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Məjburən erməniləşdirmə - 2009
Kitab «Qarabağ Abidələri Tariximizin əbədi yaddaşıdır» layihəsi çərçivəsində, Azərbayjan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri –
Hökumət Təşkilatlarına Dövlət dəstəyəyi Şurasının vəsaiti hesabına çap edilmişdir.
Kitabda toplanan materiallar, əslində Azərbaycan torpaqlarının xarici dövlətlərin vasitəsi ilə necə erməniləşdirildiyindən bəhs edir.
Müəllif Azərbaycan torpaqlarında illərdən bəri davam edən, erməniləşdirilmə, məskunlaşdırılma, etnik təmizləmə, deportasiya,
soyqırım və bu tipli digər hadisələr və kateqoriyalar haqqında öz fikirlərini qısa lakonik şəkildə ifadə etməyi və əsaslandırmağı
bacarmışdır. Ermənilərin kimliyi, mədəniyyəti, məşğuliyyəti, onların Cənubi Qafqazda yerləşdirilməsinin səbəbləri çox sadə və aydın
şəkildə izah edilir.
Принудительная арменизация – 2009
Книга напечатана по проектом Карабахские памятники-вечная память истории
за счет средств Совета Государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской
Республики.
Материалы, использованные в книге, повествуют о том, как по сути дела были арменизированы территории Азербайджана
посредством иностранных государств. Автору удалось в сжатой, лаконичной форме выразить и обосновать свои мысли,
касающиеся арменизации, заселения, этнической чистки, депортации, геноцида и тому подобных явлений, происходящих
в течение долгих лет на Азербайджанских землях. Очень доходчиво и ясно излагаются такие вопросы, как происхождение
армян, их культура, занятия, причины их заселения на Южном Кавказе.
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Ön söz
Kitabda toplanan materiallar, əslində Azərbaycan torpaqlarının xarici dövlətlərin vasitəsi ilə
necə erməniləşdirildiyindən bəhs edir. Müəllif Azərbaycan torpaqlarında illərdən bəri davam
edən, erməniləşdirilmə, məskunlaşdırılma, etnik təmizləmə, deportasiya, soyqırım və bu tipli digər hadisələr və kateqoriyalar haqqında öz fikirlərini qısa lakonik şəkildə ifadə etməyi və
əsaslandırmağı bacarmışdır. Ermənilərin kimliyi, mədəniyyəti, məşğuliyyəti, onların Cənubi Qafqazda yerləşdirilməsinin səbəbləri çox sadə və aydın şəkildə izah edilir.
Kitabda erməni – türk münasibətlərinə xüsusi önəm verilir. Göstərilir ki, uzun illər Türk
dövlətlərinin tərkibində yaşayan və burada firəvanlıq tapan ermənilər, zaman – zaman müxtəlif
dövlətlərin təsiri ilə türk millətinə və dövlətinə qarşı böyük xəyanətlər etdiblər. Yalnız bir neçə
xarici dövlətə rahatlıq gətirən Türkiyənin daxilindəki erməni xəyanətləri uzun – uzadı davam
edərək, axırda erməniləri türklərə qarşı əbədi düşmənçiliyə sövq etmişdir. Qonşu xalqlara qarşı kin, ədavət və düşmənçiliyin daha çox erməni xalqına ziyan gətirdiyini bəyan edən bir çox
mütərəqqi fikirli erməni ziyalıları, müxtəlif dövrlərdə ermənilərin bu siyasətlərini yetərincə tənqid
ediblər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, erməni siyasətində erməni – türk münasibətlərindəki
ədavət və düşmənçilik hissləri tam aradan qaldırılmamışdır.
Müəllifin qənaətinə görə Azərbaycan ərazilərinin erməniləşdirilməsi 1828-ci ildən başlanır.
Əslində müəllifin bu qənaəti o dövrün reallıqları ilə uyğunluq təşkil edir. Belə ki, Qafqazda hərbi
əməliyyat aparan rus qoşunlarının baş komandanı İ.F.Paşkeviç hələ Rusiya ilə İran arasında gedən
müharibə başa çatmamış, yəni 6 Oktyabr 1827 – ci ildə İrəvan şəhərində rus idarə sisteminin
tətbiqinə başladı, o «müvəqqəti idarə» təşkil etdi. İdarə üç üzvdən ibarət idi: general – leytinant Karasovski, N.Astaraketsi və İrəvan qalasının komendantı podpolkovnik Borodin. Rusların
tədqiqat xarakterli «müvəqqəti idarə» sistemi eyni zamanda Naxçıvan xanlığının ərazilərini də
əhatə edirdi.
Bu hadisədən təqribən bir il sonra, yəni 10 Fevral 1828 – ci ildə Rusiya – İran arasında Türkmənçay
sülh müqaviləsi bağlandıqdan sonra Naxçıvan və İrəvan xanlıqlarının idarəçiliyi dəyişdirildi. Belə
ki, 21 Mart 1828 – ci ildə rus çarı birinci Nikolayın 1825 – 55 saylı sərəncamı ilə həmin xanlıqlar
əsasında «erməni vilayəti» yaradıldı. Bununlada Azərbaycan ərazilərində gələcəkdə bir erməni
dövlətinin yaradılmasının əsası qoyularaq, bu torpaqlarda ermənilərin məskunlaşdırılmasına,
azərbaycanlılara qarşı soyqırımların və qırğınların başlanmasına start verildi.
Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini etnik təmizləməyə məruz qoyan ermənilər eyni
zamanda bu ərazilərdə yaşayan Azərbaycan mədəniyyətinin erməniləşdirilməsinə başladılar. Bu
barədə kitabda önəmli faktlar erməni və rus tarixçilərindən gətirilən çoxlu maraqlı sitatlar vardır.
Odur ki bu kitabın ictimaiyyətin xüsusi marağına səbəb olacağına əminəm.
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Вступительное слово
Материалы, использованные в книге, повествуют о том, как по сути дела были
арменизированы территории Азербайджана посредством иностранных государств.
Автору удалось в сжатой, лаконичной форме выразить и обосновать свои мысли,
касающиеся арменизации, заселения, этнической чистки, депортации, геноцида и тому
подобных явлений, происходящих в течение долгих лет на Азербайджанских землях.
Очень доходчиво и ясно излагаются такие вопросы, как происхождение армян, их
культура, занятия, причины их заселения на Южном Кавказе.
В книге особое внимание уделяется армяно-тюркским отношениям. Указывается,
что армяне, жившие в благоденствии в течение продолжительного времени в составе
тюркских государств, время от времени под воздействием различных иностранных стран
проявляли коварство, измену в отношении тюркской нации, тюркского государства. Это
коварство армян, которое было на руку лишь нескольким иностранным государствам,
впоследствии при их поддержке обернулось открытой враждой против тюрков. Многие
прогрессивно мыслящие армянские интеллигенты подвергали критике эту политику,
основанную на вражде и ненависти к соседним народам, которая приносила больше
вреда самому армянскому народу. Но, несмотря на все это, в проводимой армянами
политике эта враждебная позиция все еще полностью не устранена.
По мнению автора, арменизация Азербайджанских территорий начата с 1828го года. Этот вывод автора действительно соответствует реалиям того времени.
Так, главнокомандующий русскими войсками на Южном Кавказе И.Ф.Паскевич
еще до завершения русско-иранской войны, то есть 6-го октября 1827-го года,
начал применять в городе Ираване русскую систему руководства, организовав там
“временное управление”. Эта организация состояла из трех членов: генерал-лейтенанта
Карасовского, Н.Астаракетси и коменданта Ираванской крепости подполковника
Бородина. Система “временного управления” России, носящая исследовательский
характер, в то же время охватывала и территорию Нахичеванского ханства.
Приблизительно через год после этого, то есть после заключения 10-го февраля
1828-го года Туркменчайского мирного договора между Россией и Ираном, сменилось
управление Нахичеванским и Ираванским ханствами. Так, 21-го марта 1828-го года по
распоряжению 1825-55 русского царя Николая I на основе этих ханств была создана
“армянская область”. Тем самым, вместе с заложением основы для создания в будущем
армянского государства, был дан старт заселению на этих территориях армян, началу
геноцида и массового уничтожения азербайджанцев.
Армяне, подвергшие этнической чистке большой части территории Азербайджана,
в то же время начали арменизировать культуру живущего на этой территории
азербайджанского народа. Об этом в книге приведены убедительные факты, а
также множество цитат из произведений русских и армянских историков. Уверен, что
общественность проявит особый интерес к этой книге.
Агдере-Азербайджан. Памятник воздвигнут в 1978 году (тогда еще в Мардакертском
районе НКАО Азербайджанской ССР) в честь 150 летия переселения армян из северных
районов Ирана в Карабахское ханство Азербайджана. Как видно надпись с памятника
был снесен самими армянами с целью скрыть этот факт.
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Məcburən erməniləşdirilmə.
Cənubi Qafqaz ərazilərinin xüsusi ilə Azərbaycan torpaqlarının məcburi surətdə
erməniləşdirilməsi, ruslar tərəfindən düşünülmüş və əsası 1828 – ci ildə elə rusların
özləri tərəfindən qoyulmuş tarixi termindir. Azərbaycan ərazilərin erməniləşdirilmə
daha sürətli prosesi, XlX əsrin əvvəllərindən rusların təşəbbüsü və maliyə dəstəyi
ilə başlayaraq bu günümüzə qədər «müvəffəqiyyətlə» həyata keçirilməkdə davam edir. Azərbaycan torpaqlarının erməniləşdirilməsi, ərazilərin zəbt edilməsi,
mənimsənilməsi, əhalinin etnik təmizləmə siyasəti ilə bərabər aparıldığından indi
artıq işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində bir nəfər də olsun azərbaycanlı qalmamışdır. Məhz bu səbəblərdən də Azərbaycanın coğrafi ərazisi,1813-ci il məlumatına
əsasən 410 min kv.km olduğu halda, bu ərazilər ermənilər tərəfindən mənimsənilərək
1991-ci il məlumatına əsasən artıq 86,6 min.kv.km-ə çatdırıldı.

Erməniləşdirilmə:

– Azərbaycan torpaqlarının dini, etnik, siyasi, mədəni, coğrafi və tarixi baxımdan
rusların təhriki və iştirakı ilə zorla dəyişdirilərək ermənilərə bağışlanmasını təmin
etmək, Azərbaycan ərazilərini erməni milləti üçün əbədiləşdirmək və eyni zamanda
bu torpaqların erməni millətinə məxsusluğunu «sübut» etmək üçün müxtəlif uydurma «sübutlar», «dəlillər» toplayaraq beynəlxalq təşkilatları inandırmaq üçün məqsədli
şəkildə davamlı təbliğat kampaniyası aparmaq,öz torpaqlarını və əmlaklarını xoşluqla ermənilərə təslim etmədikdə əsgəri qüvvələrin, və eyni zamanda separatçı,
terrorçu, krimnal təyənatlı silahlı dəstələrin köməyi ilə öz ərazilərindən zorla qovulmasını həyata keçirən zorakı aksiyadır.
Ermənilər bu çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün hətta müxtəlif ölkələrin
arxivlərindəki bununla bağlı sənədlərini, eləcədə tarixi məlumatları və yazılı mənbələri
ya tamamilə məhv edir ya da formalarını dəyişdirərək erməniləşdirirlər. 1828-ci ildə
rus çarı I Nikolayın fərmanı ilə Alban kilsəsini ermənilərə tabe etdirildikdən dərhal
sonra, ermənilər albanlara məxsus abidələri, erməni abidələri olduğunu elan etdilər.
Onlar eyni zamanda alban dövrü yazılı məlumatlarını da erməni dilinə tərcümə
edərək, materialların əslini məhv etməyə başladılar. Eyni fəlakət Moisey Kalankatuklunun «Alban tarixi» kitabının da başına gətirildi. Belə ki, müəllifin ana dilində
yazılan bu kitab, M.Kalankatuklunun öz dilində deyil, ermənilər tərəfindən erməni
dilinə tərcümə edilərək indi bizə yalız erməni dilində gəlib çatmışdır. Ermənilərin
bu oğurluqları erməni millətindən olanların bütün təbəqələrini əhatə edərək, hətta
dövrümüzə qədər davam edərək, Azərbaycanın dövlət orqanlarında ermənilərin
yüksək vəzifə tutmuş şəxslərini də əhatə etmişdir.
2009-cu ilin mart ayında Ermənistanın «Qospirint» nəşriyyatı tərəfindən ingilis,
rus və erməni dillərində Şagen Mıkırtıçyan və Şors Davityan adlı erməni müəllifləri
tərəfindən buraxılan «Şuşa: şəhərin faciəli həyatı» kitabının «Fon Şuşi v fotoprizra8

Принудительная арменизация.
Арменизация Южного Кавказа, в особенности принудительная арменизация
азербайджанских земель, была продумана и осуществлена со стороны русских.
Основа ее была заложена в 1898 году и слово «арменизация» употребляется теперь как исторический термин. Процесс арменизации азербайджанской территории был начат в начале 19 в. по инициативе и поддержке России и успешно
проводится в жизнь по сей день. Арменизация азербайджанских земель, ввиду
проведения ее в жизнь наряду с разделением и оккупацией территории, этнической чисткой населения,привело к тому, что географическая территория Азербайджана из-за ее сокращения была доведено к до 86,6 тыс.кв. км., в то время
как по данным 1813-го г. она составляла 410 тыс. кв. км.

Арменизация:

- проведение арменизации в жизнь означает обеспечение передачи азербайджанских земель армянам путем насильственного изменения наименований
существующих на территории Азербайджана различных географических местностей, культовых, исторических, культурных памятников и накоплением различных вымышленных «доказательств», «доводов», стремление убедить международную общественность в «принадлежности» этих земель армянам, проведение
по этому поводу продолжительной агитационной кампании, в случаях отказа от
добровольной сдачи людей своих земель, имущества насильственное изгнание
их из своих домов.
Для проведения в жизнь этой грязной операции армяне либо уничтожают архивные документы, писменные источники или, изменяя их форму, арменизируют
их. В 1828 г. по указу русского царя Николая 1 Албанская церковь была передана в подчинение армян, и после этого они возвестили, что принадлежащие
албанцам памятники якобы принадлежат им (для этого письменная литература
была переведена на армянский язык и уничтожены оригиналы документов). Та
же участь постигла книгу Моисея Каланкатуки «История Албании».Эта книга написана на родном языке автора, но дошла до нас только на армянском языке в
армянском переводе. Армяне, продолжают эту «деятельность» вплоть до нашего
времени, ею занимались и высокодолжностные армянские лица в Азербайджане
в период существования бывшего СССР.
В марте 2009-го года в четвертой главе выпущенной на английском и армянском языках книге армянских авторов Шагена Мкртычяна и Щорса Давидяна
«Шуша:трагическая жизнь города», которая называется «Фон Шуши в фотографиях», отмечается, что связанные с Нагорным Карабахом многие архивные документы и фотографии были похищены одно время работавшим секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Азербайджана Левоном Мирзояном
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Депортация.
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kax» adlanan dördüncü fəslində qeyd edilir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı 1922-ci ilə
aid bir çox arxiv sənədləri və fotoşəkilər, bir zamanlar Azərbaycanın Komunnist
Partiyası Mərkəzi komitəsinin katibi işləmiş Levon Mirzoyan tərəfindən oğurlanaraq Ermənistana ötürülmüşdür. Eləcədə Zaqafqaziya Fedarasiyası, Mərkəzi
İcraiyyə Komitəsinin təşəbbüsü ilə arxiv üçün lentə alınmış, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin coğrafi ərazilərinin və tarixi yerlərinin əks olunduğu materialları 1980-ci ildə Marksizm – Leninizm İnstitutunun Bakı filialının kitabxana müdiri
işləmiş Nina Abqorovna Manqasaryan tərəfindən oğurlanaraq müxtəlif yerlərdə
gizlədilmiş, 10 il sonra yəni 1990-cı ildə Ermənistanın müvafiq orqanlarına təhvil
verilmişdir.
İndiki Ermənistanın xeyrinə bu cür oğurluqların və digər aksiyanın «uğurla»
həyata keçirilməsini strateji cəhətdən yüksək qiymətləndirən imperiyapərəst ideoloqlar, Azərbaycan ərazilərinin erməniləşdirilməsini reallaşdırmaq və bu əraziləri
ermənilərə təslim etmək üçün aşağıdakı adları çəkilən zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsini həmişə vacib hesab edirdilər.

Məskunlaşdırılma:

- Azərbaycanlılar tərəfindən məskunlaşdırılma, qabaqcadan müəyyən edilmiş
münbit, strateji cəhətdən əlverişli, bol təbii resurslara malik Azərbaycan torpaqlarında kompak şəkildə ermənilərin məskunlaşdırılması kimi başa düşülür;
Məskunlaşdırılma 1828-ci ildən başlayaraq, həmişə Rus İmperiya siyasətinin
vacib aspektlərindən sayılmışdır. Bu prosesin başlandığı ilk illərdə, bu prosesin icra olunmasına rus dövlətinin böyük miqdarda maaliyə vəsaiti və əsgəri
qüvvələri cəlb edilmişdi. Məskunlaşdırılma prosesi zamanı, bir çox hallarda öz
evlərini və əmlaklarını könüllü olaraq ermənilərə təslim etməyən azərbaycanlıların
öldürülməsi və zorla evlərindən qovulması üçün xüsusi göstəriş verilmişdi. Gizli erməni – rus razılaşmasına əsasən hətta ən adi erməni millətindən olanların belə azərbaycanlıların əmlakını əlindən almaq, zor tətbiq edərək yaşadığı
ərazidən qovmaq və öldürmək hüqları var idi. Bu siyasət az sonra Cənubi Qafqazda Erməni Seperatizminin və Erməni Terrorunun daha da güclənməsinə və inkişaf
etdirilməsinə gətirib çıxardı.
1918 – 1920 – ci illərdə Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin məskunlaşdırılmasını
müşahidə edən erməni tarixçisi A.A.Lalayan bu prosesin necə baş verdiyini bu cür
təsvir edərək yazırdı: «…türk qadınlarının və uşaqlarının, qocaların və yeniyetmələrin
məhv edilməsində daşnak dəstələri maksimum şücaət göstərirdilər. Erməni daşnak dəstələrinin ələ keçirdiyi Azərbaycan kəndləri canlı insanlardan azad olunur
və eybəcərləşdirilmiş meyidlərlə dolu xarabalığa çevirilirdi».
Məskunlaşdırma siyasəti, 1828 – ci ildə Rusiya – İran müharibəsindən sonra,
Rusiya və İran arasında Türkmənçayda bağlanan sülh müqaviləsindən və Rusiyanın İran və Rusiya sərhədləri arasında bir xristian dövlətinin yaradılması ideyasından sonra meydana gəlmişdi. Məskunlaşdırma siyasəti həmişə Rusiyanın
Dövlət vəsaiti və hərbi qüdrəti hesabına həyata keçirilmişdi. Rusiyanın Cənubi
Qafqazda ilk məskunlaşdırma siyasəti, Rusiya – İran müharibəsindən sonra, İranla Rusiya arasında 1828 –ci ildə bölüşdürülən Azərbaycan torpaqları üzərində
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и переданы в Армению. Также снятые для архива по инициативе Закавказской
федерации Центрального Исполнительного Комитета материалы, изображающие
географические территории и исторические места Нагорно-Карабахской автономной области,были похищены работавшей в 1980 г. заведующей библиотекой Бакинского филиала института Марксизма-Ленинизма Ниной Абгоровной Мангасарян и укрыты в различных местах. Через 10 лет, то есть в 1990 г. они были сданы
в соответствующие органы Армении.
Идеологи империализма, высоко оценивающие со стратегической точки зрения успешное проведение в жизнь таких похищений и других акций, считают
нужным проведение в жизнь нижеследующих важных мероприятий для реализации арменизации азербайджанских территорий.

Заселение:

Компактное заселение армян в заранее установленных местах, имеющих плодородные, со стратегической точки зрения выгодные земли, обладающих богатыми природными ресурсами Азербайджане.
Ввиду того, что это заселение являлось важным аспектом русской
империи,проведению этого процесса было привлечено большое количество финансовых средств и вооруженных сил. Во время процесса заселения в отношении добровольно не сдавших армянам дома и имущество азербайджанцев было
дано указание об убийстве и изгнаний их из своих домов. На основе армянскороссийского договора любой арменин имел право отнимать имущество азербайджанцев, насильно изгонять из своих территорий,убивать их. Это политика
немного позднее привела к расцвету Армянского Сеператизма и Армянского Терроризма.
В 1918-1920 г. армянский историк А.А.Лалаян, наблюдавший заселение армян
на территории Азербайджана. писал: «Дашнакские отряды проявляли доблесть
в уничтожении тюркских женшин и детей, стариков и подростков. Азербайджанские деревни превратились в развалины, перополненные изуродованными трупами».
Политика заселения начала осуществляться после подписания в 1828г. Туркменчайского мирного договора, завершившего окончание русско-иранской
войны, которая вызвала появление идеи христианского государства на русскоиранской границе. Политика заселения всегда проводилась в жизнь за счет
средств и военной мощи Российского государства. Впервые политика заселения
Россией Южного Кавказа начала осуществлятся после русско-иранской войны на
территории Азербайджана, разделенной между этими государствами. Об этом
русский историк Н.И.Шавров в своем произведении «Опасность русскому делу в
Закавказье» писал:
«В последующие два года после войны 1826-1828г г. то есть с 1828-го по 1830г,
в Закавказье было переселено 40 тыс. иранских армян, 84600 армян из Турции, и
они были размещены на облюбованных армянами самых лучших землях Елизаветпольской и Ираванской губерний.
Эту истину еще раз подтверждает изданный в 1986г. Ереванским Университе13

gerçəkləşdirilmişdir. Bu barədə rus tarixçisi N.İ.Şavrov özünün «Zaqafqaziyada rus
işinə təhlükə» adlı əsərində yazırdı:
– «1826-1828-ci illər müharibəsindən sonrakı iki ildə yəni 1828-ci ildən 1830-cu
ilədək Zaqafqaziyaya İranın Xoy, Səlmas və Marağa əyalətlərindən 40 min erməni və
eləcədə 84.600 Türkiyə ermənisi köçürülmüşdür və onlar erməni millətinin az yaşadığı
Yelizavetopolun və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı torpaqlarında yerləşdirilmişdir».
Bu həqiqəti 1986-cı ildə Yerevan Dövlət Universitetinin nəşr etdirdiyi çox cilidlik
«Ermənistan və ətraf rayonların toponim lüğəti» kitabı bir daha təsdiq edir. Orada
göstərilir ki, Ermənistan ərazisindəki, erməni kəndlərinin 70%-dən çoxunda «əvvəlki
sakinlər 1828-1829-cu illərdə Türkiyə və İrandan gəlmiş mühacirlərdir».
Rus siyasətçiləri içərisində Cənubi Qafqazın erməniləşdirilməsinə qarşı çıxanlar da
var idi. O dövrdə, Şavrov Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı müstəmləkəçilik siyasətində
ermənilərdən istifadə edilməsinə etiraz olaraq yazırdı:
– «biz müstəmləkəçilik fəaliyyətimizə Zaqafqaziyada rusların deyil bizə yad olan
bir millətin yerləşdirilməsindən başladıq… Onları həmçinin Tiflis quberniyasının Borçalı, Axıska və Axilkələk qəzalarında yerləşdirdik… Nəzərə almaq lazımdır ki, 124 min
rəsmi köçürülən ermənilərlə yanaşı, qeyri-rəsmi şəkildə köçənlər də çox olmuşdur
və ümumiyyətlə, köçənlərin sayı 200 min nəfərdən xeyli artıqdır».
1890-cı illərdə Türkiyədə baş verən erməni üsyanları nəticəsində daha 400 minə
yaxın erməni bu ərazilərə köçüb gəlmişdi. N.Şavrov daha sonra qeyd edirdi ki, XX
əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada yaşayan bir milyon üçyüz min erməni əhalinin bir
milyonu yerli əhali deyil, rusların vasitəsi ilə məskunlaşdırılanlardır.

Dini fanatizmin dövlət siyasətinə istiqamətləndirilməsi:

- ermənilər XIX əsrin ortalarına qədər dünyanın müxtəlif ərazilərində kiçik qruplarla pərakəndə şəkildə səyyari həyat tərzi keçirərək din rəhbərləri tərəfindən idarə
olunurdular. Lap qədim zamanlardan ermənilərdə öz din rəhbərlərinə və dinə qarşı
böyük etiqad, itaət və köləlik hissi çox güclü şəkildə formalaşmışdı.
Sonralar yaradılan erməni dini məbədlərində gənc qızların fahişəliyə verilməsi və
bu fahişələrdən gələcəkdə erməni siyasətinin həyata keçirilməsində eləcədə digər
xalqların və millətlərin fiziki cəhətdən erməniləşdirilməsi işlərində istifadə edilməsi
həyata keçirilməyə baladı. Erməni keşişlərinin bu ideyası bütün təbəqədən olan
erməniləri, erməni din xadimlərinin apardığı bu siyasətə qarşı marağını daha da
artırmışdı. Erməni din xadimləri fahişəliyi müqəddəs bir peşə hesab etdiklərindən,
bundan erməni millətinin faydalanması üçün çox ciddi şəkildə çalışırdılar. Bu barədə
görkəmli alim Strabon öz əsərlərində Anait məbədinə erməni qul və kənizlərinin
fahişəliyə verilməsi adəti haqqında məlumat verirdi. O, xalqın hətta ən varlılarının
belə öz qızlarını nikaha verməzdən əvvəl uzun müddət müqəddəs fahişəlik peşəsi
ilə məşğul olmaq üçün məbədlərə verilməsi adətlərini təsvir edirdi.
Strabonun bu fikrlərini erməni alimi A.Perixanyan da öz növbəsində təsdiq edərək
yazır ki, o zamankı «məbəd fahişəliyi – əyanlardan tutmuş qullaradək cəmiyyətin
bütün təbəqələrinin iştirak etdiyi bir mərasim qaydası idi».
Erməni xarakterinə yaxşı bələd olan ruslar, ermənilərdən XIX əsrin əvvəllərində
öz imperiya siyasətlərinin həyata keçirilməsində istifadə etmək üçün, erməni din
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том многотомный «Словарь топонимов Армении и прилегающих районов». Там
указывается, что «прежние жители свыше 70-ти % армянских деревень на территории Армении являются эмигрантами из Турции и Ирана». Среди русских политиков были и те,которые выступали против арменизации Южного Кавказа.
В тот период Шавров в знак протеста против использования армян в колониальной политике России на Южном Кавказе писал: «мы начали свою колониальнию политику с заселения в Закавказе не русских, а представителей чужой для
нас национальности. Они также были размещены в Борчалинском, Ахысском и
Ахалкалакском уездах Тифлисской губернии. Нужно учесть, что среди официально переселенных 124 тыс. жителей было много неофициально переселенных и,
вообще,число переселенных намного превышает 200 тыс. жителей.
В 1890г. в результате происшедших в Турции мятежей еще около 400 тыс. армян переселились на эти территории.Н.Шавров впоследствии писал, что из одного миллиона и трехсот тысяч армян, проживаюших в Закавказье, один миллион
составляют не местные, а заселенные посредством русских жители.

Возведение религиозного фанатизма на уровень государственной
политики

–армяне до середины 19 в. вели блуждаюший образ жизни в виде маленьких
групп на различных территориях мира и управлялись духовными лицами. Среди
них очень прочно сформировалась вера в религию, чувство покорности к духовным лицам. Использование в армянских храмах молодых девушек как проституток в условиях проведения в жизнь армянской политики еще более повысило
интерес простых армян к духовным лицам.
Выдающийся историк Страбон в своем произведении сообщал о передаче в
Анаитский храм армянских рабов и служанок. Он описывал обычай передачи
самыми зажиточными людьми своих дочерей для занятия ими «священной»
профессией проституции. Подтверждая это высказывание, армянский ученый
А.Периханян писал, что «в то время проституция в храмах являлась для представителей всех слоев общества обрядовым обычаем».
Русские, хорошо знакомые с армянским характером, с целью использования
армян в проведении в жизнь своей имперской политики воспользовались этим
фактором, то есть начали добиваться его направленности на имперскую политику России.
Россия приняла обязательство: в случае поддержки армянами русской политики на Южном Кавказе, в Иране, Турции способствовать созданию армянского
государства. Это обязательство имело большое значение в с ближении русско
–армянских отношений. Даже многие армянские религиозные фанаты не только
не уклонялись от превращения их в жертву русской национальной политики, но
даже считали это делом чести для себя.
В 1914г.армяне, желающие извлечь выгоду из русско-армянских связей,выразили
желание создать государство «Западная Турция» в 6-ти областях Турции. 20-го
декабря,во время визита царя Николая II на место сражения,состоялась встреча
его с армянским католикосом Геворком, которая продолжалась 15 мин.
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xadimlərinin fəaliyyətindən yararlanmağa yəni erməni dini fanatizminin rus imperiya siyasətinə istiqamətləndirilməsinə başladılar.
Öz siyasətlərini həyata keçirmək üçün ruslar, daima erməniləri şirnikləndirir onlara maddi və mənəvi yardımlar göstərirdilər. Birinci dünya müharibəsi ərəfəsində
mürəkkəb vəziyyətdən qalibiyyətlə çıxmaq istəyən rusiya, ermənilərin Cənubi Qafqazda, İranda və Türkiyədə rusiya siyasətini müdafiə edəcəkləri halda, bir erməni
dövlətinin yaradılması haqqında ermənilər qarşısında öhtəlik götürdülər. Bu öhtəlik
rus erməni münasibətlərinin yaxınlaşmasına, eləcədə rusiyayla düşmən mövqedə
olan Türkiyə dövlətinin daxildən zəiflətmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Hətta bir çox erməni din xadimləri bunun müqabilində özlərini rus siyasətinin qurbanlarına çevirməkdən nəinki çəkinmirdilər eyni zamanda bunu özləri üçün şərəf işi
hesab edirdilər.
1914-cü il rus-türk müharibəsi ərəfəsində mürəkkəb vəziyyətdən faydalanmaq
istəyən ermənilər, rusların köməyi ilə Türkiyəni daxildən parçalayaraq,bu dövlətin
6 vilayətini birləşdirib, Türkiyə torpaqları üzərində «Ermənistan» dövləti yaratmaq
istəyirdilər. O zaman Türkiyə ilə cəbhədə vəziyyətlə şəxsən tanış olmaq üçün 1914cü il dekabırın 20-də rus çarı II Nikolay döyüş bölgəsinə gəldiyi zaman, yolüstü
ermənilərin katalikosu V Gevorqla da 15 dəqiqəlik görüşü olmuşdu. Görüş zamanı
erməni katalikosu çardan ermənilərin bu niyyəti üçün xeyir – dua da almışdı. Söhbət
zamanı

İmperator katalikosa demişdi:

– «Zati müqəddəsləri, sizi əmin edirəm ki, siz nə arzu edirsinizsə yerinə yetiriləcək,
ancaq müharibədən sonra. Mən ermənilərin sədaqətinə tamamilə inanıram, erməni
xalqını yaxşı gələcək gözləyir. Siz hansı ərazilərdə yeni idarəetmə tətbiq edilməsini
istərdiniz?»

Katalikos:

– 6 vilayət adı sadalayır və əlavə edir ki, Kilikiyada,dəmir yolunu Qarsdan davam
etdirmək, Aralıq dənizinə qədər çatdırmaq olar.

İmperator:

– Həmin rayonlarda nə qədər erməni var? Onlar çoxdurlarmı?

Katalikos:

– Yeni ərazilərdə erməni əhalisi kifayət qədər olacaq.

İmperator:

– İnanıram,inanıram – demişdi.

Müharibə dövrü hərbi və siyasi vəziyyət türklərin xeyrinə dəyişdiyindən, rus çarı
I Nikolay ermənilərin dövlət qurmaq arzularını Türkiyə ərazilərində həyata keçirə
bilmədi. Lakin onun sələfləri 1917-ci il sosialist inqilabından sonra, Qərbi Azərbaycan
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Император сказал католикосу:
- Ваше священное превосходительство, уверяю Вас, что все, что вы пожелаете,
исполнится, но только после окончания войны. Я вполне верю в преданность армян, армянский народ ждет хорошее будущее. На каких территориях пожелаете
вы применение местного самоуправления?»
Католикос:
перечисляет названия 6-ти областей и добавляет, что из Киликии железную
дорогу можно продолжить через Карс до Средиземного моря.
Император:
- Сколько армян проживает в этих районах? Их много?
Котоликос:
- На новых территориях армянского населения будет в достаточном количестве.
Император:
- «я верю,верю в это».
Если царю Николаю 1 не удалось осуществить эту мечту армян, то его потомки
после Октябрской социалистической революции 1917г. реализовали идею создания армянского государства в Южном Азербайджане.
Если вдуматься, то вовсе не является случайным то, что царская Россия, ликвидировав в 1836г. Албанскую христианскую церковь, вручила ее имущество и
руководство представителям армянской Григорианской церкви. Ввиду того, что
религия на протяжении истории являлась очень сильным орудием во взаимоотношениях между нациями и национальными меньшинствами, Россия тоже в
своем стремлении арменизировать территории Азербайджана путем создания
конфликтных ситуаций, внутри Турецкого государства, использовала армян как
средство в достижении своих целей. В этом направлении важную роль играла
продуманно создаваемая идея «христианского братства» между армянами и русскими. Поэтому эта политика навечно превратила армян, покорных рабов этой
идеи, в орудие в руках русских в осущестлении многих преступлений во всем
мире и проведении в жизнь русской имперской политики.

Этническая чистка:

- является очень активной политикой государств, возглавляемых шовинистами. Этническая чистка является массовой акцией, сопровождаемой депортацией
и геноцидом, которые происходили и продолжают происходить сегодня.

Этническая чистка:

- означает насильственное изгнание,высылку из своей законной территории
граждан, сопровождаемую пытками и убийствами в случаях их неповинения, при
этом у них насильственно отбирается накопленное на протяжении всей жизни
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torpaqları üzərində erməni dövləti yaradılması ideyasını reallaşdırmağı bacardılar.
Diqqət yetirirsinizsə, 1836- cı ildə Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda Alban xristian
kilsəsini ləğv edərək, Alban kilsəsinin əmlakını və kilsəyə rəhbərliyi erməni Qriqoryan dininin nümayəndələrinə həvalə etməsi heç də təsadüfi deyildi.
Rusiya öz siyasətinin həyata keçirilməsi naminə ermənilərdən istifadə edərək
Azərbaycan torpaqlarının erməniləşdirilməsində, Türkiyə dövlətinin daxilində
ziddiyyətlər yaradılmasında və zəiflədilməsində ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə
edirdilər. Bu istiqamətdə ermənilərlə ruslar arasında düşünülmüş şəkildə yaradılan
«xristian qardaşlığı» ideyası da mühüm rol oynayırdı. Odur ki, bu siyasət kölə və
qul düşüncəsindən ayrıla bilməyən erməniləri dünyada bir çox cinayətlərin həyata
keçirilməsində və rus imperiya siyasətinin gerçəkləşdirilməsində əbədi olaraq rusların əlində bir alətə çevirdi.

Etnik təmizləmə:

– yaxın tariximizin və bu günümüzün şovinist dövlətlərinin ən aktiv imperialist
siyasətlərindən biridir. Etnik təmizləmə deportasiya və soyqrımla müşayət olunan
kütləvi aksiyadır;
Etnik təmizləmə: - bir etnik qrupa başqa bir etnik qrup, güc birliyi və ya güc
birlikləri tərəfindən, qanuni yaşadıqları ərazilərdə dini, irqi ayrıseçkiliyə məruz qoyaraq, birbaşa və ya dolayısı ilə güc tətbiq edərək vətəndaşların siyasi iradələrini
sındıraraq, onları tabe olmadıqda ölüm və işgəncələrə məruz qoyaraq, ömrləri boyu
qazandıqları əmlakları və milli mədəni sərvətləri əllərindən zorla alınaraq qismən və
ya toplum halında digər dövlətlərin ərazilərinə sürgün edilməsi deməkdir.
Rusiyanın hərbi birləşmələrinin köməyi ilə ermənilər 1918 – 1992-ci illər ərzində
Azərbaycanın Göyçə, İrəvan, Aleksandropol, Eçməzdin, Bəyazid, Vedibasar,
Zəngtbasar, Qəmərli, Mehri, Gümrü, Dərələyəz, Zəngəzur, Kərki (Naxçıvan) və Dağlıq
Qarabağ mahallarından və Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli və Qazax rayonlarından bir milyondan çox azərbaycanlı əhalini etnik təmizləməyə məruz
qoydular;
Etnik təmizləmə həmişə Deportasiya və soyqrımlarla müşayət olunmuşdur:

Deportasiya:

– totalitar rejimli dövlətlərin rəhbərləri tərəfindən rəsmi şəkildə xüsusi qərar və
sərəncamlarla, məcburi köçürülmə, qovulma, sürgün edilmə deməkdir; Azərbaycanın
hüquqi sənədlərində deportasiya dedikdə, azərbaycanlıların tarixi – etnik torpaqlarından, azərbaycanlıların kütləvi surətdə və zorakılıqla sürgün edilməsi nəzərdə tutulur.
XX əsrin 30-cu illərində Qərbi Azərbaycanın Vedibasar, Zəngibasar, Qəmərli,
Dərələyəz, Ağbaba və digər bölgələrinin 50 min nəfərdən artıq azərbaycan
millətindən olan əhalisi Qazaxıstan çöllərinə sürgün olundu. O dövrdə Qazaxstanın
sərt iqlim şəraitinə uyğunlaşa bilməyən azərbaycanlıların xeyli hissəsi tələf olmuşdu. Sürgün başa çatdıqdan sonra isə sağ qalan azərbaycanlılar Ermənistan SSR-ə
buraxılmasına SSRİ Hökuməti icazə vermədi.
Azərbaycanlıların öz tarixi ərazilərindən deportasiya edilməsinin böyük hissəsi,
SSRİ rəhbərlərindən biri olan İ.Stalinin payına düşür. Belə ki o ermənilərin xahi20

имущество, национальные культурные ценности, они подвергаются религиозной
и расовой дискриминации. При этнической чистке участвуют вооруженные силы
одного или нескольких государств.
При помощи вооруженных объединений России армяне в 1988-1992гг. подвергли этнической чистке свыше одного миллиона жителей Азербайджана в Гейче,
Ираване, Александрополе, Эчмедзине, Беязиде, Ведибасаре, Закгбазаре, Гамарли, Керки (Нахичевань),а также в относящихся к Нагорному Карабаху и прилегающему к нему Лачинском, Кяльбаджарском, Кубатлинском, Джебраильском,
Зангеланском, Физулинском и Казахском районах.
Этническая чистка всегда сопровождается депортацией и геноцидом.

Депортация.

- означает узаконенное официально специальными указами и распоряжениями принудительное переселение, изгнание, высылку. Слово «депортация» в юридических документах Азербайджана означает массовое и насильственное изгнание азербайджанцев из этнически принадлежащих им территорий.
Большая часть депортированного из Азербайджана населения приходится на
долю одного из руководителей СССР И.Сталина. Так, он по просьбе армян 23-го
декабря 1947г. подписал указ « О переселении проживающего в Армянской СССР
азербайджанского населения в Куро-Араксинскую низменность Азербайджанской
ССР. В указе говорилось: «100тыс. азербайджанского населения,проживающего
в Армянской ССР,переселить в Куро-Араксинскую низменность». Далее в указе
говорилось о том, что надо поручить Совету Министров Армянской ССР разместить в домах переселенных в Куро-Араксинскую низменность азербайджанцев
приехавших из-за рубежа армян. В 30-е гг. XX в. свыше 50 тыс. азербайджанского населения из Ведибасара, Зангибасара, Гамарли, Даралаяза, Агбабы и других
местностей было переселено в Казахстанские степи.Большая часть азербайджанцев, не привыкших к суровому климату, погибла. После завершения высылки
оставшаяся в живых часть азербайджанцев не была допущена в Армянскую ССР.
Вслед за этим в 1988г. 500тыс. азербайджанцев были изгнаны из расположенных в Армении этнически принадлежащих им территорий. В Ереване был принят
неконституционный закон о присоединении Нагорно-Карабахской автономной
области к Армянской ССР. Азербайджанский народ был вынужден прибегнуть к
политическим акциям, направленным против защиты руководством СССР этой
агрессивной политики Армении.
Перепуганное этим руководство СССР для того,чтобы подавить все усиливающееся народное движение, ввело в Баку воинские части,состоящие из военнослужащих и офицеров армянского происхождения. В ночь с 19-го на 20-е января
1990-го года были убиты и ранены сотни азербайджанцев. Во время этого происшествия было убито 132, ранено 744, арестовано 400 человек, многие пропали
без вести.

Геноцид:

- означает с целью полной или частичной плономерной ликвидации вооружен21

Soyqırım.
Геноцид.
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Soyqırım.
Геноцид.
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şi ilə 1947-ci il dekabrın 23-də «Ermənistan SSR-də yaşayan azərbaycanlı əhalinin
Azərbaycan SSR-in Kür – Araz ovalığına köçürülməsi haqqında» qərar imzaladı. Qərarda deyilirdi: «1948-50-ci illərdə Ermənistan SSR-də yaşayan 100 min
azərbaycanlı əhali Azərbaycan SSR-in Kür – Araz ovalığına köçürülsün». Qərarda
sonra deyilirdi, Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə tapşırılsın ki, Kür – Araz ovalığına
köçürülən azərbaycanlıların evlərinə xaricdən gətirilən ermənilər yerləşdirilsin.
Bunun ardınca ermənilər 1988-ci ldə daha 500 min azərbaycanlını indiki Ermənistandakı öz tarixi-etnik torpaqlarından qovdular.1989 – cu ilin dekabırın
birində Ermənistan SSR Ali Soveti «Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistana birləşdirilməsi haqqında» qərar qəbul etdi. Azərbaycanın
ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-in
tərkibinə qatılması haqqında SSRİ hökumətinin təşəbbüsü ilə qəbul edilmiş bu qeyrikonustision qərar indiyə qədər ləğv edilməmişdir.
Bütün bu haqsızlıqlara dözə bilməyən Azərbaycan xalqı, açıqdan – açığa SSRİ
hökumətinin Ermənistanın bu təcavüzkar işğalçı siyasətini müdafiə etməsinə qarşı
dinc siyasi etiraz aksiyalarına əl atmaq məcburiyyətində qaldı. SSRİ Hökuməti, Bakıda başlanan bu siyasi aksiyaların güclənərək başqa respublikalara da keçəcəyindən
ehtiyatlanaraq onu beşiyindəcə boğmaq qərarına gəldi.
SSRİ hökuməti Azərbaycanda getdikcə güclənən xalq hərakatını boğmaq üçün
Bakıya, ehtiyatda olan erməni əsgər və zabitlərindən təşkil edilmiş qoşun hissələri
yeritdi. 1990-cı ilin yanvarın 19-dan 20-ə keçən gecə SSRİ silahlı qüvvələrinin tank
və artireliya qoşunları Bakı şəhərinə daxil olaraq küçələrdə dinc nümayiş keçirən
silahsız insanları gülləbaran etdi, bunun nəticəsində yüzlərlə dinc azərbaycanlı və
digər millətlərdən olan insanlar öldürüldü və şikəst edildi. Bu hadisə zamanı 132
nəfər şəhid edildi, 744 nəfər yaralandı, 400 nəfər həbs edildi, bir çoxları itkin düşdü.

Soyqırım:

– bir etnik qrupun və ya bütöv əhali qruplarının, etnosların irqi, yaxud dini
əlamətlərinə görə, tamamilə yox edilməsi məqsədi ilə, planlı şəkildə hansısa bir
etnik qrup və ya dövlətin güc birlikləri və digər silahlı birləşmələri tərəfindən silahlı
güc tətbiq edilərək, kütləvi şəkildə və ya qismən (pərakəndə və ya toplum halında)
məhv edilməsidir.
Bu baxımdan Azərbaycan xalqı dünyanın ən dəhşətli soyqırımlarına məruz qalmış
xalqlardandır.
1813-cü ildə Rusiya – İran müharibələri nəticəsində bağlanmış Gülüstan və 1828ci ildə Türkmənçay müqavilələrinə əsasən eləcədə 1829-cu ildə Rusiya – Türkiyə
müharibəsini başa çatdıran Ədirnə sülh müqaviləsinə görə, Türkiyə də digər
dövlətlərlə yanaşı,Cənubi Qafqazın çox hissəsinin Rusiyaya ilhaq olunması faktını
tanıdı. Məhz bundan sonra, Azərbaycan xalqının parçalanmasının, tarixi torpaqlarının bölüşdürülməsinin əsası qoyuldu, məhz bundan sonra Azərbaycan xalqına qarşı
törədilən soyqırımların dövrü başlandı.
XIX əsrin ikinci yarısından sonra təşkilatlanmağa başlayan ermənilər, 1905 – 1907ci illər birinci rus inqilabı dövründə yaranmış mürəkkəb şəraitdən istifadə edərək,
azərbaycanlılara qarşı geniş miqyasda qanlı aksiyalar törətməyə başladılar.
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ными объединениями каких –то этнических групп или государств уничтожение
одной этнической группы или целых групп населения по их религиозным или
расовым признаком. С этой точки зрения Азербайджан является одним из подвергшихся самой ужасной агрессии народов.
На основе заключенных после окончания русско-иранской войны Гюлистанского (1813) и Туркменчайского (1828) договоров, а также завершившего русскотурецкую войну Адирнинского (1829г.) мира, Турция наряду с другими странами
признала присоединение большей части Южного Кавказа к России, и этим была
заложена основа разделения азербайджанского народа,раздела его территории,
начался период гепоцидов азербайджанцев.
После второй половины XIX в армяне, воспользовавшись сложной обстановкой,
созданной в период первой русской революции 1905-1907г. к, начали в организованном порядке проводить широкомасштабные акции против азербайджанцев.
Начатые армянами в феврале 1905г. в Баку зверства охватывали все населенные пункты на территории Азербайджана; в то время сотни азербайджанских
деревень были разорены, десятки тысяч азербайджанцев были зверски убиты. В
марте 1918г. возглавляемая арменином - дашнаком С.Шаумяном Бакинская Коммуна под лозунгом «борьбы против контрреволюционных сил» начала планамерно проводить в жизнь геноцид, преследующий цель этнической чистки азербайджанцев Бакинской губернии. В результате этого с 31-го марта по 2-ое апреля
1918г. только в гор.Баку свыше 12тыс. азербайджанцев подверглись геноциду со
стороны армян. В 1917-1918г. армяне с особой жестокостью уничтожили в Зангезуре 115, в Карабахе 157, в Кубе 122, в Ереванской губернии211, вблизи Гянджи272,
в Ахсу, Кюрдамире и Ленкорани 130 человек населения, разорили и подожгли
деревни. Только в 1918г. было убито в Шемахе 7 тыс, в Кубе 2 тыс, в Зангезуре
свыше 3-х тыс., в Ираванской губернии 135 тыс,в городах Южного Азербайджана
Хое и Салмасе 130 тыс, в гор. Урмия за одну ночь уничтожили 500 азербайджанских семей (12 тыс.человек). В 1919-1920г. г 73720 тыс.населения Нахичевани было
уничтожено армянами, в Ереванской губернии население с 375-ти тыс.человек
(1916-ый г.) сократилось до 70-ти тыс.челове (1922г.)
Армяне жестоко проводили политику геноцида против азербайджанского народа и в советское время. С апреля 1920г. по август 1921-го г. с помощью втиснувшихся в руководящие должности в Азербайджанской ССР армян было уничтожено еще 48 тыс. населения.
В феврале 1992г. армяне, вновь воспользовавшись сложившейся сложной обстановкой, учинили жестокую расправу над мирным населением гор. Ходжалы,
организовали еще один ужасный геноцид. В ночь с 25-го на 26-ое февраля армяне с помощью находящейся в Карабахе 366-ой мотострелковой дивизии начали наступление на гор. Ходжалы. Во время этого наступления было убито 613
азербайджанцев (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков). Во время
Ходжалинской трагедии 487 человек на всю жизнь остались инвалидами, было
взято в плен 1275 человек мирного населения, 150 человек пропали без вести,
8 семей было полностью уничтожено, 25 детей потеряли обоих родителей, а 70
детей-одного родителя.
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Ermənilərin 1905-ci ilin fevralında Bakıdan başlanan vəhşilikləri bütün Azərbaycanın
ərazisindəki yaşayış məntəqələrini əhatə edirdi; o zaman yüzlərlə Azərbaycan kəndi
dağıdıldı, on minlərlə azərbaycanlı vəhşicəsinə qətlə yetrildi. 1918-ci ilin martından
erməni-daşnak S.Şaumyanın başçılıq etdiyi Bakı Komunnası «əksinqilabi qüvvələrlə
mübarizə» şüarı altında Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək məqsədi
güdən soyqırım planını həyata keçirməyə başladı. Nəticədə 1918-ci ilin martın 31-dən
aprelin 2-dək təkcə Bakı şəhərində 12 mindən çox azərbaycanlı ermənilər tərəfindən
soyqırıma məruz qaldı. 1917 – 1918-ci illərdə ermənilər Zəngəzurda 115, Qarabağda
157, Qubada 122, İrəvan quberniyasında 211, Gəncə ətrafında 272, Ağsu, Kürdəmir və
Lənkəranda 130 yaşayış məntəqəsinin əhalisini vəhşicəsinə qırmış, kəndləri talan
edərək yandırmışdılar.Təkcə 1918-ci ildə Şamaxı şəhərində 7min, Quba şəhərində 2
min, Zəngəzurda 3 mindən çox, İrəvan quberniyasında 135 min,Cənubi Azərbaycanın
Xoy və Səlmas şəhərlərində 130 min, Urmiya şəhərində bir gecədə 500 azərbaycanlı
ailəsi (12 min nəfər) qətlə yetirilmişdi. 1919 – 1920-ci illərdə Naxçıvan əhalisinin
73720 nəfəri ermənilər tərəfindən öldürülmüş, İrəvan quberniyasının 1916-cı ildə 375
min nəfər olan azərbaycanlı əhalisi ermənilər tərəfindən məhv edilərək onların sayı,
1922-ci ildə artıq 70 min nəfərə endirilmişdi.
Ermənilər, Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasətini Sovet dövründə də
qəddarlıqla həyata keçirirdilər. 1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustunadək
Azərbaycan SSR-də rəhbər vəzifələrə soxulmuş ermənilərin əli ilə Azərbaycanda
rəsmi məlumatlara görə daha 48 min nəfər əhali məhv edilmişdi.
SSRİ Hökumətinin diz çökməyə başladığı tarixi şəraitdən istifadə edən ermənilər
1992-ci ilin fevralında Xocalı şəhərinin əhalisinə vəhşicəsinə divan tutdular.
Azərbaycan tarixində daha bir dəhşətli soyqırımı – Xocalı soyqırımını törətdilər.

Xocalı soyqırımını:

– Fevralın 25-dən 26-na keçən gecə ermənilər Rusiyanın Qarabağdakı 366-cı motoatıcı alayı ilə birlikdə Xocalı şəhərinə silahlı basqın edərək, bütöv bir şəhəri yer
üzündən sildilər. Hücum zamanı 613 azərbaycanlını məhz azərbaycanlı olduqlarına
görə qətlə yetirdilər. O cümlədən 106 qadını, 63 uşağı, 70 qocanı qətlə yetirdilər.
Ümumiyyətlə Xocalı faciəsi zamanı 487 nəfər ömürlük şikəst oldu, 1275 dinc sakin
əsir alındı, 150 nəfər itkin düşdü, 8 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideyinini, 70 uşaq isə bir valideyinini itirdi.
Ümumilikdə isə ermənilər 1988-ci il təcavüzü nəticəsində, Azərbaycan ərazisinin
20%-ini işğal etdilər, 1 milyondan çox insan öz ölkəsində qaçqın və məcburi köçkünə
çevrildi, 50 mindən çox əhali ömürlük şikəst oldu, 30 min nəfər azərbaycanlı öldürüldü, 20 min nəfər yaralandı, 50 mindən artıq insan ömürlük əlil oldu, 5 minə yaxın
insan əsir alındı. Bu təcavüz nəticəsində 877 şəhər, kənd, və qəsəbə dağıdılmış, 4
mindən çox təhsil, 2 mindən çox mədəniyyət ocağı, 700 səhiyyə müəsisəsi, bir o
qədər də məscid, məbəd, tarixi abidə, muzey və digər abidələr məhv edilmiş, 100
mindən çox Azərbaycanın tarix və mədəniyyət nümunəsi qarət edilərək Ermənistana
aparılmışdır.
XX əsr ərzində 1,5 milyon azərbaycanlı erməni qəsbkarlarının əli ilə soyqırıma
məruz qalaraq, qətlə yetirilmiş, 2 milyon insan isə öz doğma torpaqlarında zorla
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В целом, армяне в результате агрессии 1988 г. оккупировали 12 районов, составляющих 20 % территории Азербайджана. Свыше 1 – го миллиона человек
превратились в беженцев и вынужденных переселенцев в своей стране, 50 тысяч
человек пожизненно стали калеками, 30 тыс. азербайджанцев было убито, 20
тыс. человек было ранено, свыше 50-ти тыс. на всю жизнь остались калеками,
около 5-ти тыс. человек было взято в плен. В результате этой агрессии были
разорены 877 городов,деревень и поселков, уничтожено свыше 4-х тыс. учебных
заведений, свыше 2-х тыс. культурных учреждений, столько же мечетей, храмов,
исторических памятников, музеев, свыше 100 тыс. памятников истории и культуры Азербайджана было похищено и увезено в Армению.
В течение XX в. было убито 1,5 миллиона азербайджанцев, 2 миллиона человек превратились в беженцев. На протяжении XX в. 1,5 миллиона азербайджанцев подверглись геноциду и были убиты, 2 миллиона человек превратились в
беженцев,лишились своего крова.
Геноцид – это акция, осуждаемая всеми государствами мира. Для того, чтобы
не допустить вновь повторения актов геноцида, юридическое признание и осуждение их государствами мира, организация Объединенных Наций приняла в 1948
г. решение о признании факта геноцида.
В 1970 г. это решение было дополнено новыми положениями и рекомендациями. Немедленно после этого армяне,пытающиеся отвлечь внимание мировой общественности от совершенных ими преступлений,начали выдвигать свои
безосновательные обвинения относительно геноцида против Турции. Но эти обвинения не могли скрыть преступления и терроровые акты, совершенные ими
против азербайджанцев, потому что, проводя в жизнь акты геноцида, они пользовались не присущими никакому народу и нации методами. Они вначале подвергают азербайджанцев этническому, экологическому, моральному, биологическому геноциду, затем проводят этническую чистку, а после этого занимаются
арменизацией оккупированных ими территорий. В результате проведенных нами
исследований мы пришли к такому выводу, что проводимые армянами против
азербайджанцев акты геноцида можно подразделить на следуюшие категории:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Физический геноцид.
Этнический геноцид.
Моральный геноцид
Культурный геноцид
Экологический геноцид
Экономический геноцид
Биологический геноцид
Этническая чистка
Арменизация.

Из за того, что подверженные на Южном Кавказе физическому геноциду со
стороны армян масштабы территорий обширны, а также вследствие того, что
здесь более всего пострадали азербайджанцы, живущие на этих территориях,
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qaçqına və didərginə çevrilmişdir.
Soyqırım bütün dünya dövlətləri tərəfindən pislənən bir aksiya olduğundan, soyqırım faktlarının bir daha təkrarlanmaması, dünya dövlətləri tərəfindən hüquqi baxımdan tanınması və pislənməsi üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatında 1948 – ci ildə
soyqırım faktının tanınması üçün qərar qəbul etmişdi.
1970 – ci ildə isə bu məsələnin zəruriliyi nəzərə alınaraq BMT – də soyqırım faktlarının dünya ölkələri tərəfindən tanınması üçün soyqırım haqqında qərar yeni
müddəalar və tövsüyyələr ilə daha da qüvvətləndirildi. Bu qərarın qəbulundan
dərhal sonra ermənilər bu qəradan da faydalanmaq arzusuna düşdülər. Belə ki,
onlar öz törətdikləri cinayətlərdən dünya ictimaiyyətinin diqqətini yayındırmaq üçün
dərhal Türkiyə bökumətinə qarşı əsassız soyqırım iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar. Dünyada Türkiyənin qüdrətinə qısqanclıqla yanaşan bir çox ölkələr ermənilərin
bu iddiasını müsbət qarşıladılar. Lakin bu iddialar ermənilərin azərbaycanlılara qarşı
törətdikləri cinayətləri və terror aktlarını ört basdır edə bilmədi. Çünki ermənilər
soyqırım aktlarını həyata keçirərkən heç bir xalqa və millətə xas olmayan, daha
fərqli metodlardan istifadə edirlər. Beləki, onlar azərbaycanlıları fiziki, etnik,ekoloji,
əxlaq, bioloji soyqrımlarına məruz qoyaraq, sonra zəbt etdikləri ərazilərdə etnik
təmizləmə aparır, daha sonra isə işğal etdikləri ərazilərin tarixini saxtalaşdıraraq
erməniləşdirməklə məşğul olurlar. Bununlada ermənilər artıq sahiblənə bildikləri
yeni ərazilərdə erməni tarixini təkmilləşdirirlər. Artıq mən apardığım tədqiqatlardan
bu nəticəyə gəldim ki, Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqrım aktları
aşağıdakı kateqoriyalar üzrə sıralanır:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fiziki soyqırım
Etnik soyqırım
Əxlaq soyqırımı
Mədəniyyət soyqırımı
Ekoloji soyqırım
İqtisadi soyqırım
Bioloji soyqırım
Etnik təmizləmə
Erməniləşdirmə

Ermənilər Cənubi Qafqazda fiziki soyqırıma məruz qoyduqları ərazilərin miqiyası
geniş həm də yalnız Azərbaycan torpaqlarını əhatə etdiyindən, burada daha çox zərər
çəkənlər də azərbaycanlılar idilər. Lakin, bu ərazilərdə yaşayan digər etnik qruplar
və azsaylı xalqlar da erməni terrorlarının qurbanlarına çevriliblər. Bu etnik qrupların
arasında ən çox təcavüzə məruz qalanlardan biri də kürdlərdir. Azərbaycanda azsaylı
xalqlar arasında kürdlər erməni təcavüzünə ən çox məruz qalan xalqdır. Etniklərin bu
cür soyqırıma uğramaları Etnik soyqırım kateqoriyalarına aid edilir.

Etnik soyqırım:

– bir etnik qrupun başqa bir etnik qrup tərəfindən, dövlət və ya dövlətlərarası güc
mərkəzlərinin iştirakı ilə tətbiq edilən siyasi və əsgəri basqılarla, siyasi və diploma30

другие этнические группы также превратились в жертву армянских терроров.
Такой геноцид не относится к категории этнического геноцида.
Этнический геноцид – под этим словом подразумеваются граждане одной
этнической группы, подверженные геноциду другой этнической группой. Этот
геноцид происходит с участием вооруженных сил одного государства или межгосударственных вооруженных объединений, сопровождается оказанием на них
дипломатического давления, их расовой дискриминацией под воздействием
шовинистических идей, лишением гражданства, их массовым или частичным
уничтожением, взятием в плен, либо вынужденным переселением на другие
территории. Геноцид наряду с этим преследует цель уничтожения социальных,
экономических, культурных ценностей.
Примером этому являются этнические геноциды, происходившие в Западном
Азербайджане (на территории нынешней Армении), геноциды, устроенные армянами в 1918-1920 г., в результате которых было насильственно изгнано из родных
мест 200 тыс человек. В результате их из Нагорного Карабаха подверглись насильственному изгнанию 250 тыс.человек, а из других районов 800 тыс. азербайджанцев только за то, что они азербайджанцы.
Во время насильственного изгнания из своих мест эти люди подвергаются издевательствам, оскорблениям, унижениям, в то же время проводятся продолжительные меры по изменению поведения этих людей. Это уже называется Моральным геноцидом. Армяне, проводя в жизнь моральный геноцид, стремятся
с использованием различных способов и средств породить среди азербайджанской нации взяточничество, попрашайство, алкоголизм, наркоманию, проституцию и порнографию и тем самым в корне изменить ее нравственность, моральные нормы, а в конечном счете уничтожить их вообще.
В обстановке все усиливающегося среди молодежи стремления к самостоятельности, независимого поведения пытаются создать психологию равнодушия.
Для того, чтобы отвлечь внимание людей от многих важнейших проблем общества, стремятся как бы их закодировать, превратив принцип «а мне что?» в ежедневный принцип жизни, выести равнодушие в сознание и поведение людей.
Планомерно обдуманный моральный геноцид является акцией, рассчитанной на
коренное изменение сознания людей в течение сотен лет. Эта пропагандистская
машина, не применяя никакого насилия, входит посредством интернета, телевизионных программ в каждый дом, воздействуя на их сознание различными способами и принуждая их к новым привычкам, навыкам,и тем самым превращают
их как бы в своих покорных слуг. Таким образом, это пропаганда служит потере
людьми своих нравственных ценностей, их изоляции от общества.
Сегодня Азербайджан столкнулся с серьезным испытанием, которое состоит в
устранении грязных пропагандистских игр и направленных на эту страну геноцидов путем организации различных мероприятий.
В настоящее время, во время межгосударственной борьбы, называемой «идеологической войной», сохранение своей территориальной целостности,государст
венности,,нравственности, истории,духовных ценностей национальной культуры
означает победу в этой борьбе. Азербайджанский народ и сегодня продолжает
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tik təziqlərlə, ayrıseçkilik, irqçilik kimi şovinist ideyalarla vətəndaşlıqdan çıxarılaraq,
işgəncə və təhqirlərə məruz qoyularaq, qismən və ya kütləvi şəkildə öldürülərək
əsir və kölə sifətində başqa bölgələrə yaşamağa məcbur olunaraq siyasi iqtisadi
sosial və mədəni dəyərlərinin məhv edilməsi məqsədi ilə soyqırıma uğradılanlar
başa düşülür;
Buna misal olaraq ermənilər tərəfindən Qərbi Azərbaycan ərazilərindən (indiki
Ermənistan) 1918 – 1990-cı illər ərzində 550 min, 1988 – 1994-cü illər ərzində isə
Dağlıq Qarabağdan və işğal olunmuş digər ərazilərdən 800 min azərbaycanlı yalnız
azərbaycanlı olduqlarına görə etnik soyqırıma məruz qoyularaq öz ata-baba yurdlarından zorla qovuldular. Bu zərərçəkənlər arasında 4500 nəfər müsəlman kürdü də
var idi.
Öz torpaqlarından zorla qovulmalar zamanı ermənilər tərəfindən bu insanlar
qəddarcasına alçaldılır, təhqir edilir və eyni zamanda onların düşüncə tərzlərinin və
davranışlarının dəyişdirilməsinə yönəlmiş davamlı tədbirlər həyata keçirilir.
Bu isə bizim siyahımızda artıq əxlaq soyqırımı adlanır.

Əxlaq soyqırımı:

– Ermənilərin həyata keçirdikləri əxlaq soyqırımı, hədəf seçdikləri azəri türklərinə
qarşı müxtəlif üsullardan və vasitələrdən istifadə edərək, bu millətin içərisində
rüşvət, yolçuluq, alkoqolizm, narkomaniya, qumar, fahişəlik və parnoqrafiya kimi
cəlbedici tədbirlər həyata keçirərək, bu millətin mili əxlaqının təməl anlayışlarının
çökdürülməsinə və məhv edilməsinə çalışırlar.
Gənclərin bu gün daha çox can atdıqları müstəqil davranış və əxlaq qaydaları çərçivəsində, düşmənlərimiz bu gənclərin tanınmaz hala gəlməsi üçün onların xarakterində laqeyidlik psixologiyasının formalaşmasına çalışırlar. İnsanları
cəmiyyətin həyatındakı bir çox vacib problemlərdən yayındırmaq üçün «mənə nə»
laqeyidlik prinsipini toplumun gündəlik vərdişinə çevirərək, hədəf götürdükləri insan
kütləsini tanınmaz hala gətirərək sanki kodlaşdırmaq istəyirlər.
Planlı şəkildə düşünülən əxlaq soyqırımı, insan idrakının tamamən dəyişdirilməsi
üçün yüz illərlə bir müddətə həyata keçirilməyə hesablanmış bir aksiyadır. Bu təbliğat
maşını heç bir güc tətbiq etmədən insanların öz evlərinə, mənzillərinə internet və
televiziya proqramları vasitəsi ilə daxil olaraq, onların beyinlərinə təsir etmə vasitəsi
ilə yeni vərdişlərə məcbur edərək qul, kölə vəziyyətinə gətirərək onları əsir almağa
hisslərinə hakim olmağa çalışırlar. Belə olduqda bu təbliğat, insanları hafizəsizliyə,
əxlaqi dəyərlərin itirilmsinə və təklənməsinə xidmət etmiş olur. Bu prosesə uğrayan
insanlar təbii ki, müstəqil qərar vermək qabiliyyətindən məhrum olurlar.
Bu gün Azərbaycan, özünün mili dəyərlərinə və əxlaqına tuşlanmış bu cür hücumların zərərsizləşdirilməsinə hazır olmalıdır. Azərbaycan gəncliyi öz mili əxlaqına
xas olmayan bu cür çirkin təbliğat xarakterli oyunların oyunçularına çevrilməməlidir.
Azərbaycan gəncliyi, görünən və görünməyən müstəvidə bu ölkənin məhvinə
yönəlmiş soyqrımların zərərsizləşdirilməsi üçün təşkil etdiyi və təşkil edəcəy
tədbtrlərlə çətin imtahan qarşısındadır.
İndiki mürəkkəb zamanda Azərbaycan, «ideloji müharibə» adlandırılan bu dövlətlər
arasında gedən ideoloji mübarizə zamanı özünün ərazi bütövlüyünü, dövlətçiliyini,
tarixini, əxlaqi dəyərlərini, mili mədəniyyətini qoruyub saxlamaqla bu mübarizədən
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вести борьбу против всяких попыток, направленных против его нравственных
ценностей и культуры.

Геноцид культуры:

- означает систематическое уничтожение или присвоение фотографий, изображаюших образ жизни, охраняемых и неохраняемых произведений искусства,
национальных орнаментов, памятников архитектуры, храмов, музыкальных произведений, музыкальных инструментов и произведений прикладного искусства,
фольклора, исторических памятников, религии, топонимов, национальной кухни,
книг, а также всех исторических произведений.
После заселения на Южном Кавказе армяне, можно сказать,полностью присвоили себе азербайджанскую национальную кухню, изменив названия многих
блюд и сладостей. Такие национальные инструменты, как тар, зурна, балабан,
бубен, барабан уже много лет как находятся в пользовании армян. Армяне арменизировали свыше 500 народных песен, образцы национальной музыки и музыкальные произведения, 1700 исторических и архитектурных памятников. После
агрессии 1992г. армяне похитили из 27 музеев и картинных галерей, расположенных на территории Нагорного Карабаха и оккупированных территорий, 100 тыс.
экспонатов и увезли их в Армению. Изменены названия 100 тыс. местностей и
топонимов, полностью разрушены армянами, пришли в негодность 1100 исторических памятников архитектуры, один исторический архитектурный заповедник.
Были арменизированы также многочисленные архивные документы, число которых пока неизвестно, надписи на камнях и стенах архитектурных памятников,
орнаменты на них и множество образцов искусства.
Армяне в то же время с целью нанесения удара экономике Азербайджана и
ослабления этого государства проводят в жизнь экономический геноцид. С этой
целью армяне увозят из оккупированных земель природные ресурсы,грабят их,
разоряют административные здания, жилые дома, уничтожают движимое и недвижимое имущество.
Среди проводимых в жизнь геноцидов различных категорий экологический
геноцид считается одним из самых опасных. Экологический геноцид: Это слово
означает создание серьезной угрозы для считающихся жизненно необходимыми подземным и наземным природным ресурсам, площадям посевов, водоемам
озерам, климату, животному миру, подземным и наземным рудникам.

Экологический геноцид :

- означает разграбление, загрязнение считающихся жизненно необходимыми
для одной группы, страны или государства подземных и наземных природных
ресурсов, площадей посевов, водоемов, бассейнов для питьевой воды, озер, воздуха, животного мира, подземных и наземных рудников вооруженными силами
другой группы, страны или государства, загрязнение бассейнов для питьевой
воды ядовитыми отходами,закапывание радиоактивных веществ, приведение в
негодное состояние площадей посевов путем их заминирования, уничтожение
растительности, поджигание лесов и тем самым создание серьезной угрозы для
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qalib çıxmalıdır. Çünki bu gün Azərbaycanın mili mənəvi dəyərlərinə, mədəniyyətinə
qarşı onun düşmənləri tərəfindən yönəldilən müxtəlif soyqırım aktları fasiləsiz olaraq bu gün də davam etdirilir.

Mədəniyyətin soyqırımı:

– dedikdə bu soyqırım anlayışı, bir qrupun və ya dövlətin, başqa bir qurup və ya
dövlət tərəfindən ən son şəkildəki həyat tərzinə, qorunan və qorunmayan sənət
əsərlərini, geyimləri üzərindəki mili ornamentləri, memarlıq sənətini, inanc yerlərini,
ibadət yerlərini, ibadət yerlərinin görüntüsünü əks etdirən fotoşəkilləri, musiqi
əsərlərini, musiqi alətlərini, sənət əsərlərini və tətbiqi sənət nümunələrini, folklorunu, tarixi abidələrini, dilini, toponimlərini, mətbəxini, kitablarını eləcədə bütün
tarixi əsərlərini birdəfəlik və ya tədricən yox edilməsi və ya mənimsənilməsi hədəf
götürülərək planlı və sistemli bir şəkildə məhv edilməsi və ya mənimsənilməsidir.
Ermənilər Cənubi Qafqazda məskunlaşdırıldıqdan sonra, demək olar ki,
Azərbaycanın mili mətbəxini tamamilə mənimsəyiblər, burada onlar bəzi yemək
və şirniyyat növlərinin adlarını dəyişdirə bilməsələrdə bir çox yemək və şirniyyat
adlarını dəyişdirməklə mənimsəməyə nail olublar.
Tar, zurna, balaban, tütək, qaval (dəf), nağara, tulub kimi Azərbaycanın musiqi
alətləri uzun illərdir ki, mənimsənilərək erməni mili «mədəniyyətinə» daxil edilmişdir. Ermənilər Azərbaycanın 500-dən çox xalq mahnılarını, mili musiqi nümunələrini
və musiqi əsərlərini,1700 tarix və memarlıq abidələrini erməniləşdiriblər. Son 1992ci il işğalından sonra ermənilər işğal edilmiş ərazilərdən və Dağlıq Qarabağdan 27
muzey və bir o qədər də şəkil qalareyasından 100 mindən çox eksponatı qarət
edərək Ermənistana apardılar. 100 minlərlə yer adları və toponimlər dəyişdirilib,
300- ə yaxın məscid, türbə, pir və digər qəbirüstü abidələr tamamilə dağıdılaraq
yararsız hala salınıb. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi və bir tarix memarlıq
qoruğu tamamilə dağıdılıb. Hələ sayı dəqiq məlum olmayan lakin xeyli sayda arxiv
sənədləri, memarlıq abidələri üzərindən daş divar yazıları və ornament və arxeoloji qazıntılar zamanı əldə edilən bir çox sənət nümunələri ermənilər tərəfindən
mənimsənilərək Ermənistana aparılmışdır.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri müxtəlif kateqoriyalı soyqırımların içərisində Ekoloji soyqırımı, soyqırımların ən təhlükəlilərindən hesab olunur;

Ekoloji soyqırım:

– bir qurupun, ölkənin ya da dövlətin həyatı üçün zəruri sayılan yeraltı və yerüstü sərvətlərinin, əkin sahələrinin, şirin su hövzələrinin, çöllərinin, meşələrinin,
havasının, heyvanlarının, yerüstü və yeraltı mədənlərinin bir başqa qurup, ölkə və
ya dövlətin əsgəri qüvvələri tərəfindən talan edilməsi, şirin su hövzələrinin zəhərli
tullantı maddələrlə çirkləndirilməsi, torpaqlarda radioaktiv maddələrin basdırılması,
əkin sahələrinin və digər torpaq saşələrinin minalanaraq istifadəsiz hala gətirilməsi,
təbii bitkilərin və meşələrin qırılması və ya yandırılaraq məhv edilməsi, erroziyaların
açıq hala gətirilməsi və bununla da insan sağlamlığına ciddi təhlükənin yaradılması
ekoloji soyqırım adlanır.
Daim Azərbaycanın yeni – yeni ərazilərinin işğalı haqqında düşünən ermənilər
azərbaycanlılara qarşı ekoloji soyqırım faktorundan da geniş istifadə edirlər. Onlar
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Kəlbəcər rayonunun Zod qızıl yataqlarının və digər mineral mənbələrini, Laçın rayonu ərazilərindəki qırmızı palıd və Eldar şamı meşələrindəki ağacları, Dağlıq Qarabağın mis yataqlarını talan edərək Ermənistan ərazilərinə daşıyırlar.
Kür və Araz çaylarına Ermənistanın mis mədənlərinin və kimya zavodlarının tullantılarını axıdılaraq Azərbaycanın şirin su ehtiyatları çirkləndirilir.
İşğal olunduğu zamandan bəri hər il Əsgəran, Ağdam, Ağdərə istiqamətindəki
pöhrəlik və meşə sahələri yandırılaraq ərazilər təbii erroziyalara məruz qoyulur.
Ermənistandakı Metsamor Atom Elektirik stansiyasının radioaktiv tullantıları
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazilərində basdırılaraq Ekologiyaya ciddi ziyan vurulur.

İqtisadi soyqırım anlayışı:

– hansısa bir qurup, millət və ya dövlət tərəfindən, digər bir ölkənin sosialiqtisadi, mədəni həyatının, texnologiya sahəsinin zəruri ehtiyatlarının geriləməsi,
zəiflədilməsi, ölkə iqtisadiyyatının yoxsullaşdırılması və iflasa uğradılması üçün
tədbirlər həyata keçirməklə, dolayısı ilə terrorizmə şərait yaratmaqla, ölkə həyatı
üçün vacib əhəmiyyət daşıyan iqtisadi sahələrin məhv edilməsi kimi başa düşülür.
1988–ci ildən ermənilər və onların xarici havadarları, Azərbaycanın Beynəlxalq
layihələrdəki iştirakını əngəlləməyə çalışır, bunun üçün geniş təbliğat planı həyata
keçirirlər.
Bakı – Tiflis – Ceyhan neft, Bakı – Tiflis – Ərzurum qaz kəmərləri layihələrini,
eləcədə Bakı – Tiflis – Qars nəqliyyat dəhlizinin yaradılmasına və eyni zamanda,
Avropa ölkələri üçün həyati əhəmiyyət daşıyan Avropa – Azərbaycan – Orta Asiya
NABUKO qaz kəməri layihəsinin reallaşmasına əngəllər törətməyə çalışılır.
Daim Azərbaycan iqtisadiyyatını məhv etməyə onu çöküzdürməyə çalışan
ermənilər, 1992–ci ildə Ermənistan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
gedişində atəşkəs rejimi elan edildikdən sonra, işğalı altında qalmış ərazilərdəki
inzibati yaşayış məntəqələri ermənilər tərəfindən tamamilə sökülüb dağıdılmağa
başladı. Bu ərazilərdə yüzlərlə kənd dağıdılaraq yerlə yeksan edildi. Xocalı, Ağdam,
Qubadlı kimi şəhərlər sökülərək xarabalığa çevrildi.
Sərsəng su anbarı azərbaycanlıların üzünə tamamilə qapandı.
Naxçıvanla Azərbaycan arasındakı nəqliyyat dəhlizi ermənilər tərəfindən bağlandı.Məhz bu səbəbdən Naxçıvan Muxtar Respublikası neçə illərdir ki blokada
vəziyyətində yaşamaqda davam edir.
Ermənilər Azərbaycan iqtisadiyyatına zərbə vurmaq və bununlada Azərbaycan
dövlətini diz çökdürmək məqsədi ilə işğal etdikləri ərazilərin təbii sərvətlərinin daşınıb aparılması, qarət edilməsi, inzibati yaşayış mərkəzlərinin, daşınan və daşınmaz
əmlakın dağıdılması, məhv edilməsi, zəruri su ehtiyatlarının qarşısının kəsilməsi
və ya istiqamətlərinin dəyişdirilməsi kimi çirkin tədbirlər hazırlayaraq Azərbaycana
qarşı iqtisadi soyqırım həyata keçirməkdə davam edirlər.
Ümumilikdə Cənubi Qafqazda 100 illər boyu Azərbaycanlıların məhvinə çalışan,
azərbaycanlıları bir millət kimi tamamilə yox edərək tarix səhifələrindən silməyi qarşısına məqsəd qoyan ermənilər, uzun illər boyu bu istiqamətdə planlı şəkildə apardıqları azərbaycanlıların məhvinə yönəlmiş tədbirlər içərisində ermənilər tərəfindən
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həyata keçirilən bioloji soyqırım faktoru öz əhəmiyyətinə görə həmişə aktual olaraq
gündəmdə qalmışdır.

Bioloji soyqırım:

– bir qrupun və ya dövlətin, başqa bir qrup və ya dövlətin vətəndaşları arasında (bir milləti və ya millətləri tamamilə məhv etmək üçün), müxtəlif çarəsiz
xəstəliklərin yayılmasına şərait yaratmaq, qadınlar və kişilər arasında sonsuzluğu
artırmaq və yaymaq üçün başqa adlar altında müxtəlif peraparatların satışını təşkil
etmək, uşaq alveri və ya qadınları uşaq saldırmaya təhrik etmək, insan orqanlarının
əldə edilməsi məqsədi ilə insan oğurluğuna, insan alverinə rəıac vermək bioloji
soyqırım kimi başa düşülür.
Məlumdur ki, birinci Qarabağ savaşından sonra ermənilər əsir götürdükləri
yüzlərlə Azərbaycan vətəndaşları üzərində əməliyyat apararaq, onların orqanlarını
çıxarıb digər xarici ölkələrə satırdılar. Orqanları çıxarılan bu əsirlər içərisində gənclərə
və uşaqlara xüsusi önəm verirdilər. Məhz bunun nəticəsi idi ki, 1993-cü ildən sonra
Ermənistan dünyada insan orqanlarının satışına görə öncül yerlərdən birini tutmağa
başladı.
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здоровья людей.
Армяне, всегда продумывающие различные способы захвата все новых территорий Азербайджана, широко пользуются также фактором экологического геноцида. Они увозят в Армению золотую руду из Зодского месторождения Кельбаджарского района, растущие в Лачинском районе такие деревья,как красный
дуб и Эльдарская ель, разграбляют медные месторождения Нагорного Карабаха.
Ежегодно сжигаются и уничтожаются питомники и лесные угодья в Агдамском и
Агдаринском направлениях. Отбросы Метсаморской атомной элэктростанции, закапываясь в землю на территориях Нагорного Карабаха,наносят ущерб экологии
Азербайджана.
Экономический геноцид:
Понятие экономический геноцид: создание какой –то группой,нацией или же
государством косвенным путем условий для терроризма,проводя в жизнь мероприятия, ведущие к отставанию в социально-экономической, культурной сфере,
ослаблению экономики.
Начиная с 1988г. армяне стремятся создать препятствия для участия Азербайджана в международных проектах, для этого они планомерно ведут работу, направленную против этих проектов пропаганду, препятствующую осуществлению
нефтяного проекта «Баку –Тбилиси-Джейхан» проложению газового трубопровода Баку –Тбилиси-Эрзерум, созданию траспортного коридора «Баку-ТбилисиКарс, а также имеющему для европейских стран жизненно важное значение
газопроводного проекта NABUKO «Европа-Азербайджан-Средняя Азия». Армяне,
всегда стремящиеся к уничтожению экономики Азербайджана,начали с 1992-го
года, то есть после официального объявления режима прекращения огня в ходе
Нагорно-Карабахского конфликта, полностью разрушать все здания, находящиеся на оккупированной ими территориях. На этих территориях были сравнены с
землей сотни деревень, а такие города, как Ходжалы, Агдам, Кубатлы, были разрушены и превращены в руины. Сарсанчское водохранилище было приведено в
негодное состояние, сухопутная дорога между Нахичеванью и Азербайджаном
была закрыта. Именно по этой причине Нахичеванская Автономная Республика
уже несколько лет находится в блокадном состоянии.
В целом, армяне стремились на протяжении сотни лет к уничтожению азербайджанцев как нации, и среди проводимых в этом направлении мероприятий
биологический геноцид, как фактор, по своему значению никогда не теряет своей актуальности.

Биологический фактор:

- означает с целью полного уничтожения граждан одной нации или нации,
создание условий для различных неизлечимых болезней, организацию продажи
различных препаратов для размножения и распространения среди женщин и мужчин бесплодия, торговля детьми, провоцирование женщин на аборт,поощрение
похищения человека, превращения его в объект торговли с целью приобретения
человеческих органов.
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Erməni kimdir?
Rusiyanın hərbi qüdəti sayəsində Azərbaycan torpaqları üzərində özünə Ermənistan
adlı bir dövlət yaradan və bu gün də Rusiyanın bir əyaləti kimi fəaliyyət göstərən,
daha çox separatizm və terrorçuluğa meyilli olan erməni xalqı, bu gün də Amerika
və Avropa ölkələri tərəfindən xüsusi qayğı və nəvazişlə əhatə olunurlar.
Erməni terror təşkilatları açıq şəkildə Amerika, Rusiya, İngtltərə, İran, Suriya, Fransa və Almaniya kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərərək bu ölkələrdən maliyə yardımları alırlar. Heç də təsadüfi deyildir ki, dünyada törədilən bir çox erməni cinayətləri
məhz bu adı çəkilən ölkələr tərəfindən müdafiə edilirərək gizlədilir. Hətta biri-birinə
zidd ideoloji və müxtəlif strateji maraqlara malik olan İran, Amerika, Rusiya, Fransa
kimi dövlətlər ermənilərə yardım etmək məsələsində öz aralarındakı düşmənçiliyi
belə unudaraq bir araya gəlib həmrəylik nümayiş etdirə bilirlər. Məsələn: Rusiya
Ermənistanı silahlandırır,ağır sənayesi də daxil olmaqla bütün iqtisadiyyatını idarə
edir, Amerika maliyə yardımı göbstərir, hətta Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığı halda Ermənistan vasitəsi ilə Dağlıq Qarabağ rejimini yaşatmaq üçün müxtəlif
bəhanələrlə pul yardımları edir, İran həm Dağlıq Qarabağı və həm də Ermənistanı
enerji resursları ilə təmin edir, Fransa heç vaxt reallıqda mövcud olmayan «erməni
soyqırımı» ideyasını dünyaya məcburi surətdə tanıtdırmağa çalışır.
Bu dövlətlər ermənilərə göstərdikləri yardımları ilə sanki biri digərini qabaqlayacaqmış kimi öz aralarında mübarizə aparırlar. Burada haqlı olaraq bir sual ortalığa çıxır, axı kimdir ermənilər? Onlara bu qədər qayğı və nəvaziş nədən yaranır: – Bu suala
cavab axtararkən mən erməni və rus tarixçilərinin özlərinin tədqtqtqat əsərlərinin
içərisində olduqca maraqlı fikirlərə rast gəldim.
Məlumdur ki, hər bir xalq bəşər mədəniyyətinin yaradılmasında müəyyən rol oynamışdır. Bu barədə müxtəlif tarixi qaynaqlarda çoxlu maraqlı məlumatlar da mövcuddur. Lakin bir diqqət çəkən həqiqət də məlumdur ki, dünya xalqları içərisində
ermənilər, yeganə xalqdırlarki, öz tarixlərini, elmi təməldən uzaq, tamamilə mifologiyalarla, əfsanələrlə, uydurmalarla bağlayırlar. Ermənilərə görə, onların ulu babaları
Hayk, guya Nuh peyğəmbərin nəvələrindən biri olmuşdur. Onların bir çoxu erməni
millətini Nuh peyğəmbərin törəmələri hesab edirlər. Bir çox erməni mənbələrində
isə bir az da uzağa gedərək «Adəm və Həvva» əfsanəsindəki Həvva obrazını erməni
qadını kimi göstərirlər. Ermənilərin tarixi ilə maraqlanan elm adamları erməni tarixi ilə bağlı əsaslı bir mənbə tapa bilmədiklərini açıq etiraf edirlər. Bu qəbildən
erməni tarixçi Qaraqaşyan özünün «Şərq tarixi» (1905 - london) əsərində, erməni
keşişlərinin erməni tarixi ilə bağlı uydurduqları məsələlərə aydınlıq gətirərək yazırdı
ki, «ermənilərin keçmişi haqqında tarix və ya salnamə sayıla biləcək məlumatlar
yoxdur».
Son illər Azərbaycan torpaqları üzərində erməni işğalının və terrorunun genişləndiyi
bir ərəfədə, erməni siyasətçiləri, ziyalıları və dövlət - hökumət adamları, erməni
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Кто такой арменин?
Армянский народ, который при поддержке вооруженных сил России создал на
территории Азербайджана государство под названием «Армения» по сей день
является своего рода провинцией России. Этот народ, в большей степени склонный к сепаратизму и терроризму, и сегодня окружен особой заботой и вниманием
со стороны стран Америки и Европы, Армянские терроровые организации открыто получают финансовую помощь из таких стран, как Америка, Россия, Англия,
Франция и Германия. Совершаемые во всем мире многие преступления армян
защищаются и скрываются в вышеназванных странах. Даже такие страны, как
Америка,Россия, Франция имеющие противоположные идеологические и стратегические интересы по отношению друг к другу,демонстрируют солидарность
в отношении помощи Армении. Например, Россия вооружает Армению, Америка
оказывает ей финансовую помощь, Иран обеспечивает энергетическую помощь,
Франция хочет навязать миру идею «геноцида», который никогда не происходил
в действительности. Эти государства, словно опережая друг-друга в оказываемой
помощи, ведут еще между собой борьбу. И здесь законно возникает вопрос:кто
такие армяне? Ища ответ не данный вопрос, можно найти много очень интересных мыслей у самих русских историков.
Известно, что каждый народ сыграл определенную роль в создании общечеловеческой культуры. Об этом пишется во многих исторических источниках.
Но существует еще и общеизвестная истина, которая состоит в том, что среди
народов мира армяне единственный народ, который связывает свою историю с
далекой от научной основы мифологией,легендами, вымыслами. Согласно им,
их прадед Хайк будто был одним из внуков пророка Ноя. Многие из них считают
армянскую нацию порождением пророка Ноя. А во многих армянских источниках
эта мысль еще более углубляется. Там указывается,что в легенде «Адам и Ева».
Ева лявляется образом армянской женщины. Люди науки, интересующиеся армянской историей,открыто признают,что не находят основательного источника по
армянской истории. Армянский историк Каракачян, относящийся к упомянутым
ученым, в своем труде «История Востока» (1905-ыйг.Лондон), привнося ясность в
домыслы армянских духовных лиц, связанных с историей Армении,писал, что «об
истории армян нет считающихся историей или летописью источников».
В последние годы накануне расширения террора и оккупации Азербайджанской территории армянские политики, интеллигенты и руководители правительства начали утверждать, что армянская нация является одной из древнейших. Относительно этого можно указать на выступления З.Балаяна, Р.Кочаряна,
С.Саркисяна, А.Гукасяна и многих других лиц. Сегодняшняя армянская пропаганда, не ссылаясь ни на какие источники, вещает во всем мире, что армянский народ возник на Южном Кавказе.
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millətini Cənubi Qafqazın ən qədim tayfalarından olduqlarını iddia etməyə başlayıblar. By qəbildən Z.Balayan, R. Koçaryan, S. Sarkisyan A.Qukasyan və onlarla digər
erməni liderlərinin çıxışlarını misal göstərmək olar. Bu günkü erməni təbliğatı heç
bir mənbəyə əsaslanmadan, erməni xalqının Cənubi Qafqazda meydana gəldiyini
dünyaya təbliğ edirlər.
Amma görkəmli Rus tarixçiləri İ. Dyakonovun və N. Şavrovun gəldikləri nəticəyə
görə qədim erməni xalqı təxminən bizim eradan əvvəl birinci minillikdə,Cənubi Qafqazda deyil, Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı vadiləri (zonalarında) meydana gəliblər.
Onların yazdıqlarına görə, XX əsrin əvvəllərində Zaqafqaziyada yaşayan bir milyon üç
yüz min erməninin bir milyonu Ruslar tərəfindən buraya köçürülənlərdirlər.
Erməni tarixçisi Kapançyana görə isə, ermənilərin ilk vətəni «Hayasa» olmuş və
onun ərazisi Fərat, Çorox və Araz çaylarının yuxarı axarı boyu arasındakı hüdudları
əhatə etmişdir. Bu ölkənin qərbdən şərqə doğru uzunluğu cəmi 150-170 km-dən
çox olmamışdır. Göründüyü kimi Kapançyanın göstərdiyi ərazilər indiki Türkiyənin
şərqində və İraqın şimalında yerləşir. Bu fikiri erməni yazıçısı və alimi Nalbəndyan
da təsdiq edərək yazırdı ki, «erməni xalqı Dəclə və Fərat çaylarının yuxarı axarları boylarına söykənən ərazilərdə bərqərar olmuşdu. Bu ərazilərin aborgenləri isə
(hetlər, huqqilər, urartular) yüksək inkişaf etmiş xalqlar idi». Bu faktlaradan göründüyü kimi erməni tarixçilərinin özlərinin verdikləri izahatdan və gəldikləri qənaətdən
belə məlum olur ki, erməni xalqı Cənubi Qafqaza gəlmədirlər.
Ermənilərin Cənubi Qafqaza gəlmə olduqlarını sübut edən dəlillərə Ermənistan
SSR EA – nın ilk prezidenti İ.Orebelinin əsərlərində də rast gəlmək olur. O, öz araşdırmalarının birində yazırdı ki, «İndiki Dağlıq Qarabağ orta əsrlər Albaniyasının sonralar
Azərbaycanın bir hissəsi olmuş daha sonralar ermənilər tərəfindən zəbt edilmişdir».
Erməni və rus mənbələrdən öyrəndikcə və digər ölkələrdən olan tədqiqatçıların
əsərlərinə nəzər saldıqca ermənilərin kimliyi və haradan köçüb gəldikləri sualına
cavab tapılmır. Bu cür araşdırmalar elə bir çox erməni tədqiqatçılarının özləri üçün
də böyük maraq kəsb etsədə, lakin bu sualı cavablandırmaq onlar tərəfindən də
mümkün olmamışdır. Mən bu barədə məhşur erməni alimi Manuk Abeqyanın belə
bir fikirinə rast gəldim: «Erməni xalqının əsli nədir; necə və nə vaxt, haradan və hansı yolla o buraya (indiki Ermənistan torpaqlarına – müəllif.) gəlib, erməni olmazdan
əvvəl və sonra hansı tayfalarla əlaqədə olub, onun dilinə, etnik tərkibinə kim necə
təsir göstərib? Bax bu barədə bizim əlimizdə bunları sübuta yetirən aydın və dəqiq
dəlillər yoxdur».
Göründüyü kimi, bu gün «ermənilər» adlandırılan etnosun qədim tarixi elə bir
əsaslı dayaqlara söykənmir. Erməni tarixinin belə bir əsaslı dayaqlarının olmaması
tarixdə erməni xalqının necə mövcud olduğu barədə fərqli fikirlərin yaranmasına
səbəb olmuşdur.
Müasir ermənilər son dövrlər ərzində yazmış olduqları elmi həqiqətlərə uyğun
olmayan, tarixi faktları təkzib edən çoxsaylı kitablarla özlərinə tarix yaratmağa
başlayıblar. İndiki zamanda ermənilərin özlərinə uydurma tarix yaratmaqda yalnız
bir məqsədləri, yeganə düşüncələri ondan ibarət olmuşdur ki, Rusiyanın himayəsi
ilə Azərbaycan torpaqları üzərində yaradılmış Ermənistan respublikasının mövcudluğuna haqq qazandırılsın, eyni zamanda gələcək təcəavüzkarlıq planları ideoloji
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Но, согласно выдающимся русским историкам И.Дьяконову и Н.Шаврову, древний армянский народ возник приблизительно за тысячу лет тому назад до нашей
эры не на Южном Кавказе, а в верхник долинах (зонах) Тигра и Евфрата. Согласно
им, один миллион из живущих на Южном Кавказе одного миллиона трехсот тысяч армян переселены сюда Россией.
Согласно же армянскому историку Капанчяну, первоначалной родиной армян
была «Хаяса» и она охватывала территории между реками Евфрат,Чорох и Аракс.
Протяженность границ этой страны от запада на восток составляла не более 150170км. Как видно, указываемая Капанчянам территория размешается на востоке
современной Турции и севере Ирака. Армянский писатель и ученый Налбандян,
также подтверждая эту мысль писал, что «армянский народ обосновался на территориях, опирающихся на верхние русла рек Тигр и Евфрат. Аборигены этих территорий (хетты, урартурцы) были высокоразвитыми народами». Из пояснений и
выводов армянских историков становится ясно, что армянский народ является
пришельцем на Кавказ.
Доводы,потдверждающие прибытие армян на Южный Кавказ, можно встретить и в трудах президента АН Армянской ССР И.Орбеляна. Он в своих исследованиях пишет: «Нынешний Нагорный Карабах был в средние века частью Албании,
впоследствии частью Азербайджана, затем был оккупирован со стороны армян».
Изучая армянские и русские источники, ознакамливаясь с источниками из других стран, мы не находим ответа на вопросы: кто такие армяне и откуда они
появились? Такие расследования представляют интерес для самих армян, но тем
не менее,и у них невозможно найти ответа на эти вопросы. Относительно их я
встретил у знаменитого армянского ученого Манука Абегяна такое высказывание: « откуда произошли армяне, как и когда, откуда и каким путем армянский
народ прибыл сюда (т.е.на территорию нынешней Армении-авт.), кем они были
до того,как стали армянами, с какими племенами у них были связи, кто и как оказал влияние на его религию, этнический состав? Вот об этом в наших руках нет
точных и ясных доводов, подтверждающих все это». Как видно, сегодня история
этноса, называемого «армяне», не опирается на основательные источники. Окутствие таких серьезных источников, касающихся исторического происхождения
армян, стали причиной появления индивидуальных мнений относительно происхождения армянского народа.
Современные армяне в своих научных исследованиях,написанных за последние годы, начали создавать для себя свою историю, не соответствующую научным истинам, опровергающую исторические факты. В ностоящее время армяне,
создавая свою вымышленную историю, преследуют единственную цель: оправдать существование созданной под покровительством России на территории
Азербайджана Армянской республики, в то же время идеологически обосновать
планы для будущих агрессий.
Армяне называют сегодня себя «хай», и это мысленно понимается ими как
«Хаястан», (т.е предполагаемые армянские территории) Но и в исторических источниках о «Хаястане» некоторыми идеологами вбитом в голову армян,нет никаких сведений, т.е. об этом в мире не существует никакой информации.
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cəhətdən əsaslandırılsın.
Bu gün özlərini «hay» adlandıran ermənilər, xəyalən «Hayastan» (yəni güman
etdikləri erməni əraziləri) erməni məskənləri kimi başa düşülür. Lakin tarixi qaynaqlarda bəzi ideoloqlar tərəfindən ermənilərin düşüncəsinə yeridilmiş «Hayastan» haqqında heç bir məlumat verilmir. Yəni bu barədə dünyada heç bir tarixi məlumat mövcud deyil. Hazırda erməni mənbələri kimi tanınan arxiv məlumatları da «hay» adları
altında deyil, erməni adları altında toplanmışdır. Əslində ermənilərin «Hayastan»
adı XX əsrin 20 – ci illərində yaranmışdır və bu söz isə mili, etnik termin kimi deyil,
siyasi termin kimi işlədilir. Bu adın o dövrdə meydana gəlməsi, ermənilərin özlərinin
aralarında da ciddi mübahisələrə, ziddiyətli fikirlərin meydana gəlməsinə, «Hayastan» sözünü meydana gətirənlərin tənqid olunmasına səbəb olmuşdur. Məsələn
erməni alimi Q. Kapançyan digər erməni alimi A. Xaçaturyanı tənqid edərək yazırdı:
«A. Xaçaturyan özünün «Ərməniyyə tarixi mixi yazıları dövründə» adlı kitabında Hayasa ölkəsinin ermənilərlə əlaqələri haqqında danışır. Lakin onun Hayasanı erməni
Hayastan yəni «hayasalıların evi» termini ilə müqayisəsi, tutuşdurulması erməni
qrammatik normalarının əksinə olaraq açıqdan-açığa uydurma etimologiyadır». Kapançyanın «hay» sözünə bu cür tənqidi yanaşmasının səbəbi budur ki, hay xalqının
bu ərazilərdə köklü qədim ənənələrinin olmaması və bu tayfanın nə vaxtsa Balkan
yarmadasından köçərək bu torpaqlarda məskunlaşmasıdır.
Hayların yaranması haqqında tarixdə başqa bir nəzəriyyəyə görə onlar «daşyonan», «inşaatçı» kimi təqdim olunurlar. Bir çox mənbələrdə göstərilir ki, həqiqətən
də hayların mənşəyi qul əməyi ilə, ağır tikinti işlərilə sıx əlaqədar olmuşdur. Urartu
ilə Assuriya arasında uzun sürən qanlı çəkişmələr zamanı çoxlu sayda qul hərbi
qənimət kimi tərəflərin əlinə keçirdi. Qullardan adətən ağır tikinti işlərində istifadə
edirdilər. İstər Assuriyaya, istərsədə Urartuya qənimət kimi gətirilən qullar müxtəlif
etnoslardan ibarət olan hərbi əsirlər idilər.
Bu qul kaloniyaları içərisində haylar da ağır katorqa işlərini yerinə yetirirdilər. Assuriyalıların özləri Urartuya qalib gələn zaman öz qullarını da bu əraziyə gətirir və ağır
tikinti materialları əldə etmək üçün daş karxanalarında işlədirdilər. Nəticədə Assuriya qulları dağlıq ərazilərdə məskunlaşıb çoxalırdılar. Urartunun öz əhalisini isə assuriyalılar imperiyanın başqa yerlərinə aparırdılar. Urartular da öz qalibiyyətlərini eyni
ilə assuriyalılar kimi həyata keçirirdilər. Beləliklə hayların dağlarda məskunlaşmasına
həm Urartu, həm də Assuriya kömək edirdi. Bütün bunlardan xəbərdar olan Musa
Xorenli bu barədə yazırdı ki, «biz (yəni haylar) kiçik, azsaylı, zəif və çox hallarda
özgələrin hakimiyyətləri altında yaşayan xalqıq».
Tarixən dövlətçilik ənənələrinə malik olmayan ermənilər, zaman-zaman, dinindən
və irqindən asılı olmayaraq bu və ya digər xalqların və dövlətlərin hakimiyyətləri
altında yaşayırdılar.Belə bir həyat tərzinə alışmaları onlarda bir sıra xüsusiyyətlərin
– ələbaxımlılıq, mütilik, yaltaqlıq,xudpəsənlik və başqa keyfiyyətlərin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır. Məhz buna görədə bəzi mütərəqqi fikirli erməni ziyalıları
ermənilərin tarixinin başlanğıcını erməni dininin təşəkkül tapdığı gündən başlandığını iddia edirlər. Heç də təsadüfi deyildir ki, erməni keşişi T. Gegemyants bütün bunları təsdiq edərək özünün «Erməni hərəkatı tarixi» kitabında yazırdı ki, «Ermənilərin
hərakat tarixi Qriqoryan kilsəsinin başçılığı altında ermənilərin vahid mərkəzdən
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В ностоящее время архивные сведения, считающиеся армянскими источниками, собраны не под названием хай, а под армянскими названиями. В действительности, название армян « Хаястан» появилось в 20-е годы XX века, и это слово
употребляется как не национальный, а политический термин. Появление этого
названия в тот период привело к возникновению серьезных споров, противоречивых мнений, критике тех, которые начали употреблять это слово. Например, армянский ученый Г.Капанчян, критикуя другого армянского ученого А.Хачатуряна,
писал: « А.Хачатурян в своей книге « История Армении в клинописный период»
говорит о связи страны Хаяса с армянами. Но его сравнение Хаясана с армянским
термином «Хаястан», т.е. «Дом хаясалынцев», противоречит армянским грамматическим нормам и является явной вымышленной этимологией. Причиной такого
критического подхода Капанчяном к слову «хай» является то, что хайский народ
не имел на этих территориях древних традиций,и это племя когда то переселилось на эти территории из Балканского государства.
Согласно другой концепции о происхождении хаев, они преподносятся как
каменотесы, строители. Во многих источниках указывается, что действительно
тяжелые строительные работы занимали много места в их жизни. Во время кровавых столкновений между Ассирией и Урарту множество рабов, как военная добыча, переходило в руки враждующих сторон. Рабы обычно использовались на
тяжелых строительных работах. Рабы, привозимые как в Ассирию, так и в Урарту,
были военнопленными из различных этносов.
Среди этих колоний хайи тоже выполняли тяжелые каторжные работы. Сами
ассирийцы во время победного шествия в Урарту приводили с собой также своих
рабов и для приобретения тяжелых строительных материалов,использовали их
на работах в каменных карьерах. В результате этого число ассирийских рабов, заселившихся на этих территориях,возросло. Свое же население Урарту ассирийцы
переселяли в другие места империи. Урартурцы в случаях победы поступали
точно так же, как и ассирийцы. Таким образом, заселению хаев на горных территориях способствовали как Ассирия, так и Урарту. Муса Хорейни, осведомленный
обо всем этом, писал,что «мы (то есть хайи) являемся малым, слабым и во многих случаях живущим под господством других народом.»
Не имея исторических традиций государственности,армяне время от времени,
независимо от религии и расовой принадленности, жили под властью того или
иного народа, или государства. Приобщение к такому образу жизни привело к
формированию у них таких качеств, как зависимость от других,покорность, подхалимство, эгоизм и тому подобных качеств. Именно поэтому некоторые прогрессивно мыслящие армянские интеллигенты утверждают, что история Армении
начинается с формирования ее религии.
Вовсе не является случайным то, что армянский епископ Т.Гегемянц, подтверждая все это,писал в своей книге « История армянского народного движения», что
«история армянского движения начинается с периода управления их из единого
центра во главе с Григорианской церковью». Армянский ученый Каракачян, словно подтверждая это,писал, что о прошлом армян сведений, считаемых историей
или летописью, не существует.
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yönəldikləri zamandan başlanır». Ermənilərin keçmişi ilə bağlı tədqtqat aparan tarixçi alim Qaraqaşyan isə sanki bunu təsdiq edərək yazırdı ki, «ermənilərin keçmişi ilə
bağlı tarix və ya salnamə sayıla biləcək məlumatlar yoxdur».

Ermənilərin mənşəyi.

Ermənilərin mənşəyi olduqca müəmmalıdır və az öyrənilmişdir. Ermənilərin
mənşəyinin konkret bir ərazi ilə bağlılığı hələ də elm adamlarına qaranlıq qalır.
Bu azmış kimi, onları əslində hər hansı bir irqə aid etmək də mümkün olmamışdır.
Qafqazşunas alim İ.Şopen yazırdı ki, «aydınlaşdırmaq çətindir ki, bizim ermənişunas
alimlər nəyə əsasən özlərinə rəva biliblər ki, bütün hallarda haykların və onların
vətəni Hayastanın adını tamamilə başqa xalqın adı ilə dəyişib tərcümə ediblər. Aydındır ki, Yafəs mənşəli, şimaldan gəlmə Armenlə, cənubdan gəlmə sami mənşəli
haykların (hayların) heç bir ümumi oxşarlığı yoxdur və ola da bilməz».
Bu gün ermənilərin eninə-boyuna işlətdikləri «Armini» sözü coğrafi ədəbiyyatda
Şərqi Anadoluda «Erməni yaylası» kimi işlənməkdədir. Lakin «Armini» adı qədim
yunanlara keçdikdən sonra «Armeniya» formasını kəsb etmişdir. Sonralar Avropa
dillərinə də yayılan bu termin həmin dillərdə «hay» adlandıranlar üçün etnik ada
çevrilmişdir. Görkəmli rus tarixçisi Dyakonov yazırdı ki, «haylar heç vaxt özlərinə
«erməni» deməmişlər».
Son dövr erməni tarixçiləri, öz xalqlarının avtoxton-əslən yerli olmasını, yəni
ermənilərin əcdadlarının qədimdən ön Asiyada yaşamalarını sübut etmək üçün
dəridən-qabıqdan çıxırlar. Sovet alimlərinin kollektiv əsəri olan «Qədim dünya tarixi»
kitabında bu məsələyə münasibət bildirilərək yazırlar ki, «ermənilərin «Ərməniyyə
yaylası» avtoxotonları olması barədə son vaxtlar yayılmış fikri bir sıra səbəblərə görə
əsaslı saymaq olmaz». Rus tədqiqatçısı İ.Şopen də hələ buna qədər erməni-hayların
mənşəyindən bəhs edərək belə bir qənaətə gəlmişdir ki, «ermənilərdən parsuqlardan, haykanlardan və yəhudilərdən yeni, qarışıq bir xalq əmələ gəldi ki, o, nəinki öz
tipik müstəqilliyini, hətta özünün doğma adını da itirdi».
Burada bir faktıda qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Veliçko Qarabağ əhalisinin
ermənilərə aid edilən hissəsi haqqında söhbət açarkən yazırdı ki, « …Qarabağın
erməni adlandırılan və xristian dininə itaət edən çox az sayda əhalisi dağlı və
türk tayfalarından törəmiş və üç- dörd əsr bundan əvvəl erməniləşdirilmişdir». Bu
fikirləri belə bir real gerçəklik sübut edir ki, indiki Ermənistan ərazilərinə köçüb gələn
ermənilərlə, Qarabağın erməniləşmiş albanları arasında həm dil, həm də xasiyyət
fərqləri mövcuddur.
Ermənilərin digər xalqlarla da qan qarışığı mövcud olması barədə söz-söhbətlər
dolaşmaqdadır. Hələ XlX əsrin sonlarında çıxmış «Murç» adlı erməni jurnalı,
ermənilərin başqa xalqlarla assmliyasiya etmək qabiliyyəti haqqında danışarkən
onların arasında assimlyasiya edilmiş qaraçıların böyük faiz təşkil etdiyini qeyd edirdi. Hər iki tayfa ilə, həm erməni, həm də qaraçılarla tanışlıq, məqalə müəllifinə bu
jurnalın nəticələrini təsdiq edən maraqlı material verir. Məqalə müəllifinin təsvirinə
görə Gəncə, Tiflis və başqa yerlərin qaraçıları ermənilərlə qarışaraq öz varlığını itirmiş və yalnız soy adlarını saxlamışlar. («Murç», 1897,’’ Qaraçı ermənilər’’ məqaləsi).
Əslində antropoloji baxımdan ermənilər, başı yastı və ya dikdir, yastı və kəskin
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Происхождение армян.
Происхождение армян является очень загадочным и молоизученным вопросом. Связанность быта армян с конкретной территорией также является для
ученых неясным. Моло того,их невозможно отнести и к какой-то определенной
расе. Ученый-кавказовед И.Шопен писал, что «трудно уяснить, что наши ученые,
изучающие историю Армении, на основании чего позволяют себе во всех случаях
связывать историю и название хайков и их родины Хаястана с историей совершенно другого народа и перевести на армянский язык это слово. Ведь ясно, что
между пришедшим из севера яфетического происхождения Арменом с пришедшими из юга семитского происхождения хайками (хаями) нет и не может быть
ничего общего».
Сегодня употребляемые армянами кстати и некстати слово «Армини» употребляется в географической литературе как «Армянское плоскогорье». Но слово
«Армини»после перехода его к древним грекам начало употребляться как «Армения». Впоследствии этот термин, распространившийся на европейские языки,
превратился в этническое название. Знаменитый русский историк Дьяконов писал, что «хайи никогда не считали себя армянами».
За последний период армяне из кожи лезут вон, чтобы доказать, что они являются автохтоном, то есть местными жителями и что их древние предки жили
в передней Азии. В являющейся коллективным трудом советских ученых книге
«История древнего мира» выражается отношение к этому вопросу. В книге пишется, что предположение, будто бы Армянское плоскогорье является автохотном
армян, нельзя по ряду причин считать основательным». Русский исследователь
И.Шопен также еще до этого повествуя о происхождении армян-хаев, пришел к
выводу, что из «армян, парсов», хайков,евреев образовался новый, смешанный
народ, который лишился не только своей независимости, но и названия.
Здесь уместно было бы отметить тот факт, что Величко, повествуя о принадлежащей армянам части, писал, что очень малочисленное, христианского вероисповадания,население Карабаха является порождением горцев и
тюркских племен и арменизировено три-четыре века тому назад. Эти мысли
подтверждает реальная действительность: ведь давно замечено,что между
армянами,пришедшими из территории Армении и арменизированными албанцами существуют различия как в языке,так и в характере.
Много разговоров также и в отношении кровной связи армян с другими народами. Армянский журнал «Мурч», издаваемый в конце XIX века, повествуя о
способности армян к ассимиляции с другими народами, отмечал большой процент ассимилированных среди них цыган. Знакомство с обоими племенами дает
автору этой статьи интересный материал, подтверждающий выводы этого журнала. По описанию автора статьи,цыганы Гянджи, Тифлиса и других местностей,
смешавшись с армянами, потеряли свою самобытность и сохранили только свои
ложные фамилии. («Мурч», 1897, статья «Цыганские армяне»).
В действительности армяне с антропологической точки зрения с приплюснутой или вытянутой головой, приплюснутым затылком, лицо у них вытянутое и
немного широкое, нос необыкновенно большой, во многих случаях вогнутый
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surətdə (dikinə) aşağı düşən arxa tərəfə malikdir, sifəti uzunsov bir az da enlidir, burnu qeyri adi dərəcədə böyükdür, iridir, çox vaxtı əyilmiş (qartal dimdiyinə bənzəyir)
və sifət xəttindən irəli çıxır, bədən quruluşu qeyri mütənasibdir, ancaq ortaboyludur.Erməniləri tətqiq edən Qafqaz antropoloqu İ.Pantuxov daha maraqlı nəticələr
əldə etmişdir. Tiflis şəhərinə Türkiyədən gələn erməni qaçqınları ilə bu alimin yaxından təmasları zamanı o, fürsətdən istifadə edərək ermənilərin bir çoxunu antropoloji cəhətdən tədqtq etmişdi. Məlum olmuşdu ki, bu çağrılmamış qonaqların
böyük əksəriyyəti fiziki quruluşuna görə təmiz kürddür. Bu isə əslində digər xalqların
erməniləşdirilmə prosesi idi. Bu fikiri Kapançyan 1948-ci ildə yazdığı («Xayasa – kolıbelğ armən») əsərində söyləyir. O yazırdı ki, «hayasalı – ermənilər özlərinin köklü
dillərlə, Fərat boyundakı bütün tayfaları, o cümlədən hetləri də, sonralar isə Urartu
tayfalarını və xalqlarını da erməniləşdirmişlər». O dövrdə erməniləşmə prosesinin
sürətlə getməsinə əsas səbəb bu etnosun qız və qadınlarının erməniləşdirmə prosesinin gedişində fəal iştirakı idi. Erməni tayfa başçılarının düşüncəsində «Erməni
qızlarının ayaqları dəyən torpaq bizimdir!» kimi bir az da fəxlə səslənən sərsəm
fikirləri bu xalqın qəlbində özünə möhkəm yer tutmuşdur. Onların qəbul etdikləri bu
əxlaq norması heç də hamı tərəfindən bəyənilmirdi.
Ermənilərin tərbiyəsindəki və davranış normalarındakı bu kimi qüsurlar onlar
barəsində müxtəlif xalqların ziyalı təbəqələrində, həmişə ikrah hissi doğurmuşdu.
Alman alimi Karl Marks erməni qadın və qızlarının əxlaqı barədə yazırdı: «Dünya
xanımlarının bir qismi erməni qadınlarının bir qayda olaraq ərinə xəyanət etmə
təcrübəsini, ərlərinin həmin əməldən hali olmaması incəsənətini mənimsəməyə cəhd
göstərsələrdə, azları buna nail ola bilir. Yeniyetmə erməni qızları öz bakirəliyindən
elə erkən, elə həvəslə imtina edirlər ki, sanki onlar namus çəpərlərinin bütövlüyünü
qorumurlar, sadəcə üstlərinə qonmuş tozu çırpırlar».
Ön Asiyada qorxaqlıqları ilə lətifəyə çevrilmiş ermənilər arasında zaman-zaman
bəzi cəsur adamların çıxması da, çox güman ki, elə bu amillə də izah olunmalıdır.
Aydındır ki, bu cür adamların damarlarında başqa xalqların qanları axır, onlar başqa
millətin törəmələridirlər. Dünya şöhrətli alman alimi Fridrix Engels yazırdı ki, erməni
kilsələrində işləyən qadınlar, rahibələr müntəzəm olaraq öz bədəqnlərini yol keçən
insanlara, səyyahlara, tacirlərə sataraq qazandıqları pulları yeni erməni kilsələrinin
tikilməsinə və digər ehtiyaclarına sərf edirdilər. Bu məşğuliyyət sonralar erməni
qadınlarının məşhur və sevimli peşələrinə çevrilmişdi. Odur ki, ermənilərin damarlarında müxtəlif xalqların qanı axır desək yanılmarıq. Çünki dinc asimlyasiyadan başqa ermənilərin digər xalqlar və etnoslarla məcburi qarışıqları da olmuşdur. Məlum
olduğu kimi romalılar, yunanlar, farslar, ərəblər, türklər, gürcülər, dağlılar şərəf və
ləyaqətlərini qorumaq imkanlarından məhrum olan erməni qadınlarının nazı ilə çox
da oynamayaraq onlarla birbaşa əlaqədə olurdular.
Öz köhnə ənənələrini davam etdirən Ermənistan hal-hazırda öz fahişələrini digər
ölkələrə eksport etməklə məşğuldur. Ermənistanda 2007-ci ilin jurnalist araşdırmaları mərkəzinin apardığı araşdırmalar nəticəsində, məlum olmuşdur ki, erməni qızları
Türkiyə və ərəb ölkələrinə məxsus otellərdə yaşamağı dünyanın digər ölkələrindən
daha üstün tuturlar. Beləki Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Küveyt,Misir, Suriya, Türkiyədən
qeyri-leqal yolla Erməntstana 2004-cü ildə fahişəlikdən 4 milyon dollar pul daxil ol56

(нопоминает орлиный клюв) и намного выступает вперед,телосложение непропорциональное, они только среднего роста. Кавказский антрополог И.Пантуков
привел более интересные сведения. Во время близкого знакомства этого ученого с приезжающими из Турции армянскими женщинами он,воспользовавшись
случаем,исследовал с антропологической точки зрения многих армян. Выяснилось, что большинство этих непрошенных гостей по своему физическому телесложению курды, а это в действительности было процессом арменизации. Эту
мысль Капанчян высказывает в своем труде «Хаяса-колыбель армян» (1948г.) Он
писал, что «армяне-хаясане арменизировали родственные им по языку все племена вдоль реки Евфрат, в том числе хетов, а затем урартурские племена и народы». В тот период причиной стремительного развития процесса арменизации
является то что девушки и женщины этого этноса активно участвовали в ходе
этого процесса. Нелепые высказывания предводителей армянских племен такого
типа, как «земля, на которую ступала нога армянских девушек, наша земля»,
пустило глубокие корни в сознании народа, но принятые ими моральные нормы
были приняты не всеми.
Такие недостатки в воспитании и нормах поведения армян всегда вызывали чувство отвращения среди интеллигенции у различных народов. Немецкий
ученый Карл Маркс писал о легком поведении армянских девушек и женщин:
«Часть женщин мира, хотя и пытаются усвоить искусство армянских женщин, как
правило,обманывать своих мужей так, чтобы те и не подозревали их, не могут
добиться этого,и только немногим удается это. Вообще говоря армянские девушки лишаются девственности так рано, с такой охотой, что создается впечатление,
будто они не берегут свою честь, а просто стряхивают пыль со своей одежды».
Появление среди армян Передней Азии, трусость которых превратилась в легенду, время от времени некоторых смелых людей, скорее всего, объясняется
этим фактором. Ясно, что в венах таких людей течет кровь других народов, они
являются порождением другой нации. Другой немецкий ученый Фридрих Энгельс писал, что работающие в армянской церкви женщины, монахини, продавая
свое тело приходящим сюда путешественникам, купцам, расходовали заработанные деньги на строительство новой армянской церкви и другие нужды. Это
занятие превратилось впоследствии, в любимую профессию армянских женщин.
Поэтому, если мы скажем, что в венах армян течет кровь различных народов,
то не ошибемся,потому что кроме мирной ассимиляции, у армян было вынужденное смешение с другими народами и племенами. Как известно,римляне,
греки,персы, арабы, турки, грузины, горцы, не очень-то церемонясь с лишенными возможности беречь свою честь и достоинство армянскими женщинами,
вступали с ними в прямую связь.
Продолжающая свои традиции Армения в настоящее время занята экспортом
своих проституток в другие страны. В результате проводимых в Армении в 2007-ом
году журналистских расследований выяснилось, что армянские девушки предпочитают жизнь в принадлежащих Турции и арабским странам отелях другим странам. Так,если в 2004-ом году в Армению нелегальным путем из Объединенных
Арабских Эмиратств, Кувейта, Египта, Сирии, Турции поступило от проституции 4
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İşğal etdikdən sonra, ermənilər bütün Azərbaycan ərazilərini, dağları,
binaları və sahibsiz çölləri xaç daşları ilə bəzəməyə başladılar.
После оккупации армяне начали украшать все находящиеся на
оккупированной территории Азербайджана горные местности, здания и
побережья озер каменными крестами.
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muşdusa, 2006-cı ildə bu rəqəm 9 milyon dollara çatmışdır. Erməni mətbuatının
verdiyi məlumata görə, qeyri rəsmi yollarla da daxil olan pulları da nəzərə alsaq,
fahişəlikdən hər il Ermənistana 10 milyon dollardan çox pul daxil olur.
Ermənilərin fiziki quruluşları və qanları kimi, dilləri də qarışıq, kobud və hibriddir.
Erməni dilinin tərkibinə fikir versək görərik ki, onun söz ehtiyuatının 65% qədim
pəhləvi mənşəli, 30% Suriya-Kilikiya mənşəli, yedə qalan cəmi 5% isə bu dildədir.
Erməni müəllifi R.A.Açaryanın 1984-cü ildə çap olunmuş «Sovet türkologiyası»
məcmuəsindəki hesablamasına görə, erməni dilində 4200-ə yaxın türk sözü vardır.
Qeyd etmək lazımdır ki, erməni soy adları içərisində erməni mənşəli sözlər də
çox azdır.Bunu soy adları üzrə mütəxəsis olan erməni alimi Avetisyan təqdim edərək
yazır ki: «Erməni soy adlarının yalnız 26,3% orijinal erməni dilindən yaranmışdır, qalan adların 194-ü fars, 113-ü türk, 111-i ərəb, 60-ı yunan, 54-ü yəhudi, 44-ü də digər
dillərdən götürülmüşdür».
Başqa bir erməni tarixçisi Kapançyan yazırdı ki, «erməni dili nəinki Hind-Avropa
elementlərinə, həm də digər «yad» elementlərə – sözlərə, formalara, səslərə malikdir… İran, Suriya, Yunan, Gürcü və başqa dillərdən əxz edilmiş sözlər çıxıldıqdan
sonra erməni dilində beş minədək söz qalır». Bu belədirsə onda belə bir sual oluna
bilər, bəs bu dil hansı xalqa məxsusdur?
Erməni Kilsə xadimi keşiş Nırses də bu problemə belə bir aydınlıq gətirir ki, köhnə
erməni dilinin quruluşu əksəriyyət etibarı ilə tatar (azəri türkcəsi -F.İ.) dilinə uyuşur.
Köhnə erməni dilinin halları var, yeni erməni dilində isə sözlər arasında ədatlar qoyulur.

Erməni mədəniyyəti:

– erməni mədəniyyəti xüsüsi ilə musiqisi və poeziyası, təqribən XIX əsrin ortalarından yaranmağa və təşəkkül tapmağa başlamışdır. Bu sahədə onlar yanaşı yaşadıqları azəri türklərinin mədəniyyətindən və incəsənətindən kifayət qədər yararlanmışlar. Ermənilər çox qısa zamanda azərbaycanlıların mili musiqi alətləri olan zurna,
dəf, nağara, ney, tütək, balaban, tulub, tar və kamançada ifa etməyi öyrəndilər.
Azərbaycanın mili musiqi alətlərində ifaçılıq sənətini çox yüksək səviyyədə
mənimsəyən ermənilər, artıq bu musiqi alətlərinin bir çoxunun adlarını dəyişdirərək
öz mədəniyyətlərinə daxil etdilər.
Ermənilərin ifaçılıq sənətinin inkişafında Azərbaycanın xalq musiqisi, rəqsləri və
eləcədə bəstəkar mahnıları xüsusi yer tutur. Onlar Azərbaycanın mahnı və rəqslərinə
o qədər aludə olublar ki, hətta bu mahnı və rəqslərin böyük əksəriyyətini erməni
xalq musiqi sənətinin nümunələri kimi dünyada təbliğ etməyə başlayıblar.
Erməni musiqisinin və poeziyasının banisi sayılan Sayat Nova həmişə böyük iftixarla qeyd edərdi ki, o özünün yaradıcılığının bütün mərhələlərində azəri türklərinin
mədəniyyətindən bəhrələnmişdir.
Qədim zamanlarda, Ermənilərin musiqi mədəniyyətlərinin olmaması bir çox tarixi
qaynaqlarda çox geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Müxtəlif tarixi dövrlvrdə, bir çox
erməni tarixçiləri və alimləri də erməni xalqının mili mədəniyyətə malik olmamasını,
inandırıcı faktlarla təsdiq etmişdilər.Çünki, lap qədim zamanlarda, müxtəlif ölkələrin
təsiri altında kiçik qruplarla pərakəndə halında yaşayan erməni xalqının musiqi, to60

миллиона доллара, то в 2009-ом году эта цифра достигла 9-ти миллионов долларов. По сведениям армянской прессы, если учесть деньги,поступаемые неофициальным путем, ежегодно от проституции в Армению поступает свыше 10-ти
миллионов долларов.
Язык армян,как и их физическое телеосложение,кровь, является
смешанным,грубым и гибридным. Если мы внимательно присмотримся в состав армянского языка, то увидим, что 65% его словарного запаса составляют слова пехлевинского происхождения, 30% слов ассирийско-киликийского
происхождения,и только 5% слов относится к этому языку. Армянский автор сообщает в напечатанной в 1984 г. журнале «Советская тюркология» статье что в
армянском языке существуют около 4200 тюркских слов.
Нужно отметить, что и среди армянских фамилий очень мало слов армянского
происхождения. Это отмечает специалист по армянским фамилиям армянский
ученый Аветисян : «только 26,3% армянских фамилий образовались из армянского языка,из остальных фамилий 194%-фарсидские, 113%-тюркские, 111%-арабские, 60%-греческие, 54%-еврейские, 44%-слова, взятые из других языков».
Другой армянский историк Капанчян писал, что «армянский язык обладает не
только индоевропейскими элементами, но и другими «чужими» элемантами;
словами, формами, звуками… Если вычесть слова, заимствованные из иранского,
сирийского, греческого, и других языков, то остается всего 5 тысяч чисто армянских слов. «Если это так,то можно задать вопрос:какому же народу принадлежит
этот язык? Армянский церковный деятель епископ Нерсес тоже уясняет эту проблему. Он отмечает, что структура древнего армянского языка в основном соответствует структуре татарского (тюркского-Ф.И) языка. В древнем армянском
языке были падежи, а в современном армянском языке между словами ставятся
частицы.
Армянская культура:
-армянская культура, в особенности музыка и поэзия,начала возникать и формироваться приблизительно с середины XIX века. В этой области они в достаточной степени воспользовались культурой и искусством тюрков. Армяне за очень
короткий период времени научились исполнять музыку на таких национальных
инструментах азербайджанцев, как зурна, бубен, барабан, дудка (инструмент
вроде свирели), балабан, тар и каманча. Армяне, научившиеся на очень высоком
уровне исполнять азербайджанскую музыку, затем включили большинство из
них в свою культуру, изменив названия этих инструментов. В развитии армянского исполнителного искусства азербайджанская народная музыка, танцы, а также песни композиторов занимают особое место. Они были настолько очарованы
азербайджанскими песнями, танцами,что начали выдавать их во всем мире за
образцы армянского народного искусства.
Саят-Нова, считающийся основателем армянской музыки и поэзии,всегда с
большой гордостью отмечал, что на протяжении всего творческого пути он обращался к культуре азербайджанских тюрков.
Во многих исторических источниках указано отсуствие у армян музыкальной
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xuculuq, sənətkarlıq kimi peşələrin, eləcədə digər bədii sənət nümunələrinin yaradılmasına həvəsləri, (yəni peşə vərdişləri) olmamışdır.
Dünyanın bir çox aparıcı mütəxəsislərinin gəldikləri qənaətə görə, dünyanın
müxtəlif guşələrində ağır daş – hörgü işlərində çalışan kişi və qadınların törəmələri
olan hayların özünəməxsus mili mahnı və mədəniyyətləri olmamışdır. Bu barədə
görkəmli alim Musa Xorenlinin 1893-cü ildə Moskvada çap olunmuş «Erməni tarixi»
kitabında yazırdı: «indi olduğu kimi, keçmişdə də qədim hayların elmlərə, şifahi
ötürülən mahnılara həvəsləri olmayıb. Ona görə də bu kəmağıl, nadan və vəhşi
adamlar haqqında danışmaq artıqdır».
M.Xorenlinin «Erməni tarixi» kitabında qeyd olunan bu fakt ondan bir çox illər sonra yəni XIX əsrin 40-cı illərində rus alimi İ.Şopenin müşahidələrində bir daha təsdiq
edilmişdir. O yazırdı ki, «Əgər keçmişdə hayların nə vaxtsa mili rəqsləri olubsada indi
onlar milli musiqilərini tamamilə unutmuşlar, indi istifadə etdikləri bu xalq rəqslərini
tatarlardan (azərilərdən - müəllif), ermənilərlə bərabər gürcülərin də götürdüyü
ləzgihəngi havasını isə dağlılardan əxz etmişlər».
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культуры. В различные исторические периоды многие армянские историки и ученые также подтверждали убедительными фактами отсуствие у армянского народа национальной культуры. Это объясняется тем, что в очень древний период
армянский народ, живущий разрозненно в виде небольших групп, под покровительством различных государств, не имел желания и профессиональнох навыков
для создания искусства.
Согласно выводу многих ведущих специалистов мира, у хаев, занимающихся
в различных местностях тяжелым физическим трудом, связанным в основном
со строительными работами, не было свеобразной национальной культуры. Об
этом выдающийся ученый Муса Хорейни в 1893г. в книге «Армянская история»,
изданной в Москве,писал, что «как сейчас, так и в прошлом, у древних хайев
не было желания, интереса к науке, к созданию песен.Поэтому говорить об этих
недоразвитых,невежественных и диких людях излишне». Отмеченный М.Хорейни
этот факт был подтвержден через многие годы русским ученым И.Шопеном. Он
писал, что «если у хаев в древнем прошлом и были национальные танцы, то их
нынешние народные танцы заимствованы у татар (азербайджанцев-авт.), грузин
и горцев».
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Erməni – türk münasibətləri.
Bu gün türkləri özlərinin «əzəli və əbədi düşmənləri» adlandıran ermənilər, tarixin mühüm dövrlərində türklərlə çox yaxşı münasibətdə olmuş,Onlar türklərlə dinc
yanaşı yaşayaraq türklərin mədəni,elmi, siyasi dünya baxışlarından yararlanmışlar.
Yalnız Rusiya, Fransa, İngiltərə kimi dövlətlərin təsiri altına düşdükdən sonra türk
xalqına, türk millətinə qarşı düşmən möve tutmuş, ermənilərdə hər zaman türkləri
əzmək, məhv etmək hərisliyi yaranmışdır. Heç də gizli deyil ki, ermənilər bu gün qazana bildikləri mədəniyyətlərinə, dövlətçilik təcrübələrinə görə məhz türklərə borcludurlar. Ermənilərin türk imperiyaları tərkibində yaşayaraq əxz etdikləri zənginlikləri,
dünyada heç bir millət və ya xalq onlara bəxş etməmişdir. Bu məsələ ermənilərin ilk
dəfə təşəkkül tapdıqları, lakin sonralar yad təsirlərin altında xilaf çıxdıqları Osmanlı
dövləti dövründə özünü daha qabarıq şəkildə göstərir.
Dünya tarixində yüksək mənəvi-əxlaqi, hüquqi normalara söykənən, ən uzunömürlü bir imperatorluq olan Osmanlı dövləti qyri-türk, qeyri-müsəlmanlara hörmətlə
yanaşan yeganə bir məmləkət olmuşdur. Osmanlı dövləti, ermənilərin adət
etdikləri icma və ya qrup şəkilindəki yaşayış tərzlərini dəyişərək təhsil almasında,
tərbiyələnməsində, bir millət kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Əslində
ermənilər özlərinin qızıl çağlarını Osmanlı dövründə yaşamışlar desək yanılmarıq.
Türklərin ermənilərə bəslədikləri xoş və insani münasibətlər sayəsində çox istirahət,
dinclik və rahatlıq görmüşlər. Osmanlı dövlətində erməni mənşəli 29 general, 22
nazir, 33 millət vəkili, 7 səfir, 11 baş konsul və konsul, 11 universitet müəllimi və 41
yüksək rütbəli məmur olmuşdur.
Uzun müddət, Osmanlı hakimiyyəti altında qalmış ermənilər, digər qeyri –
müsəlmanlara nisbətən türklərə ən tez qaynayıb – qarışan, anlaşan və elə bu səbəbə
görə də dövlətin etimadını qazanıb başqa millətlərə nisbətən onun nemətlərindən
daha çox faydalanmışlar. Ermənilər türklərə o qədər aludə olmuşdular ki, ailə içində,
küçələrdə belə türkcə danışır, hətta öz dini ayinlərini belə türkcə həyata keçirirdilər.
Hələlik siyasi düşüncə tərzindər mhrum olan, özlərinin nə siyasi nə də ictimai
təşkilatını qurmayan ermənilər, islamın və türklərin onlara xoş münasibətlərindən
faydalanaraq din və vicdan azadlıqları ilə birlikdə bütün varlıqlarını qoruya bildilər.
Ermənilər tədricən Osmanlı idarəsi altında türklərin adət və ənənələrini mənimsədilər.
Onlar türk-islam dövlətinin bəxş etdiyi azadlıqlardan geniş şəkildə faydalanaraq
sənət, ticarət və əkinçilik sahələrində xeyli inkişaf etdilər.Onlar nəinki inkişaf etdilər,
eyni zamanda bu sahələri əllərinə alaraq ona rəhbərlik etməyə başladılar. Ermənilər
Osmanlı ölkəsinin ticarət və sənət sahələrini öz əllərinə aldıqları kimi, Anadolunun
ən məhsuldar torpaqlarının da sahibi oldular.
Osmanlı imperatorluğunun bu yüksəlişini gözü götürməyən Avropa dövlətləri, Osmanlı imperatorluğunu, həmçinin Şərqin digər islam dövlətlərinin torpaqlarını ələ
keçirmək üçün fəal hücumçu siyasət yürütməyə başladılar. Osmanlı dövləti daxilində
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Армяно-тюркские отношения.
Армяне, объявившие сегодня тюрков своими «изначальными и вечными врагами», на различных исторических этапах были в очень хорошем отношении с
ними. Лишь после того как они оказались под влиянием таких государств, как
Россия, Франция, Англия, заняли враждебную позицию по отношению к тюркскому народу, тюркской нации. У армян всегда было страстное желание раздавить,
уничтожить тюрков. Вовсе не секрет, что армяне обязаны именно тюркам за то,
чего они добились сегодня в области культуры, государственности. Армяне, живя
в составе тюркской империи, обогатились за счет тюрков в полной мере, этого
богатства не мог дать им никогда никакой народ мира.
Все это более выпукло проявилось в эпоху Османской империи, во время которой они за счет высокоорганизованности добились больших успехов во многих областях. Османская империя,являющаяся в мировой истории самой долговременной, с уважением относящейся к нациям нетюркского, немусульманского
происхождения, была единственным в этом отношении государствам. Османское
государство,изменив привычный для армян образ жизни в виде общины или
групп, сыграло важную роль в получении ими образования, в их воспитании,
формировании их как нации. Если мы скажем, что это был «золотой век» армян,
то, видимо, не ошибемся. В результате доброжелательного и гуманного отношения тюрков к армянам они всегда жили в спокойствии. В Османском государстве
было армянского происхождения 29 генералов, 22 министра, 33 адвоката,7 послов, 11 главных консулов и консулов, 11 преподавателей университета, 41 высокодолжностных чиновников.
Армяне, длительное время жившие под Османским правлением, по сравнению
с другими немусульманами гораздо быстрее уживались, находили взаимопонимание с тюрками и, завоевав их доверие, более других извлекали выгоду из этих
отношений. Армяне настолько сблизились с тюрками, что даже в семье,на улице
говорили по-тюркски, совершали на этом языке религиозные обряды. Армяне,не
способные в то время заниматься политикой, не создавшие ни политической, ни
общественной организации, воспользовавшись доброжелателным отношением к
ним исламской религии и тюрков, наряду с религией и свободой совести сумели
фактически добиться всего необходимого для них. Армяне постепенно усвоили
обычаи и традиции тюрков. Они,широко воспользовавшись предоставленной им
свободой, намного преуспели в области торговли и искусства. Они не только развивались, но в то же время постепенно начали руководить этими областями.
Армяне,добившись руководства в Османском государстве торговлей и различными ремеслами, стали также хозяевами самых плодородных земель Анатолии.
Европейским государствам такой экономический и политический подъем
Османской империи был не по душе,поэтому они начали проводить активную
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ermənilərin bu cür yüksək mövqeyi, əlbəttə Avropa dövlətlərinin diqqətindən yayına bilməzdi. Onlar bu məsələdə ermənilərin mövqeyini öyrənir, onların zəif və
incə yerlərini, yəni onlara göstəriləcək emosianal təsir qüvvələrinin yerlərini,
müəyyənləşdirirdilər. Artıq müəyyən zaman kəsiyində ermənilərin işə yarayacağına
əmin olan super güclər, müsəlman dövlətlərinin daxili işlərinə müdaxilə etmək üçün,
bu bölgələrdə məskunlaşmış bütün xristianların, xüsusi ilə də daxildə pozuculuq və
təxribatçılıq əməlləri törətmək üçün ermənilərin geniş fəaliyyət göstərəcəklərinə
tam arxayınlıqla bel bağlayırdılar.
Bu məqsədlə, XVII – XVIII yüzilliklərdən başlayaraq, dini missionerlər Avropadan
göndərilən pullarla Şərq ölkələrində məskunlaşan ermənilər üçün pulsuz xəstəxanalar,
məktəblər açır, mətbəələr qurur, gizli silahlı dəstələr yaradır, onların vasitəsi ilə sadə
insanlardan və din adamlarından bir çoxunu öz təsirləri altına alırdılar. Bu məsələyə
aydınlıq gətirmək istəyən, erməni keşişi Gegemyantsa görə, onların «məqsədləri isə,
(avropalıların F.İ.) ermənilər daxil, Şərqin xristianlarını papanın təsiri altına keçirmək
və bundan yararlanaraq Avropa dövlətlərinin əllərini islam məmləkətinin qibləgahı
üzərinə qoymaq» idi. (Gegemyans T. Erməni tarixi. ermənicə.1917). Missionerlərin
təşkilatlandıqları və fəaliyyət göstərdikləri yerlər daha çox ermənilərin məskun olduqları bölgələr idi. Zahirən bu fəaliyyət dini və məzhəbi bir məqsədə yönəlmişdi.
Amma əslində, Osmanlı imperiyasındakı katoliklərin himayədarı Fransa və Avstriya,
ortodoksların himayədarı Rusiya, öz məzhəbdaşlarını himayə etmək bəhanəsi ilə bu
ölkədə nüfuzlarını gücləndirməyə başlamışdılar.
1828 – 1829-cu illər Rusiya – Türkiyə müharibəsi zamanı çarizmin təbliğatına uyan
osmanlı ermənilərinin bir hissəsi Rusiyaya meylləndi və Türkiyəyə qarşı savaşa
qalxdılar. Burada belə bir sual ortaya çıxır: nəyə görə ermənilər birdən-birə heç bir
səbəb olmadan üsyana qalxdılar və yaşadıqları ölkəyə və xalqa qarşı qəsd etdilər?
- Axı ermənilər yüz illər boyu Osmanlı və Səfəvi dövlətlərinin tərkibində yaşayıb bu
ölkələrin «sadiq təbəələri» kimi fəxri ad qazanmışdılar. Bu dövlətlərin tərkibində
yaşayarkən ermənilərin yeganə problemi, onların yalnız öz daxillərində məhzəb ayrılığı idi. Çünki ermənilərin bir qismi katolik, bir qismi provaslav, bir qismi isə erməni
qriqoryan məhzəbinə meyl edirdilər ki, bu da onların türklərlə dostluğuna heç bir
maneə törətmirdi.
Məhz bu isti münasibətə görə,ermənilər Osmanlı imperiyası ərazilərində
yaşayarkən xeyli sayda var dövlət, mənsəb sahibi olmuşdular.Onların bir çoxu
dövləti işlərdə çalışaraq xeyli təcrübə toplamışdılar. Bu dövlət işlərindəki təcrübə və
qazanılan böyük sayda mal- sərvətə şirnikləşmə, ermənilərdə bu torpaqlar üzərində
özlərinə bir erməni dövləti yaratmaq ideyası baş qaldırmışdı.
Məhz ermənilərin bu tamahından xəbərdar olan xarici təxribatçı qruplar, Osmanlı dövləti daxilində pozuculuq və təxribatçılıq əməlləri törətmək üçün yalnız
ermənilərdən istifadə etməyi planlaşdırırdılar. Ermənilərin dövlət yaratmaq istəyi
isə onları bu pozuculuq işlərini həyata keçirməyə könüllü şəkildə vadar edirdi. Bu
məsələ barəsində erməni tarixçisi Çalxuşyan yazırdı: «1828 ci ildə Rusiya – Türkiyə
müharibəsinin başlanmasını ermənilər sevinclə qarşıladılar… Bəyaziddə 2 min
erməni rusların tərəfində vuruşurdular. Qarsda bir min erməni süvarisi rus sərhəddini
qoruyurdular». (Oçerki istorii SSSR., Moskva 1958)
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наступательную политику с целью захвата ее территорий, а также территорий
других исламских государств. Такая высокая позиция армян внутри Османского
государства, конечно, не могла ускользнуть мимо внимания европейских стран.
Они изучали позицию армян в этом вопросе, определяли, как можно оказать на
них эмоциональное воздействие. Уже на определенном отрезке времени супердержавы для вмешательства во внутренние дела мусульманских стран надеялись использовать прежде всего армян с целью организации диверсий и правонарушений. С этой целью, начиная с XVII-XVIII столетия, эти миссионеры начали
использовать присылаемые из Европы денежные средства употреблять для строительства бесплатных больниц, типографий, создавать тайные вооруженные отряды, с их содействием привлекать на свою сторону простых людей и множество
духовных лиц. Согласно епископу Гегемянцу, «их цель (то есть европейцев-Ф.И)
состояла в том, чтобы склонить христиан Востока вместе со всеми армянами на
сторону папы и,воспользовавшись этим, наложить руки христианских государств
на исламскую святыню». (Гегемянц Т.История Армении, 1917г., на армянском языке). В местах, где миссионеры проявляли свою деятельность, было много армян.
Внешне казалось, что эта деятельность направлена на религию и вероисповедание. Но в действительности Франция и Австрия,являющиеся покровителями католиков Османской империи, а также покровитель ортодоксов Россия под предлогом попечительства своих единоверцев начали расширять свое влияние в этих
странах.
В 1828-1829 ом годах во время русско-турецкой войны часть османских армян,
поддавшись их нажиму, перейдя на сторону России,начала принимать участие в
войне с Турцией.
Здесь возникает вопрос: почему армяне вдруг, без всякой причины, восстали
и выступили против народа той страны, в которой они жили? Ведь армяне на
протяжении столетий мирно жили в составе Османского и Сефевидского государств, были вернокоподанными этих стран. Единственная проблема, которая у
них фактически была их внутренний проблемой и касалась различия в вероисповедании. Дело в том, что часть армян была католиками, часть православами,
остальная часть-григорианцами, что вовсе не мешало им в дружбе с турками,
Именно из-за такого дружеского отношения армяне, живя в составе Османской
империи,накопили огромное богатство, удостаивались различных постов,званий.
Многие из них набрали большой опыт на государственной работе. Набранный на
этой государственной работе опыт и свойственная им жажда обладания богатствами породила у них идею создания армянского государства на этой земле.
Различные иностранные круги, осведомленные об этом, спланировали использовать только армян в своей разрушительной деятельности. Желание армян
создать государство подталкивало их добровольно проводить в жизнь свои намерения. По этому поводу армянский историк Чалхушян писал : «Армяне с радостью встретили начало русско-турецкой войны в 1829г В Беязиде 2 тысячи армян
сражались на стороне русских. В Карсе тысяча армянских пехотинцев охраняло
русскую границу». (Очерки истории СССР, Москва, 1958). После окончания войны
в 1829ом году по предложению военного министра России Чемишева армянам
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Müharibə bitdikdən sonra 1829-cu ildə Rusiyanın hərbi naziri Çernışevin təklifi ilə
ermənilər, Rusiyaya sədaqətlərini sübuta yetirdikləri üçün Türkiyə ilə yeni sərhəddin
qorunması onlara tapşırıldı.
1830-cu ildə Osmanlı dövlətinin ağır vəziyyətindən istifadə edən fransızlar, katolik
erməniləri ələ alaraq, ölkənin daxilində çaxnaşma törətməyə başladılar. Osmanlı
dövləti Rusiya başda olmaqla Avropa dövlətlərinin sürəkli təziqlərindən qurtarmaq
üçün ermənilərin xeyirinə təzminat haqqında fərman verməli oldu. Ermənilərin bu
təzminatdan irəli gələn hüquq və azadlıqları, hansısa bir muxtar vilayətin hüqüq və
azadlıqlarına bərabər idi.
Bu ağır zamanlarda türklər vətənlərinin qorunması üçün canlarını fəda etdikləri
halda, onlara verilən müstəqillikdən istifadə edən ermənilər, ölkənin iqtisadiyyatında
aparıcı mövqeləri əllərinə keçirərək, öz var dövlətlərini daha da artırmış, yeni-yeni
məktəblər açmış, çoxlu böyük şirkətlər qurmuşdular. Lakin bununla belə ermənilərə
verilən bu təzminatı, Avropa dövlətləri, Türkiyədəki qeyri-müsəlmanlara verilən bu
haqları yetərli hesab etmədilər. Onlar Osmanlı dövlətini 1856-cı il fevralın 17-də yeni
bir islahat fərmanı verməyə məcbur etdilər. Bu zaman ermənilərə dini, ictimai işlərlə
birlikdə istədikləri qədər məktəb açmaq haqqı daha da artırıldı. Bu işlərin icrası isə
erməni patriarxlarına həvalə edildi.
Osmanlı dövləti tərəfindən elan olunan bu islahatdan sonra, Fransa və İngiltərənin
istədikləri şəkildə, öz missionerlik fəaliyyətlərini daha geniş miqiyasda, daha asanlıqla davam etdirməyə başladılar. Onlar bu zaman xeyli sayda kolleclər açdılar. Bu
dövlətlərin yaxından dəstəyi sayəsində ermənilər inqilabi şəraitin yetişdiyini elan
etdilər 1857-ci ildə erməni patriarxı Mıkırtıç monastrların birində erməniləri siyasi
cəhətdən aktivləşdirmək üçün, mətbəə qurub «Van qartalı» və «Muş qartalı» adlı
qəzetlər buraxmağa başladı. O, 1869-cu ildə erməni patriarxlığına seçiləndən sonra dini vəzifələrini bir tərəfə atıb, siyasi məsələlərlə məşğul olmağa başladı. Onun
yerinə seçilən patriarx Nerses V. Avropa dövlətlərinin diqqətini cəlb etmək məqsədi
ilə üsyanlar hazırlamağa başladı.
1862-ci ildə Zeytunda xarici qüvvələr tərəfindən qızışdırılan erməni fanatları müstəqil erməni dövləti qurmaq istədiklərini dünyaya bəyan edərək osmanlı
hakimiyyətinə qarşı üsyan qaldırdılar. Belə bir şəraitdə erməniləri müdafiə etmək
bəhanəsi altında xarici ölkələrdən silah və silahlı dəstələr göndərilməyə başladı.
Maraqlıdır ki, erməni tarixçilərinin özləri belə Zeytun üsyanını pisləmiş və Osmanlı hakimiyyəti altında ermənilərin azad və xoşbəxt yaşadıqlarını qeyd etmişdilər.
Zeytun üsyanından bir il sonra, yəni 1863-cü ildə erməni tarixçisi Stepan Papazyan yazırdı ki, «Rusiya erməniləri osmanlı ermənilərinin malik olduqları hüquqların
heç dörddə birinə də malik deyillər». Amma Rusiya himayəsinə sığınmış ermənilər
müsəlmanlardan fərqli olaraq orduda xidmətə çağrılır, hərbi sirlərə yiyələnir, orduda
yüksək rütbə və mənsəb sahibi olurdular. Rusiya özünün bir çox işğalçı planlarını həyata keçirmək üçün, ermənilərdən istifadə etməyi qərara almışdı.
Rus ordusundakı ermənilər bu məqsədlə osmanlı erməniləri ilə əlaqələr quraraq
onları dövlət əleyhinə silahlı iğtişaşlara təhrik edirdilər. Ruslar həmçinin ermənilər
vasitəsi ilə osmanlı ordusunun arxa cəbhəsindəki vəziyyət barəsində məlumat toplayırdılar. Bununla əlaqədar Amerikalı tarixçi Səmuel yazırdı ki, «Müsəlman Osmanlılara qarşı hər bir hərbi kompaniya vaxtı xristian ermənilər rusların
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Ermənilərin «Tiqrankert» adlandırdıqları bu yer, Şahbulaq qala kompleksinin ərazisidir.
Место, называемое армянами «Тигранкерт», на самом деле является территорией
Шахбулагского крепостного комплекса.
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ввиду оказанной России преданности было поручено охрана новой границы с
Турцией.
В 1830г. французы, воспользовавшись тяжелым положением Турции, склонив
на свою сторону армянских католиков, начали создавать внутри страны беспорядки. Османское государство для того, чтобы избавиться от сильного воздействия европейских стран во главе с Россией, издало указ о контрибуции в пользу
армян.Права,предоставленные армянам в результате этой контрибуции, были
равнозначны правам автономной области.
В эти тяжелые времена, когда тюрки самоотверженно сражались, защищая
свою родину, армяне, воспользовавшись предоставленной им независимостью,
еще больше нажились, открыли новые школы, создали новые компании. Но
вместе с тем армяне сочли недостаточным контрибуцию и продоставленные им
права. Они заставили Османское государство издать 17-го февраля 1856-го года
новый указ. На этот раз им было предоставлено еще больше прав в области религии, общественной деятельности, открытии новых школ, а исполнение всего
этого было поручено армянскому патриарху.
После этой реформы, объявленной Османским государством, Франция и Англия начали продолжать свою миссионерскую деятельность в желаемом виде,
еще свободнее и в больших масштабах. Они в это время открыли еще больше колледжей. При близкой поддержке этих стран армяне возвестили, что созрела революционная обстановка. В 1857г. Армянский патриарх Мкртыч с целью
политической активизации армян создал типографию и начал издавать газеты
«Ванский орел» и «Мушский орел». После избрания его патриархом в 1869г. он,
отложив в сторону свою должность, начал заниматься политическими вопросами. Избранный после него патриархом Нерсес В, с целью привлечения внимания
европейских стран начал подготавливать мятежи,восстания.
В 1862-ом году в Зейтуне армянские фанаты, подстрекаемые из-за границы
иностранными силами, возвестив на весь мир о своем намерении создать независимое армянское государство, подняли мятеж против Османского правления.
В такой обстановке под предлогом защиты армян из иностранных стран начало
присылаться оружие и вооруженные отряды. Примечательно, что сами армяне
осуждали Зейтунский мятеж и отмечали, что они жили при Османском правлении свободно и счастливо. Через год после Зейтунского мятежа, то есть в 1863-ем
году, армянский историк Степан Папазян писал, что «Армяне России не обладают
даже одной четвертью тех прав, которыми обладают османские армяне». Но покровительствуемые Россией армяне, в отличие от мусульман, призывались на
службу в армии, осваивали военные секреты, становились высокодолжностными
лицами в армию. Россия для проведения в жизнь многих агрессивных планов решила использовать армян. С этой целью служащие в русской армии армяне, войдя в связь с османскими армянами, подстрекали их на беспорядки внутри страны, направленные против государства. Русские также при помощи армян
собирали сведения о том, что происходит в тылу османской армии. В связи с этим
американский историк Самуэл писал, что «во время каждой военной кампании против мусульманских османцев христианские армяне были видя71

görən gözü və eşidən qulağı idi… Rusiya – Osmanlı müharibələrinin hər
birində Osmanlı erməniləri adi qaydalar əsasında döyüş xidmətləri keçir və
xəbərçilik edərək, ruslara hərbi məlumatlar çatdırırdılar. Məhz ruslara fəal
kömək göstərməyin ucbatından, ruslar geri çəkilən zaman, müsəlmanların
təbii münasibətlərindən qorxuya düşən minlərlə erməni Anadolunu tərk
edirdi. Bu cür davranış 1915-ci ilə kimi davam etmişdi». O dövrdə Səmyuel
belə bir maraqlı məqama da toxunmuşdur ki, «1855 – 1856 və 1877 – 1878- ci illərdəki
rus-türk müşaribələrində xeyli xristian ermənisi Osmanlı imperiyasından hərəkətə
gələrək indiki Ermənistan adlanan ərazidə məskunlaşdı. Beləliklə ermənilərin
Cənubi Qafqazdakı tarixi əsasən 1850-ci ildən başlayır». Artıq 1878-ci ilin fevral ayının 19-da San-Stefano sülh müqaviləsi ilə növbəti rus-türk müharibəmsi başa çatdı.
Bu müqaviləyə görə Batum, Ərdəhan, Qars, vadisi Rusiyaya güzəştə gedildi. Bu isə
İngiltərə başda olmaqla qərb dövlətləri üçün sərfəli deyildi. Buna görə də İngiltərə,
Avstriya-Macarıstan, Almaniya, Fransa və İtalyanın iştirakı ilə 1878-ci ilin iyununda
Berlin konqresində bu məsələyə yenidən baxıldı.
Şübhə yoxdur ki, Avropa ölkələri osmanlı hakimiyyətinə təziqləri gücləndirdikcə,
ruslar da min bir bəhanə ilə bu hökumətin daxili işlərinə müdaxilə etmək hüququnu
özündə saxlamaq istəyirdi.Odur ki, Berlin müqaviləsindən dərhal sonra İngiltərə və
Rusiya Osmanlı ərazisində yaşayan erməniləri üsyana təhrik etməyə başladılar. Avropa mətbuatı isə baş verən hadisələrin təqsirni türklərin üzərinə atırdılar. Ömrünün
böyük bir hissəsini Türkiyədə yaşamış Georgi Vaşborn ermənilərin mübarizəsində
İngiltərənin rolunu bu şəkildə açıqlamışdır: «Ermənilərin durumu, xüsusi ilə Anadolunun daxilində Berlin konqresindən sonra getdikcə pisləşməyə başlamışdı. Bu
durumdan İngiltərənin təqsiri böyükdür. İngiltərə ermənilərin haqlarının müdafiəyə,
onlar üçün islahat təmin etməyə qoyulmuş və erməniləri muxtar bir Ermənistan
vilayətinin qurulacağı fikriylə təhrik etmişdir. Bunu daha çox öz mənfəətləri üçün,
yəni muxtar bir Ermənistan, Rusiyanın irəliləməsinə manne olacağı düşüncəsi ilə
etmişdi».
Öz məkrli siyasətlərini həyata keçirmək üçün bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən
isə İngiltərə ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə etməyə başladılar.Bunun üçün hər
şeydən əvvəl təşkilat yaradılmalı və ermənilər silahlandırılmalı idi. Anadoludakı Rus
və İngilis konsulları, Balkanlardakı məqsəddaşlarının etdikləri kimi, erməniləri Portoya qarşı təhrik edirdilər.
Rus və İngilis missionerlərinin təbliğatına uyan ermənilər, 1887-ci ildə «Hıncak»
adlı inqilabçı cəmiyyət yaratdılar. «Hınçaq» tərəfdarları «mili müstəqilliyə» nail olmaq
üçün bu şüarı əsas seçmişdilər: «İstənilən şəraitdə türkləri və kürdləri öldürmək, öz
məqsədlərinə xəyaqnət edən ermənilərə heç vaxt aman verməmək və onlardan
intiqam almaq».(Xistoroma,1885, № 16,s79). Bundan iki il sonra isə «Daşnaksütun»
adlı yeni bir millətçi təşkilat quruldu. Bu təşkilatların yaranmasında Osmanlı imperiyasında sərvət sahibi olmuş ermənilərlə, bəzi missioner kollecləri tərəfindən yetişdirilmiş və Amerikada iş tapmış şəxslərin və xarici konsulluqların böyük təsiri oldu.
Bütün bunlar göstərdi ki, dünyadakı bütün ermənilər Osmanlı imperiyasında üsyan qaldırmaq kimi bir məqsədlə təşkilatlanmışdılar. Xarici ölkələrdən bu təşkilatlar
üçün göndərilən silah və sursatlar erməni kilsələrində gizlədilirdi. Ermənilərin
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щим глазом и слышащим ухом русских. В каждой из Русско-Османских
войн османские армяне на основании обычных правил проходили военную службу и сообщали военные сведения русским. Именно из-за оказания активной военной помощи русским при их отступлении тысячи армян
в страхе покидали Анатолию. Такие действия продолжались до 1915-го
года». В тот период Самуэл, касаясь другого интересного сведения,писал, что
« в период русско-турецких войн 1855-1856-го и 1877-1878-го годов значительная
часть христианских армян, покинув Османскую империю, заселила территорию,
называемую современной Арменией. Таким образом, история армян на Южном
Кавказе начинается с 1850-го года.
Уже 19-го февраля 1878-го года Сан-Стефанским мирным договором завершилась очередная русско-турецкая война. По этому договору Батуми, Ардабан,
Карскую долину Турция уступила России. А это было невыгодно для западных
стран во главе с Англией. Поэтому с участием Англии, Австро-Венгрии,Германии
и Италии в 1878-ом году в Берлине состоялся конгресс, на котором этот вопрос
был пересмотрен.
Несомненно то, что с усилением давления европейских стран на османское
правительство Россия также хотела под разными предлогами сохранить за собой
право вмешиваться во внутренние дела этого правительства. Поэтому немедленно после Берлинского договора Англия и Россия начали склонять живущих
на Османской территории турков на мятежи. Живший в Турции Георгий Вашборн
так раскрыл роль Англии в борьбе армян: «Положение армян, особенно внутри
Анатолии, очень ухудшилось после Берлинского конгресса. В этом вина Англии,
она хотела внушить армянам, что намерена защищать их права, создать для них
автономную армянскую область. Все это они скорее всего сделали ради своей
выгоды, то есть созданием автономии у армян воспрепятствовать продвижению
России».
Для проведения в жизнь своей коварной политики с одной стороны Россия,
с другой стороны Англия начали пользоваться армянами как средством для
своих целяей. Для этого прежде всего нужно было создать организацию и вооружить армян. Консулы России и Англии так же, как их единомышленники на
Балканах,подстрекали армян против Порто.
Армяне, поддавшись на провакацию русских и английских миссионеров, создали в 1887г. революционное общество под названием «Хинджак». Его сторонники для достижения национального суверенитета избрали такой лозунг: «При
любых обстоятельствах убивать турок и курдов,никогда не щадить изменивших
своим целям армянам и мстить им» (Хисторома, 1885, №16стр. 79). Через 2 года
после этого была создана новая организация «Дашнаксютюн». В создании этого общества наряду с разбогатевшими армянами, окончившими миссионерские
колледжи и работающими в Америке,большая роль принадлежала иностранным
консульствам. Все это показало, что армяне всего мира были мобилизованы для
достижения цели,которая состояла в том, чтобы поднять восстание в Османской
империи. Оружие и припасы,присылаемые из иностранных государств, скрывались в армянских церквях. Для моральной подготовки армян под покровитель73
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mənəvi hazırlıq keçmələri üçün İngiltərə və Rusiyanın himayədarlığı ilə Avropada
ilk erməni cəmiyyətləri qurulmağa başladı. Onların başlıca fəaliyyət mərkəzi London
idi. Fəaliyyət proqramının ilk maddəsi ermənilər üçün islahat istəyindən ibarət idi.
Üsyan üçün də bəhanə tapmaq və ya onu yaratmaq üçün elə də çətin bir iş deyildi.
Beləliklə, baş verən hadisələr onu göstərdi ki, böyük dövlətlər hər yerdə yalnız öz
məqsədlərini güdür, ermənilərdən isə sadəcə olaraq bir vasitə kimi istifadə edirdilər.
XYIII əsrin əvvəllərindən etibarən missioner fəaliyyətləri və qərbin kilsələr vasitəsi
ilə erməniləri öz məzhəbinə çəkmə səylərinə başlamaları ilə birlikdə, erməni
kilsələrində dini məsələlər ilə yanaşı mili məsələlərin də gündəmə gətirilməsi,
müsəlmanlarla xristianlar arasında ayrı-seçkilik salmağa və müsəlman düşmənçiliyi
aşılamağa başlamışdı. Heç də təsadüfi deyildir ki, 1895-ci il oktyabırın 25-də Bitlisdəki
erməni keşişi və Amerika missioner məktəbinin rəhbəri tərəfindən silahlandırılmış ermənilər, cümə namazına gələn müsəlmanlara hücum edərək 200-ə yaxın
müsəlmanı qətlə yetirdilər. Zəmanəmizə qədər bütün dövrlərdə erməni iğtişaşlarına
erməni din xadimləri ya rəhbərlik edir ya da siyasi cəhətdən ruhlandırırdılar. Buna
misal olaraq, 1909-cu ildə Adanada baş vermiş üsyanın erməni yepiskopu Muşeq
tərəfindən idarə olunmasını və 1988-ci ildə indiki Ermənistanda azərbaycanlılara
qarşı etnik təmizləmi siyasətini, eləcədə yenə 1988-ci ildə Azərbaycanın ərazilərinin
20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalına fitva verən məhz erməni din xadimlərinin
olduğunu göstərmək olar.
Ermənilər tərəfindən bütün bu hadisələrin baş verməsinə baxmayaraq, onlar
Osmanlı dövlət dairələrində daha mühüm vəzifələr tutmağa başlamışdılar. Bu da
onu göstərirdi ki, türklərin heç vaxt ermənilərə qarşı ayrı-seçkilik siyasəti olmamışdır. Ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri çoxsaylı cinayətlərə baxmayaraq, onların
nümayəndələri yüksək dövlət vəzifələrinə irəli çəkilirdilər. Bu zaman türklər heç
fərqinə varmadan dövlət strukturlarında ən mühüm, strateji vəzifələri belə tutmalarına maneçilik törətmirdilər.Çünki adi bir kəndlidən tutmuş dövlət rəhbərinədək
hər bir türk ermənilərə öz dövlətlərinin bərabər hüquqlu vətəndaşları kimi baxırdılar.
Lakin birinci dünya müharibəsi ərəfəsində ermənilərin xəyanətkar mövqe tutması,
Osmanlı dövlətinin işlərini çıxılmaz vəziyyətə saldı. Osmanlı dövlətinin sirlərini bilən
və mühüm dövlət vəzifələri tutan ermənilərin xəyanəti türk dövlətini ağır faciələrə
gətirib çıxardı.
Birinci dünya müharibəsi başlanandan sonra erməni kilsələri və şovnist təşkilatları
müstəqil Osmanlı dövlətinin torpaqları üzərində bir erməni dövləti yaratmaq məqsədi
ilə mübarizəyə başladılar. Ermənilər Osmanlı dövlətinin siyasi və hərbi vəziyyəti
barədə cəsusluq etməklə yanaşı, osmanlı ordusuna hərbi xidmətdə olan erməni
əsgərlərini ordudan ayıraraq rus qoşunlarına qoşurdular. Beləliklə, birinci dünya
müharibəsi başlayanda, səfərbərliyin elan olunması ilə bərabər Osmanlı dövləti
ərazisində yaşayan ermənilərin bir qismi Rusiyanın digər bir qismi isə İngiltərə və
Fransanın tərəfinə keçdilər. Ermənilər bütün imkanları ilə türklərə qarşı savaşa başladılar… Müharibə illərində Rusiya hökuməti Türkiyədə yaşayan ermənilərə hərtərəfli
yadım göstərirdi. Beləliklə Osmanlı ordusuna qarşı, ölkə daxilində yeni bir «erməni
cəbhəsi» yaranmışdı. Bu məkirli xəyanətdən erməni xalqına dəyə biləcək ziyanları
qabaqcadan anlayan erməni tarixçisi Lalayan yazırdı: «Daşnaksütun rus hərbi-feodal
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ством Англии и России в Европе были созданы первые армянские организации.
Главным центром их деятельности был Лондон. В первом пункте программы своей деятельности армяне выдвинули требование,касающееся проведения реформы. Найти предлог для восстания, также как и подавить его, было нетрудным
делом для них. Таким образом,происшедшие события показали, что великие
державы везде преследовали только свои интересы,а армян использовали просто как средство для своих целей.
Начиная с XVIII века, вместе с началом их миссионерской деятельности по вовлечению армян в свою веру, в армянских церквях наряду с вопросами, связанными с отношением к религии, обсуждались и способы создания вражды между
христианами и мусульманами. Вовсе не случайно, что армяне, вооруженные Битянским армянским епископом и руководителем Американской миссионерской
школы, напали на мусульман, пришедших в мечеть для совершения намаза, в
результате чего около 200 человек былоубито.
Во все периоды истории, вплоть до нашего времени, армянское духовенство
либо осуществляло руководство над беспорядками, либо вдохновляло с политической точки зрения участников этих выступлений. Как пример, можно указать на
происшедшии в 1909-ом году в Анатолии мятеж, которым руководил армянский
епископ Мушег, на этническую чистку азербайджанцев в Армении в 1988-ом году,
а также оккупацию 20% территории Азербайджана со стороны Армении в том же
1988-ом году.
Несмотря на то, что все эти события произошли по вине Армении, они начали
занимать в Османском государстве еще более высокие посты. Это показывает,
что у турков никогда не было пристрастного отношения к армянам. Несмотря
на многочисленные преступления армян против турков, их представители выдвигались на высокие государственные должности. В это время турки, не вникая
в различия, не препятствовали армянам занимать даже самые высокие посты в
государственных структурах. Потому что каждый турок, начиная с обыкновенного крестьянина вплоть до руководителя государства,относился к армянам как
равноправным гражданам своей страны. Но накануне первой мировой войны коварная позиция армян поставила Османское государство в безвыходное положение. Это коварство армян, вхожих в правительственные круги, привело турецкое
государство к трагическому положению.
После начала первой мировой войны армянская церковь и шовинистские организации начали борьбу с целью создания армянского государства на территории Османского государства. Армяне начали заниматься шпионской деятельностью в отношении военного и политического положения в государстве, наряду
с этим они забирали армянских солдат, служивших в османской армии, и посылали их в русскую армию. Таким образом, во время начала первой мировой
войны наряду с объявлением мобилизации часть армян, живших на территории
Османского государства,вместе с другой частью,живших на территории России,
перешла на сторону Англии и Франции. Армяне,используя все возможное, начали воевать против турков. В годы войны правительство России оказало разностороннюю помощь живущим в Турции армянам. Таким образом, против Осман77
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imperializminin nökəri idi. Onlar erməniləri aldadaraq, 1914-1918-ci illər imperialist
qırğını dövründə ermənilərdən «könüllü» dəstələr təşkil edir və Qafqazda çar ordusunun sıralarına doldururdu. Daşnaksütun erməniləri çarizmin və ingilis-fransız
imperializminin imperialist tamahları üçün istismarçı siniflərin qırğına göndərdikləri
əsgərlərə çevirirdilər» (İstoriçeskie zapiski. Moskva., 1938, s 79).
XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq qərb dövlətləri müxtəlif bəhanələrlə Osmanlı dövlətinin daxili işlərinə qarışaraq onu daxildən parçalamağa çalışırdılar. Bu
dövrdə Rusiya, Fransa, İngiltərə və Amerika erməni komitələrinə vədlər verərək,
silahlandırır və Türklərə qarşı çıxmaları üçün onlara təziq edirdilər. Ermənilər silahlı
çıxışları mütəşəkkil təşkil etmək üçün sürətlə təşkilatlanmağa başladılar. Ermənilər
türk əhalisinə qarşı soyqırım kompaniyasına başlamaq üçün sistemli şəkildə hazırlıq işləri görürdülər. Erməni yaraqlılarının tez-tez osmanlı əsgəri qiyafəsində türkləri
öldürməsi halları baş verirdi. Bu dövrdə Amerikalı müəllif Samuel ermənilərin
pozuculuq, xəyanətkar fəaliyyətinə türk hökumətinin münasibəti barədə yazırdı:
«ermənilərin təxribatçılıq fəaliyyətinə son qoymaq üçün Osmanlı hökuməti erməni
kilsəsinin patriarxına bildirdi ki, əgər ermənilər onların ordusunun arxasında həyata
keçirdikləri terrorçu hücumları dayandırmasa, ruslarla əlaqəyə girərək türk ordusunun döyüş imkanlarını məhdudlaşdıran hərəkətlərə yol versələr, türk hökuməti
qəti addımlar atmalı olacaqdır. Erməni patriarxı və erməni liderləri bu xahişi zəiflik
əlaməti kimi qiymətləndirdilər və Osmanlı döyüş xəttinin arxasında hərbi hücumlarını daha da artırdılar». (Səmyuel A.Uimz., s.51.) Erməni yaraqlıları təkcə qətlam
törətməklə kifayətlənmir, yerlərdə dövlət idarələrini dağıdır, bankları talayır, poçt
və teleqraf xətlərini məhv edərək dövlətin dayaqlarını uçurmağa çalışırdılar. Türkiyə
ərazisindəki gərginlikdən istifadə edən ermənilər, 1915-ci il aprel ayının 7-də Van
şəhərini mühasirəyə aldılar. Erməni yaraqlılarının hücumlarına tab gətirə bilməyən
silahsız türk vətəndaşları iç qalaya sığınmağa məcbur oldular. Ermənilər şəhərin bütün giriş-çıxışını bağladılar.
Van şəhərini ələ keçirən ermənilər, mayın sonunadək şəhərdə kütləvi qətllər
törətdilər. Ermənilər «müvəqqəti hökumət» qurduqlarını elan etdilər və burada
türklərin yaşam haqqını tanımadılar. Türk tarixini dərindən araşdırmağa nail olan
Amerika tarixçiləri S.C.Şou və E.K.Şou bu məsələ ətrafında bu qənaətə gəlmişdilər:
«Rusiyanın hücuma başlayan Qafqaz ordusu çox böyük sayda erməni könüllülərini
öz sıralarına qatmışdılar. Onlar mayın 14-də Vana çataraq, iki gün ərzində yerli türk
əhalini vəhşicəsinə qırdılar. Vanda rusların himayəsinə sığınmış erməni hakimiyyəti
yaradıldı. Professor Mak Karti yazırdı ki, «Ermənilərin qısa rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə
silahsız müsəlman kəndlilərinin qətli, sonralar heç vaxt görünməmiş kəndlilərin
oğurlanması,müsəlman bazarlarının və kəndlərinin alt-üst edilməsi, hər yanda baş
alıb gedən soyğunçuluq və zorlamalar mövcud idi». (S.C.Şou, E.K.Şou Osmanlı imperiyasının tarixi.(ingiliscə), London, 1979.) Vanın işğalından sonra Muş ətrafında da
ermənilər olmazın vəhşiliklərini törətdilər. Anadolunun içərilərinə doğru köçməyə
məcbur olan müsəlmanlar da ermənilərin hücumlarına məruz qalırdılar.
Şərqdən ruslar, qərbdən ingilislər və fransızlar, Osmanlı dövləti üzərinə hücumlar edərkən, Çanaqqalada və Anadoluda əməliyyata başlayan xəyanətkar ermənilər
türklərə qarşı üsyana qalxaraq, yüz minlərlə məsumu qətlə yetirərək, bir çox şəhər,
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ской армии внутри страны образовался новый «армянский фронт». Армянский
историк Лалаян,заранее понявший, чем обернется это в будущем для армянского
народа,писал: «Дашнаксютюн был верным слугой русского военно-федального
империализма. Русские, обманув армян, во время империалистической войны
1914го-1918-го годов образовали из них «добровольные» отряды и пополняли
ими ряды царской армии.
Начиная со второй половины XIXв.западные государства под различными предлогами вмешиваясь во внутренние дела Османского государства,стремились
изнутри расколоть его. В этот период Россия,Франция,Англия и Америка, давая
обещания армянским комитетам, вооружали их и оказывали на них давление.
Армяне для того, чтобы собранно выступить против турков,начали организационную работу. Для начала геноцидной компании против турецкого населения была
систематически развернута подготовительная работа. Армянские вооруженные
люди,одетые в военную османскую форму, часто убивали турков. По этому поводу американский автор Самуэл писал об отношении турецкого правительства
к разрушительной, коварной деятельности армян: «для того, чтобы положить конец провокационной политике армян, Османское правительство извещает, что
если армяне не приостановят разрушительную деятельность в тылу, будут допускать действия, ведущие к ограничению возможностей турецкой армии вследствие связи с русскими, то турецкое правительство вынуждено будет принять решительные меры. Армянский патриарх и армянские лидеры оценили эту просьбу
как проявление слабости и еще более увеличили число вооруженных нападений
за линией фронта. (Самуэл А Уимз,стр.51). Армянские боевики не ограничивались
только убийствами людей, они громили государственные учреждения, грабили
банки, уничтожали телеграфные линии, почту и тем самым разрушали основания
государства. Армяне, воспользовавшись напряженной обстановкой, сложившейся в Турции, организовали осаду города Ван 7-го апреля 1915-го года.Безоружные
турецкие граждане, не выдержавшие нападения вооруженных боевиков, вынуждены были укрыться в крепости. Армяне прикрыли все входы и выходы города.
Армяне, овладевшие городом Ваном, устроили массовые убийства до конца мая.
Они объявили создание «временного правительства» и не признали право турков
жить в этом городе. Глубоко исследовавшие историю Турции американские историки С.Дж.Шоу и Е.К.Шоу пришли к такому выводу по поводу этих событий: «Кавказская армия,начавшая наступление России,приняла в свои ряды очень большое число армянских добровольцев. Они, достигнув 14-го мая города Ван, за два
дня зверски расправились с местным населением. В этом городе под покровительством России было создано армянское правительство. Профессор Мак Карли
писал, что «в начальный период кратковременного руководства армян были убиты безоружные мусульманские крестьяне,затем произошло невиданное доселе
их похищение, разгром мусульманских деревень и базаров, ограбления и насилие происходили повсюду». (С.Дж.Шоу, Е.К.Шоу. История Османской империи, (на
английском языке). Лондон, 1979-ый год). После захвата Вана армяне проявили
невиданную жестокость и вокруг города Муша. Мусульмане, пытающиеся проникнуть в глубь Анатолии,подверглись нападению армян.
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qəsəbə və kəndi xarabazarlığa çevirdilər. Osmanlı dövlətinin bütün xoş niyyətlərinə
baxmayaraq hadisələrin getdikcə kəskinləşməsi, bu dövlətin bir çox cəbhələrdə
Avropanın ən güclü dövlətləri ilə müharibə vəziyyətində olması, öz daxilindəki bu
iğtişaş və üsyanların qarşısının alınmasını, qaçılmaz bir zərurət halına gətirmişdi.
Bununla bağlı dövlət qəti tədbirlər görməyə başladı. Belə ki, 1915-ci il aprelin 24də Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən mənfi fəaliyyətləri sadalanan ermənilərin inqilab mərkəzlərinin bağlanması haqqında fərman verdi.Bu fərmanla bağlı İstambulda
2345 erməni yaraqlısı tutuldu, erməni komitəsi bağlandı və komitə rəhbərləri, dəstə
başçıları həbs edildi. Bütün bu tədbirlərdən sonra, ermənilərin qanlı fəaliyyətləri
daha da artdı.
Bütün bu cinayətləri tamamilə ləğv etmək üçün, hökumət son çarə olaraq 1915-ci
il mayın 27-də köçürmə haqqında qərar çıxarmalı oldu. Bu qanun müvəqqəti idi və
mövcud hərbi vəziyyətdən irəli gəlirdi.Qanunda Osmanlı dövlətinə qarşı, cəsusluq və
xəyanət edənlərin döyüş bölgələrindən uzaq yerlərə köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdu. Qərarda o da göstərilmişdi ki, köçürülən ermənilər mal-qarasını və əmlaklarını
da özləri ilə götürə bilərlər. Bu qanuna əsasən, ümumiyyətlə bu ərazilərdən,
müxtəlif mili azlıqların nümayəndələri və eyni zamanda müsəlmanlardan ibarət 800
minədək əhali nizamlı qaydada ölkənin digər ərazilərinə köçürüldü. Qərb ideoloqları
köçürülən başqa insanlar haqqında səslərini çıxarmayaraq, bu hadisədə ermənilərin
soyqırıma məruz qalmaları haqqında bəyənatlar yaymağa başladılar.
Təcavüzkar ölkələrin reallıqdan uzaq, intriqa xarakterli bəyənatlarını əldə
əsas tutan ermənilər 1970-ci ildən başlayaraq ABŞ, Rusiya və Avropa ölkələrinin
parlamentlərində guya 1915-ci ildə 1,5 milyon erməninin öldürülməsi ilə bağlı «soyqırımı anma günü» adlı qərar layihəsi qəbul etdirməyə çalışırlar. Halbuki o dövrün statiskasına görə Osmanlı dövləti ərazilərində erməni millətindən olanların
sayı 1.234.671 nəfər olmuşdur. Əgər bunlar doğurdan da soyqırıma məruz qalmış
olsaydılar onda Osmanlı dövlətində ermənilərin gərək ki, nəsli kəsilmiş olmalıydı.
Belə olduqda haqlı bir sual ortaya çıxır: Əgər belədirsə bu öldürülənlərin kütləvi
məzarlıqları haradadır, axı onları tək-tək dəfn etmək mümkün olmazdı? – Bəs onda
bu köçürülənlər? Onların sayı hara daxil edilir?
Bütün bunlara aydınlıq gətirən Alman şərqşunası Erix Fayql özünün «Soyqırım haqqında mif» adlı əsərində yazırdı: Erməni fanatikləri erməni müstəqilliyi
barədə, utopik və tamamilə yanlış, eybəcər ambisiyalarını öz icmalarının şüuruna
yeritməyə çalışırdılar. Osmanlı imperiyasının heç bir yerində ermənilərin çoxluq
təşkil etmədiyindən bu ambisiyaların həyata keçməyəcəyi aydın idi. Buna baxmayaraq ekstremistlər getdikcə quduzlaşırdılar, onlar öz məqsədləri naminə həm
müsəlman, həm də erməni əhalisini fərqinə varmadan terrora məruz qoydular.Birinci düya müharibəsi başlayandan sonra isə onlar açıq-aşkar vətəndaş müharibəsi
törətdilər». Alman həmkarının fikirlərini təsdiq edən amerikalı müəllif Səmyel qeyd
edirdi ki, «heç şübhəsiz, 1915-ci ildə ermənilərin hərtərəfli qırılması və ya soyqırıma
məruz qalması olmamışdır. Bu bəyənatın arxasında çoxsaylı amerikalıların şahidliyi
dayanır». (Səmyuel A.Uimz.,s. 238)
Ermənilərin özlərinə dövlət yaratmaq arzuları, yalnız bolşeviklərin sosialist inqilabını Qafqaza ixrac etməsi nəticəsində yəni 1920-ci il noyabırın 29-da ZSFSR-in
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В то время как русские с востока,а англичане и французы с запада наступали
на Османское государство,вероломные армяне организовали бунт против турков
и, убив сотни тысяч ни в чем не повинных людей, превратили в развалины многие города,поселки и деревни.
Несмотря на добрые намерения Османского государства,дальнейшее обострение событий, нахождение этого государства во многих фронтах в состоянии
войны с сильнейшими государствами Европы,устранение происходивших внутри
страны беспорядков и бунтов стало неизбежной необходимостью. В связи с этим
государство начало принимать решительные меры. Так, 24-го апреля 1915-го года
со стороны Министерства Внутренних Дел был издан указ о закрытии революционных центров армян. В связи с этим указом армянский комитет, его руководители, главы отрядов были арестованы. После всех этих мер кровавые расправы
армян еще более участились. Для того,чтобы совершенно устранить все эти преступления, правительство 27-го мая 1915-го года издало закон о переселении.
Этот закон был вынужденным и вытекал из создавшегося внутреннего положения. В законе говорилось, что лица,занимающися шпионажем и предательством
против государства, будут высланы в далекие от линии фронта места. В законе
было указано и то, что переселяемые армяне могут забрать с собой домашний
скот и имущество. На основании этого закона из этих территорий на другие территории страны переселяли представителей различных национальных меньшинств
и около 800 тысяч мусульманского населения. Идеологи Запада,ничего не говоря
о других переселяемых людях, в то же время начали распространять слухи о
том,что армяне подверглись геноциду.
Эти далекие от реальной действительности,провокационного характера заявления политиков западных стран послужили основанием армянам для
принятия,начиная с 1970-го года, законопроекта под названием «день памяти
геноцида», связанный с вымышленным ими убийством в 1915-ом году 1,5миллиона армян. Согласно статистике того времени,на территории Османского государства проживало тогда 1234.671 человек. Если они действительно подверглись
геноциду,то в Османском государстве прекратился бы род армян. В таком случае
возникает законный вопрос: если это было так, то где места массового захоронения этих людей, ведь их невозможно было похоронить в отдельности. Тогда
как быть с переселенными людьми? В какой список их включить? Немецкий востоковед Эрих Файгл в своем произведении «Миф о геноциде»писал: «Армянские
фанатики пытались внедрить в сознание членов своей общины совершенно нелепые амбиции. Из-за того, что ни в одном месте Османской империи армяне не
составляли большинства населения, было ясно, что эти амбиции не осуществятся.
Несмотря на это, экстремисты все больше наглели, они ради своих целей терроризировали как мусульман, так и армянское население. После начала первой мировой войны они уже начали гражданскую войну». Американский автор Самуэл,
подтверждая эту мысль немецкого коллеги, отмечает, что «несомненно,массовых
убийств и геноцида армян не было. Это заявление могут засвидетельствовать
многие американцы». (Самуэл А.Уимз.стр.238).
Мечта армян о создании для них государства начала осуществляться толь83

tərkibində, Azərbaycan torpaqları üzərində yeni, tarixdə ilk dəfə olaraq bir erməni
dövlətinin yaradılmasının əsası qoyuldu. Amerikalı alim Səmuel bu fikiri bir qədər
əsaslı surətdə ifadə edərək yazırdı ki, «müharibə başa çatana kimi Ermənistan adlı
bir ölkə yox idi. Əslində ermənilər Rusiyanın və Osmanlı imperiyasının ərazilərində
eninə-uzununa səpələnmiş kiçik insan qruplarından başqa bir şey deyildi».
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ко в результате экспорта большевиками социалистической революции на Кавказ,то
есть 29-го ноября 1920-го года, когда на азербайджанской земле в составе ЗСФСР
впервые в истории была заложена основа создания нового армянского государства.
Американский ученый Самуэл выразив эту мысль немного основательнее,писал, что
«до завершения войны не было страны по названию «Армения».
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İşğal olunmuş ərazilərdə, yaşayış
və qeyri yaşayış saşələrində müasir
erməni kilsələrinin tikilməsi daha da
genişləndirilib.
На оккупированных территориях еще более
расширилось строительство современных
армянских церквей.
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Mədəniyyətin erməniləşdirilməsi
Ermənilər Azərbaycan torpaqlarında məskunlaşdırıldıqdan sonra, onlara göstərilən
yüksək səviyyədə qayğı və etibardan istifadə edərək, erməni tarixini yeniləşdirməyə
başladılar. Rusiyanın təsir dairəsində olan Cənubi Qafqazın bütün bölgələrində
ermənilərə böyük etimad göstərilərək dövləti işlərdə yüksək vəzifələrə təyin
edilirdilər. Onlar bu imkanlardan sui istifadə edərək, Azərbaycanın dövlətinin və Alban xristian kilsələrinin dini arxivlərindəki tarixi məlumatları ya dəyişdirb saxtalaşdırır ya da tamamilə məhv edirdilər. Eyni zamanda onlar nəzarət etdikləri Azərbaycan
torpqlardakı yer-yurd, el-oba adlarını toponimləri dəyişdirməyə, azərbaycanlılara
məxsus mili mədəniyyət nümunələrinin bir qismini mənimsəməyə və digər bir
qismini isə məhv etməyə dağıdaraq izlərini itirməyə başladılar. Ermənilər öz mili
şüuruna və ictimai düşüncəsinə görə,inanırlar ki, yalnız bu yolla onlar özlərini dünya ictimaiyyətinə Cənubi Qafqazın əzəli və əbədi sakinləri kimi təqdim edərək, öz
işğalçı və terrorçu fəaliyyətlərinə hüquqi don geyindirə biləcəklər.
Sovetlər dönəmində ermənilər indiki Ermənistan ərazilərdə mövcud olan
toponimlərin 50-60%-ni dəyişdirməyə və özlərinin çəkdikləri topoqrafik xəritələrdə
əks etdirərək SovİKP MK rəhbərliyinə təsdiq etdirməyə nail olmuşdular. 1992-ci ildə
rus hərbi birləşmələrinin iştirakı ilə Azərbaycan ərazilərinin daha 20%-ni işğal edən
ermənilər, həm yeni işğal etdikləri ərazilərdə və həm də Qərbi Azərbaycan (indiki
Ermənistan) ərazilərində, azərbaycanlılara məxsus yer adlarını, toponimləri demək
olar ki, bütünlüklə dəyişdirərək erməni adları ilə əvəz etdilər.
Bu əməliyyatdan dərhal sonra ermənilər yüzlərlə heç bir həqiqətə uyğun
gəlməyən, heç bir tarixi faktlara əsaslanmayan, cilid-cilid kitablar və digət təbliğat
materialları çap edərək müxtəlif vasitələrlə dünyada yayır, bu ərazilərin əzəli erməni
torpaqları olduğu barədə yalan təbliğat kompaniyası aparırlar. Bu cür erməni
siyasətinin Rusiya, İran, Amerika və Fransa kimi dövlətlər tərəfindən ciddi müdafiə
olunmasından azğınlaşan indiki Ermənistan hökuməti Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə dövlətlərinə qarşı yeni ərazi iddiaları qaldırmağa başlayıblar.
Ermənilər Azərbaycan tarixinə dair tarixi sənədləri və bir çox mədəniyyət
nümunələrini kütləvi şəkildə məhv etsələr də, şükürlər olsun ki, hələ Azərbaycan
həqiqətlərinin bir qismi,müxtəlif ölkələrin tarixi qaynaqlarında və xarici ölkə
tədqiqatçılarının əsərlərində, xarici arxivlərdə hələ də yaşamaqdadır.
Ermənilər daim iddia edirlər ki, onların Azərbaycan toponimlərinə etdikləri bu
düzəlişlər guya bu ərazilərin qədim adlarıdır. Lakin onların bu iddiaları heç bir fakta
əsaslanmadığından, yəni Cənubi Qafqazın tarixinə uyğun gəlmədiyindən, tarixi baxımdan öz təsdiqini tapmır. Ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərinin isə
əzəli türk torpaqları olduğunu sübut edən yüzlərlə əcnəbi tədqiqatçıların əsərləri
içərisində, ermənilərin bu cür məntiqsiz sübutları, kənardan olduqca tutarsız və çox
zəif görünür. Cənubi Qafqazın 1970/80-ci illər toponimlərinin öyrənilməsi baxımın88

Арменизация культуры
После заселения армян на территории Азербайджана они, злоупотребляя предоставленной им правами, оказываемой заботой, а также должностными полномочиями на государственной службе, начали уничтожать исторические сведения, собранные в архивах Азербайджанского государства и Албанской церкви.
Паралельно с этим, они начали изменять топонимы местностей, уничтожать, разрушать принадлежащие азербайджанцам образцы национальной культуры. По
их мнению, только таким путем они могут представиться перед мировой общественностью как древнейшие и вечные жители Южного Кавказа и тем самым
юридически оправдать свою агрессивную и террористскую политику.
В период существования СССР армяне измененили 50-60%-ти топонимов на
территории Армении и, указав их на новых картах, добились утверждения их
руководством КПСС.В 1992-ом году армяне, оккупировавшие с участием русских
объединенных вооруженных сил еще 20% территорий Азербайджанской ССР, в то
же время, можно сказать, полностью изменив принадлежащие азербайджанцам
названия местностей, топонимы, заменили их армянскими названиями.
Сразу после этого армяне, напечатав многочисленные, не соответстующие истине, не опирающиеся на исторические факты книги и прочие пропагандистского
характера материалы, различными путями провозглашали на весь мир, что эти
территории являются исконно армянскими землями. Нынешнее правительство
Армении, перешедшее все границы дозволенного, вследствие поддержки таких
государств, как Россия, Иран, Америка и Франция, начало выдвигать новые притязания относительно территорий против Азербайджана, Грузии и Турции.
Армяне, хотя и уничтожили в массовом порядке исторические документы и
многие образцы культуры, к счастью, оставшаяся часть их все еще хранится в
иностранных архивах.
Армяне всегда утверждают, что исправления, внесенные в топонимы Азербайджана, якобы вызваны тем, что эти земли с древних времен принадлежат Армении и они являются древними названиями этих земель. Но из-за того, что эти
притязания не опираются ни на какие факты, то есть не соответствуют истории
армян, они не находят подтверждения с исторической точки зрения. Среди произведений сотен зарубежных исследователей, доказавших, что оккупированные
армянами территории являются исконно тюркскими землями, такие безосновательные доказательства армян являются совершенно невесомыми и очень слабыми.
Произведения современного русского ученого-географа Анохина «Малый Кавказ» является очень интересным исследованием с точки зрения изучения топонимов Южного Кавказа 1970-ых-1980-ых годов. Этот русский исследователь, приехавший в конце 1970-ых годов на Южный Кавказ, совершил на эти территории
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dan müasirimiz rus tədqiqatçısı coğrafiyaşunas alim Anoxinin «Malıy Kavkaz» əsəri,
olduqca maraqlı tədqiqat əsəridir.
1970-ci illərin sonlarında Cənubi Qafqaza səfər edən rus tədqiqatçısı Anoxin 87
marşrut üzrə bu ərazilərə ekskursiyalar etmiş, bu marşurutlar üzrə flimlər, fotoşəkillər
çəkmiş və gəzdiyi bütün ərazilərin coğrafi xarakteristikasını verə bilmişdir.Sevindirici
haldır ki, Anoxinin bu əsərində indiki Ermənistan və Gürcüstan ərazilərində 1970/80ci illərə qədər hələlik dəyişikliyə məruz qalmayan azərbaycan toponimləri öz əksini
tapmışdır. (Q.İ.Anoxin Malıy Kavkaz., Moskva., 1981).
Cənubi Qafqazda Azərbaycan toponimlərinin dəyişdirilməsində xüsusi sənətkarlıq
və ustalıq nümayiş etdirən ermənilər, Azərbaycanın tarix və mədəniyyət abidələrini
və mili mədəniyyət nümunələrinin də məhv edilməsi eləcədə erməniləşdirilməsi
istiqamətində hər il xeyli vəsait xərcləməli olurlar. Cənubi Qafqazda və xüsusən
də Azərbaycan ərazilərində tarix, mədəniyyət və memarlıq abidələrinin
erməniləşdirilməsi və dəyişdirilməsi prosesinə, xüsusi ilə xristianlığa qədərki dövrə
aid olan abidələr və xristianlıq dövrü abidələri daha çox məruz qalmışdır.
Bu ərazilərdə tarixən mövcud olan islam dövrü abidələri, kurqanlar, dekorativ
tətbiqi sənət nümunələri, at qoç fiqurları, qəbirüstü abidələr, türbələr, məscidlər, pirlər,
qədim yaşayış məskənləri, saraylar, xatirə abidələri, yaşayış evləri və muzeylərin isə
ermənilər tərəfindən bir qayda olaraq kütləvi şəkildə məhv edilməsinə qərar verilmişdir. Bu qərarın icrası ilə ermənilər, bu ərazilərdə bir zamanlar yalnız ermənilərin
yaşadıqlarını sübuta yetirmək, Cənubi Qafqazın guya erməni əraziləri olduğuna
haqq qazandırmaq istəyirlər. Azərbaycan əraziləri, Rusiya ilə Yaxın Şərqi, Kiçik Asiya
ilə Mərkəzi Asiyanı birləşdirdiyindən öz mədəniyyətinin rəngarəngliyi ilə də həmişə
fərqlənmişdir. Bu ərazilərin aborigenləri olan türkdilli tayfalar, digər qəbildən olan
etnik qrupların mili mədəniyyətlərinə həmişə hörmətlə yanaşmışdır. Tarixi zərurət
nəticəsində müxtəlif xalqların sığınacaqlarına çevrilən bu ərazilər, elə bu xalqların
müxtəlif çeşidli tarixi abidələrini və incəsənət nümunələrini, günü bu günə qədər
mühafizə edib öz sinəsində saxlamaqdadır. Bu abidələr sırasında rus, alman, yəhudi,
alban və digər xalqların abidələri ilə yanaşı ermənilərin də inanc yerləri, qəbirüstü
abidələri və qəbirstanlıqları azərbaycanlılar tərəfindən qorunub mühafizə edilir.
Cənubi Qafqazda abidələrin erməniləşdirilməsi və dağıdılması, bu ərazilərdə
ermənilərin düşünülmüş şəkildə həyata keçirdikləri təkmillətli «böyük ermənistan»
dövlətini yaratmaq ideyasının tərkib hissəsidir. Erməni mənbələrindən əldə olunan
məlumatlara görə, təkcə 1992-ci il erməni işğalından sonra Azərbaycan ərazilərində
1700 tarix və mədəniyyət abidəsinin adları dəyişdirilərək erməni adları ilə əvəz olunmuş və ermənilərin tarix və mədəniyyət abidələri kimi təbliğ olunmağa başlamışdır.
Dağlıq Qarabağda hal-hazırda 50-60 min erməni əhali yaşadığı halda, erməni
əhalinin ibadət etməsi və dini etiqadını yerinə yetirməsi ıçın 600 alban dövrü monastr, bazilika və digər xarakterli məbəd tipli abidəyə erməni monastırı adı verilmiş,
500 adda sovmə, müşahidə məntəqəsi eləcədə qala bürclərindəki hücrələr, erməni
kilsəsi adlandırılaraq təbliğ edilməkdədir. Məlumat üçün onu da bildirmək yerinə
düşərdi ki, hal – hazırda Ermənistanın özündə belə bu sayda kilsə və monastr mövcud deyil. Bütün bunlar azmış kimi işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərində daha 15
sayda müxtəlif ölçülü müasir erməni kilsələri tikilmişdir.Ermənilərin işğalından sonra,
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экскурсии по 87-ти маршрутам, по ним снял фильмы, сделал фотографии и смог
дать географические характеристики тех мест, которых он обошел. Отрадно, что
в этом произведении Анохина нашли свое отражение не подвергшиеся изменению до 1970/80-ых годов азербайджанские топонимы на территориях нынешней
Армении и Грузии. (Г.И.Анохин. Малый Кавказ, Москва, 1981).
Армяне, продемонстрировавшие особое мастерство в изменении азербайджанских топонимов на Южном Кавказе, вынуждены расходовать ежегодно немало средств в уничтожении, а также арменизации памятников истории и культуры
Азербайджана. В процессе арменизации и связанной с ней изменением названий
памятников истории, культуры и архитектурных памятников более других пострадали памятники дохристианского периода.
Существующие на этих территориях на протяжении истории памятники исламской эпохи, курганы, образцы декоративно-прикладного искусства, фигуры лошадей, баранов, надгробные памятники, мавзолеи, мечети, святые места, древние поселения, дворцы, жилые дома и музеи были уничтожены, как правило, в
массовом порядке. Тем самым армяне хотят доказать, что на этих территориях
жили когда-то только армяне и что Южный Кавказ является их древней землей.
Азербайджанские территории являлись как бы связующим звеном между территориями России и Ближнего Востока, Малой Азии и Центральной Азии, поэтому
культура Азербайджана вобрала в себя все разнообразие этих культур. Аборигены этих территорий тюркоязычные племена всегда с уважением относились
к национальной культуре других национальных групп. На этих территориях, в
силу исторической необходимости превратившихся в обитель разных народов,
сохранились до нынешнего времени различные памятники культуры и образцы
искусства. Среди них наряду с русскими, немецкими, еврейскими, албанскими
и другими памятниками культуры были сохранены места поклонения армян, их
надгробные памятники, кладбища.
Арменизация и разрушение памятников на Южном Кавказе является составной частью продуманно проводящейся в жизнь идеи создания «Великой Армении». По сведениям, полученным из армянских источников, только в 1992-ом году
после оккупации азербайджанских земель названия 1700 исторических и культурных памятников были заменены армянскими названиями и выдаются теперь
за армянские памятники истории и культуры.
Для совершения религиозных обрядов армянского населения 600 монастырей,
базиликов и прочих сооружений культового характера албанского периода были
переименованы, 500 наблюдательных пунктов, башен были реконструированы
и их начали выдавать за армянские церкви (следует отметить, что в Нагорном
Карабахе проживает теперь всего 50-60 тысяч армян). В то же время на оккупированной территории Азербайджана построено 15 различного размера современных армянских церквей.
Но из истории известно, что до начала XIX века ни на каком месте Карабахском
территории не существовало ни одной армянской церкви. В начале XIX в. по инциативе здешнего русского коменданта в городе Шуше начала действовать русская церковь для богослужения русских военнослужащих. Видный ученый того
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nəzarətsiz qalan Azərbaycan ərazilərindən 100-dən çox daş divar yazıları, oymalar,
abidələrin üzərindən sökülərək, Ermənistana aparılmışdır. 850 sayda dekorativ tətbiqi
sənət nümunəsi, at-qoç fiqurları, Türbələr, qəbirüstü abidələr və digər inanc yerləri
tamamilə dağıdılaraq məhv edilmişdir. 200 qəbirstanlıq qismən, 450 qəbirstanlıq isə
dağıdılaraq isə tamamilə yararsız hala salınmışdır, bu qəbirstanlıqlarda 5000-ə yaxın
mərmər daşdan olan qəbir sökülərək dağıdılmış, götürülən mərmər daşlardan başqa
məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. 200-dən çox tarix və memarlıq abidəsi uçurdularaq yararsız hala salınmışdır. İşğal dövrü, 100 mindən çox muzey eksponatı və bir o
qədər sayda da mülki vətəndaşların şəxsi kolleksiyalarına və xüsusi mülkiyyətinə aid
olan Azərbaycanın müxtəlif dövrlərini əhatə edən bədii sənət nümunələri və digər
qızıl zinnət əşyaları qarət edilərək Ermənistana aparılmışdır.
Tarixdən məlumdur ki, XIX əsrin əvvəllərinə qədər Qarabağ ərazisinin heç bir
yerində bir dənə də olsun erməni kilsəsi mövcud olmamışdır. XIX əsrin əvvəllərində
rus hərbçilərinin ibadəti üçün, buradakı rus komendantlığının təşəbbüsü ilə Şuşa
şəhərində bir rus kilsəsi fəaliyyətə başlamışdır. Bu kilsənin necə meydana gəlməsi
məsələsinə dövrünün görkəmli ziyalısı olan azərbaycanlı alim Həsən İxfa Əlizadə
özünün «Şuşanın tarixi» əsərində aydınlıq gətirmişdi. O, yazırdı: «Yuxarı məscid şəhər
meydanına baxırdı, meydan və Rasta bazarı bazarbaşına doğru 300 metr uzanırdı. Bazarbaşında divanxana binası tikilmişdi. Divanxana Qarabağın Rusiya ilə birləşməsinə
qədər işləyirdi. Sonra rus qoşun hissələri bu binaya zəng asıb, qüllə tikib rus hərbi
kilsəsi etdilər. Həmin kilsə Sovet hakimiyyətinə qədər işləyirdi». («Qarabağnamələr»
3-cild.,Bakı.2006. s.83) Sovet hakimiyyəti illərində uzun müddət istifadəsiz qalan rus
kilsəsi, sonralar Şuşaya köçən ermənilər tərəfindən zəbt edilərək istifadə olunmağa
başladı. Daha sonra yəni 1992-ci ilin 8 mayında Şuşanın işğalından sonra bu kilsə
ermənilər tərəfindən yenidən qurularaq erməni kilsəsi adlandırıldı.
Özgə torpaqları üzərində özlərinə dövlət qurmağa nail olan ermənilər
məskunlaşdıqları ərazilərdə Azərbaycan xalqına məxsus daş, qaya, divarlar
üzərindəki ornamental oymaları, cızma, qabartma üsulu ilə işlənmiş sujetli daşları və eyni zamanda mili dini simvolikaların daş, qaya üzərindəki nümunələrini
də çox sürətlə və kütləvi şəkildə mənimsəməyə başladılar. Cənubi Qafqazın bütün
bölgələrində olduğu kimi ermənilər Azərbaycanın də işğal olunmuş ərazilərində alban dövrü abidələrinin erməniləşdirilməsini çox sürətlə həyata keçirirlər. Ermənilər
Alban dövrü memarlıq abidələrinin üzərindəki bəzəklərin, müxtəlif növ sujetlərin
ornamental quruluşlarında forma və məzmun dəyişiklikləri edərək bu abidələri
erməni mədəniyyətinin memarlıq nümunələri kimi dünyaya təqdim edirlər. Bu yolla
da onlar bütün Qafqaz bölgəsində, xüsusi ilə də işğal etdikləri bütün Azərbaycan
ərazilərindəki qədim Alban memarlığının nümunələrini erməniləşdirməklə dünya
mədəniyyətinə böyük ziyan vururlar.
Artıq regionda Rusiyanın girovuna çevrilən Ermənistan, yerləşdikləri ərazilərdə
möhkəmlənmək və rus imperiya siyasətini inkişaf etdirmək üçün yersiz iddialarla
Azərbaycanın mədəniyyətini və tarixini məhv etməyə Azərbaycanı ümumiyyətlə
müasir tarixin səhifələrindən silməyə çalışırlar. Burada onlar erməni «xaçkarları»,
«qədim ermən xaçdaşları» terminləri uyduraraq beynəlxalq ictimai rəyi çaşdırmağa
çalışırlar və bəzən buna nail olurlar.
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времени Гасан Ихфа Ализаде в своем произведении «История Шуши» писал по
поводу создания этой церкви: «Верхняя мечеть была обращена в сторону городской площади, протяженность этой площади составляла 300 метров. Здесь было
построено здание городского суда, который функционировал до присоединения
Карабаха к России. Впоследствии русские военные подразделения повесили на
этом здании часы, построили башню и преобразовали его в военную церковь.
(«Карабахнаме», 3-ий том, Баку, 2006-ой год, стр.83).
В годы Советской власти долгое время не действующая русская церковь впоследствии перешла в руки переселившихся в Шушу армян и начала использоваться.
Впоследствии, то есть 8-го мая 1992-го года, после оккупации Шуши эта церковь была восстановлена и переименована в армянскую церковь.
После оккупации армянами азербайджанских земель были увезены в Армению
свыше 100 настенных надписей, 850 образцов декоративно-прикладного искусства, фигуры лошадей, баранов. Мавзолеи, надгробные памятники, храмы были
полностью разрушены. Были разрушены частично 200, полностью 450 кладбищ,
на этих кладбищах были разрущены могилы, состоящие приблизительно из 5000
мраморных плит, которые были использованы в других целях. Свыше 200 исторических и архитектурных памятников были разрушены и приведены в негодное
состояние. За время оккупации были разграблены и увезены в Армению свыше
100 тысяч музейных экспонатов и столько же образцов искусства, охватывающих
различные периоды истории Азербайджана, золотые изделия из личных коллекций граждан.
Армяне, добившиеся цели построения государства на чужих землях, очень
скоро и в массовом порядке начали присваивать принадлежащие местным аборигенам орнаменты, сделанные способом резьбы, надписи на стенах храмов, наскальные надписи. Армяне проводят арменизацию на территории Азербайджана
памятников албанского периода так же стремительно, как и в других местностях
Азербайджана. Армяне вносят в относящиеся к албанскому периоду памятникам
архитектуры поправки, которые состоят из изменения формы и содержания их
украшений, различных орнаментов и затем преподносят их миру как образцы
архитектуры армянской культуры. Арменизация образцов древней албанской архитектуры наносит большой вред мировой культуре.
Армения, превратившаяся в заложника России в регионе, выступает с необоснованными требованиями, направленными на еще большее упрочение своей
позиции на оккупированных территориях, на уничтожение вообще культуры и
истории Азербайджана. При этом они хотят ввести в заблуждение мировую общественность такими терминами, как хачкары, древние армянские хачкары и
иногда добиваются этого.

Что такое крест?

- Крест в настоящее время понимается как принятая христианским миром одна
из символик, то есть религиозный символ. Возникковение этого символа приходится на первобытно-общинный строй. Люди в то время смотрели на солнце, как
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Xaç nədir?

– Xaç, hal-hazırda xristian dünyasının qəbul etdiyi, xristian dininin rəmzlərindən
biri yəni dini simvolu kimi başa düşülür. Xaç rəmzlərinin meydana gəlməsi, ibtidai
icma dövrünə təsadüf edir. İnsanlar, yeri, kainatı qızdıran, torpağa, suya hərarət və
can verən günəşə böyük möcüzə kimi baxırdılar. Onlar günəşin obrazını daş, qaya
üzərində həkk edərək ona sitayiş edirdilər. O zaman hələ dinlərin mövcud olmadığı
bir zamanda, insanlar özlərinin hiss və həyəcanlarını bu cür ifadə edirdilər. Odur ki,
xaçların yaranması qədim əsatirlərdə göstərildiyi kimi, insanların günəşə, daha sonralar oda, etiqadından, sitayişindən, inamından irəli gəlirdi. İbtidai insanlar, odu da
günəşin yerdəki simvolu kimi qəbul edərək ona da sitayiş edirdilər.
Araşdırmalar göstərir ki, xaçların yaranmasında hələ xristianlıqdan çox-çox qabaqkı dövrlərdə qədim türk tayfalarının böyük rolu olmuşdur. O zamankı insanların təfəkküründəki günəşin obrazını yerdə torpaq üzərində yaradaraq, ağac üzərinə
bağlayaraq hündürlüyə (göylərə) qaldıraraq, yenidən kainata qovuşdurmaq istəyi
xaçların indiki formasının meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur.
Oda günəşə etiqad və məhəbbət o qədər müqəddəs və güclü olmuşdur ki, od və
günəş insanların and yeri olmuşdur. Bu inam və etiqad insanlar arasında əsrlər boyu
yaşayaraq, dövrümüzə qədər belə gəlib çatmışdır. İndinin özündə belə Azərbaycanda
«o günəş haqqı», «o ocaq haqqı», «o günəşin şölələri haqqı» kimi ifadələr insanlar
tərəfindən and kimi işlədilir.
Qədim dövrlərin nəinki təkcə xaç rəsmləri üzərində ümumiyyətlə diqqət
yetirdikdə Cənubi Qafqazda Alban dövrü bütün memarlıq abidələrinin daş və divar rəsmlərində və eləcədə sujet xarakterli oymalarda daha sox türkdilli xalqlara məxsus elementlərdən istifadə edilməsi onu göstərir ki, o dövrdə yerli xalqlar
içərisində türkdilli tayfalar çoxluq təşkil edibdir. Təsadüfi deyildir ki, əsirlərlə qarşılıqlı
hörmət və məhəbbətlə dinc yanaşı yaşayan bu xalqların öz bədii yaradıcıqlarında
da biri-digərinin mədəni irsinə müraciət etmələri bu xalqların birinin digərinə böyük
etiramından irəli gəlirdi. Odur ki, haqlı olaraq elmi ədəbiyyatlarda Qafqaz Albaniyası
dövrü memarlıq abidələrini alban–türk memarlıq abidələri kimi də qeyd olunur. Bu
baxımdan Alban dövrü xaçlarının tədqiqi daha çox maraq doğurur. Bu da ondan irəli
gəlir ki, Alban dövrü xaçları daha çox klassik ənənələrə uyğunlaşdırılmışdır. Çünki,
Alban xaçları xristianlığa qədərki elementlər və dini ayinlərlə bağlıdır və ağacınxaçın təsvirinə daha yaxındır.
Xaç obrazı, Alban xaçdaşlarında sanki müxtəlif, biri-birinə aidiyyatı olmayan dekorativ tərtibatları qovuşdurur. Alban xaçı bəlkədə dünyada yeganə xaçdır ki, xristianlığa qədərki inamların, etiqadların və kainatı dərketmənin əlamətlərini özündə
cəmləşdirən işarələrə malikdir. Bu xaçların bütün kompozisiyaları göylə yerin əlaqəsi,
günəş, işıq, nur və məhsuldarlıq simvolu kimi əks olunmuşdur.
Tədqiqatlar sübut edir ki, Qafqaz Albaniyasının erkən xristianlıq incəsənətinin meydana çıxması və inkişafı tamamilə orjinal, yəni özünəməxsus yolla getmişdir. Burada
söhbət eyni zamanda xristianlığaqədər mövcud olmuş dini – ayinlərin simvolikası əks
olunan və müsəlman qəbirlərinin müqayisəsi və Qafqaz Albaniyasının yazılı daşlarından gedir. Bütün Alban yazılı daşların üzərindəki xristianlığaqədərki inamların və kai100

на огромное чудо, согревающее землю и вселенную, оживляющее землю и воду.
Они, запечатлев, образ солнца на камнях, скалах, поклонялись ему. В то время,
когда религия еще не возникла, люди так выражали свои чувства и переживания. Поэтому возникновение креста, как указывается в древних мифах, вытекает
из поклонения людей солнцу, а впоследствии огню, из их веры. Первобытные
люди принимали и огонь за символ солнца на земле и поклонялись также и ему.
Исследования показывают, что в появлении крестов задолго до христианства
большую роль играли тюркские племена.
Древние люди в дождливую погоду поднимали изображение образа солнца
высоко над землей, привязав его к длинной палке. Тем самым они хотели как бы
навсегда связать его со всей вселенной, и появление нынешней формы крестов
связано с этим желанием древних людей. Любовь к огню, солнцу была настолько
священной и сильной, что они были местом поклонения людей. Эта вера и поклонение, продолжаясь в течение веков, дошла и до нынешнего времени. Даже
теперь в Азербайджане среди людей употребляются такие клятвы, как «клянусь
солнцем», «клянусь очагом», «клянусь лучами солнца».
Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что в древние времена
не только на рисунках крестов, но и на надписях всех архитектурных памятников
Албанской эпохи на Южном Кавказе, а также на выемках силуэтного характера более всего использованы элементы, своиственные тюркоязычным народам.
Это показывает, что в те времена среди местных народов тюркоязычные племена составляли большинство населения. Не случайно, что взаимное обращение
к культурному наследию этих народов, живущих в течение веков бок о бок в
обстановке уважения и любви, показывает, какое почтение они оказывали другдругу. Поэтому в научной литературе справедливо отмечается, что памятники архитектуры эпохи Кавказской Албании в то же время являются албано-тюркскими
памятниками. С этой точки зрения исследование крестов Албанской эпохи представляет еще больший интерес. Это вытекает из того, что кресты Албанской эпохи
более приспособлены к классическим традициям, потому что албанские кресты
связаны с дохристианскими элементами и религиозными ритуалами и более
близки к подлинному изображению креста.
В албанских крестах словно переплетается разнообразное, не связанное друг
с другом декоративное оформление. Албанский крест, пожалуй, единственный в
мире, который сосредоточивает в себе различные знаки, обозначающие дохристианское вероисповедание, познание вселенной. Все композиции этих крестов
изображены как связь земли и неба, как символ солнца, света и плодородия.
Исследования доказывают, что возникновение раннего христианского искусства, его развитие в Кавказской Албании шло совершенно оригинальным, то есть
своеобразным путем. Здесь речь одновременно идет об изображении существовавшего до христианства символике, ее сравнении с мусульманскими могилами,
и о письменных эпосах Кавказской Албании.
Закономерное размещение на всех расписанных каменных памятниках изображений предметов поклонения, относящихся к дохристианскому периоду
Албании, их соответствие требованиям искусства и религии составляет своео101
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İşğal olunmuş ərazilərdə, yaşayış və qeyri yaşayış saşələrində müasir
erməni kilsələrinin tikilməsi daha da genişləndirilib.
На оккупированных территориях еще более расширилось строительство
современных армянских церквей.
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nat qüvvələrinin qanunauyğun şəkildə yerləşdirilməsi ilə dini – bədii qanunlara tabe
edilmiş özünəməxsus təsvirlər təşkil edir ki, bu da başqa xalqların xaç təsvirlərində
yoxdur. Alban dövrünün sonlarında yaranan alban xaç daşlarının üzərindəki obrazların çoxlu yüzilliklər keçdiyinə görə, əvvəlcə iki sonralar üç din hakimiyyəti altında
toplanmış, harmonik olaraq yüzlərlə mümkün yazılı daşların üzərində əks olunmuş
ayin simvolikasıdır. Odur ki, Alban daş yazı nümunələrinin (xaçdaşlarının, başdaşlarının və nişandaşlarının) bax bu cür orjinallığı və özünəməxsusluğu onu digər xalqların
daş yazı nümunələrindən köklü surətdə fərqləndirir.
XIX əsrin əvvəllərindən Cənubi Qafqazda kütləvi şəkildə kök salan ermənilər,
Alban mədəniyyətinin bu nümunələrindən dərhal yararlanmağa başladılar. Onlar
özlərini «böyük fəlsəfi təfəkkürə malik» olan bir xalq obrazı yaratmaq, bununlada
ermənilərin digər xalq və millətlərdən daha üstün olduqlarını nümayiş etdirmək
üçün, öz mədəniyyətlərinin, dini rəmzlərinin və xaçlarının təkmilləşdirilməsi ilə
məşğul olmağa başladılar. Bununla da erməni «xaçkarları» meydana gəlməyə
başladı. Əslində xaçkar sözünün kökü fars mənşəli söz olub, fars dilindən erməni
dilinə keçmişdir. Bu söz fars dilində «iş, zəhmət» mənasını verir, bunu erməni dilinə
çevirəndə «kar», daş mənasında başva düşülür. Odur ki «xaçkar» sözünün erməni
dilində anlamı «xaçdaş»ı mənasını verir.
Ermənilər süni surətdə məskunlaşdırıldıqları ərazilərin erməniləşdirilməsində
xaç daşlarının yayılmasını daha məqsədə müvafiq hesab edirlər. Onlar, heç bir xalqın həyatında təsadüf edilməyən işlərlə məşğul olaraq, hər dağda dərədə, hər kol
dibində xaç obrazlı daşlar düzməkdən zövq alırlar. Ermənilər tarixi öz xeyirlərinə
dəyişdirmək üçün, xaç daşları yonaraq işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarında basdırmağı və bütünlüklə xaç daşlarını bu ərazilərin hər qarışına yaymağı özlərinin əsas
məqsədləri və vəzifələri kimi baxırlar. Onlar son illər xaç daşlarının istehsalına o qədər
genişləndiriblər ki, hətta belə demək mümkün olarsa Cənubi Qafqazda xaçdaşlarının
istehsalçılarına çevrildilər. Ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində xaçdaşlarının istehsalı ilə məşğul olmaları, ilk baxışdan xristianlığın təbliği kimi görünsə də,
əslində bu prosesin gedişi Azərbaycan torpaqlarının erməniləşdirilməsinə xidmət
edir. Onlar sadəcə, heç bir bədii məna kəsb etməyən cansıxıcı erməni xaçdaşlarının
yeniləşdirilməsi işlərindən cana doyaraq, son zamanlar Alban xaçdaşlarının bədii
nümunələrindən və ornamentlərindən istifadə etməyə başladılar. Bu yolla ermənilər,
çoxlu sayda Alban xaçdaşlarının dekorativ tərtibatı ilə eyni olan (yalnız bu daşların ornament və bəzəklərində dəyişiklik edərək) oyma və qabartma üsulu ilə xaç
daşları, başdaşları və nişan daşları yonaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin
müxtəlif yerlərində, bir zamanlar regionun istirahət mərkəzləri olmuş ərazilərində,
yol kənarlarında, bulaqların ətraflarında, ictimai yaşayış mərkəzlərinin baxımlı
yerlərində, bağlarda, parklarda, memarlıq abidələrinin üzərlərində, qəbristanlıqlarda
və eləcədə müxtəlif yaşayış ərazilərində kütləvi şəkildə yerləşdirlər.
Ermənilərin nəzarətində olan Qərbi Azərbaycan torpaqlarında və eləcədə işğal
olunmuş digər ərazilərdə (ermənilər tərəfindən başdaşı formasında basdırılmış) yanyana düzülmüş elə kütləvi xaçdaşları sahələrinə təsadüf edilir ki, bu sanki böyük bir
adsız qəbristanlıqları xatırladır. Bu cür kütləvi süni məzarlıqlarda daşların bədii formada həllinə elə də fikir verilmir. Bəzən isə Alban xaç daşlarını da mövcud olduqları
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бразие, которого нет в изображении крестов у других народов. Изображения,
нанесенные на каменные кресты в поздний Албанский период, дошли до нашего
времени. За этот период они были сосредоточены под властью сначала двух, а
затем трех религий, на них гармонически отразилась символика различных обрядов. Поэтому вот такая оригинальность и своеобразие Албанских памятников
(каменных крестов, надгробий) в корне отличает их от расписанных каменных
памятников других народов.
Армяне, в массовом порядке заселившиеся с начала XIX века на Южном Кавказе, тотчас начали пользоваться этими образцами Албанской культуры. Они для
того, чтобы продемонстрировать, будто являются народом, «обладающим глубоким философским мышлением» и тем самым создать образ превосходящего другие нации народа, начали совершенствовать свою культуру, религиозную
символику и кресты. В действительности, корень слова «хачкар» фарсидского
происхождения, они перешло из фарсидского языка на армянский язык. Это слово обозначает на фарсидском языке « труд, работа», при переводе на армянский
язык оно понимается как «кар», то есть камень. Поэтому слово «хачкар» на армянском языке обозначает «хач дашы» (каменный крест).
Армяне считали более целесообразным при искусственным образом арменизации заселенных территорий распространение каменных крестов. Они, устанавливая чуть ли не на каждом шагу из камней крестообразные памятники, получали
от этого удовольствие. И поэтому они за последние годы настолько расширили
производство каменных крестов, что превратились, если можно так выразиться,
в их производителей на Южном Кавказе. Занятие армянами на оккупированных
ими территориях производством каменных крестов может показаться, на первый
взгляд, как пропаганда христианства, но в действительности ход этого процесса служит арменизации азербайджанских земель. В конец устав от обновления
удручающего вида армянских каменных крестов, не обладающих никаким художественным смыслом, они в последнее время начали использовать художественные образцы и орнаменты Албанских каменных крестов. Таким путем армяне в массовом порядке размещают изготовленные ими из камня способом
резьбы, одинаковые по декоративному оформлению с Албанскими каменными
крестами (лишь внесены изменения в орнаменты и украшения), кресты, надгробия, указательные камни и устанавливают их в различных местах оккупированных азербайджанских территорий: в местах, бывших когда-то зоной отдыха,
по краям дорог, вокруг источников, в садах, парках, на памятниках архитектуры,
кладбищах, а также на различных жилых зданиях.
На находящихся под надзором армян территориях западного Азербайджана а
также на других оккупированных территориях встречаются участки, на которых
установлены рядами каменные кресты, напоминающие огромное кладбище. На
таких массовых искусственных кладбищах не придается большого значения художественной форме камней. А иногда привозят Албанские каменные кресты из
мест их нахождения, закапывают в землю такого типа кресты на своих «кладбищах» и выдают их за армянские кресты. А это приводит уже не только к присвоению образцов каменного искусства, но и к арменизации азербайджанских
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Qarabağdakı monastr və bazillikaların divarları üzərində erməni dilində yazılar və xaç
şəkilləri ilə doldurulur.
Надписи на армянском языке на стенах монастырей и изображения крестов.
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İşğal etdikdən sonra, ermənilər bütün Azərbaycan ərazilərini, dağları, binaları və sahibsiz
çölləri xaç daşları ilə bəzəməyə başladılar.
После оккупации армяне начали украшать все находящиеся на оккупированной территории
Азербайджана горные местности, здания и побережья озер каменными крестами.
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yerlərdən söküb gətirib, bu səpkili xaçdaşı «qəbristanlıqlarında» basdıraraq erməni
xaçkarları kimi təqdim edirlər. Bu isə nəinki təkcə Alban daş sənəti nümunələrinin
mənimsənilməsinə və bir daha qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan torpaqlarının
erməniləşdirilməsinə gətirib çıxarır.
Burada qeyd etmək yerinə düşərdi ki, klassik erməni xaç daşları, erməni dini simvolları və rəmzləri xüsusən də xaç təsvirlərinin özləri sadə formada olduqlarından,
özünün bədii üslubuna və xarakterinə görə heç bir məna və əhəmiyyət kəsb etmir.
Çünki erməni – qriqoryan xaçları hazırlanarkən onların təsvirlərində, dekorativ sənət
nümunələrindən, müxtəlif ornamentlərdən və digər bəzək nümunələrindən istifadə
edilməmişdir. Ona görə də erməni – qriqoryan xaçlarının dövrümüzə qədər olan
bütün nümunələri, sadə formada olub, öz xüsusiyyətlərinə görə bədii sənət əsərləri
sayılmırlar, bu xaçlar sadəcə olaraq kilsələrdə dini ayinlərin icrasında istifadə olunan
adi bir dini vasitələrdən başqa bir şey deyildir.
Bununla belə ermənilər Cənubi Qafqazda öz varlıqlarını yetərincə sübut etmək
və yüksək erməni mədəniyyətinin mövcudluğuna insanları inandırmaq üçün,
özlərinin nəzarətində olan ərazilərdə müxtəlif dövrlərə məxsus dekorativ sənət
nümunələrinin eləcədə daş, divar yazıları üzərində forma və məzmun dəyişiklikləri
edir, bu abidələrin ermənilər tərəfindən yaradıldığı və ya inşa edildiyi barədə saxta
dəlillər yaradaraq bunları erməni mədəniyyətinin nümunələri kimi təqdim edirlər.
Bundan sonrakı mərhələdə isə ermənilər geniş təbliğat kompaniyasına başlayır,
öz təbliğat işlərində bu abidələrdən maddi sübut kimi istifadə edirlər. İşğal edilmiş
ərazilərdə bu cür mənimsənilməyə daha çox xristianlığa qədər olan dövr Azərbaycan
abidələri və Alban xristianlıq dövrü abidələri məruz qalmışdır. Bu isə Cənubi Qafqazda qədim Alban mədəniyyətinin tamamilə məhv edilmək təhlükəsini artırır. Sox
təhlükəli bir məqam da ondan ibarətdir ki, son dövrlər erməni mətbuatı Cənubi Qafqazdakı Alban dövlətini və Alban mədəniyyətinin varlığını tamamilə inkar edərək,
bir zamanlar bu ərazilərdə Alban dövləti deyil, qədim bir erməni dövlətinin mövcudluğunu iddia edirlər. Bununlada ermənilər Cənubi Qafqazda min illik tarixi olan
Alban dövlətinin mövcudluğunun üstündən birdəfəlik xətt çəkərək, qədim Alban
mədəniyyətinə sahib çıxmaqla özlərinin təcəvüzkar bir millət olduqlarını bir daha
göstərmiş olurlar.
Qafqaz Albaniyasında şərq xristianlığına aid memarlığın bütün növləri inkişaf
etmişdi. Alban xristianlığının ilk dövrü üçün xarakterik olan kilsə tikintiləri idi. Bu
kilsələr, uzunsov ibadət zalı olan birnefli məbədlərdən ibarət olmuşdur. Bu növ
məbədlərin üstü ikiqatlı sadə daşla örtülürdü. Albaniyanın xristianlıq memarlığı üslubunda «dairəvi məbədlər» deyilən xüsusi memarlığı da geniş yayılmışdı. Albaniyanın xristianlıq memarlığının ən kütləvi forması isə sovmələrdir. Sovmələr, karvan
yolları kənarlarında kiçik ibadətgah rolunu oynasalar da, onlar əslində momerial
tikililərdir. Bu ərazilərdə həm mehrabsız, həm də mehrablı sovmələrə təsadüf
olunur.Sovmələrin divarları bir qayda olaraq, zəif naxışlara malik nişan daşlarıyla
bəzədilirdi.
Alban dövrünün ən mürəkkəb quruluşlu tikililəri isə monastrlar hesab olunurlar. Bir çox tədqiqatçılar hesab edirlər ki, bu üslub Cənubi Qafqazda yalnız Alban
dövrü memarlıq abidələrinə məxsusdur.Çünki Alban dövrü memarlıq abidələri
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земель. Здесь уместно было бы отметить, что классические армянские каменные
кресты, армянские религиозные символы, в особенности сами изображения крестов в художественном смысле ничего не означают, потому что при изготовлении
армянско-григорианскихкрестов не были использованы образцы декоративноприкладного искусства, различные орнаменты и другие украшения. Поэтому
все образцы дошедшего до нашего времени армянско-григорианских крестов,
имеющих простую форму, не считаются художественными произведениями, они
попросту являются средством при исполнении религиозных обрядов.
Вместе с тем, армяне для того, чтобы в достаточной степени утвердиться на
Южном Кавказе и уверить всех в том, что они обладают высокой культурой, совершают изменения в форме и содержании различных образцов декоративноприкладного искусства, относящихся к различным периодам истории, а также
настенных надписей. Они выдумывают различные фальшивые доводы относительно создания этих памятников армянами и выдают их за образцы армянской
культуры.
Вслед за этим армяне начинают широко развертывать свою пропагандистскую
кампанию и в этом деле используют эти памятники как вещественное доказательство. На оккупированных территориях таким образом были присвоены армянами азербайджанские памятники до христианского и албанские памятники
христианского периода. Этим самым еще больше возрастает опасность полного
уничтожения древней Албанской культуры на азербайджанской земле. Особенно
опасно то обстоятельство, что в последнее время армянская пресса, совершенно
отрицая существование Албанского государства и албанской культуры, утверждает, что когда-то на этих территориях находилось древнее армянское государство. Тем самым армяне, навсегда перечеркивая имеющего тысячелетнюю историю существование армянского государства, еще раз показывают, насколько они
агрессивны в своем стремлении присвоить Албанскую культуру.
В Кавказской Албании были развиты все виды архитектуры, относящиеся к восточному христианству. Характерной чертой для начального периода албанского
христианства были церковные сооружения. Эти церкви состояли из однонефных
молельней с длинноватым залом. Поверхность такого типа храмов была покрыта
уложенными двумя слоями камнями. В то время широко распространена была
специальная архитектурная форма, называемая «круглый храмом».
Самыми сложными по устройству сооружениями Албанского периода считаются монастыри. Многие исследователи считают, что этит стиль на Южном Кавказе
свойственен только для архитектурных памятников Албанского периода, потому
что элементы, расположенные на архитектурных памятниках, по их мнению, являются особенностями, присущими только памятникам этого периода.
Строительство дошедших до нас сравнительно в лучшем виде базиликов,
имеющих просторные залы, сложную форму, относится к VI-VII векам. Базилики
делились широкими залами, рядами колонн на несколько нефов (частей). В соответствии с общим ансамблем, на восточной стороне каждого нефа распологались
выступы полуовальной формы. Из них два выступа использовались как алтарь.
Поверхность базилики также отличалась от прочих сооружений. Так, купол их
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üzərindəki elementlər yalnız bu dövr abidələrinin özünəməxsus xüsusiyyətləri
kimi dəyərləndirilir. Bu ərazilərdə geniş sahəli, mürəkkəb formaya malik, müasir
dövrümüzə qədər daha yaxşı formada gəlib çıxan bazillikaların tikilməsi VI – VIII
əsrlərə təsadüf edir. Bazillikaların geniş zalı, sıra sütunları ilə bir neçə nefə (hissəyə)
bölünürdü. Ümumi ansambıla uyğun olaraq hər nefin şərqində yarımkümbəz formalı
çıxıntılar düzəldilirdi. Oradakı iri çıxıntı mehrab rolunu oynayırdı. Bazillikaların üst
örtüyü də digər tikintilərdən fərqlənirdi. Belə ki, onların orta hissəsinin kümbəzləri
çıxıntı ilə tamamlanırdı. Bir qayda olaraq bazillikaların qərb tərəfində, binanın tavanında xüsusi sütunlar üzərində zəng asmaq üçün yer qurulurdu.
Məlumdur ki, ermənilər xristian amilindən istifadə edərək, bu ərazilərdəki
abidələri erməniləşdirməklə bu tipli abidələrə sahib çıxmaq istəyirlər. Lakin
tədqiqatlar göstərir ki, hətta xristianlıq dövrü abidələri belə nə erməni dininə, nə
də erməni əxlaqına uyğun gəlmir. Belə ki, Azərbaycan ərazilərindəki Alban xristian
abidələrinin tarixi – arxeoloji və memarlıq baxımından tədqiqi xristianlığın bir çox
xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmağa imkan verir. Alban dövrünün xristianlıqla əlaqədar
maddi mədəniyyət nümunələrini, memarlıq abidələrini, nişan daşlarını, qəbirüstü
abidələri, kilsə avadanlığını, epiqrafik abidələri və s. bu kimi müxtəlif qruplara
bölünərək yaşayır və bunun tədqiqatçılar tərəfindən erməni qriqoryan dininə heç bir
aidiyyatı olmadığı bildirilir. Bu barədə gürcü tarixçisi A.Çavçavadze «Ermənilər və qan
ağlayan daşlar» kitabında yazırdı ki, «ermənilər yerli albanları qriqoryanlaşdıraraq
bu əraziləri isə «hayk ölkəsinin bir hissəsi» adlandırıblar. Bunun hamısı yalandır. Öz
işğalçı siyasətlərindən əl çəkməyən ermənilər vaxtı ilə gəlib sığındıqları Azərbaycan
torpaqlarını «Şərqi Ermənistan» adlandıraraq, həmin əraziləri tarixi vətənləri, doğma
mədəniyyət mərkəzləri kimi uydurmalarla mənimsəmək fikirinə düşüblər».
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində, ermənilər Azərbaycanın yeraltı
mədəniyyət nümunələrini, yəni arxeoloji abidələrini də ABŞ, İngiltərə, İspaniya, Niderland, İrlandiya və başqa dövlətlərin maliyə dəstəyi və iştirakı ilə xüsusi qəddarlıqla
dağıdırlar. Hər ilin yay ayları Erməntstanın Ekspedisya Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitunun təşkilatçılığı ilə xarici ölkələrin müxtəlif arxeoloji qrupları tərəfindən Xocalı, Ağdam, Xocavənd, Şuşa, Kəlbəcər, Kərkicahan, Xankəndi ərazilərində olan bütün
kurqanlar sökülərək yerlə yeksan edilmişdir. Qazıntı zamanı tapılan bütün arxeoloji
nümunələr, o cümlədən məişət əşyaları, əmək alətləri, ov silahları, zinnət əşyaları,
saxsı məmulatları və s. Ermənistana daşınıb aparılmışdır.
Ermənilər xarici tədqiqatçıların müşayəti ilə apardıqları bu cür qeyri-qanuni qazıntılarla dünya ictimaiyyətinə «sübut» etməyə çalışırlarki, bu torpaqlar bir zamanlar
erməni əraziləri olmuşdur. Guya bu məsələ «sübuta» yetirilərsə onlar özlərinin işğalçılıq siyasətlərinə haqq qazandıracaqlar. Odur ki, ermənilər bu istiqamətdə ciddi
cəhdlə çalışaraq, hətta öz xəyali arzularını həqiqət kimi qələmə verməkdən belə
çəkinmirlər.
Erməni mətbuatı 2006-cı ilin yayında böyük sevinclə dünyaya belə bir məlumat
yaymağa başladı ki, sən demə Dağlıq Qarabağın Əsgəran rayonu ərazisində erməni
çarı «Böyük Tiqranın» məzarı tapılıbdır. Məlumat mətbuatda getdikdən az sonra «arxeoloqlar» yaydıqları məlumata təkzib verdilər ki, bəs alimlər ərazinin yerini səhv
salıblar. Sözügedən ərazi Əsgəran rayonunun ərazisi deyil, Ağdam rayonunun Şah110

средней части оканчивался выступом. Как правило, по четырем стороном базилики на потолке здания устроивалось место для вешания колокола на специальных колоннах.
Известно, что армяне, пользуясь христианским фактором, желали путем арменизации памятников этой территории стать владельцем такого типа памятников.
Но исследования показывают, что даже памятники христианского периода не соответствуют ни армянской религии, ни армянской морали. Так, исследование Албанских христианских памятников с историко-археологической и архитектурной
точки зрения позволяет уяснить многие особенности христианства, которые проявляются в образцах материальной культуры, надгробных памятниках, церковном оборудовании, эпиграфических памятниках и проч. Исследователи считают,
что все это не имеет никакого отношения к григорианской религии. Об этом грузинский историк А.Чавчавадзе в своей книге «Армения и стонущие камни»писал,
что армяне, обратив местное население в григорианскую религию, называли эти
территории частью страны Хайк». Все это ложь. Не расстающиеся со своей агрессивной политикой армяне, называя приютившие их когда-то азербайджанские
земли «Восточной Арменией», задумали присвоить их себе, выдавая их за свою
историческую родину, за свои культурные центры.
На оккупированных азербайджанских территориях армяне при финансовой
поддержке и с участием США, Англии, Испании, Нидерландов, Ирландии и других государств с особой жестокостью уничтожали также подземные образцы
культуры, то есть археологические памятники. Ежегодно в летние месяцы все
курганы, находящиеся на территориях Ходжалы, Агдама, Ходжавенда, Шуши,
Кельбаджара, Каркиджахана, Ханкенди, разрушаются и сравниваются с землей,
и это происходит при участии института Археологии и Этнографии Армении и различных археологических групп зарубежных стран. Все найденные во время раскопок археологические находки, в том числе бытовые предметы, орудия труда,
различные оружия, драгоценности, фарфоровая посуда и проч.были увезены в
Армению.
Армяне, ведя такие незаконные раскопки с помощью зарубежных исследователей хотят «доказать» мировой общественности, что эти земли когда-то являлись армянскими территориями. Они полагают, что если это будет доказано, то
их агрессивная политика найдет свое оправдание. И поэтому они, прилагая все
усилия в этом направлении, хотят выдавать желаемое за действительность. Армянская пресса с большой радостью летом 2006-го года возвестила на весь мир,
что, оказывается, на территории Аскеранского района Нагорного Карабаха найдена могила армянского царя «Великого Тиграна». Через некоторое время после
этого сообщения «археологи» дав опровержение, переданной информации, сообщили, что будто-бы ученые допустили ошибку насчет указанного места. Место,
о котором идет речь, называется Шахбулагской территорией Агдамского района.
На этот раз армяне, сменив названия Шахбулагской территории Азербайджана,
переименовали ее в «Тигранкерт».

Шахбулагский замок ими тигранкертская легенда?
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bulaq ərazisidir. Hətta onlar bu hadisədən sonra Azərbaycanın Şahbulaq ərazisinin
adını dəyişərək «Tiqrankert» adlandırmağa başladılar.
Şahbulaq qıfılı? – yoxsa «tiqrankert» əfsanəsi...
II Tiqranın birdən-birə Qarabağda peyda olması xəbəri, az-çox tarixdən məlumatı
olan adamlar üçün nə qədər mənasız olduğunu anlatmaq o qədər də çətin deyildir.
Çünki, Azərbaycanın beş min illik dövlətçilik tarixində bu torpaqlarda heç bir erməni
knyazlığının adı belə xatırlanmır. Rus tarixçisi İ.M.Dyakonov özünün 1968-ci ildə
İrəvan şəhərində erməni dilinə tərcümə olunan «Predistorie armyanskoqo naroda»
kitabında yazırdı ki, Ermənilərin əcdadları hesab edilən qəbilələrin yerləşdiyi ərazi
Yuxarı Fərat vadisidir. Bu ərazi sonralar Urartu dövlətinin, Mada (Midiya) və İran –
Əhəməni imperiyasının tərkibinə daxil olmuşdur.
Əhəməni imperiyasının süqutundan sonra ermənilərin yuxarı Fərat vadisində kiçik bir knyazlığı olmuş və tədricən güclənən bu knyazlıq mənşəcə parfiyalı olan
II Tiqranın hakimiyyəti altında fəaliyyət göstərmişdir. II Tiqranın hakimiyyətinin
əvvəllərində qonşu ölkələrə (Kiçik Asiyanın qərbinə Mesopotomiyaya doğru) işğalçı
yürüşlər edərək, qısa bir müddət ərzində öz ərazisini genişləndirə bilmişdi. Lakin
Roma sərkərdəsi Pompey II Tiqranın hərbi qüvvələrini darmadağın etdikdən sonra,
Kiçik Asiyanın şərqində mövcud olmuş erməni knyazlığı tarix səhnəsindən silinmişdir. Buradan aydın olur ki, erməni knyazı əslən hətta erməni olmayan, əslən parfiyalı II Tiqranın tarixi və coğrafi baxımdan Qarabağda mövcudluğu sadəcə mümkün
deyildir.
Bütün bu tarixi həqiqətləri billə-bilə ermənilərin öz əlləri ilə viran qoyduqları Ağdam rayonunun Şahbulaq yaylağının xarabalıqları arasında «Tiqranın» cəsədinin axtarılması üçün aparılan arxeoloji qazıntılar, bu ərazilərin tarixini bilənlərin qəlbində
ikrah və təssüf hissi doğurur. Ermənilərin apardıqları arxeoloji qazıntılar ərazi etibarı ilə «Şahbulaq qıfılı» memarlıq abidələr kompleksinin ərazisini əhatə edir. Elmi
ədəbiyyatda hal-hazırda salamat qalmış qəsrin qalıqları, Şahbulaq qəsri adı ilə tanınan abidə əslində böyük bir qala kompleksinin içqalası olmuşdur.
Tarixi mənbələrdə göstərilir ki, Qarabağ xanlığının yaradıcısı Pənahəli xan qədim
zamanlardan burada məskunlaşmış Cavanşir elindən olmuşdur. Döyüşlərdə sücaət
göstərmiş cəsur bacarıqlı hərbi sərkərdə olduğundan İran hökmdarı Nadir şahın ordusunda qulluq edirdi. O dövrdə şah üsul-idarəsinin zülmünə və baş alıb gedən
ədalətsizliyə dözə bilməyən Pənahəli xan ordunu tərk edərək Qarabağa qayıtmış,
1747-ci ildə Nadir şah öldürüldükdən sonra uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirərək, bütün Qarabağı özünə tabe edib, burada feodal dövləti-Qarabağ xanlığı yaratmışdır.
1748-ci ildə İran hökümdarı rəsmi olaraq Qarabağ xanlığını tanıdığı barədə
fərmanı, qızıl yəhərli at və qiymətli daş-qaşla bəzədilmiş qılıncla birlikdə Pənahəli
xana göndərmişdir. Pənah xanın və onun oğlu İbrahim xanın hakimiyyəti illərində
Qarabağda böyük abadlıq, inşaat işləri aparılmışdır. Ardı-arası kəsilməyən xarici hərbi
hücumlardan qorunmaq üçün Pənah xan yerli memarların və inşaatçıların qüvvəsilə
möhtəşəm müdafiə qalaları tikdirmişdi.
O dövrdə qarabağ xanlarının yanında vəzir işləmiş Mirzə Camal Cavanşirin “Qarabağ tarixi” əsərində bu qalaların tikilməsi barədə maraqlı və ətraflı məlumatlar
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Внезанное появление Тиграна II в Карабахе для людей, хоть немного сведущих
в истории, может показаться бессмыслицей и это понять нетрудно. Во всех источниках по истории Азербайджана, государственность которого насчитывает пять
тысяч лет, ни одно армянское княжество даже не упоминается. Русский историк
И.М.Дьяконов в своей книге «Предыстория армянского народа», переведенного
на армянский язык в 1968-ом году в городе Ереване, писал, что территориях считающегося предками армян племени является территорией Верхнего Евфрата.
Эта территория впоследствии вошла в состав государства Урарту, Мады (Мидии)
и Иранско-Ахаменидской империи. После крушения Ахаменидской империи у
армян возникло небольшое княжество и оно, усиливаясь в дальнейшем, было
возглавлено парфиянином по происхождению Тиграном II. Он в начале своего
правления, совершая походы в соседние страны (на запад Малой Азии к Месопотамии), за короткое время смог расширить свои территории. Но римский полководец Помпей II, разгромив войска Тиграна II, стер со страниц истории существовавшее на востоке Малой Азии армянское княжество. Отсюда становится ясно, что
появление Тиграна II, по происхождению парфиянина, в Карабахе с исторической
и географической точки зрения было попросту невозможно.
Армяне, хорошо зная все эти исторические факты, тем не менее провели археологические раскопки среди развалин кочевья «Шахбулаг», расположенного на
территории разоренного ими Агдамского района, и эти вызвало чувство отвращения и сожаления у тех, кто знал историю этого края. Проводимые армянами раскопки охватывают территорию комплекса памятников, называемый «Шахбулагский замок». В научной литературе указывается, что уцелевшие остатки замка,
памятника истории, называемой теперь «Шахбулагский замок», в действительности были внутренной башней большого комплекса башен.
В исторических источниках указывается, что основатель Карабахского ханства
Панахали хан является представителем рода Джеваншира, который заселился
здесь с древнейших времен. Будучи смелым, умелым полководцем, проявившим отвагу в боях, он был взят в армию Иранского правителя Надир шаха. В то
время Панахали хан, не выдержав тиранию шахского правления, покинул армию
и возвратился в Карабах. В 1747-ом году, после смерти Надир шаха, проведя несколько успешных военных операций, он подчинил себе весь Карабах, создал
здесь феодальное государство-Карабахское ханство. В 1748-ом году Иранские
правители послали Панахали хану указ об официальном признании Карабахского ханства, золотое седло, коня и украшенную драгоценностями саблю. Во время
правления Панах хана и его сына Ибрагим хана в Карабахском ханстве проводились благоустроительные работы. Для защиты от непрекращающихся вооруженных нападений извне Панах хан с помощью местных архитекторов и строителей
построил величественные защитые башни.
Мирза Джамал Джаваншир, являвшийся в то время визирем при карабахских
ханах, в своем произведении «История Карабаха» приводит интересные и подробные сведения о строительстве этих башен. В Кябирлинской местности Карабаха (нынешняя деревня Кябирли на территории Агдама) в 1747-1748-ом годах была
воздвигнута Баятская башня. В 1751-1752-ом годах в местности под названием
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vardır. Qarabağın Kəbirli mahalında (Ağdam ərazisindəki indiki Kəbirli kəndi) 17471748-ci illərdə Bayat qalası ucaldılmışdır. 1751-1752-ci illərdə Tərnəküt adlandırılan
yerdə, Şahbulağın üstündə Avropadakı orta əsr qalalarına məxsus əzəmətli stildə
məhşur Şahbulaq Qalası tikilmişdir.
Bu əslində qala tipli saray kompleksi yerli inşaat materialları olan əhəngdən və
dağ daşlarından inşa olunmuşdu. Kompleks güclü mühafizəyə malik olduğundan
onu «qıfıl» (kilid) adlandırmışdılar. Kompleksin msühafizə divarları yaxınlığında
xan sarayı yerləşirdi. Saray plana əsasən düzbucaqlı formada tikilmişdir. Kompleksin ətrafı mühafizə divarları, dairəvi və yarımsilindirik formalı nəzarətçi qüllələri ilə
əhatə olunmuşdu. Qalanın divarlarının hündürlüyü 7 metr, qüllələrin hündürlüyü isə
8,5 metr idi. Kompleksin girişi şərq divarının mərkəzindən qoyulmuşdu. Sarayın şimali qərbində bulağın yaxınlığında kiçik ibadət zalından və küləfrəngidən ibarət çox
da böyük olmayan bir məscid də inşa edilmişdi.
Qalanın içərisində divar boyunca tikilmiş birmərtəbəli otaqların damı xarici basqılardan müdafiə üçün əlverişli səki rolunu oynayırdı. Otaqların örtük konstruksiyası daş
tağbəndlərdir. Bütünlüklə yarıyonulmuş daşdan tikilmiş Şahbulaq qəsri Azərbaycanın
xanlıq dövrü hərbi memarlığının sadə nümunələrindən biridir. Şahbulaq qəsri, Qarabağın tarixi ilə məşğul olan bütün müəlliflərin (istər yerli, istərsədə xarici) əsərlərində
adı vurğulanır və bu abidənin tarixi dəqiqliklə xatırlanır. Lakin ermənilər bu qəsr
kompleksindəki, məscidləri eyni zamanda divar yazılarını söküb dağıtdıqdan sonra
bu kompleksi birinci, ikinci minilliklərə aid bir erməni şəhərinin qalıqları kimi təqdim
etməyə başlayıblar. Burada aparılan qazıntı işlərinin maliyələşdirilməsini Ermənistan
hökuməti tərəfindən, İrəvandakı ictimai təşkilatların birliyi statusunu daşıyan «Erkir»
təşkilatının vasitəsi ilə 2005-ci ildən maliyələşdirilir.
Böyük təssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, xarici dövlətlərin maddi və mənəvi
dəstəyi ilə Azərbaycanın işğal altında olan Ağdam rayonunun Şahbulaq ərazisində
2005-ci ilin yayından qeyri-qanuni yolla qazıntı işləri aparlır. Bu qazıntı işlərinə çox
yüksək səviyyədə rəhbərlik, Ermənistanın Ekspedisiya Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutunun, İrəvan Dövlət Universitetinin Kultrologiya fakultəsinin, İrəvanın Memarlıq və Tikinti Quraşdırma Universitetinin və Ermənistan Tarix Muzeyinin əməkdaşları
Hamlet Petrosyan, Vardqes Safaryan, Lyuba Kirokosyan, Aqavni Jamkoçyan, Ruben
Vardanyan, Asmik Marqaryan,David Naatakyan, Jores Xaçatryan, Aşot Piliposyan,
Nora Enqiboryan, Ayk Akopyan və digərlərinin iştirakı ilə aparılır. Bu qazıntılar zamanı lazımi nəticəni əldə edə bilməyən erməni «tədqiqatçılar», daha bir biabırçılığa əl ataraq, qazılmış çalalara Ağdamın daş karxanalarından və uçurdulmuş yaşayış evlərinin xarabalıqlarından yonulmuş mişar daşları gətirib düzərək tarixdə heç
vaxt mövcud olmayan «Tiqrankert» adlı bir erməni şəhərinin «qalıqlarının» tapıldığı
barədə dünyaya saxta məlumatlar yaymaqda davam edirlər.
Ermənilər bilirlər ki. Törətdikləri bəd əməllərə və hüquq plzuntularına görə nə vaxtsa cavab verəcəklər. Bundan yaxa qurtarmaq üçün onlar Azərbaycan mədəniyyətini
kompleks şəkildə bütünlüklə erməniləşdirərək işğal etdikləri Azərbayjan torpaqlarında ikinci erməni dövlətinin qurulmasına hüquqi don geyindirərək, dünya ictimai
rəyini öz xeyirlərinə dəyişdirməyə çalışırlar. Odur ki, ermənilərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində apardıqları arxeoloji qazıntılar, öz xarakterinə görə elmi,
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Тамакюль на Шахбулаге была построена знаменитая Шахбулагская башня, напоминающая величественные средневековые европейские башни.
Эти сооружения, являясь по существу дворцовыми комплексами, были построены из являвшихся местными материалами извести и черных камней. Комплекс
был мощно защишен, и поэтому его назвали «замком». Вблизи защитных стен
комплекса помещался ханский дворец. Дворец на основании плана был построен
в четырехугольной форме. По сторонам комплекса размещались защитные стены, наблюдательные башни круглой и полуцилиндрической формы. Стены башен
достигали в высоту 7 метров, а вышки 8,5 метров. Вход в комплекс находился в
центре восточной стены. На северо-восточной стороне дворца была построена
небольшая мечеть, состоящая из небольшой молельни и беседки.
Крыши построенных вдоль стены одноэтажных комнат предназначались для
защиты от нашествий со стороны. В целом, Шахбулагская башня, построенная
из тесаного камня, является одним из простых образцов построенных в период
ханств в Азербайджане башен. Шахбулагская башня упоминается во всех трудах
занимающихся историей Карабаха авторов (как местных, так и зарубежных) и
в них точно напоминается время создания этих памятников. Но армяне после
уничтожения мечетей и настенных надписей начали выдавать этот комплекс за
остатки армянского города относящиеся к первому-второму тысячелетию до нашей эры. Проводимые здесь раскопки финансируются с 2005-го года со стороны
носящего статус общественной организации организацией «Эркир».
С глубоким чувством сожеления хочу отметить, что при материалной и духовной поддержке иностранных государств на Шахбулагской территории Агдамского
района с 2005-го года незаконна ведутся археологические раскопки. Этими раскопками на очень высоком уровне руководят сотрудники института Экспедиции,
Археологии и Этнографии Армении, факультета Культурологии Ереванского Государственного Университета, Ереванского Университета Архитектуры и Строительства и музея Истории Гамлет Петросян, Вардгес Сафарян, Люба Киракосян,
Рубен Варбанян, Асмик Маркарян, Давид Наатакян, Нора Енгибарян, Айк Акопян.
Во время этих раскопок армянские «исследователи», не сумев добиться нужного
результата, начали привозить тесаные камни из Агдамского карьера и складывать их на развалинах разрушенных ими домов, затем возвещать на весь мир,
что найдены «остатки» никогда не существовавшего армянского города «Тигранкерт».
Армяне знают, что когда-то они будут держать ответ за содеянные ими злодеяния и правонарушения.
Чтобы избежать этого, они хотят путем арменизации в комплексном виде всей
Азербайджанской культуры юридически обосновать создание второго армянского государства на оккупированных ими территориях Азербайджана. Поэтому
археологические раскопки, проводимые на оккупированных территориях Азербайджана, по своему характеру являются не имеющими ни научного, ни культурного значения политической акцией.
Тем самым армяне умышленно совершают агрессию не только по отношению
к территориям, истории и культуре Азербайджана, но и также и против христи117
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mədəni məna kəsb etməyən siyasi aksiyadır.
Bununla da ermənilər nəinki Azərbaycanın ərazisinə, tarixinə və mədəniyyətinə,
eyni zamanda xristian mədəniyyətinə və dininə də bilərəkdən təcavüz etmiş olurlar. Bütün bu yalanlara müxtəlif don geyindirən ermənilər, öz axtarışlarını arxeoloji
cəhətdən daha çox faydalı olan ticarət yolları üzərində, qədim yaşayış məskənləri
olan ərazilərdə deyil, Ağdam rayonunun Şahbulaq ərazisindəki xüsusən də sərt dağ
yamacları üzərində bir nağıl qəhrəmanının izlərinin axtarılması və hətta onun tapıldıği barədə həqiqətə uyğun olmayan xəbərlərin dünyaya dönə-dönə elan edilməsi,
insanda istər – istəməz ikrah və nifrət hissi oyadır.
Erməni «alimləri» Şahbulağın dağ aşırımlarındakı mövcud olan sal daşlar üzərində
oyulmuş pilləkənləri hansısa mövcud olmayan bir şəhərin qala divarlarını «mühafizə»
edən süvarilərin gediş – gəliş yolu kimi təqdim etmələri, hətta bunun sadəlövhcəsinə
bir kəşf kimi nümayiş etmələri doğrusu onların gülünc vəziyyətindən xəbər verir.
Tarixdən az çox xəbəri olan hər kəs bilir ki, ölkənin aran zonalarında yay aylarında
havaların həddən ziyadə isti keçməsi, ağcaqanad və digər həşaratların artması, o
dövrdə insanlar və heyvanlar arasında yolxucu xəstəliklərin kütləvi şəkildə yayılmasına səbəb olurdu. Bu xəstəliklərdən müdafiə olunmaq üçün insanlar yay aylarında
öz yaşayış yerlərini tərk edərək kollektiv şəkildə, hamılıqla yəni elliklə yaylaqlara
köçürdülər. Təbii ki, hər il təkrar olunan bu köçəri həyat, dağ aşırımlarındakı cığırlar üzərində bəzən rast gəlinən sal qayalar üzərində sürüşməmək üçün, qayalar
üzərində bu cür ensiz pilləkənlərin oyulması çox zəruri idi. Sərt dağ yamaclarındakı
bu cür cığırlara nəinki Ağdamada və eləcədə Laçın, Kəlbəcər, Qubadlı kimi dağ rayonlarının da yamaclarında tez-tez rast gəlinir.
Azərbaycanın ermənilər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində xeyli sayda çox
qiymətli digər memarlıq abidələri də vardır. Bu abidələrin ən önəmlilərindən biri
Kəlbəcər rayonunun Vəngli kəndindəki möhtəşəm Gəncəsər (Qanzasar) monastr
kompleksidir. Rəvayətə görə,Gəncəsər monastr kompleksi1216-1240-cı illərdə Aşağı
Xaçen vilayətinin hakimi Həsən Cəlal tərəfindən inşa edilmişdir. Həsən Cəlal Qafqaz Albaniyasında uzun müddət hakimiyyətdə olmuş Mehranilər sülaləsinin və Gürcü çarı Tamaranın məhşur sərkərdələri Mxarqradzelilərin nəslindəndir. 1261-ci ildə
monqol-tatarların hücumu zamanı həlak olmuş Həsən Cəlal və onun nəslindən olan
həlak olmuş bütün alban katalikosları bu monastr kompleksinin ərazisində dəfn olunublar. Başqa bir rəvayətə görə isə Qarabağ, Elxani hökümdarlarının yaylaq yeri
idi. Hülaku xanları və onların xristian türk xanımları, xüsusəndə Hülaku xanın baş
xanımı, xristian kerait türkü olan Dokuz xatunun çox sevdiyi bu yaylaq yerində bu
monastr kompleksini inşa edilmişdir. Kompleksin əzəməti həcmi məkan quruluşu,
zəngin və incə bədii tərtibatı, eləcədə son dərəcə keyfiyyətli inşaatı kiçik bir knyazlığın deyil, qüdrətli Elxanilər dövlətinin iqtisadi gücündən soraq verir.
Monastrın xaçvari planı ənənəvi olaraq onun həcm kompozisiyasına çıxarılmış,
mərkəzi hissəsi hündür günbəzlə nəzərə çarpdırılmışdır. Hər üzdə kiçik fronton, iti
sonluqla tamamlanıb və buna uyğun olaraq bayır günbəz qatlama çətir formasını
alıb. Barabanın üzəri oyma naxışlar, qabartmalar və heykəllərlə – mifoloji simvollarla
zəngin bəzədilib. Kilsənin qərb çatısındakı iri xaçda İsanın çarmıxa çəkilmiş fiquru
Turani tipdə, monqol hörükləri ilə təsvir olunmuş, onun yanında, başlarında türk –
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анской религии и культуры. Армяне, пытающиеся различными способами юридически обосновать все свои вымыслы, ведут раскопки не на выгодных с археологической точки зрения торговых путях, территориях бывших поселений, а на
территории Агдамского района, и их попытки найти след вымышленного ими
сказочного героя среди суровых косогоров и даже разглашать весть о его нахождении волей-неволей вызывают у человека чувство отвращения.
Армянские «ученые», преподносящие расположенные на горных склонах Шахбулага выдолбленные ступеньки как часть дороги, которой пользовались пехотинцы «охраняющие» башенные стены какого-то несуществующего города и даже
демонстрирующую это как находку, откровенно говоря, совершают смехотворной
поступок. Тот, кто мало-мальски знаком с историей, знает, что в низменных зонах страны летом из-за слишком жаркой погоды, возрастания числа комаров и
других насекомых возникали в то время инфекционные заболевания. Для того,
чтобы защититься от этих заболеваний, люди покидали в летние месяцы свои
места проживания и коллективным образом переселялись на летние кочевья.
Естественно, что этот кочевой образ жизни, повторяющийся из года в год, вынуждало их устанавливать такие узкие ступеньки с выемкой, чтобы не поскользнуться на голых скалах. Такие каменные тропинки можно встретить не только в
Агдамском, но также в Лачинском, Кельбаджарском, Кубатлинском районах.
На оккупированных армянами территориях Азербайджана существуют также
много очень ценных архитектурных памятников. Одним из таких памятников является величественный комплекс Гянджясяр (Ганзасар), состоящий из монастырей. По преданию, Гянджясярский комплекс монастырей был сооружен в 12161240-ых годах правителем Нижнее-Хаченской области Гасаном Джалалом. Гасан
Джалал является представителем рода долгое время правившего Кавказской
Албанией династии Мехранидов и знаменитого полководца грузинской царицы
Тамары Мхарградзели. В 1261-ом году погибший во время монголо-татарского
нашествия Гасан Джалал и все албанские католикосы из его поколения, также
погибшие при этом нашествии, похоронены в этом комплексе.
А по другому преданию, Карабах являлся местом летнего кочевья правителей
Эльхани.
Этот комплекс монастырей был сооружен на месте летнего кочевья, которое
являлось любимым местом Хулакинских ханов и их жен, особенно главной жены
Хулакинского хана, христианской турчанки Докуз хатун. Грандиозные размеры
комплекса, композиция, богатое и тонкое художественное оформление, а также
очень качественная его постройка свидетельствуют об экономической мощи скорее всего не маленького княжества, а могущественного государства Эльханилов.
Кресты монастыря традиционно включены в его пространственную композицию, в центральной части установлен купол. На каждой стороне малый фронтон
дополнен острым наконечником и в соответствии с этим внешний купол принял
форму складывающегося зонтика. Поверхность барабана украшена резным орнаментом, выступами и скульптурами, являющимися мифологическими символами. На западной стороне церкви помещена фигура распятого на кресте Иисуса
Христоса, он изображен в туранском стиле, с монгольскими косами, вокруг него
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monqol papaqları olan apostol fiqurlar qoyulmuşdur.Bu heykəl kompozisiyasının,
tədqiqatçılar tərəfindən Elxanilər dövrünə aid olduğu təsdiqlənmişdir.
Gəncəsər monastrı 1511-ci ildən 1836-cı ilədək, (yəni Rusiya Sinodunun rəsmi
qərarı ilə alban kilsəsi ləğv edilənədək) Alban xristianlarının iqamətgahı olmuşdur.
Uzun illər Qafqaz Albaniyasının memarlıq abidələrini tədqiq etmiş alimlərin fikrincə,
bu abidələr bir şox xarakterik xüsusiyyətlərinə və memarlıq planlaşdırma üslublarına
görə erməni dini memarlıq abidələrindən tamamilə fərqlənir.
Lakin ermənilər Gəncəsər monastr kompleksinin, divarlarındakı ornament və
kompozisiyalarda yeniləmələr aparmış, bir çox daş divar üzərindəki yazıları silərək
tarixini və məzmununu dəyişdirmiş, monastrın daxili divarlarını oyucu və kəsici
alətlərdən və müxtəlif rəngli boyalardan istifadə etməklə boydan – boya erməni
yazıları ilə doldurublar. Hətta Alban knyazı Həsən Cəlalın qəbrinin üstündəki sinə
daşı sındırılaraq üzərindəki yazıları oxunmaz hala salıblar və ora da erməni dilində
yazılar əlavə ediblər.
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, ermənilər Dağlıq Qarabağdakı bütün monastr tipli
abidələrin üzərində saysız hesabsız erməni dilində yazılar şüarlar, yazaraq, divar
rəsmlərində və digər ornamentlərində dəyişikliklər edərək, bu abidələrin ümumi görünüşünü korlamaqda və saxtalaşdırmaqda davam edirlər. İşğal olunmuş
ərazilərdə mövcud olan antik qalaların bir çoxundan məlumatsız olan ermənilər,
Qarabağ ərazisindəki Azərbaycanın XVII əsr memarlıq nümunələri sayılan Şahbulaq,
Bayat, Əsgəran və Şuşa qalalarını əvvəllər daha çox uçurub dağıdırdılarsa, indi bu
abidələrin daha çox ermənilərə məxsusluğunu önə çəkməyə çalışırlar. Belə ki onlar
bu qalaların tarixini daha uzağa apararaq bizim eradan əvvəl birinci ikinci minilliyə
aid edir və bu qalaların tarixini müxtəlif əfsanələrlə bağlayırlar. Halbuki,bütün tarixi
qaynaqlarda göstərilir ki,XVIII əsrin ikinci yarısı Qarabağ xanlığı dövrü, Qarabağın
tarixində intibah dövrü olmuşdur. O dövrdə şah üsul-idarəsinin zülmünə və baş alıb
gedən ədalətsizliyə dözə bilməyən Pənahəli xan ordunu tərk edərək Qarabağa qayıtmış, 1747-ci ildə Nadir şah öldürüldükdən sonra uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirərk,
bütün Qarabağı özünə tabe edib, burada feodal dövləti-Qarabağ xanlığı yaratmışdır.
1748-ci ildə İran hökümdarı rəsmi olaraq Qarabağ xanlığını tanıdığı barədə
fərmanı, qızıl yəhərli at və qiymətli daş-qaşla bəzədilmiş qılıncla birlikdə Pənahəli
xana göndərmişdir. Pənah xanın və onun oğlu İbrahim xanın hakimiyyəti illərində
Qarabağda böyük abadlıq, inşaat işləri aparılmışdır. Ardı-arası kəsilməyən xarici hərbi
hücumlardan qorunmaq üçün Pənah xan yerli memarların və inşaatçıların qüvvəsilə
möhtəşəm müdafiə qalalarə tikdirmişdi.Həmin dövrdə eyni zamanda,Qarqarçayın
sağ və sol sahillərində iki istehkamdan ibarət Əskəran qalası inşa edilmişdir. Artmaqda olan xarici hərbi təcavüz təhlükəsi qarşısında qalan Pənah xan dağın
zirvəsində, keçilməz yerdə elə bir alınmaz şəhər-qala tikdirmək istəyirdi ki, onu ən
güclü düşmən belə mühasirə edib, ala bilməsin. Nəhayət 1756-1757-ci illərdə uca bir
dağın başında Şuşa qalası salındı. Qalanın tikilməsinin canlı şahidi olmuş “Qarabağ
tarixi” əsərinin müəllifi yazır ki, “o vaxtadək burada yaşayış evləri yox idi. Bura şərq
tərəfdə qalanın altı verstliyində yerləşən Şuşa kəndi əhalisinin əkin yeri və otlağı idi”
Şuşa yaylasının dəniz səviyyəsindən ən hündür yeri 1600, ən alçaq yeri 1300
metrə yaxındır. Bu yüksək dağlıq yaylanın çevrəsi Daşaltı və Xələfli çaylarının ya124

расставлены фигуры апостолов в тюрко-монгольских папахах. Исследователи
подтвердили, что эти скульптурные композиции относятся к периоду Эльханилов. Гянджясярский монастырь с 1511 по 1836-ой год (то есть до официального
упразднения Российским Синодом Албанской церкви), являлся резиденцией албанских христиан. Ученые, исследовавшие на протяжении долгих лет памятники
архитектуры Албании, считают, что они по своим характерным особенностям и
архитектурному планированию совершенно отличаются от армянских культовых
памятников. Но армяне обновили композиции и орнаменты на стенах монастыря,
стерли многие настенные надписи, изменили их даты и содержание, пользуясь
различными режущими инструментами, заполнили эти стены армянскими надписями. Они даже стерли на могильном камне албанского князя Гасана Джалала
все надписи и вписали туда свои надписи на армянском языке.
Уместно было бы отметить, что армяне на все памятники монастырского типа
вписывают свои надписи, лозунги, вносят изменения в настенные орнаменты и
продолжают портить их общий вид.
Многие античные башни на оккупированных территориях не известны армянам,
поэтому если раньше они больше других разрушали считающимися памятниками
архитектуры XVII века Шахбулагскую, Шушинскую, Баятскую, Аскеранскую башни, то теперь стараются выдвинуть на передний план их принадлежность армянам. Так, они относят время создания этих башен в далекие времена, к первому
–второму тысячелетию до нашей эры, и связывают время создания их с различными легендами, в то время как во всех исторических источниках указывается,
что вторая половина XVII века была периодом Карабахского ханства, периодом
возрождения в истории Карабаха. В тот период, не выдержав жестокости и несправедливости шахского правления, Панахали хан, покинув армию, возвратился
в Карабах. Для защиты от непрекращающихся нашествий он построил с помощью местных архитекторов и строителей могущественные защитные башни. В то
же время по левому и правому берегу реки Гаргар была построена Аскеранская
крепость, состоящая из двух башен. Панах хан, столкнувшийся со все растущей
опасностью нашествий, задумал построить на вершине горы, в непроходимом
месте, неприступный город- крепость, который не смог бы взять штурмом и осадой даже самый сильный враг.
Наконец, в 1756-1757-ых годах, на вершине высокой горы была построена крепость Шуша. Автор книги «История Карабаха», будучи свидетелем строительства
крепости, писал, что «до того времени здесь не было поселений. Эта территория
была местом посевов и пастбищ жителей деревень расположенных в шести верстах от крепости».
Самое высокое место Шушинского кочевья-1600, а самое низкое-около 1300
метров над уровнем моря. Это высокогорное кочевье было окружено глубокими
ущельями, спускающимися к руслам рек Дашалты и Халафли. Необходимость
строительства крепостных стен возникала только в связи с тем, что у северовосточной стороны защитных возможностей было меньше. Среди других центров
ханств Шуша была самым значительным городом, отвечающим требованиям
города-крепости. Шуша, отразившая со времени построения несколько наше125
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taqlarına enən enən dərin uçurumlarla əhatə edilib. Yaylanın yalnız təbii müdafiə
imkanları zəif olan şimal-şərq hissəsində qala divarları tikilməsinə ehtiyac vardı.
Azərbaycanın o bövr xanlıq mərkəzləri içərisində Şuşa «şəhər qala» anlayışına cavab verən ən samballı şəhər idi. Tikildiyi vaxtdan bir sıra hücum və mühasirələrə
dözmüş Şuşa Qarabağın baş qalası idi və elə bu funksiyasına görə də bu şəhər
xalq arasında həmişə «Qala adı ilə tanınıb». Şuşa XVII – XIX əsrlərdə Azərbaycanın
mühüm siyasi-iqtisadi və mədəniyyət mərkəzlərindən biri olub. Şuşanın ilk 9
məhəlləsi şəhərin aşağı hissəsində tikildiyindən Aşağı məhəllə adlanır. İbrahim xanın hakimiyyəti illərində şəhər ərazisinin şərq hissəsində 8 yuxarı məhəllə formalaşır. Bu məhəllələrin hər birində məhəllə məscidləri, mədrəsə, hamam, dükan və bulaqlar fəaliyyət göstərmişdir. Məhəllə məscidlərinin çoxunda azançı (müəzzin) üçün
damda kiçik köşklər quraşdırıldığı halda Saatlı məhəlləsi məscidinin kərpic naxışlı
bəzəyi olan minarəsi var. Şəhərin daha sərt relyefli qərb hissəsində rus işğalından
sonra isə daha 12 məhəllə salınır.
Şuşa şəhəri 1988-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Tarix – memarlıq qoruğu elan edilmişdir.
Lakin tarix dəişilməz olmalıdır, çünki bu tarixdir gələcək nəsillərə olduğu kimi
çatdırılmalıdır və bunu saxtalaşdırmağa və dəyişdirməyə heç kimin haqqı yoxdur.
Hətta ermənilərin belə.
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стви, была главной крепостью Карабаха, и именно из-за этих функций этот город
среди народа называется как «город-крепость».
Шуша в XVII-XIX веках была важным политико-экономическим и культурным
центром Азербайджана. Первоначально построенные 9 кварталов Шуши были
названы нижними кварталами из-за того, что они были расположены в нижней
части города. В года правления Ибрагим хана на восточной стороне было заложено 8 кварталов. В каждом из этих кварталов действовали квартальные мечети,
бани, медресе, магазины и источники. Если во многих квартальных мечетях для
муэззинов устравались небольшие беседки, то в мечети Саатлинского квартала
имелся минарет с орнаментами кирпичной формы. Впоследствии в западной части города после оккупации России было заложено еще 12 кварталов.
Город Шуша в 1988-ом году был объявлен Государственным ИсторикоАрхеологическим заповедником Азербайджана.
История должна передаваться из поколения в поколение в неизменном виде,
то есть так, как она написана, и изменять, фальсифицировать ее никто не имеет
права. Даже и армяне.
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Ermənilər, ihğal etdikləri bütün Azərbaycan
ərazilərində bu cür xaçdaşları yonaraq yol
kənarlarında, yaşayış məntəqələrində və
digər görkəmli yerlərdə ucaldırlar.
Армяне, сделав из обтесанных камней кресты,
устанавливают их вдоль дорог, в населенных
пунктах и в других видных местах по всем
оккупированным территориям.
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Ermənilər, ihğal etdikləri bütün Azərbaycan
ərazilərində bu cür xaçdaşları yonaraq yol
kənarlarında, yaşayış məntəqələrində və digər
görkəmli yerlərdə ucaldırlar.
Армяне, сделав из обтесанных камней кресты,
устанавливают их вдоль дорог, в населенных
пунктах и в других видных местах по всем
оккупированным территориям.
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Ermənilər, ihğal etdikləri bütün Azərbaycan
ərazilərində bu cür xaçdaşları yonaraq yol
kənarlarında, yaşayış məntəqələrində və
digər görkəmli yerlərdə ucaldırlar.
Армяне, сделав из обтесанных камней
кресты, устанавливают их вдоль дорог,
в населенных пунктах и в других видных
местах по всем оккупированным
территориям.
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Yerli ermənilərin ucaltdıqları bu abidə 1988-ci ildə Qarabağda başlanan iğtişaşlar zamanı İrəvandan
gəlmiş bir qrup erməni millətçiləri tərəfindən dağıdıldı.
Этот памятник, воздвигнутый местными армянами, был разрушен во время массовых беспорядков, начатых
в 1988-ом году, группой прибывших из Еревана армян-националистов.

Ermənilərin Qarabağa gəlmələrinin 150 illiyi münasibəti ilə Qarabağın erməni sakinləri
1978-ci ildə Tərtər rayonunun Marağa kəndində bu abidəni ucaltmışdılar.
Армянские жители Карабаха воздвигнули этот памятник в 1978-ом году Марага
Тертерского района в честь 150-летия прибытия армян в Карабах.
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Dağlıq Qarabağda işğal dövründə tikilmiş bu cür monumental tikililərin
üzərinə saxta inşa tarixləri yazılır.
На построенных во время оккупации таких монументальных соружениях
надписываются такие фальшивые даты строительства.
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Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində, azərbaycanlılara məxsus bütün abidələri və
eyni zamanda inanc yerlərini, qəbristanlıqlarını və dini abidələrini bu vəziyyətə salıblar.
Армяне приводят в такое состоние все принадлежащие азербайджанцам памятники, а также места
поклонения, кладбища и культовые сооружения.
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Ermənilər işğal etdikləri
Azərbaycan ərazilərində,
azərbaycanlılara məxsus
bütün abidələri və eyni
zamanda inanc yerlərini,
qəbristanlıqlarını və dini
abidələrini bu vəziyyətə
salıblar.

Армяне приводят в
такое состоние все
принадлежащие
азербайджанцам
памятники, а также места
поклонения, кладбища и
культовые сооружения.
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Ermənilər işğal etdikləri
Azərbaycan ərazilərində,
azərbaycanlılara məxsus bütün
abidələri və eyni zamanda inanc
yerlərini, qəbristanlıqlarını və dini
abidələrini bu vəziyyətə salıblar.
Армяне приводят в такое
состоние все принадлежащие
азербайджанцам памятники, а также
места поклонения, кладбища и
культовые сооружения.
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Ermənilər işğal etdikləri
Azərbaycan ərazilərində,
azərbaycanlılara məxsus
bütün abidələri və eyni
zamanda inanc yerlərini,
qəbristanlıqlarını və dini
abidələrini bu vəziyyətə
salıblar.

Армяне приводят в такое
состоние все принадлежащие
азербайджанцам памятники,
а также места поклонения,
кладбища и культовые
сооружения.
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Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan
ərazilərində, azərbaycanlılara məxsus
bütün abidələri və eyni zamanda inanc
yerlərini, qəbristanlıqlarını və dini
abidələrini bu vəziyyətə salıblar.

Армяне приводят в такое состоние
все принадлежащие азербайджанцам
памятники, а также места поклонения,
кладбища и культовые сооружения.
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Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində, azərbaycanlılara məxsus bütün
abidələri və eyni zamanda inanc yerlərini, qəbristanlıqlarını və dini abidələrini bu
vəziyyətə salıblar.
Армяне приводят в такое состоние все принадлежащие азербайджанцам памятники, а
также места поклонения, кладбища и культовые сооружения.
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Ermənilər Qarabağın memarlıq abidələri üzərindəki yazıları, olrnament və naxışları dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные на архитектурные памятники надписи, орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın memarlıq abidələri
üzərindəki yazıları, olrnament və naxışları
dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные
на архитектурные памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın memarlıq abidələri üzərindəki yazıları, olrnament və naxışları dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные на архитектурные памятники надписи, орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın memarlıq abidələri
üzərindəki yazıları, olrnament və naxışları
dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные
на архитектурные памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın memarlıq
abidələri üzərindəki yazıları, olrnament
və naxışları dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные
на архитектурные памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın memarlıq abidələri
üzərindəki yazıları, olrnament və
naxışları dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные
на архитектурные памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın
memarlıq abidələri
üzərindəki yazıları,
olrnament və naxışları
dəyişdirirlər.

Армяне сменяют в
Карабахе нанесенные
на архитектурные
памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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Ermənilər Qarabağın
memarlıq abidələri
üzərindəki yazıları,
olrnament və naxışları
dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в
Карабахе нанесенные
на архитектурные
памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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İşğalda qalmış Alban bədii daş sənətinin
orjinal nümunələri.

Оригинальные образцы Албанского
каменного искусства на оккупированных
территориях.
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İşğalda qalmış Alban
bədii daş sənətinin
orjinal nümunələri.
Оригинальные
образцы Албанского
каменного искусства
на оккупированных
территориях.
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İşğalda qalmış
Alban bədii daş
sənətinin orjinal
nümunələri.
Оригинальные
образцы
Албанского
каменного
искусства на
оккупированных
территориях.
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İşğalda qalmış Alban bədii daş sənətinin
orjinal nümunələri.
Оригинальные образцы Албанского
каменного искусства на оккупированных
территориях.
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İşğalda qalmış Alban bədii daş sənətinin orjinal nümunələri.
Оригинальные образцы Албанского каменного искусства на оккупированных территориях.
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İşğalda qalmış Alban
bədii daş sənətinin
orjinal nümunələri.
Оригинальные
образцы Албанского
каменного искусства
на оккупированных
территориях.
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İşğalda qalmış Alban
bədii daş sənətinin
orjinal nümunələri.
Оригинальные
образцы Албанского
каменного искусства
на оккупированных
территориях.

İşğalda qalmış Alban
bədii daş sənətinin orjinal
nümunələri.
Оригинальные образцы
Албанского каменного
искусства на оккупированных
территориях.

156

İşğalda qalmış Alban bədii daş
sənətinin orjinal nümunələri.
Оригинальные образцы Албанского
каменного искусства на
оккупированных территориях.
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Ermənilərin «Tiqrankert»
adlandırdıqları bu
yer, Şahbulaq qala
kompleksinin ərazisidir.

Место, называемое
армянами «Тигранкерт»,
на самом деле
является территорией
Шахбулагского
крепостного комплекса.
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Ermənilər «Tiqrankert»
şəhərinin qalıqları
təsəvvürünü yaratmaq
üçün qazdıqları çalalara
müasir mişar daşları
düzərək üzərində xaç şəkili
çəkirlər.
Для того, чтобы создать
представление об остатках
города Тигранкерта, армяне
складывают в раскопанные
ими ямы камни кубической
формы и рисуют на них
кресты.

159

Ermənilərin «Tiqrankert»
adlandırdıqları bu
yer, Şahbulaq qala
kompleksinin ərazisidir.

Место, называемое
армянами «Тигранкерт»,
на самом деле
является территорией
Шахбулагского
крепостного комплекса.
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Ermənilərin «Tiqrankert»
adlandırdıqları bu
yer, Şahbulaq qala
kompleksinin ərazisidir.

Место, называемое
армянами «Тигранкерт»,
на самом деле
является территорией
Шахбулагского
крепостного комплекса.
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İşğalda qalmış Alban bədii daş sənətinin orjinal nümunələri.
Оригинальные образцы Албанского каменного искусства на оккупированных территориях.
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İşğalda qalmış Alban bədii daş sənətinin orjinal nümunələri.
Оригинальные образцы Албанского каменного искусства на оккупированных территориях.
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Alban knyazı
Həsən Cəlalın sinə
daşı ermənilər
tərəfindən
sındırılmış, yazıları
oxunmaz hala
salınmışdır.
Могильный камень
Албанского княза
Гасана Джалала
разрушен, надписи
приведены в
полустертое
состояние,
вследствие чего они
уже непонятны.
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Bu çalanın içərisinə cilalanmış mərmər daşları düzülüb. Hansıki,
bunun birinci və ya ikinci əsrlərlə heç bir əlaqəsi ola bilməz.
В эти ямы сложены полированные камни, которые никак не могут
относиться ни к первому, ни ко второму веку.
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Alban knyazı Həsən Cəlalın sinə daşı işğaldan sonra
ermənilər tərəfindən bu cür yeniləşdirilmişdir.
Могильный Камень Албанского князя Гасана Джалала таким
образом обновлен армянами после оккупации.
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Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində, azərbaycanlılara məxsus bütün
abidələri və eyni zamanda inanc yerlərini, qəbristanlıqlarını və dini abidələrini bu
vəziyyətə salıblar.
Армяне приводят в такое состоние все принадлежащие азербайджанцам памятники, а
также места поклонения, кладбища и культовые сооружения.
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Ermənilər işğal etdikləri Azərbaycan ərazilərində, azərbaycanlılara məxsus bütün
abidələri və eyni zamanda inanc yerlərini, qəbristanlıqlarını və dini abidələrini bu
vəziyyətə salıblar.
Армяне приводят в такое состоние все принадлежащие азербайджанцам памятники, а
также места поклонения, кладбища и культовые сооружения.
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19-cu əsrin əvvəllərində Şuşa xanlığının divanxanası
üzərində ucaldılan rus hərbçilərinin kilsəsi 1992-ci ildən
sonra təmir edilərək erməni kilisəsi adlandırılmağa
başladı.
Воздвигнутая в начале XIX века на территории
Шушинского ханства церковь русских военнослужащих,
реставрированная после 1992-го года и переименованная
затем в армянскую церковь.
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Dədəvəng məbədi.
Монастр Дедевенк.
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Əsgəran qalası.
Крепость Аскеран.
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Əsgəran qalası.
Крепость Аскеран.

172

Qarabağdakı monastr və bazillikaların divarları üzərində erməni dilində yazılar və xaç
şəkilləri ilə doldurulur.
Надписи на армянском языке на стенах монастырей и изображения крестов.
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174

Dədəvəng məbədi.
Монастр Дедевенк.
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İstisu kurortu. Rəlbəcər.
Курорть Шстису. Кельбаджар.
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İstisu kurortu. Rəlbəcər.
Курорть Шстису. Кельбаджар.
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Dədəvəng məbədi.
Монастр Дедевенк.

178

Ermənilər Qarabağın memarlıq abidələri
üzərindəki yazıları, olrnament və
naxışları dəyişdirirlər.
Армяне сменяют в Карабахе нанесенные
на архитектурные памятники надписи,
орнаменты и узоры.
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Əsgəran qalası.
Крепость Аскеран.
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Ponarama.
Понарама.
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