибати органларын ишчиләри ҝәлир вә 

әһалини зорла говуб чыхардырдылар. Јолларда исә силаһлы 

саггалы ермәни гулдур дәстәләри онлара һүҹум едир, гарәт 

едир, өлдүрүр вә йандырырдылар. Бу ҹаниләр гадынлары 

сойаркән сырға илә бирликдә гулағы, үзүклә бирликдә 

бармағы кәсирдиләр”.2 

Милләтчилик, Ермәнистандан азәрбайҹанлылары 

говмаг, Гарабаға саһибләнмәк ейфорийасы ермәниләрин 

ҝөзләрини елә тутмушду ки, һәтта 1988-ҹи ил декабрын 7-дә 

Спитакда баш верән дағыдыҹы зәлзәлә белә онларын бу 

һәрәкәтинә тәсир етмәмишди. Спитак районунун Гурсалы 

кәндинин азәрбайҹанлы әһалисини һәмин ҝеҹә говмағы 

тәләб етмиш ССРИ Халг депутаты, Спитак район партийа 

комитәсинин биринҹи катиби Норик Мурадйан зәлзәлә 

нәтиҹәсиндә зәрәр чәкмиш һәмин кәндин әһалисинә 

декабрын 7-дән 16-а гәдәр һеч бир көмәк ҝөстәрмәмишди. 

10 ҝүнлүк аҹлыгдан вә әзаб-әзиййәтдән сонра һәмин 

кәнддәки азәрбайҹанлы әһали Азәрбайҹан ССР Назирләр 

Совети сәдринин мүавини Д.Асанов тәрәфиндән хилас 

едиләрәк, вертолйотларла Газах районуна ҝәтирилмишди.3 

Азәрбайҹандан Ленинакана көмәйә ҝедәркән 

ермәниләрин биләрәкдән йаратдыглары шәраит 

нәтиҹәсиндә гәзайа уғрамыш тәййарәдәки 77 нәфәрдән 76-

сы һәлак олмуш, сағ галмыш Ф.Бабайев исә мүалиҹә үчүн 

Ирәвандакы һәрби һоспитала апарылмышдыр. Бундан хәбәр 

                                                
1 Yenә orada,  
2 Yenә orada, s. 417. 
3 Azәrbaycanlıların Ermәnistan әrazisindәki tarixi-etnik torpaqlarından 

deportasiyası, s. 417; Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 97.  
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тутан ермәни милләтчиләри һәмин һоспиталы әһатә едәрәк 

һоспиталын һәким вә тибб ишчиләрини азәрбайҹанлыны 

орада мүалиҹә етдикләри үчүн диван тутаҹаглары илә 

һәдәләйирдиләр.1 

Үмумиййәтлә 1988-1991-ҹи илләр әрзиндә 

Ермәнистандакы 185 азәрбайҹанлы кәндиндән 250 мин 

нәфәрә йахын Азәрбайҹанлы говулмушду. 

Азәрбайҹанлылара мәхсус 51 мин ев, 165 совхоз вә 

колхозун әмлакы ермәниләрә галмыш, азәрбайҹанлы 

әһалинин чохлу мал-гарасы ермәниләр тәрәфиндән 

таланмышдыр. 225 нәфәр азәрбайҹанлы өлдүрүлмүш, 1.154 

нәфәр йараланмыш, йүзләрлә адама ишҝәнҹәләр вери-

лмишдир.2 

“Үлфәт” гәзети 1992-ҹи ил февралын 22-дә ССРИ 

Прокурорлуғу вә Азәрбайҹан истинтаг органларынын 

Ермәнистандан говуларкән өлдүрүлән азәрбайҹанлыларын 

районлар үзрә адбаад сийаһысыны дәрҹ етмишди. Сийаһы 

үзрә 216 нәфәр, о ҹүмләдән 57 гадын, 5 сүдәмәр вә 18 

мүхтәлиф йашларда ушаг гәтлә йетирилмишдир. 

Бунун мүгабилиндә исә Азәрбайҹандакы ермәниләр 

нәинки сағ-саламат көчүб ҝетмиш, һәтта евләрини 

истәдикләри кими сатмыш, дәйишмиш, ев әшйаларыны исә 

дөвләт һесабына дашыйыб апармышлар. 

Мараглыдыр ки, азәрбайҹанлылар Ермәнистан 

әразисини тамамилә тәрк етдикдән сонра М.Горбачов 

гачгынлығын гаршысыны алмаг барәдә фәрман верди. Бу 

вахт исә ермәниләрин күтләви сурәтдә Азәрбайҹаны тәрк 

етмәси просеси башлайырды. Бу фәрман мәгсәдли шәкилдә 

ермәниләрин Азәрбайҹандан ҝетмәсинин гаршысыны 

алмағы нәзәрдә тутурду. Ермәниләр гачдыгда белә, Бакыда 

онларын бош евләри дөвләт тәрәфиндән горунурду. Диҝәр 

                                                
1 Yenә orada. 
2 Yenә orada, s. 418.  



Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları,  

soyqırımları və deportasiyalar      

 
- 133 - 

тәрәфдән, Бакыда йашайан ермәниләр айларла ишә чыхмыр, 

бунун мүгабилиндә исә һәр ай тәкҹә маашларыны дейил, 

һәм дә мүкафат белә алырдылар. Ермәниләри ишдән 

чыхаран идарә вә мүәссисә рәһбәрләри исә ҹидди ҹәзалан-

дырылырды. 
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ЫВ   фәсил 

ССРИ-нин ДАҒЫЛМАСЫ, 

ЕРМӘНИСТАНЫН АЗӘРБАЈҸАНА 

ГАРШЫ СИЛАҺЛЫ ТӘҸАВҮЗҮ 
 

 

д) Дағлыг Гарабағ вә әтраф районларын 

Ермәнистан ордулары тәрәфиндән ишғалы.  
 

1985-ҹи илдә ермәниләр М.Горбачовун йенидәнгурма-

сындан мүмкүн гәдәр там йарарланараг, Дағлыг Гарабағы вә 

әтраф районлары әлә кечирмәйә мүвәффәг олдулар. 

1987-ҹи илин октйабр пленумунда Һ.Әлийевин 

истефайа ҝөндәрилмәси ермәниләрин әл-голуну ачды. 

М.Горбачовун игтисади мәсәләләр үзрә көмәкчиси 

А.Аганбекйанын Франсадакы ермәни диаспору гаршысында 

етдийи чыхышынын нәтиҹәләри өзүнү чох ҝөзләтмәди. 1 

Артыг 1988-ҹи ил февралын 13-дә Ханкәндиндә Вилайәт 

Партийа Комитәсинин бинасы гаршысында илк митинг 

                                                
1 События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсификаторов (Сборник 

материалов), s. 7.  
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кечирилди. Митингә 400 нәфәрә йахын адам 

чыхарылмышды. Онларын үзләриндә ермәниләрә мәхсус 

горху вә тәлаш дуйулмагда иди. Митингин тәшкилатчылары 

олан “Крунк”ун үзвләри исә онлары дағылмаға гоймурду. 

“Крунк”ун сәдри – Гарабағ мәрмәр заводунун 

директору тәкҹә Дағлыг Гарабағда дейил бүтүн 

Азәрбайҹанда мәрмәр пайламагда “хүсуси сәхавәт саһиби” 

олан Аркади Манучаров иди. А.Манучаров бу митинги 

Азәрбайҹан рәһбәрлийиндән вә халгындан “хаһиш 

митинги” адландырырды.1 

ДГМВ Партийа Комитәсинин, Шуша районундан бүро 

үзвү олан, Шуша Район Партийа Комитәсинин биринҹи 

катиби, Нийази Һаҹыйевин вердийи мәлумата ҝөрә һәмин 

ил февралын 18-дә Азәрбайҹан КП МК-нын икинҹи катиби 

В.Коновалов Вилайәт Партийа Комитәсинин бүро 

иҹласындакы чыхышында билдирмишди: “Бизә мәлумдур 

ки, митингләри “Крунк”, “Крунк”у исә бурада әйләшән бир 

груп вилайәт рәһбәри идарә едир. Тезликлә бу 

тәшкилатчылар барәсиндә чох ағыр вә радикал өлчүләр 

ҝөтүрүләҹәкдир”.2 

Азәрбайҹан Тәһлүкәсизлик Комитәсинин мәлуматына 

ҝөрә бу ҹүр тәхрибатлары башда Г.А.Погосйан олмагла 

тәшкил едән Дағлыг Гарабағдакы 11 нәфәр рәһбәр ишчи 

һәбс олунмалы иди. Бу мәлумата дәрһал разылыг вермәк 

әвәзиндә, Азәрбайҹан КП МК-нын биринҹи катиби 

К.Бағыров мәсләһәт үчүн М.Горбачова зәнҝ етди. 

М.Горбачов исә она гәти етиразыны билдирди. Елә бу вахт 

мәлум олду ки, һәлә В.Коновалов Ханкәндиндә оларкән, 

артыг ермәниләр Москвайа – Шаһназарова зәнҝ етмиш, 

В.Коноваловун дедикләрини М.Горбачова чатдырмышлар.3 

                                                
1 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 93.  
2 Yenә orada, s. 94.  
3 Yenә orada, s. 94. 
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Һәмин ил февралын 19-да Вилайәт Партийа 

Комитәсинин ҝениш бүро иҹласы кечирилди. Мүзакирәләр 

заманы ермәниләр сосиал-игтисади тәзйигә мәруз 

галдыгларыны бәйан етдикдә, орада иштирак едән 

азәрбайҹанлылар даһа конкрет фактлара мүраҹиәт етдиләр. 

Онлар ҝөстәрирдиләр ки, бу неҹә сосиал-игтисади 

тәзйигдир ки, Г.Погосйанын сәдр олдуғу Аграр Сәнайе 

Комитәси системиндәки 100 нәфәрдән йухары рәһбәр 

ишчиләр арасында бир нәфәр дә олсун, азәрбайҹанлы йох-

дур, коммунал тәсәррүфат системиндә ишләйән 300 нәфәр 

ишчидән (сүпүрҝәчи, фәһлә вә с.) 200 нәфәрдән чоху 

азәрбайҹанлыдыр.1 

1988-ҹи ил февралын 23-дә Сов. ИКП МК катиби 

Г.Разумовски башда олмагла Москвадан ҝәлән нүмайәндә 

һейәти К.Бағыров вә Азәрбайҹан КП МК-нын бир нечә бүро 

үзвүнүн иштиракы илә ДГМВ Партийа Комитәсинин бүро 

вә пленум иҹласларыны кечирдиләр. Б.Ҝеворков биринҹи 

катиб вәзифәсиндән азад едиләрәк, онун йеринә Дағлыг 

Гарабағда баш верән бүтүн һадисәләрин әсас тәшкилатчысы 

Һ.Погосйан сечилди. Һәм игтисадиййат саһәсиндәки “әмәл-

ләринә”, һәм дә милләтчилик идейаларынын 

гызышдырылмасындакы “хидмәтләринә ҝөрә” һәбсханайа 

ҝетмәли олан Һ.Погосйан вилайәтдә биринҹи шәхсин 

креслосуна отурдулду.2 

Февралын 25-дә Вилайәт Партийа Комитәсинин 

фәаллар йығынҹағы ады илә “Крунк” тәшкилатынын хүсуси 

иҹласыны кечирән Һ.Погосйан йығынҹаг 

иштиракчыларыны бүтүн күтләләри айаға галдырмаға 

чағырыр. Бу ишдә М.Горбачов, С.Шаһназаров вә Москвада 

йашайан, рәһбәр вәзифәдә олан диҝәр ермәниләрин дә 

                                                
1 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 95. 
2 Yenә orada, s. 97-98. 
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онлары дәстәкләдийини елан едир.1 

Февралын 26-да М.Горбачов Азәрбайҹан вә 

Ермәнистан зәһмәткешләринә мүраҹиәт етди. Онун 

мүраҹиәтиндәки “ДГМВ-дә йығылыб галан нөгсанлар вә 

чәтинликләр аз дейилдир” вә “биз мүхтәлиф идейаларын вә 

тәклифләрин ачыг мүзакирәсиндән бойун гачырмағын 

тәрәфдары дейилик” 2  ифадәләри ермәниләрә өз 

һәрәкәтләрини даһа да фәаллашдырмаға үмид верди. 

1988-ҹи ил февралын 27-дә Сов. ИКП МК-нын мәсул 

ишчиси, әслән Дағлыг Гарабағдан олан, Азәрбайҹанын 

чөрәйи илә бөйүйәрәк фирәван һәйат сүрмүш Карен 

Брутенс ҝуйа мәсәләләри низамламаг мәгсәдилә 

Ханкәндинә ҝөндәрилди. О, бурада мәсәләни низамламаг 

әвәзинә әслиндә ермәниләрлә чох мәхфи иш апарыр. О, 

Москвайа дөндүкдән сонра Гарабағ ермәниләри тәкҹә Хан-

кәндиндә дейил, һабелә вилайәтин диҝәр район 

мәркәзләриндә дә митингләр кечирмәйә башладылар.3 

Ермәниләр ачыг мүбаризәйә кечмәк үчүн бәһанә 

ахтарырдылар. Бәһанә үчүн исә Сумгайыт сечилди. Бу да 

тәсадүфи дейилди. Азәрбайҹанын диҝәр шәһәрләриндә бу 

һадисәни төрәтмәк мүмкүн дейилди. Сумгайыт шәһәриндә, 

демәк олар ки, кечмиш ССРИ-нин бүтүн милләтләринин 

нүмайәндәләриндән, һабелә әһали арасында чохлу 

ҹинайәткар үнсүрләрин олмасы буна әлверишли имкан 

йарадырды.4 

Сумгайыт һадисәләри заманы ҹинайәт төрәдәнләр 

арасында  тәкҹә азәрбайҹанлылар дейил, ләзҝиләр, руслар, 

ермәниләр дә вар иди. Паша ләгәбли ермәни Григорйан исә 

бу һадисәләр заманы хүсуси гәддарлыг ҝөстәрмишди. Бир 

                                                
1 Yenә orada, s. 98.  
2 “Kommunist” qәzeti, 27 fevral 1988. 
3 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 99. 
4 Буниятов З. Почему Сумгаит?... 
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сөзлә, Сумгайыт һадисәләри ермәниләр тәрәфиндән 

“мәһарәтлә планлашдырылмыш хүсуси аксийа иди”.1 

Һәмин һадисәләрин сабаһы ҝүнү бүтүн радио 

стансийалары “ган ийиндән ағылларыны итирән 

азәрбайҹанлыларын ермәниләри өлдүрдүкләри” барәдә 

хәбәрләр йайды. Авропа вә Американын бүтүн телевизийа 

каналлары “Сумгайыт һадисәләрини әкс етдирән дәһшәтли 

кадрлар” ҝөстәрирдиләр. Һадисәләрин ертәси ҝүнү 

Ханкәндиндә “Сумгайыт сойгырымы гурбанларына” абидә 

дә уҹалдылды.2 

Сумгайыт һадисәләри һаггында республикамызда илк 

хәбәр исә йалныз Азәринформ тәрәфиндән мартын 3-дә 

верилди. Ҝуйа “Сумгайытда бир дәстә хулиган шулуглуг 

салмыш, фаҹиәли һәрәкәтләр баш вермиш, тәләфатлар вар... 

Ҹинайәткар һәрәкәтләрдә ифша олунмуш шәхсләр һүгуг 

мүһафизә органлары тәрәфиндән йахаланмышлар. ССРИ 

Баш прокурорунун истинтаг групу ҹинайәтләрин тәһгиг 

олунмасы вә ҹинайәтләрдә әли олан шәхсләрин 

мәсулиййәтә ҹәлб едилмәси үчүн тәдбирләр ҝөрүр”.3 

М.Горбачовун разылығы илә башладығы Дағлыг 

Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәси һәрәкаты 

ҝетдикҹә даһа да ҝенишләнир, хариҹдәки ермәни диаспору, 

Ечмиадзин килсәсинин рәһбәрлик етдийи бүтүн дүнйайа 

сәпәләнмиш ермәни Григорйан килсәси Сумгайыт һа-

дисәләрини әлдә дәстәвүз едәрәк Азәрбайҹана гаршы ҝениш 

тәблиғат кампанийасы апарыр. 

1988-ҹи ил мартын 23-дә Кремлдә А.Громыконун 

сәдрлийи илә кечән ССРИ Али Совети Рәйасәт һейәтинин 

иҹласында Дағлыг Гарабағда, Азәрбайҹан ССР-дә вә 

Ермәнистан ССР-дәки һадисәләр барәсиндәки мүттәфиг 

                                                
1 Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха, s. 60-62. 
2 Yenә orada. 
3 “Kommunist” qәzeti, 3 mart 1988. 
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республикаларын мүраҹиәтләри илә әлагәдар тәдбирләр 

һаггында мәсәлә мүзакирә едилди. Гәбул олунмуш гәрарда 

дейилирди: “Мүрәккәб милли әрази мәсәләләрини дөвләт 

һакимиййәт органларына тәзйиг йолу илә, емосийаларын вә 

еһтирасларын гызышдырылмасы, ССРИ 

Конститусийасында тәсбит олунмуш милли дөвләт 

сәрһәдләрини вә милли инзибати дәйишикликләр уғрунда 

чыхыш едән ҹүрбәҹүр өзбашына гурумлар йарадылмасы 

шәраитиндә һәлл етмәйә ҹәһд ҝөстәрмәк йолверилмәз 

сайылсын, чүнки белә ҹәһдләр ҝөзләнилмәз нәтиҹәләр верә 

биләр”.1 

Мартын 28-дә “Правда” гәзетинин Азәрбайҹан үзрә 

мүхбири З.Гәдимбәйовун һәмин гәзетдә “Гардашлар 

арасында сәнин-мәним” олмамалыдыр” мәгаләси чыхыр.2 

Тәәссүфләр олсун ки, 1920-ҹи илдән башлайараг 

“Гардашлар арасында сәнин-мәним” олмамалыдыр дейә-

дейә, нә гәдәр торпагларымызы итирдик, шәһидләр вердик. 

Азәрбайҹанда биз бу дүшүнҹәләрлә йашадығымыз бир 

заманда, артыг март айында Ермәнистан ССР-дән 

Ермәнистан рәһбәрлийинин хейир-дуасы илә саггаллылар 

тәрәфиндән терроризә едиләрәк говулан азәрбайҹанлылар 

Азәрбайҹана пәнаһ ҝәтирди. Ермәнистандан ҝәлән 

гачгынларын бир һиссәси Шушада санаторийаларда, 

интернатларда вә истираһәт евләриндә йерләшдирилирди. 

Лакин ахын ҝәлмәкдә давам едирди. Шуша вә Гағлыг 

Гарабағын диҝәр кәндләринин азәрбайҹанлы әһалиси бир 

чох гачгын аиләләрини өз евләриндә йерләшдирирдиләр. 

Јухарыда әтрафлы гейд едилдийи кими, 1988-ҹи ил 

мартын 24-дә Сов. ИКП МК вә ССРИ Назирләр Совети 

“1988-1995-ҹи илләрдә Азәрбайҹан ССР ДГМВ-нин сосиал-

игтисади инкишафыны ҝүҹләндирмәк тәдбирләри 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 24 mart 1988.  
2 “Правда” qәzeti, 28 mart 1988.  
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һаггында” хүсуси гәрар гәбул етди. 

Ханкәнди шәһәр Иҹраиййә Комитәси өзүнүн 1988-ҹи 

ил 5 март тарихли гәрары илә ҝизли ишләйән “Крунк” 

тәшкилатыны рәсми олараг Дағлыг Гарабағы Ермәнистанла 

бирләшдириҹи комитә кими тәсдиг етди. 

Апрелин 24-дә Ханкәнди шәһәр Иҹраиййә 

Комитәсинин гәрары илә илк дәфә олараг 1915-ҹи ил 

ермәни “Сойгырымы”нын анма мәрасими кечирилир вә 

орада 9 минә йахын ермәни иштирак едир.1 

Динҹ тәтилләр васитәсилә тәзйиг едәрәк ДГМВ-нин 

Ермәнистана бирләшдирилмәсинә инамларыны итирән 

ермәниләр террор, ҝүҹ тәтбиги вә мүһарибә вариантларына 

һазырлашырлар. Сосиал-игтисади әмәкдашлыг ады алтында 

Ирәвана мина һазырламаг сифариши верән Г.Погосйан 

минаахтаран гурғуларын истеһсалыны өз үзәринә ҝөтүрүр 

вә Шуша радио заводуну мүхтәлиф бәһанәләрлә 

Ханкәндинә көчүрмәк гәрарына ҝәлир. Бунун үчүн о, 

вилайәт партийа комитәсинин 2-ҹи катиби В.Малкову вә 

Гарабағ ипәк комбинатынын парткому Роберт Көчәрйаны 

Шушайа ҝөндәрир. Лакин ермәни фитнәкарлыгларына 

бәләд олан шушалылар буна йол вермирләр.2 

Һәмин ил майын 14-дә Шушада 5 мин 

азәрбайҹанлынын иштирак етдийи митинги кечирилир. 

Онлар азәрбайҹанлылара гаршы башланмыш террор 

актларына, “өзүнүмүдафиә” дәстәси ады алтында 

йарадылмыш һүҹумчу ермәни групларына, республика вә 

иттифаг рәһбәрләринин ДГМВ-дәки екстремистләрә гаршы 

тәдбирләр ҝөрмәдикләринә ҝөрә өз етиразларыны 

билдирирләр. Митинг иштиракчылары ДГМВ-нин ләғв 

едилмәсини, күтләви сурәтдә ишдән чыхарылмыш 

азәрбайҹанлыларын өз иш йерләринә бәрпа олунмасыны, 

                                                
1 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 110-111. 
2 Yenә orada. 
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сепаратизмә сон гойулмасыны тәләб едирләр.1 

1988-ҹи илин майын 21-и Азәрбайҹан халгынын 

тарихиндә гара һәрфләрлә йазылмалыдыр. 

Шаһназаровларын, брутенсләрин әли алтында ишләйән, сөз 

йох ки, онларын диктәси илә сонралар адамлар арасында 

“бамбылы” ләгәби газанмыш Ә.Х.Вәзиров Азәрбайҹан КП 

МК-нын биринҹи катиби “сечилди”. Һәмин ҝүн Ирәванда да 

С.Г.Арутйунйан Ермәнистан КП МК-нын 1-ҹи катиби 

сечилди. Бакыда кечирилән пленумда иштирак едән 

Ј.Лигачов ДГМВ-ин Ермәнистан ССР-ә 

бирләшдирилмәсинин йолверилмәз олдуғуну, Ирәванда 

кечирилән пленумда иштирак едән А.Јаковлев исә 

демократийа идейаларыны һәйата кечирмәкдә ермәниләри 

дәстәкләдийини билдирди.2 

Республика рәһбәрләринин дәйишдирилмәсинә 

бахмайараг, ики республика арасында мүнасибәтләр 

ҝетдикҹә даһа да мүрәккәбләширди. Ханкәнди вә Шушада 

ики халг арасында тоггушманын гаршысыны алмаг үчүн 

ССРИ Дахили Ишләр Назирлийинин Гафгаз вә Шимали 

Гафгаз үзрә гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-майор В.Н.Сафоновун 

рәһбәрлик етдийи һәрби континҝент Ханкәнди вә Шуша 

шәһәриндә йерләшдирилди.3 

1988-ҹи ил ийунун 13-дә Бакыда Ленин мейданында 

Ә.Вәзировун тапшырығы илә Бакы шәһәринин сәнайе 

мүәссисәләри, тәшкилатлары, идарәләри, тәдрис 

мүәссисәләри, әмәк коллективләринин митинги тәшкил 

едилди. Өз чыхышында Вәзиров дейир: “Буҝүнкү митинг 

әввәлләр олмуш фитнәкар чыхышлара әмәкчиләр 

Бакысынын гәти ҹавабыдыр”.4  Митинг иштиракчыларыны 

                                                
1 Yenә orada, s. 111-112. 
2 “Kommunist” qәzeti, 22 may 1988. 
3 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 113-114. 
4 “Kommunist” qәzeti, 14 may 1988. 
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сакитлийә чағыран Вәзиров билдирир: “Ермәнистандан 

гачанларын бөйүк әксәриййәти апарылан иш сайәсиндә 

доғма йерләринә гайтарылмышлар”. 1  Әслиндә исә 

Республика Статистика Идарәсинин вердийи рәсми 

мәлумата ҝөрә 1988-ҹи ил ийунун 14-дә һәмин тарихә гәдәр 

Ермәнистандан Азәрбайҹана 17.256 нәфәр гачгын 

ҝәлмишди. 

1988-ҹи ил ийунун 15-дә Ермәнистан ССР Али 

Советинин сессийасы Дағлыг Гарабағын Ермәнистана 

бирләшдирилмәси барәдә гәрар гәбул едир. Азәрбайҹан 

ССР Али Советинин 11-ҹи чағырыш 7-ҹи сессийасы исә 

ийунун 16-да ДГМВ-нин Азәрбайҹан ССР-ин тәркибиндән 

чыхарылараг Ермәнистан ССР-ин тәркибинә верилмәсинин 

мүмкүн олмадығы барәдә гәрар гәбул едир.2 

Бунунла әлагәдар ийунун 20-дә ДГМВ-дә вилайәт 

иҹраиййә комитәси тәҹили нөвбәдәнкәнар сессийа 

чағырылыр. Мәгсәд Азәрбайҹанын тәркибиндән чыхмаг 

барәдә гәрар вермәк вә Вилайәт Иҹраиййә Комитәсинин 

бинасы үзәриндән Азәрбайҹан байрағыны Ермәнистан 

байрағы илә әвәз етмәк иди. Бу заман мейданда топлашан 

ермәниләр “миатсум” дейә гышгырырдылар. Орада ҝенерал 

Крайев бир чох ермәниләри сусдура билир вә о, һәрбичиләр 

васитәси илә Азәрбайҹан байрағыны өз йеринә асдырыр.3 

Елә һәмин вахтлар Ермәнистан ССР-дә йашайан 

азәрбайҹанлыларын күтләви сурәтдә сыхышдырылмасы вә 

говулмасы иши давам етдирилирди. Һәтта “Коммунист” 

гәзети 19 ийун тарихиндә “Ермәнпресс” Ермәнистан 

Дахили Ишләр Назирлийинин мәлуматына истинадән 

билдирирди ки, “ийунун 17-дә тәгрибән саат 21-дә Масис 

гәсәбәсиндә, һабелә Масис районунун Сайат Нова кәндиндә 

                                                
1 Yenә orada. 
2 “Kommunist” qәzeti, 17 iyun 1988. 
3 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 116-117. 
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иғтишашлар вә хулиганлыг һәрәкәтләри төрәдилмишдир. 

Вәтәндашлар бәдән хәсарәти алмамыш, һәйатларына вә 

сағламлыгларына диҝәр гәсдләр едилмәсинә йол 

верилмәмишдир.1 

Азәрбайҹана йени рәһбәр тәйин олунмуш Ә.Вәзиров 

өз фәалиййәтини Гарабағ мәсәләсинә йөнәлтмәк әвәзинә, 

ики истигамәтә йөнәлдир. Биринҹи ермәниләри разы 

салмагла Дағлыг Гарабағ мәсәләсини һәлл етмәк, икинҹиси 

исә Дағлыг Гарабағ мәсәләсиндән даһа чох Һейдәр Әлийев 

әлейһинә тәблиғат апармаг. Әлбәттә, икинҹи мәсәләйә о, 

даһа чох үстүнлүк верир, бу истигамәтдә хүсуси фәаллыг 

ҝөстәрирди. Мәсәлән, Сов.ИКП ХЫХ Үмумиттифаг 

конфрансында Ермәнистан КП МК-нын биринҹи катиби 

С.Арутунйан өз чыхышында ДГМВ-дә әдаләтин бәрпа 

едилмәсиндән сөз ачдығы бир вахтда Ә.Вәзиров өз 

чыхышында Гарабағ һадисәләри барәдә демишди: “Дағлыг 

Гарабағда вә онун әтрафында баш верән һадисәләрдә рес-

публиканын вә вилайәтин кечмиш рәһбәрләринин тәгсири 

чох бөйүкдүр. Биз истәр сийаси, истәр сосиал вә истәрсә дә 

игтисади саһәләрдә вәзиййәти гәтиййәтлә дүзәлтмәйә 

ҝиришмишик”.2 

Һәгигәтдә исә ийул айында Ханкәндиндә вәзиййәт 

ҝәрҝин олараг галыр, шәһәрдә тәтилләр давам едирди. 

Ермәнистан ССР-дән исә азәрбайҹанлылар күтләви сурәтдә 

говулараг Азәрбайҹана пәнаһ ҝәтирирди. Ермәнистандан 

ҝәлмиш азәрбайҹанлылар мүвәггәти олараг Азәрбайҹанын 

43 районунда йерләшдирилмишләр. Азәринформун мә-

луматында билдирилирди ки, бу ҝүнәдәк Ермәнистандан 

Азәрбайҹана 20 мин нәфәрәдәк адам (4 миндән чох аилә) 

ҝәлмишди.3 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 19 iyun 1988. 
2 “Kommunist” qәzeti, 1 iyul 1988.   
3 Yenә orada, 10 iyul 1988. 
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Бу вахт Ермәнистандан ҝәлән гачгынларын чоху 

Дағлыг Гарабағда Шушайа вә азәрбайҹанлылар йашайан 

кәндләрә үз тутурду. Бу исә тәкҹә Дағлыг Гарабағ 

ермәниләрини дейил, Ермәнистан ермәниләрини дә 

ваһимәйә салыр. 1988-ҹи ил ийулун 4-дә ДГМВ Иҹраиййә 

Комитәси гачгынлары Шушада вә онун кәндләриндә 

йерләшдирмәйи гадаған едән гәрар гәбул едир вә бунунла 

әлагәдар Шуша рәһбәрләри барәдә гәти тәдбирләр ҝөрмәк 

барәдә республика рәһбәрлийи гаршысында мәсәлә гойур. 

Нәинки бу гәрар, һәтта вилайәтин инзибати 

органларынын йоллара гойдуглары йолбәндләр белә 

гачгынларын Шушайа ҝәлмәсинин гаршысыны ала билмир. 

Н.Һаҹыйевин йаздығына ҝөрә һәтта ийулун 6-да 

Ермәнистан ССР кәнд тәсәррүфаты назиринин мүавини 

Асланйан башда олмагла 4 нәфәрлик нүмайәндә һейәти 

Ирәвандан Шушайа ҝәләрәк Ермәнистандан ҝәлән 

гачгынларын Шушайа йығылмасындан нараһат 

олдугларыны билдирирләр. Ҝәрҝин данышыглардан сонра 

гәрара алыныр ки, гачгынлар йа Шушада галаҹаглар, йа да 

Ермәнистана, өз доғма йерләринә гайыдаҹаглар. Асланйан 

билдирир ки, онлар үчүн гачгынлары Ермәнистана 

гайтармаг даһа мүнасибдир, нәинки Шушада, ДГМВ-дә 

сахламаг. Онлар бу фикирлә дә разылашараг Ханкәндинә 

ҝедирләр.1 

Ҝөрүнүр, Ханкәндиндән Москвайа М.Горбачовун 

әтрафында олан ермәниләрә зәнҝ нәтиҹәсиндә Ә.Вәзирова 

ҝүҹлү тәзйиг ҝөстәрилир. Ә.Вәзиров 1988-ҹи ил ийулун 7-дә 

район рәһбәрлийинә зәнҝ едәрәк гачгынлары Шушадан 

чыхармағы тәләб едир вә билдирир ки, һәтта М.Горбачова 

да чатыб ки, Шушадакы гачгынлар Ханкәнди ермәниләрини 

сыхышдырырлар.2 

                                                
1 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 118.  
2 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 119-120. 
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Ә.Вәзировун тапшырығы илә шушалыларын вә 

гачгынларын етиразларына бахмайараг, бир нечә ҝүн 

әрзиндә ДГМВ-дәки, о ҹүмләдән Шушадакы 4 минә йахын 

гачгындан 3 миндән чоху республиканын Дәвәчи, Ләнкәран, 

Шамахы, Бейләган, Јевлах, Күрдәмир, Салйан, Нефтчала, 

Астара, Шәмкир, Хачмаз, Бәрдә вә Тәртәр районларына 

көчүрүлүр. Бу ишин тәшкили үчүн Ә.Вәзиров бүро үзвләри-

ни, назирләри, комитә сәдрләрини вә диҝәр рәһбәр 

ишчиләри Шушайа ҝөндәрир.1 

Ҝетдикҹә вәзиййәт даһа да писләшир. Сентйабр 

айында артыг Ханкәнди вә Дағлыг Гарабағын район 

мәркәзләриндән башга, Ермәнистанын Ирәван, Ленинакан, 

Абовйан, Чарентсаван, Ечмиадзин шәһәрләриндә дә бир 

сыра мүәссисәләр тәтил едәрәк иши дайандырырлар. 

Сентйабрын 18-21-и арасы Ханкәндиндә азәрбайҹанлылар 

йашайан евләр йандырылыр, адамлар дөйүләрәк, Шушайа 

говулурлар. Ейни заманда Шушада буна адекват ҹаваб 

реаксийасы верилир. Сентйабрын 21-дә ДГМВ-дә вә Ағдам 

районунда хүсуси вәзиййәт елан олунур. Октйабрын 4-нә 

гәдәр Дағлыг Гарабағын Ханкәнди вә Хоҹалы әразиләриндә 

йашайан бүтүн азәрбайҹанлылар дөйүләрәк көчүб ҝетмәйә 

мәҹбур едилирләр. 

Һәмин илин нойабр-декабр айларында вәзиййәт даһа 

да ҝәрҝинләшир. Бакыда Азадлыг мейданында издиһамлы 

митингләр кечирилир. Илк дәфә олараг “Коммунист” 

гәзетиндә нойабрын 22-дә кечирилән митинг һаггында 

Илһам Рәһимли вә Шаһмар Әләкбәрзадәнин “Јенилмәз 

ирадә” башлыглы репортажлары чап олунур. Айдын Мәм-

мәдов митингдәки чыхышында демишди: “Он айдыр 

Азәрбайҹан халгынын раһатлығы, динҹлийи позулуб. Он 

айдыр Дағлыг Гарабағ фитнәкарлар оҹағына чеврилиб. Он 

айдыр балайанлар, капутикйанлар, ханзадйанлар, 

                                                
1 Yenә orada, 120-121. 
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аганбекйанлар нифаг дәйирманына рәваҹ верир, вилайәт 

партийа комитәсинин катиби Һ.Погосйан вә онун 

әлалтылары Азәрбайҹан һөкумәтини танымаг истәмирләр”.1 

Нойабр-декабр айларында Дағлыг Гарабағ һадисәләри 

илә әлагәдар олараг Азәрбайҹанла Ермәнистан арасында 

вәзиййәтин кәскинләшмәсиндән истифадә едән ермәниләр 

орада йашайан азәрбайҹанлыларын күтләви сурәтдә 

говулмасы ишини тәшкил едирләр. Нәтиҹәдә, һөкумәт 

комиссийасынын вердийи мәлумата ҝөрә декабрын 8-нә 

гәдәр Ермәнистандан Азәрбайҹана 119.094 нәфәр, декабрын 

14-нә гәдәр 130 мин нәфәр, декабрын 25-нә гәдәр исә артыг 

165 мин нәфәрдән чох азәрбайҹанлы ҝәлмишди.2 

Декабрын 7-дә Ермәнистан ССР-дә Спитак вә 

Ленинаканда баш верән дағыдыҹы зәлзәләйә илк реаксийа 

верән вә көмәк әлини узадан Азәрбайҹан олду. Һәтта белә 

бир вахтда да ермәниләр Дағлыг Гарабағын Ермәнистана 

бирләшдирилмәси вә орада галан азәрбайҹанлыларын 

говулмасы ишини йаддан чыхармадылар. Тәбии фәлакәтлә 

бағлы Ермәнистана баш чәкмәйә ҝәлән М.Горбачов мүса-

һибәләриндән бириндә Дағлыг Гарабағ барәсиндә она 

верилмиш суала белә ҹаваб вермишди: “Зәннимҹә, өзү-

өзлүйүндә Гарабағ проблеми вар... Азәрбайҹанын кечмиш 

рәһбәрлийи һансы мәрһәләдәсә бу әһалийә дүзҝүн 

йанашмамыш, садәҹә олараг бәзән инсан кими йанаш-

мамышлар”.3 

Азәрбайҹан рәһбәрлийи гызғын сурәтдә ССРИ Халг 

Депутатлары сечкиләринә һазырлашдығы бир вахтда ССРИ 

Али Советинин Рәйасәт Һейәти 1989-ҹу ил йанварын 12-дә 

М.Горбачовун сәдрлийи илә кечирилмиш иҹласда Дағлыг 

Гарабағда вә онун әтрафында йаранмыш вәзиййәтлә бағлы 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 23 noyabr 1988. 
2 Yenә orada. 8, 9, 17, 25 dekabr 1988. 
3 Yenә orada. 13 dekabr 1988. 



Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları,  

soyqırımları və deportasiyalar      

 
- 147 - 

мәсәлә мүзакирә етди. Һәмин иҹласда Ә.Вәзиров вә 

С.Арутйунйан чыхыш етдиләр вә гәбул олунмуш гәрарда 

Дағлыг Гарабағын Азәрбайҹан ССР тәркибиндә мухтар ви-

лайәт һүгугуну сахламагла ДГМВ-дә мүвәггәти олараг 

Хүсуси Идарә формасынын тәтбиг олунмасыны 

мәгсәдәуйғун  сайылды. Әслиндә исә сонракы һадисәләр 

ҝөстәрди ки, бу, ДГМВ-ни Азәрбайҹандан айырмаг демәк 

иди.1 

Сов.ИКП МК-нын шөбә мүдири А.Волски өз 

вәзифәсиндә сахланылмагла ДГМВ Хүсуси Идарә 

Комитәсинин сәдри тәйин олунду. Азәрбайҹанда фәалиййәт 

ҝөстәрән бу комитәнин тәркибиндә 5 нәфәр рус, 2 нәфәр 

ермәни вә йалныз 1 нәфәр азәрбайҹанлы вар иди.2 

Ермәниләр исә Дағлыг Гарабағда йаранмыш хүсуси 

идарә рәһбәрләриндән, хүсусилә А.Волскидән мәһарәтлә 

истифадә едәрәк, йени һәмләләрә һазырлашырдылар. 

Јанварын 28-дә А.Волски Ирәвана ҝедәрәк, Ермәнистан 

рәһбәрләри илә Дағлыг Гарабаға даир мәсләһәтләшмәләр 

апарды. 

Һәмин илин февралында Хүсуси Гарабағ Комитәсинин 

үзвү В.Мишин Ермәнистанда рус дилиндә нәшр олунан 

“Коммунист” гәзетинин мүхбири К.Захарйанла 

мүсаһибәсиндә билдирмишди ки, “ола билсин ки, ән 

демократик йолла йаранмайан комитә өз фәалиййәтиндә ән 

демократик иш методларындан истифадә едәҹәк”.3 

О, елә нөвбәти ҹүмләсиндә өзүнәмәхсус “демократик-

лийин” мәнасыны ачыглайыр: “Мәһәлли тәсәррүфат һесабы 

бизим үчүн нә шылтаглыг, нә мода олмайыб, ән ваҹиб 

зәрурәтдир. Артыг инди мүстәгил бирликләрин 

йарадылмасы үчүн илк аддымлар атылыр. Мәсәлән, 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 13 yanvar 1989. 
2 “Известия” qәz. 15 yanvar 1989. 
3 “Коммунист” qәzeti (İrәvan), 18 fevral 1989. 
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Степанакерт мебел фабрикинин чох йахшы игтисади 

ҝөстәриҹиләри олан “Југ Мебел” (“Ҹәнуб Мебел”) 

бирлийинин тәркибинә верилмәси барәдә гәрар гәбул 

едилиб. Аналожи иш башга назирликләрлә дә апарылыр, 

чохсистемли мүәссисәләрин талейи һәлл едилир”.1  

В.Мишин елә һәмин ил мартын 23-дә исә “Советски 

Карабах” гәзетинин мүхбиринә вердийи диҝәр 

мүсаһибәсиндә билдирир ки, мән Гарабағ һәрәкатынын 

мәгсәдләринә һөрмәтлә йанашырам, билдирмәк истәйирәм 

ки, бурада, ДГМВ-дә адамлар бүтүн ССРИ-дә олдуғу кими, 

сосиализмин маһиййәтиндән ирәли ҝәлән тәһрифләрдән 

әзиййәт чәкирди. Ону да дейим ки, бу тәһрифләрин дәрәҹә-

си ДГМВ-дә милли һүгугларын позулмасы илә даһа да 

дәринләшдирилирди. Һазырда Гарабағ Тәшкилат 

Комитәсинин (ГТК) башлыҹа вәзифәләриндән бири – 

вилайәтин тәсәррүфат һесабыны артыг бу ил ССРИ Дөвләт 

План Комитәси ГТК-нин тәгдиматы илә ДГМВ-ни халг тә-

сәррүфаты планында мүстәгил игтисади ваһид кими 

айырыб...” Ермәнистанла сых әлагәләр йаратмаг бизим үчүн 

принсипиал мәсәләдир.2 

Лакин А.Волскинин башчылығы илә Комитәнин 

һәйата кечирдийи бүтүн тәдбирләр һеч бир нәтиҹә вермәди. 

Чүнки, ермәниләрин тәләби сосиал-игтисади проблемләр 

дейил, Дағлыг Гарабағы Азәрбайҹандан айрылмаг 

тәләбинин йеринә йетирилмәси иди. “Советски Карабах” 

гәзети 1989-ҹу ил майын 7-дә билдирирди ки, артыг дөрд 

ҝүндүр сәнайе мүәссисәләриндә иш дайандырылыб, 

мәктәбләрдә дәрсләр апарылмыр. Бүтүн данышыгларын 

әсас мөвзусу исә Гарабағ проблемидир. Тәтилләрин 

дайандырылмасы үчүн башлыҹа шәрт ДГМВ-нин Азәрбай-

                                                
1 Yenә orada. 
2 “Советский Карабах” qәzeti, 23 mart 1989. 
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ҹан ССР-дән айрылмасы тәләбидир.1 

А.Волскинин тәшкилат комитәси тәрәфиндән ДГМВ-

дәки идарә вә мүәссисәләрин ҝетдикҹә Азәрбайҹанын 

йурисдиксийасындан чыхарылмасы Дағлыг Гарабағ 

әразисиндәки азәрбайҹанлыларын йашадығы мәнтәгәләрин 

исә ермәниләр тәрәфиндән блокадайа алынмасы вә сон 

нәтиҹәдә йандырылыб дағыдылмасы, әһалинин исә гы-

рылыб вә говулмасы илә нәтиҹәләнирди. 

1989-ҹу ил майын 25-дә ССРИ Халг Депутатларынын 

биринҹи гурултайы өз ишинә башлады. Һәмин гурултайа 

Ермәнистан ССР тәрәфиндән һәм дә ДГМВ-дән сечилмиш 

депутатлар гатылды. Гурултайын илк дәгигәләриндән онлар 

ДГМВ илә бағлы мәсәләдә тәшәббүсү өз әлләринә алдылар. 

Гурултайдан сонра исә Дағлыг Гарабағ уғрунда ачыг 

мүбаризәйә кечдиләр. Ә.Вәзировун көһнә принсипләрлә 

сечдийи азәрбайҹанлы депутатларын, демәк олар ки, 

әксәриййәти бу ишләрдә нашы олдугларындан лазыми 

һәрәкәт едә билмир, сәдрлик едән М.Горбачов да онлара 

имкан вермирди. Онларын “ән бөйүк уғуру” ҝүҹ-бәла илә 

бир груп депутатын “еһтирасларын гызышдырылмасына 

рәваҹ вермәмәк” чағырышы олду.2 

Һәмин ил ийунун 8-9-да ДГМВ-дәки “Гарабағ 

һәрәкаты” илә Ермәнистандакы “Гарабағ” тәшкилатынын 

Ханкәндиндә бирҝә иҹласы кечирилди вә бурада 

Азәрбайҹан вә азәрбайҹанлылара гаршы тәхрибатлары 

ҝүҹләндирмәк гәрара алынды.3 

Ийул айындан башлайараг ермәниләр артыг ачыг 

террор фәалиййәтинә кечдиләр. Ийулун 7-дә Ханкәнди 

йахынлығындакы – азәрбайҹанлылар йашайан Кәркиҹаһан 

кәндини йандырдылар. Ийулун 8-дә исә “миатсум” 

                                                
1 Yenә orada. 7 may 1989. 
2 “Советский Карабах” qәzeti, 23 mart 1989. 
3 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 126. 
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һәрәкатынын тәсис конфрансы һәмин тәшкилаты рәсмән 

йарадараг Роберт Кочарйаны онун сәдри сечди. Артыг ийул 

айынын сонларында ермәниләрин Азәрбайҹандан 

Нахчывана ҝедән гатарлара һүҹумлары сон һәддә чатды. 

Гатарларын Нахчывана һәрәкәти тамамилә дайандырылды. 

1989-ҹу ил августун 16-да Ханкәндиндә ермәниләр 

тәрәфиндән “ДГМВ әһалисинин сәлаһиййәтли 

нүмайәндәләринин гурултайы” кечирилди. Гурултай 79 

нәфәрдән ибарәт Идарәедиҹи Милли Шура вә 12 нәфәрлик 

рәйасәт һейәти сечди. ССРИ Халг Депутаты В.Григорйан 

һейәтин сәдри сечилди. “Гурултай” Дағлыг Гарабағы “мүс-

тәгил иттифаг әразиси” елан етди.1 

Августун 20-дә бу гәрар Азәрбайҹан ССР Али Совети 

Рәйасәт Һейәти тәрәфиндән ләғв олунса да, онун һеч бир 

әһәмиййәти олмады. Августун 20-дә ермәниләр “Милли 

мүдафиә дәстәләри” йарадараг, 17 йашындан 50 йашынадәк 

бүтүн ермәниләри бу дәстәләрә ҹәлб едирләр. Артыг 

М.Горбачов вә Москвадакы ермәниләр тәрәфиндән 

гаршыйа гойулмуш вәзифәни йеринә йетирмиш, йәни 

фактики олараг ДГМВ-ни Азәрбайҹандан айырмыш 

А.Волскинин хүсуси идарә комитәси сентйабрын 15-дә 

Азәрбайҹан ССР Али Совети тәрәфиндән ләғв олунду.2 

Бу дөврдән башлайараг ермәниләр Азәрбайҹана гаршы 

ҝениш террор әмәлиййатларына башлайырлар. Онлар 

автобусларда, гатарларда, ҝәмиләрдә террор әмәлиййатлары 

төрәтмәклә, автомашынлара һүҹум етмәк, көрпүләри 

партлатмаг вә с. йолларла чохлу инсан иткиси илә йанашы, 

өлкәйә бөйүк мигйасда мадди зийан вурурдулар. 

1989-ҹи ил декабрын 1-дә Ермәнистан ССР Али 

Совети ДГМВ-нин Ермәнистана бирләшдирилмәсинә даир 

йени гәрар гәбул едир. Декабрын 6-да Азәрбайҹан ССР Али 

                                                
1 Yenә orada, s. 127. 
2 “Kommunist” qәzeti, 16 sentyabr 1989. 
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Советинин Рәйасәт Һейәти ермәниләрин бу һәрәкәтини 

“Суверен Азәрбайҹан ССР-ин дахили ишләринә 

йолверилмәз мүдахилә, онун әрази бүтөвлүйүнә гәсд, 

реҝионда вәзиййәтин сабитләшмәсинә, нормал 

мүнасибәтләрин бәрпасына көмәк етмәйән тәдбир” һесаб 

едәрәк, ону ләғв едир.1 

Елә һәмин ҝүн Азәрбайҹан ССР Али Советинин 

Рәйасәт Һейәти “ДГМВ үзрә Республика Тәшкилат 

Комитәси йаратмаг һаггында” фәрман верир. Азәрбайҹан 

КП МК-нын икинҹи катиби В.П.Полйаничконун сәдрлик 

етдийи һәмин комитәйә М.Әсәдов, С.Вәлимәммәдов, 

В.Ҹәфәров, Ш.Кәримов, З.Оруҹов, М.Радайев дахил 

едилир.2 

Артыг декабрын ахырлары вә йанварын әввәлләриндә 

Дағлыг Гарабағдакы һадисәләрлә әлагәдар Бакыда, Ҝәнҹәдә 

вә республиканын бир сыра диҝәр район мәркәзләриндә 

вәзиййәт даһа да ҝәрҝинләшди. Јаранмыш мүрәккәб 

шәраитдән истифадә едән М.Горбачов иттифаг мигйасында 

йаранмыш чохсайлы милли зиддиййәтләри дайандырмагда 

башгаларына да дәрс олсун дейә, 1990-ҹы ил йанварын 19-

дан 20-ә кечән ҝеҹә Совет ордусу тәрәфиндән Бакыда 

ҝенишмигйаслы гырғын төрәдилмәсинә рәваҹ верди. 

Бакыда телестудийанын енержи блокунун партладылмасы 

нәтиҹәсиндә бүтүн дүнйадан тәҹрид олунмуш 

Азәрбайҹанын һагг сәси һеч йерә чатмады. Мәркәзи 

Телевизийа вә радио исә Бакы вә Азәрбайҹанын үнванына 

олмазын һәдйанларыны йағдырырды. Белә бир шәраитдә 

1990-ҹы ил йанварын 21-дә Һейдәр Әлийев өз аиләси илә 

Азәрбайҹанын Москвадакы даими нүмайәндәлийинә 

ҝәләрәк, Бакыда төрәдилмиш әдаләтсиз гырғына гаршы 

өзүнүн гәти етиразыны билдирди. 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 7 dekabr 1989. 
2 Yenә orada. 
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1990-ҹы ил февралын 5-7-дә кечирилмиш Сов.ИКП-

нин пленумунда “Партийанын ХХВЫЫЫ гурултайы үчүн 

Сов. ИКП МК-нын платформа лайиһәси” мүзакирә олунду. 

Һәмин пленумда һәм Азәрбайҹан КП МК-нын биринҹи 

катиби А.Мүтәллибов, һәм дә Ермәнистан КП МК-нын 

биринҹи катиби С.Арутйунйан өз чыхышларында Дағлыг 

Гарабағ мәсәләсинә тохундулар. А.Мүтәллибов өз 

чыхышында билдирди ки, йенидәнгурманын илк 

вахтларындан йаранмыш Дағлыг Гарабағ һадисәләри ики 

халгын фаҹиәсинә чеврилмиш, онун гаршысыны орду да 

ала билмир.1 

С.Арутйунйан исә әсл ермәни һийләҝәрлийи илә 

дейир: “Јенидәнгурма илә әлагәдар олараг ДГМВ-нин 

ермәни әһалисинин өз ирадәсини билдирмәси Ермәнистан 

ССР-ин гоншу республиканын әразисинә гәсд кими 

гаршыланмышдыр. Амма ДГМВ мәсәләси әрази мүбаһисәси 

дейилдир. Бу мәсәләни Ермәнистан йох, Дағлыг Гарабағ 

әһалисинин өзү галдырмышдыр вә онун маһиййәти халгын 

өз мүгәддәратыны мүстәгил тәйин етмәсиндән ибарәтдир”.2 

Бу дөврдә артыг Советләр Иттифагы сүрәтлә 

дағылмагда иди. Белә бир шәраитдә 1991-ҹи ил октйабрын 

18-дә Азәрбайҹан ССР Али Совети тәрәфиндән гәбул 

олунмуш “Азәрбайҹан Республикасынын истиглалиййәти 

һаггында” Конститусийа актына ҝөрә Азәрбайҹан ССРИ-

нин тәркибиндән чыхараг өз мүстәгиллийини елан етди.3 

1991-ҹи ил нойабрын 26-да Азәрбайҹан парламенти 

“Азәрбайҹан вә ермәни халглары арасында милли әдавәт 

йаратмаг вә дәринләшдирмәк фактору кими” Дағлыг 

Гарабағын вилайәт структуруну ләғв етди. Нойабрын 27-дә 

исә ССРИ Дөвләт Шурасы ДГМВ-нин статусунун ССРИ 

                                                
1 “Kommunist” qәzeti, 8 fevral 1990. 
2 Yenә orada. 9 fevral 1990. 
3 Xalq qәzeti, 27 noyabr 1991.  
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Конститусийасында тәсбит едилдийи үчүн ДГМВ-нин ләғви 

барәдә гәрары дәйишмәйи Азәрбайҹан рәһбәрлийиндән тә-

ләб етди.1 

Һәмин ил декабрын 8-дә Дағлыг Гарабағ ермәниләри 

өз мүстәгилликләринә даир референдум кечирәрәк 

ермәниләрин 99% сәс чохлуғуну әлдә етдиләр. Лакин 

Азәрбайҹан әһалиси буна кәскин етиразыны билдирәрәк 

онун нәтиҹәләрини гәбул етмәди.2 

1991-ҹи ил декабрын 8-дә Брест шәһәри 

йахынлығында славйан республикалары Русийа, Украйна вә 

Беларус президентләри “Беловежск сазиши”ни 

имзалайырлар. Бу үчләр сазиши әсасында Мүстәгил 

Дөвләтләр Бирлийи йарадылыр. 1991-ҹи ил декабрын 21-дә 

кечмиш ССРИ-йә дахил олан вә өз мүстәгилликләрини елан 

етмиш 11 республика – Азәрбайҹан, Белорусийа, 

Газахыстан, Гырғызыстан, Ермәнистан, Молдова, 

Өзбәкистан, Русийа Федерасийасы, Таҹикистан, Түрк-

мәнистан вә Украйна рәһбәрләри Алма-Ата шәһәринә 

йығылараг, “Мүстәгил Дөвләтләр Бирлийинин 

йарадылмасы илә Совет Сосиалист Республикалары 

Иттифагынын варлығына хитам верилдийи” барәдә Алма-

Ата Бәйаннамәсини имзалайырлар.3 

1988-1991-ҹи илләр әрзиндә ермәниләр тәрәфиндән 

Дағлыг Гарабағда 2.559 тоггушма, 315 силаһлы басгын, 

1.388 атәшәтутма һаллары гейдә алынмышдыр ки, 

бунларын да нәтиҹәсиндә 514 нәфәр һәлак олмуш, 1.318 

нәфәр йараланмыш, 119 обйект вә 1.134 азәрбайҹанлы еви 

ермәниләр тәрәфиндән дағыдылмышдыр.4 

                                                
1 Yenә orada, 29 noyabr 1991. 
2 Xalq qәzeti, 24 dekabr 1991. 
3 Yenә orada. 
4 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 141. 
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б) ССРИ дағылдыгдан сонра Ермәнистан 

Республикасынын Азәрбайҹана гаршы һәрби 

тәҹавүзү.  
 

Совет Иттифагы дағыдылдыгдан сонра Русийа 

Федерасийасынын Президенти Б.Јелтсин вә онун 

әтрафындакы ермәнипәрәст мәмурларын фәал көмәйи илә 

Ермәнистан Республикасы вә Дағлыг Гарабағ ермәниләри 

халгымыза гаршы тәҹавүзү даһа да ҝенишләндирирләр. 

Артыг ермәниләр тәкҹә террор әмәлиййатлары илә 

кифайәтләнмәйәрәк, Азәрбайҹана гаршы ачыг һәрби 

әмәлиййатлара башлайырлар. 1991-ҹи ил декабрын 27-дә 

ермәни силаһлы бирләшмәләри ағыр техника тәтбиг 

етмәклә, 22 нәфәр көнүллүнүн мүдафиә етдийи Кәркиҹаһан 

кәндинә һүҹум едирләр. Рус забити Јури Гурченко өз 

ҝүндәлийиндә йазырды: “Һәрби һиссәләримиз дөйүш 

сурсатларыны ермәниләрә гойуб ҝедирдиләр. Онлара 

мүһарибәни давам етдирмәк лазым иди. Биз исә йаланчы 

дөйүш акты тәртиб едәрәк, ағыр һәрби техниканы һәр ики 

тәрәфә сатырдыг. Буну нәинки 4-ҹү ордунун командирләри, 

һәтта Загафгазийа һәрби даирәсинин команданлығы да 

билирди”.1 

Кечмиш Совет ордусундан чохлу ағыр техника, силаһ 

вә сурсат әлә кечирмиш вә һәм дә хариҹдәки ермәни 

диаспорунун һәртәрәфли көмәйиндән йарарланан 

ермәниләр ачыг-ачығына Азәрбайҹана гаршы террор 

әмәлиййатлары илә йанашы, һәрби әмәлиййатлара да 

башлайырлар. Онлар илк олараг Ағдам истигамәтиндә 

Ханкәнди йанындан кечәрәк Шушайа ҝедән йолу 

бағлайырлар. Лачын истигамәтиндә ермәниләр йашайан 

Дашалты кәндинин әразисиндән кечән йолу гулдур 

                                                
1 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 140. 
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йувасына чевирмиш ермәниләр ҝетдикҹә бу әразиләри өз 

нәзарәтләринә ҝөтүрүрләр. Дашалтындакы гулдур 

йувасыны дағытмаг мәгсәдилә 1992-ҹи ил йанварын 23-дә 

сәриштәсиз мүдафиә назиринин рәһбәрлийи илә һазырланан 

әмәлиййат планы ермәниләрә ишләйән рус аҝентурасы 

васитәсилә ермәниләрә чатдырылыр. Ермәниләрин биләрәк-

дән “йаратдыглары шәраит” нәтиҹәсиндә асанлыгла кәндә 

ҝирән дәстә мүһасирәйә дүшәрәк бөйүк тәләфат верир.1 

Артыг 1992-ҹи илин йанварындан ермәниләр Шушайа 

ҝедән автомобил йолларыны тамамилә кәсирләр. Шуша илә 

әлагә вертолйотлар вә чәтин кечилән Муровдағ йолу илә 

йарадылыр. Јанварын 28-дә Ағдам-Шуша маршруту илә 

учан вертолйот ермәниләр тәрәфиндән вурулур. Әксә-

риййәти гадын вә ушаглардан ибарәт олан 41 нәфәр 

сәрнишин вә 3 нәфәр екипаж үзвү һәлак олур. 

Артыг февралын әввәлләриндән әксәри ермәниләрдән 

ибарәт олан Русийанын 366-ҹы мотоатыҹы алайынын 

көмәйи илә ермәниләр Дағлыг Гарабағда ҝениш һәрби 

әмәлиййатлара башлайырлар. Февралын әввәлләриндә 

ермәни силаһлы дәстәләри Шушанын Малыбәйли, Кәлбәҹә-

рин Ағдабан вә бир чох диҝәр кәндләрини зәбт едәрәк, 

чохлу инсанын өлүмү вә йараланмасына сәбәб олурлар. 

Һәмин ил февралын 13-17-и арасы Хоҹавәнд районунун 

Гарадағлы кәнди 4 ҝүн әрзиндә әлдән әлә кечир. Ермәни 

гулдур дәстәләри 117 нәфәр кәнд әһалисини ҝиров 

ҝөтүрәрәк онлардан 77 нәфәрини гәтлә йетирмишләр.2 

1992-ҹи ил февралын 22-дә ҝеҹә саат 3-дә ермәни 

милли ордусунун моторлашдырылмыш һиссәләри 

Азәрбайҹанын дөвләт сәрһәдләрини позараг Губадлы, 

Лачын, Зәнҝилан, Фүзули, Тәртәр, Ханлар, Товуз 

районларынын йашайыш мәнтәгәләри үзәринә 

                                                
1 Yenә orada, 142-143. 
2 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 143-144. 



Ataxan Paşayev 

 
- 156 - 

ҝенишмигйаслы һүҹума башлайырлар.1 

Азәрбайҹан Республикасы Хариҹи Ишләр 

Назирлийинин бунунла бағлы Ермәнистан Республикасы 

Хариҹи Ишләр Назирлийинә вердийи нотасында 

дейилирди: “Бу районлар Гарабағын Дағлыг һиссәсинин һү-

дудларындан йүзләрлә километр мәсафәдә йерләшир. 

Һәмин районларын шиддәтли атәшә мәруз галмыш 

мүдафиәчиләри вә динҹ сакинләри арасында күлли 

мигдарда өлән вә йаралананлар вар”.2 

Ермәниләрин ХХ әсрин сонунда тәкҹә Азәрбайҹан 

халгына гаршы дейил, үмумиййәтлә инсанлыға гаршы 

төрәтдийи ән ийрәнҹ вә вәһши һәрәкәтләриндән бири 1992-

ҹи ил феврал айынын 25-дән 26-а кечән ҝеҹә узун мүддәт 

мүһасирәдә сахладыглары Хоҹалы шәһәринә һүҹум иди. 

Русийанын Дағлыг Гарабағда йерләшдирилмиш 366-ҹы 

мотоатыҹы полку һәрбчиләринин көмәйи илә ермәни 

гулдур дәстәләри бир ҝеҹәнин ичиндә Хоҹалы шәһәрини 

йерлә йексан етдиләр. Шәһәр чохсайлы ағыр техника илә 

вәһшиҹәсинә дағыдылмыш, йандырылмыш, инсанлар 

хүсуси гәддарлыгла мәһв едилмишләр. 

Ермәниләр вә руслар тәрәфиндән Хоҹалыда һәйата 

кечирилмиш бу вәһшиликләрин төрәдилмәсиндә 

республикайа о дөврдә рәһбәрлик едәнләрин һәмин 

мәсәләйә биҝанәлийинин дә ролу аз олмамышдыр. 

Беләки, һәтта Хоҹалы фаҹиәси баш вердикдән сонра 

февралын 27-дә Азәрбайҹан Республикасы Президентинин 

мәтбуат хидмәти “Хоҹалыда вәзиййәт һаггында” 

мәлуматында билдирирди: “Хоҹалынын ермәни 

бирләшмәләри тәрәфиндән тутулмасы һаггында ваһимәли 

шайиәләр һәгигәтә уйғун дейил. Шушанын һәрби 

коменданты Рәһим Газыйев хәбәр вермишди ки, Хоҹалы 

                                                
1 Xalq qәzeti, 25 fevral 1992. 
2 Yenә orada.  
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мүгавимәт ҝөстәрир. О, ермәни гулдур бирләшмәләриндән 

тамамилә тәмизләнмишдир. Мүһасирәйә алынмыш шәһәрин 

мүдафиәсини мөһкәмләндирмәк үчүн тәдбирләр 

ҝөрүлмүшдүр”.1 

Лакин елә һәмин “Халг гәзети”нин ертәси ҝүн – 28 

феврал тарихли нөмрәсиндә Хоҹалыда баш вермиш 

һадисәләр һаггында ҝениш мәлумат дәрҹ едилир. Рус забити 

майор Јури Гурченко өз ҝүндәлийиндә йазырды ки, 

Хоҹалыйа һүҹум планы чох мәхфи һазырланмышды. 

Әввәлҹә шәһәр мүһасирәйә алынды. Орада хейли силаһлы 

ОМОН-чулар да вар иди. Одур ки, Ағдам истигамәтиндә 

бир коридор ачылды вә сәсуҹалдыланла силаһсыз чыхмаг 

шәрти илә ОМОН-чулара ҝетмәйә иҹазә верилди. 

Коридорла ОМОН-чуларла бәрабәр әһали дә чыхмаға 

башлады. Онлар коридорун сонуна чатдыгда әсл гырғын 

башлады. ОМОН-чулар гырылдыгдан сонра ушаг, гадын вә 

гоҹалығындан асылы олмайараг, бүтүн тутуланларын 

ҝөзләри дири-дири чыхарылыр, гулаглары кәсилир, дәриси 

сойулурду. Гачанлары Ҝүлаблы кәндинә гәдәр тәгиб едиб 

гырырдылар.2 

Хоҹалы һадисәләри заманы 613 нәфәр өлдүрүлмүшдүр 

ки, онлардан да 63 нәфәри ушаг, 106 нәфәри гадын, 70 

нәфәри исә гоҹалар иди. Бу һадисәләр заманы 487 нәфәр 

шикәст едилмишдир ки, онлардан да 76 нәфәри ушагларды. 

Һүҹум заманы 1.275 нәфәр әсир ҝөтүрүлмүш, 150 нәфәр 

иткин дүшмүшдү.3 

Дағлыг Гарабағдакы азәрбайҹанлы кәндләриндән 

азәрбайҹанлылары тамамилә гырдыгдан вә говдугдан сонра 

ермәни ордусу вә гулдур дәстәләри рус гошунлары илә 

бирликдә Азәрбайҹан сәрһәдләрини кечәрәк, 1992-ҹи ил ма-

                                                
1 “Xalq qәzeti”, 27 fevral 1992. 
2 Hacıyev N. Dağlıq Qarabağın tarixindәn sәnәdlәr, s. 144-145. 
3 Mәmmәdova H. Xocalı: Ölümә mәhkum olanlar vә şahidlәr. B. 2006, s. 34. 
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йын 8-дә Шушаны, 18-дә Лачыны, 1993-ҹү ил апрелин 2-дә 

Кәлбәҹәри, ийунун 23-дә Ағдамы, августун 23-дә Физулини, 

24-дә Ҹәбрайылы, 31-дә Губадлыны, октйабрын 30-да исә 

Зәнҝиланы ишғал едир. Беләликлә, ермәниләр рус 

ордусунун билаваситә көмәйи вә иштиракы илә Азәрбайҹан 

әразисинин 20%-ә гәдәрини ишғал едәрәк, 1 милйона йахын 

азәрбайҹанлыны өз торпагларында гачгын вә мәҹбури 

көчкүн вәзиййәтинә салырлар. 
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Н Ә Т И Ҹ Ә 

Ермәниләрин халгымызын, үмумиййәтлә түрк-

мүсәлман халгларынын башына ҝәтирдикләри мүсибәтләр 

барәсиндә архив сәнәдләри вә материаллары әсасында 

йухарыда ҝәтирдийимиз күлли мигдарда фактлара 

истинад едәрәк, онларын “бу мүвәффәгиййәтинин” 

һарадан гайнагландығы, онун башлыҹа сәбәбләринин 

һарадан ҝәлдийини йекунлашдырдығы  ашағыдакы 

нәтиҹәләрә ҝәлирик: 

Османлы империйасында вә Иранда мүтләгиййәт 

һакимиййәтләринин зәифләмәсиндән истифадә едән Гәрб 

дөвләтләри, илк нөвбәдә исә Инҝилтәрә вә чар Русийасы бу 

өлкәләрә мүдахилә үчүн онларын әразиләриндә йашайан 

христиан мәзһәбиндән олан ермәниләрә көмәк бәһанәси илә 

онлардан истифадә едирләр. 

Әсрләрлә дүнйанын мүхтәлиф әразиләринә 

сәпәләнмиш ермәниләр өзләринин уйдурдуглары сирли вә 

мүәммалы ермәни дөвләтләрини йаратмаг идейасыны 

Ҝүней Гафгазда вә Анадолунун Шәрг әйаләтләриндә 

реаллашдырмаг фикринә дүшүрләр. 

Түрк-мүсәлман халгларынын, хүсусилә Османлы 

империйасында онлара ҝөстәрилән хейирхаһ мүнасибәтдән 

вә беш йүз илдән йухары бир дөвр әрзиндә Османлы 
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империйасында онлар үчүн йарадылмыш әлверишли 

шәраитдән истифадә етмишләр. 

Османлы империйасында “Садиги-милләт” 

адландырылан дирибаш, йаранмыш шәраитдән мәһарәтлә 

истифадә етмәйи баҹаран ермәниләр артыг ХЫХ әсрин 

сонларына йахын Османлы империйасында игтисадиййат вә 

тиҹарәтин әсас саһәләрини өз әлләринә кечирә билмишләр. 

Әслиндә христиан дини илә елә бир әсаслы әлагәси 

олмайан ермәни Григорйан килсәси бүтүн дүнйайа 

сәпәләнмиш ермәниләр арасында дини етигаддан даһа чох 

онларын милли мәнафейини вә ермәни дөвләти йаратмаг 

идейаларынын тәблиғини гаршыларына башлыҹа мәгсәд 

гоймуш вә дүнйанын һәр йеринә сәпәләнмиш ермәни килсә-

синин тәблиғатынын да бөйүк ролу олмушдур. 

Јаранмыш һәр ҹүр шәраитдән мәһарәтлә истифадә 

едән ермәниләр ХЫХ әсрин әввәлләриндә Русийа илә Иран 

вә Русийа илә Османлы империйасы арасында ҝедән 

мүһарибәләрдән өз хейирләринә   мәһарәтлә истифадә 

етдиләр. 

Һәм Иранла, һәм Османлы империйасы илә 

мүһарибәләрдә гәләбә газанан Русийа Ҝүней Гафгазы ишғал 

едәрәк, түрк-мүсәлманларынын әсрләрлә йашадығы һәмин 

әразиләрә Иран вә Түркийәдән көчүрдүйү ермәниләри 

бурада йерләшдирир. Һәр йердә олдуғу кими, бурада да 

өзләринә исти йува гуран ермәниләр өзләрини сакит, ишҝү-

зар, сәдагәтли ҝөстәрәрәк, йерли әһалинин рәғбәтини 

газанмаға чалышырлар. Өзләринә йер етдикдән сонра исә 

онлар әсл ҹанавар дишләрини ҝөстәрирләр. 

ХЫХ әсрин 80-90-ҹы илләриндә йарадылмыш 

“Арменакан”, “Һнчаг”, “Дашнаксүтйун” кими террорчу вә 

милләтчи партийалар ермәниләри өз әтрафларында 

бирләшдирәрәк, Османлы империйасы вә Ҝүней Гафгазда 

әсрләрлә хәйалларында гурдуглары “Бөйүк Ермәнистан” 
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идейасыны ҝерчәкләшдирмәк үчүн ачыг сийаси вә һәрби 

тәҹавүзә башлайырлар. Бу ишдә онлара һәм Инҝилтәрә, һәм 

дә чар Русийасынын көмәк ҝөстәрәҹәйинә үмид едирләр. 

Башга милләтләрдән олан мүәллифләр дейил, ермәни 

милләтиндән олан мүәллифләр дә дәфәләрлә гейд етмишләр 

ки, һәр дәфә онлара өз “дөвләтләрини” йаратмагда көмәк 

едәҹәкләринә сөз верән  Инҝилтәрә вә чар Русийасы 

истәдикләринә наил олдугдан сонра өз вәдләринә әмәл 

етмәйәрәк ермәниләри талейин үмидинә бурахырдылар. 

Әсрләрлә арзусунда олдуглары ермәни дөвләти 

йаратмаг идейаларыны ермәниләр йалныз Биринҹи Дүнйа 

мүһарибәси, Русийада чаризмин сүгуту вә совет 

һакимиййәтинин йаранмасы нәтиҹәсиндә әлдә едә 

билдиләр. 

70 иллик совет һакимиййәти илләриндә ермәниләр 

Москвада һакимиййәтдә олан өз сойдашларынын көмәйи 

илә әлдә етдикләри Азәрбайҹан әразиләринә мүнасибәтдә 

гаршыда гойдуглары мәгсәди ардыҹыллыгла һәйата кечирә 

билмишләр: 

1) Бүтүн васитә вә йоллардан истифадә едәрәк 

йаратдыглары Совет Ермәнистаны әразисиндә йашайан 

азәрбайҹанлылары сон нәфәринә гәдәр орадан говмаг; 

2) Азәрбайҹан торпаглары һесабына йаратдыглары 

ермәни дөвләтинин әразиләрини ҝенишләндирмәк, 

ермәниләрин дә иштирак етдийи Совет Иттифагы 

рәһбәрлийинин көмәйи, Азәрбайҹана рәһбәрлик едәнләрин 

бу ишдә лагейдлийи, чох вахт Азәрбайҹанда рәһбәр вәзи-

фәләрә сохулмуш ермәниләрин тәсири алтында олмалары 

бу ишдә ермәниләрә хүсуси имканлар йарадырды.  

Буна бариз сүбутлар 20-ҹи илләрдә Ермәнистанда 

Совет һакимиййәти гурулдугдан сонра Зәнҝәзуру вә диҝәр 

Азәрбайҹан торпагларыны әлә кечирән ермәниләр Дағлыг 

Гарабағы зәбт етмәйә мүвәффәг олмасалар да, она мухтар 
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вилайәт статусу вердирдиләр. Ҝәтирдийимиз чохлу 

фактлардан да ҝөрүндүйү кими Совет һакимиййәтинин 70 

или әрзиндә совет Ермәнистаны бир ҝүн дә олсун 

Азәрбайҹан торпагларыны әлә кечирмәк вә Ермәнистан 

ССР-дә йашайан азәрбайҹанлылары орадан говмаг сийа-

сәтиндән әл чәкмәмишдир. 

Хүсусилә Икинҹи Дүнйа мүһарибәсиндән сонра 

хариҹдә йашайан ермәниләрин Совет Ермәнистанына 

көчүрүлмәси барәсиндә И.Сталинин хейир-дуасыны алан 

ермәниләр бу саһәдә даһа да фәаллашдылар. Мүһарибәдән 

сонра онлар И.Сталиндән Дағлыг Гарабағ Мухтар 

Вилайәтини Ермәнистан ССР-ә бирләшдирмәйи хаһиш 

етдиләр. Буна наил ола билмәдикдә хариҹдән ҝәлән 

ермәниләри йерләшдирмәк ады илә 1948-1953-ҹү илләрдә 

Ермәнистан ССР-дә  йашайан 100 миндән йухары 

азәрбайҹанлы күтләви сурәтдә  Совет Азәрбайҹанынын 

Мил-Муған чөлләринә депортасийа олунду. 

Ермәниләрин бу сийасәтләринин мәнтиги давамы вә 

нәтиҹәси олараг 1985-ҹи илдә ССРИ-дә һакимиййәтә ҝәлән 

авантүрист М.Горбачовун бәднам “йенидәнгурма” 

сийасәтиндән мәһарәтлә истифадә етдиләр. 1988-ҹи илин 

февралында ДГМБ Халг Депутатлары Советинин сессийасы 

һәмин вилайәтин  Ермәнистан ССР-ә бирләшдирилмәси 

һаггындакы гәрарла узун илләрдән бәри һазырладыглары 

планларыны реаллашдырмаг үчүн сон һәмләйә кечәрәк, 

йаранмыш шәраитдән мәһарәтлә истифадә етдиләр. 

Ермәнистан ССР-дә йашайан азәрбайҹанлылары сон 

нәфәринә гәдәр өз әзәли торпагларындан күтләви сурәтдә 

говараг, Ермәнистаны ермәниләрдән ибарәт моно 

республикайа чевирдиләр. 

Јаранмыш шәраитдән истифадә едән ермәниләр 

әввәлҹә ССРИ, сонра исә Русийа Федерасийасы рәһбәрлийи 

вә ордусунун, һабелә хариҹдә йашайан ермәни диаспорунун 
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көмәйи илә өз ордусуну йарадан вә күлли мигдарда мәҹҹани 

силаһ вә ҹанлы гүввә әлдә едәрәк, Дағлыг Гарабағда 

Азәрбайҹан вә азәрбайҹанлылара гаршы әввәлҹә террор 

әмәлиййатларына, сонра исә ҝениш һәрби әмәлиййата 

кечәрәк, мухтар вилайәтин әразисиндәки азәрбайҹанлылары 

да сон нәфәринә гәдәр орадан говдулар. 

Бунунла кифайәтләнмәйән ермәни ордусу Дағлыг 

Гарабағ әтрафындакы әһалиси тамамилә 

азәрбайҹанлылардан ибарәт олан 7 району да ишғал 

етдиләр. Нәтиҹәдә онлар әразимизин 20%-ни ишғал едәрәк, 

1 милйона йахын сойдашларымызы гачгын вә көчкүн вәзий-

йәтә салараг, Хоҹалы фаҹиәсини төрәдирләр. 

Артыг 20 илдир ки, ермәниләр торпагларымызы ишғал 

алтында сахлайараг, сойдашларымызы гачгын вә көчкүн 

вәзиййәтдә йашамаға мәҹбур етмишләр. Ермәниләр 

тутдуглары торпагларын тәбии сәрвәтләрини вәһшиҹәсинә 

талан едир, еколоҝийамыза сағалмаз йаралар вурурлар. 

Бүтүн дүнйа, бейнәлхалг тәшкилатлар буну ҝөрүр, лакин бу 

ҝүнә гәдәр дә тәҹавүзкары өз ады илә адландырмыр. Бүтүн 

мәсәләләрин һәллини йалныз тәҹавүзкарла тәҹавүзә мәруз 

галанын үзәринә гойурлар вә сүлһ йолу илә һәлл етмәйә 

чалышырлар. Мәлумдур ки, тәҹавүзкар тутдуглары 

торпаглары һеч вахт хошлугла ҝери гайтармайаҹагдыр. 

Һәмин торпаглар йа бейнәлхалг тәшкилатларын тәзйиги вә 

йа мүһарибә йолу илә һәлл олуна биләр. Бурада башга йол 

йохдур. Мәсәләнин мүһарибә йолу илә һәллини истисна 

етмәклә бир даһа тәҹавүзкары дәстәкләйирләр. 
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БЫБЛЫОГРАФЫЈА 

Архив сәнәдләри  

 

1. АРДА: ф. 100, сий. 1, иш 791.  

2. АРДА: ф. 100, сий. 2, иш 791. 

3. АРДА: ф. 379, сий. 3, иш 73.  

4. АРДА: ф. 379, сий. 3, иш 2035. 

5. АРДА: ф. 411, сий. 9, иш 101. 

6. АРДА: ф. 411, сий. 9,  иш 601. 

7. АРДА: ф. 411, сий. 9, иш 734. 

8. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 21. 

9. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 67. 

10. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 77. 

11. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 78.   

12. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 106. 

13. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 163. 

14. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 209. 

15. АРДА: ф. 411, сий. 28, иш 734. 

16. АРДА: ф. 411, сий. 33, иш 112.  

17. АРДА: ф. 411, сий. 36, иш 81. 

18. АРДА: ф. 411, сий. 36, иш 139. 

19. АРДА: ф. 411, сий. 36, иш 203. 

20. АРДА: ф. 411, сий. 36, иш 227. 
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21. АРДА: ф. 411, сий. 36, иш 734. 

22. АРДА: ф. 894, сий. 7, иш 5. 

23. АРДА: ф. 894, сий. 7, иш 21. 

24. АРДА: ф. 894, сий. 7, иш 29а.  

25. АРДТА: ф. 484, сий. 1, иш 47. 

26. АРДТА: ф. 484, сий. 3, иш 4. 

27. АРДТА: ф. 484, сий. 3, иш 30. 

28. АРДТА: ф. 524, сий. 1, иш 57.  

29. АРДТА: ф. 524, сий. 1, иш 58. 

30. АРДА: ф. 894, сий. 10, иш 33.  

31. АРДА: ф. 894, сий. 10, иш 80. 

32. АРДА, ф. 895, сий. 1, иш 103.  

33. АРДА: ф. 895, сий. 1, иш 299.  

34. АРДА: ф. 895, сий. 1, иш 1299. 

35. АРДА: ф. 897, сий. 1, иш 24. 

36. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 1.  

37. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 6.  

38. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 54. 

39. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 161. 

40. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 184.  

41. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 202.  

42. АРДА: ф. 970, сий. 1, иш 41.  

43. АРДА: ф. 970, сий. 3, иш 4. 

44. АРДА: ф. 970, сий. 3, иш 151. 

45. АРДА: ф. 1052, сий. 2, иш 4. 

46. АРДА: ф. 1052, сий. 2, иш 34. 

47. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 5.  

48. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 8-10.  

49. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 49-65. 

50. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 85. 

51. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 87. 

52. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 95. 

53. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 95-98.  
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54. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 96. 

55. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 100. 

56. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 105. 

57. АРДА: ф. 1061, сий. 1, иш 108.  

58. АРДА: ф. 2898, сий. 1, иш 6.  

59. АРПИИССА: ф. 1, сий. 1, иш 24.  

60. АРПИИССА: ф. 1, сий. 33, иш 24. 

61. АРПИИССА: ф. 1, сий. 33, иш 27. 

62. АРПИИССА: ф. 1, сий. 74, иш 124.  

63. АРПИИССА: ф. 1, сий. 169, иш 249. 

64. АРПИИССА: ф. 1, сий. 231, иш 23.  

65. АРПИИССА: ф. 276, сий. 9, иш 1. 

66. АРПИИССА: ф. 277, сий. 2, иш 16. 

67. АРПИИССА: ф. 277, сий. 2, иш 27.  

68. АРПИИССА: ф. 609, сий. 1, иш 71. 

69. АРПИИССА: сий. 222, иш 48. 

70. РФДТА: ф. 821, сий. 7, иш 290. 

 

 

Азәрбайҹан дилиндә 

 

71. Азәрбайҹан Халг Ҹүмһуриййәти Парламенти. 

Стенографик һесабатлар. Бакы, 1998, ЫЫ ҹилд.  

72. Азәрбайҹан” гәзети, АДР, 1918-1920-ҹи илләр.  

73. Азәрбайҹан” гәзети, Азәрбайҹан Республикасы, 1991-

2010-ҹу илләр.  

74. Азәрбайҹанлыларын Ермәнистан әразисиндәки тарихи-

етник торпагларындан депортасийасы.  

75. Депортасийа” (Н.Туси адына АДПУ-дә 

азәрбайҹанлыларын депортасийасына һәср олунмуш 

конфрансын материаллары). Бакы, 1998.  

76. Ермәни комитәләри (1891-1895). Анкара, 2001. 

77. Ермәнистан азәрбайҹанлыларынын тарихи 



Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ərazi iddiaları,  

soyqırımları və deportasiyalar      

 
- 167 - 

ҹоғрафийасы. Бакы, 1995.  

78. Әлийев Һ.Ә. Мүстәгиллик йолу (сечилмиш фикирләри). 

Бакы, 1997.  

79. Әсәдов С. Өмүр йаддашы // Дидәрҝинләр. Бакы, 1990. 

80. Әсли Азәрбайҹан Республикасы Назирләр Кабинетинин 

ҹари архивиндә сахланылыр. ЫЫ. Китаб. 

81. Әсли Азәрбайҹан Республикасы Назирләр Кабинетинин 

ҹари архивиндә сахланылыр. ХЫЫ китаб. 

82. Ҝеғемйантс Т. Ермәни һәрәкатынын тарихи. Бакы, 1919.  

83. Һаҹыйев Н. Дағлыг Гарабағын тарихиндән сәнәдләр. 

Бакы, 2005.  

84. Һәбиб Рәһим оғлу. Силинмәз изләр, сағалмаз йаралар. 

Бакы, 1993.  

85. Халг гәзети, Азәрбайҹан Республикасы, мүхтәлиф 

илләр. 

86. “Коммунист” гәз., Азәрбайҹан ССР,  мүхтәлиф илләр. 

87. Мәммәд Оруҹ. Көчүрүлмә. Бакы, Ҝәнҹлик, 1992.  

88. Мәммәдова Һ. Хоҹалы: Өлүмә мәһкум оланлар вә 

шаһидләр. Бакы, 2006. 

89. Мир Мөһсүн Нәвваб. 1905-1906-ҹы илләрдә ермәни-

мүсәлман давасы. Бакы, 1993. 

90. Мурадзадә М. Март һадисейи әлимәси. Бакы, 1996.  

91. Мусайев И. Азәрбайҹанын Нахчыван вә Зәнҝәзур 

бөлҝәләриндә сийаси вәзиййәт вә хариҹи дөвләтләрин 

сийасәти (1917-1921). Бакы, 1998. 

92. Ордубади М.С. Ганлы илләр. Бакы, 1991.  

93. Русийанын Ван вә Әрзурумдакы баш консулу 

В.Майевскинин хатирәләри. Бакы, 1994. 

94. Сталин И. Әсәрләри. 4 ҹилд. 

95. Шаумйан С. Сечилмиш әсәрләри, 2-ҹи ҹилд. Бакы, 1978.  
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Рус дилиндә 

 

96. “Азербайджан” гәз., АДР, мүхтәлиф илләр.  

97. Акты Кавказской Археографической комиссии. Т. ЫВ, 

Тифлис, 1870.  

98. Армянский геноцид: миф и реальность. Баку, 1992.  

99. «Бакинский рабочий» гәз., мүхтәлиф илләр. 

100. Большая Советская Энциклопедия. М., 1926, т. ЫЫЫ.   

101. Буниятов Зия. Почему Сумгаит? // История 

Азербайджана по документам и публикациям. Баку, 

1990. 

102. Всеподданейший отчет о произведенной в 1905 году по 

высочайшему повелению сенатором Кузминским 

ревизии города Баку и Бакинской губернии. 1905. 

103. Глинка С. Описание переселения армян аддербиджан-

ских в пределы России. М., 1831. 

104. Дашнаки (из материалов департамента полиции). Баку, 

1990. 

105. «Известия» гәз., мүхтәлиф илләр. 

106. К истории образования Нагорно-Карабахской Авто-

номной области Азербаджанской ССР (документы и 

материалы). Баку, 1990.  

107. Кавказский календарь на 1886. Тифлис, Типографія 

Канц. Главноначальств. гражданск. частью на Кавказе, 

1885. 

108. Кавказский календарь на 1897, Тифлис, Типографія 

Грузинскаго Издательскаго Товарищества и М. 

Шарадзе, 1896. 

109. Кавказский календарь на 1917. Тифлис, Типографія 

Канцелярии Наместника Е.И.В. на Кавказе, 1916.  

110. «Коммунист» (рус дилиндә), Азәрбайҹан ССР, 

мүхтәлиф илләр. 

111. «Коммунист» (Ереван), Армянская ССР, мүхтәлиф 
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илләр.  

112. «Комсомольская правда» гәз., мүхтәлиф илләр. 

113. Маевский В.М. Армяно-татарская смута на Кавказе как 

один из фазисов армянского вопроса. Баку, 1993. 

114. «Наше знамя» гәз., 26 ийул, 1918-ҹи ил. 

115. Орджоникидзе К.Г. Статьи и речи. Т. Ы. М., 1956. 

116. «Отечественные Архивы» жур. 1995, № 3. 

117. Помпеев Ю. Кровавый омут Карабаха. Баку, 1992. 

118. «Правда» гәзети, мүхтәлиф илләр. 

119. Собрание актов, относящихся к образованию истории 

Армянского народа, ч. Ы, 1829. 

120. События вокруг НКАО в кривом зеркале фальсифика-

торов (Сборник материалов). Баку, 1989. 

121. «Советский Карабах” гәзети, мүхтәлиф илләр. 

122. Тагиев Ф.А. История города Баку в первой половине 

ХЫХ века (1806-1859). Баку, 1999.  

123. Шавров Н. Новая угроза русскому делу в Закавказье. 

Предстоящая распродажа Мугани инородцам. Санкт-

Петербург, 1911. 

124. Шопен И. Исторический памятник состояния 

Армянской области в эпоху ее присоединения к 

Российской империи. Санкт-Петербург, 1952.  

125. Шубинский П.П. Убийство князя М.А.Накашидзе (из 

воспоминаний очевидца) // Азәрбайҹан Тарихи Музейи 

– 80. Бакы, 2001. 
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