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Qarabağ: Yalan və Həqiqət

1. Giriş
Dağlıq Qarabağ hadisәlәri başlayan kimi, Ermәnistan siyasi xadimlәri dәrhal iki
böyük yalan uydurdular:
- guya 1920-ci il dekabrın 1-dә Azәrbaycan hökumәti “Dağlıq Qarabağı Ermәnistanın
ayrılmaz hissәsi elan etmişdir”;
- guya 1921-ci il iyulun 5-dә RK(b)P MK Qafqaz bürosu “biabırçı әdalәtsizliyә” yol
verәrәk “Ermәnistanın әzәli vilayәti әhalisinin 95 faizi ermәnilәrdәn ibarәt olan Dağlıq
Qarabağı mexaniki surәtdә Ermәnistandan qoparıb” Azәrbaycana qatmışdır.
Müәyyәn sәbәblәr üzündәn akademik A.D.Saxarov dәrhal bu ermәni yalanlarının
qızğın tәbliğatçısına çevrildi vә “әdalәti bәrpa etmәk” uğrunda fәal mübarizәyә başladı.
O zaman xaricdә yaşayan A.İ.Soljenitsın dә Dağlıq Qarabağ haqqında ermәni yalanlarına
uydu.
Belә beynәlxalq nüfuzlu şәxsiyyәtlәrin sәylәri vә әlbәttә, birinci növbәdә Ermәnistan
rәhbәrliyinin, siyasi xadimlәrinin vә müәlliflәrinin qibtәedici çevikliyi, fәallığı, bizim isә
passivliyimiz vә etinasızlığımız Dağlıq Qarabağın Ermәnistandan qoparılıb Azәrbaycanın
tәrkibinә daxil edilmәsi haqqında ağ yalanın keçmiş SSRİ-dә vә bütün dünyada
yayılmasını şәrtlәndirdi.
Bu yalanlar indi dә dünyanı gәzmәkdәdir.
Biz isә ... Açıq etiraf edәk: Vәtәn tariximizi, o cümlәdәn Qarabağın tarixini
saxtalaşdıranlara cavab vermәkdә aciz olduq.
Tәkcә bir fakt.
1988-ci il iyulun 18-dә SSRİ Ali Sovetinin Rәyasәt heyәti Dağlıq Qarabağ mәsәlәsini
müzakirә etdi. İclasda SSRİ Ali Sovetinin Azәrbaycandan vә Ermәnistandan olan böyük
bir qrup deputatı da iştirak edirdi. Orada ermәnilәrdәn Q.M.Voskanyan, Q.A.Poqosyan,
V.A.Ambarsumyan, S.Q.Arutyunyan, S.A.Ambarsumyan, V.A.Petrosyan, Azәrbaycandan
S.B.Tatlıyev, Ә.X.Vәzirov vә M.Ә.İbrahimov çıxış etdilәr.
İclasın gedişini Moskva televiziyası göstәrirdi. Elә o zaman Moskva mәtbuatında,
bütün SSRİ-dә, Azәrbaycanda da hәmçinin, iclasın qısa stenoqrafik yazısı çap olundu.
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Televiziyaya baxan, iclasın stenoqrafik yazısını oxuyan hәr bir kәs yәqinlik hasil edirdi vә
Hәmin stenoqrafik yazını bu gün oxuyacaq hәr bir kәs dә inana bilәr ki, iclasda
ermәnilәr meydan oxuyurdular vә bu yüksәk tribunadan onlar Dağlıq Qarabağ haqqında
yalan yaymaq üçün, dezinformasiya üçün mәharәtlә istifadә edirdilәr. Orada çıxış edәn
ermәnilәr bir ağızdan deyirdilәr ki, 1921-ci ildә “tarixi әdalәtsizliyә” yol verilib - Dağlıq
Qarabağ Ermәnistandan qoparılıb Azәrbaycana birlәşdirilmişdir.
Lakin elә bil bu yalanın, bu saxta-karlığın Azәrbaycana heç bir dәxli yox imiş!
Azәrbaycandan çıxış edәn heç bir, kәs hәmin mәsәlәyә toxunmamışdı. Heç bir kәs heç
bir şәkildә, ermәni yalanını tәkzib etmәk cәhdindә olmamışdı. Tәkrar edirәm! Heç bir
kәs!
Belә bir şәraitdә ittifaq televiziya tamaşaçıları, geniş oxucu kütlәlәri tәbii,
Azәrbaycan nümayәndәlәrinin heç bir etirazına
sәbәb olmayan ermәni şayiәsinә inanmalıydılar.
Bәlkә

Azәrbaycan

nümayәndәlәri

tarix

mәsәlәlәrindә

deyil,

başqa

kәskin

problemlәrin müzakirәsindә ermәnilәrә nokaut gәliblәrmiş?
Ermәnilәr iclasa әsas tәlәblә - Dağlıq Qarabağı Ermәnistanla birlәşdirmәk tәlәbi ilә
yanaşı hәr ehtimala qarşı digәr hazır tәkliflәrlә gәlmişdilәr:
- Dağlıq Qarabağa Sov.İKP MK, SSRİ Ali Soveti Rәyasәt heyәtinin vә SSRİ
hökumәtinin xüsusi müvәkkillәrini tәyin etmәk;
DQMV-i müvәqqәti olaraq mәrkәzi ittifaq orqanlarına, yaxud RSFSR-ә tabe etmәk;
- vilayәti muxtar respublikaya çevirmәk;
- Dağlıq Qarabağı müvәqqәti olaraq Azәrbaycanın tabeçiliyindәn çıxardıb triumvirat
tipli xüsusi orqana tabe etmәk.
Elә bil bu tәkliflәrin dә Azәrbaycana heç bir dәxli yox imiş! İnanılası deyil, ancaq bu
bir faktdır ki, Azәrbaycan rәhbәrlәri hәmin tәkliflәrin dә heç birinә, tәkrar edirәm, heç
birinә münasibәt bildirmәmişdilәr vә heç bir alternativ tәklif irәli sürmәmişdilәr. Heç bir!
Belәliklә, Dağlıq Qarabağ uğrunda ideoloji vә siyasi savaşda ermәnilәr tәşәbbüsü әlә
almış vә uydurmalarını mәharәtlә vә geniş miqyasda yaymağa başlamışdılar. Bu,
hәqiqәtdir.
Bәs Azәrbaycan tarixçilәri bu kәskin mübarizәdә necә iştirak ediblәr?
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Öncә Fransa maarifçisi Şarl Lui Monteskyenin “İran mәktubları”nın (1721) bir
parçasına diqqәt yetirәk:
“... Dünyanın heç bir xalqı fatehlik şöhrәti vә әzәmәti ilә tatarlarla yarışa bilmәz ...
İranın hökmdarları onlardır. Kirin vә Kistapsın taxtında tәntәnә ilә oturan onlardır.
Onlar türk adlanıb Avropada, Asiyada vә Afrikada nәhәng fatehliklәr edib dünyanın
üç qitәsindә ağalıq edirlәr.
... Bu müzәffәr xalqın yalnız tarixçilәri çatışmayıb ki, onların ağlasığmaz
qәlәbәlәrinin şöhrәtini yaysınlar... Bu cәngavәr xalq öz gündәlik şöhrәti ilә mәşğul olub,
әdәbi mәğlubedilmәzliyinә inanıb keçmiş qәlәbәlәrinin әbәdilәşdirilmәsi qayğısına
qәtiyyәn qalmamışdır”.1
Monteskyenin sözlәrindә hәqiqәt var. Onun türk tarixçilәri haqqında müşahidәlәri
bizә dә bilavasitә aiddir.
Әslindә biz әsrlәr boyu milli tariximizin yazılmasına etinasız olmuşuq.
Yalnız әsrimizin 40-cı illәrindәn başlayaraq vәziyyәt әsaslı surәtdә dәyişir. Peşәkar,
istedadlı tarixçilәr nәsli yetişir. Azәrbaycan tarixinin tәdqiq olunmasında önәmli addımlar
atılır. Tariximizin müxtәlif dövrlәrinә vә problemlәrinә dair onlarca qiymәtli elmi әsәr çap
olunur. 50-ci illәrin axırları - 60-cı illәrin әvvәllәrindә elmi hәyatımızda mühüm hadisә
baş

verdi:

İ.A.Hüseynov,

Ә.S.Sumbatzadә,

Ә.N.Quliyev

vә

Y.A.Tokarjevskinin

redaksiyası ilә Azәrbaycan tarixi (üç cilddә) işıq üzü gördü. Üç cildliyin hansı
ideologiyaya söykәnmәsi hamıya mәlumdur. Bununla belә üç cildlik milli tariximizin ilk
sistematik tәdqiqi vә işıqlandırılmasıdır.
İndi tariximizin dәrindәn, hәrtәrәfli vә obyektiv öyrәnilmәsinin dönüş anını yaşayırıq.
Azәrbaycan Respublikasının prezidenti H.Ә.Әliyev Azәrbaycan tarixinin yazılmasına
şәxsәn hamilik edir. Bu, ümumiyyәtlә dövlәtlәr tarixindә nadir haldır vә Heç şübhәsiz,
milli tariximizin tәdqiqinә, hәm dә tarixi biliklәrin tәbliğinә rәvac, yeni nәfәs vә vüsәt
verәcәkdir.
İndi dә Dağlıq Qarabağın vә ümumiyyәtlә Qarabağın tarixinin öyrәnilmәsi haqqında.
Hәlә çox-çox qabaqlarda ermәni müәlliflәri “Xemse meliki”, “Arüax” vә digәr kitabları yazıb yayanda, onlarca başqa kitablarda Qarabağın tarixini saxtalaşdıranda
sәlәflәrimiz, sonra biz varislәr sanki yuxuda olmuşuq.
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Dağlıq Qarabağ hadisәlәri başlayanda isә, 1988-ci ildә Ermәnistan Elmlәr
Akademiyası dәrhal kollektiv әsәr – “Нагорный Карабах. Историческая справка”
kitabını çap etdi vә DQMV-i haqqında elm pәrdәsi altında ilk dezinformasiyanı yaydı.
Bunun ardınca Yerevanda iki hissәdәn ibarәt “События в Нагорном Карабахе.
Хроника” kitabı buraxıldı.
Biz yenә dә fәallaşmadıq. Mütәşәkkillik göstәrmәdik.
Azәrbaycan müәlliflәrini sәfәrbәrliyә alıb Dağlıq Qarabağ haqqında kollektiv әsәr
yazılmasını tәşkil edәn olmadı (Zәnnimizcә, belә bir әsәrin yazılması yenә dә aktual
vәzifә olaraq qalır).
Bununla belә, Azәrbaycan müәlliflәri Qarabağın tarixini saxtalaşdıranlara qarşı
mübarizәdә seyrçi olmayıblar. Professor Danil Quliyev ermәni müәlliflәrinin Dağlıq
Qarabağ haqqında iddialarını ifşa edәn ilk mәqalәlәrlә çıxış etdi.
Akademiyanın müxbir üzvü Mahmud İsmayılov da hәmin istiqamәtdә fәallıq göstәrdi
(Onun mәqalә vә mәktubları “Правда об армянской агрессии” (Bakı, 1996) adlı
kitabda toplanıb).
Akademiyanın müxbir üzvü İqrar Әliyevin 1989-cu ildә “Нагорный Карабах.
История. Факты. События” kitabı çap olundu. Kitabda Dağlıq Qarabağın tarixi ilk dәfә
yığcam şәkildә işıqlandırılmışdır.
Ümumiyyәtlә Azәrbaycan alimlәri bir neçә istiqamәtdә faydalı iş görüblәr:
a) Sәnәdlәr vә materiallar mәcmuәlәri hazırlanıb çap olunub. 1989-cu ildә
D.Quliyevin redaktәsi ilә “Azәrbaycan SSR Dağlıq Qarabağ muxtar vilayәtinin tәşkil
edilmәsi tarixinә dair. 1918-1925. Sәnәdlәr vә materiallar”, yenә hәmin ildә
S.Әliyarovun vә Y.Mahmudovun redaktәsi ilә “Azәrbaycan tarixi üzrә qaynaqlar”, 1990-cı
ildә Z.Bünyadovun redaktәsi ilә “Azәrbaycan tarixi sәnәdlәr vә nәşrlәr üzrә”,
A.Fәrzәliyevin tәrtib etdiyi “Qarabağnamәlәr” (Birinci kitab, 1990), N.Axundovun tәrtib
etdiyi “Qarabağnamәlәr” (İkinci kitab, 1991) vә s. mәcmuәlәr çap edilmişdir.
b) Bir çox orta әsr mәnbәlәri ilk dәfә Azәrbaycan dilindә işıq üzü görüb. Bu sahәdә
akademik Z.Bünyadovun әvәzsiz xidmәti olmuşdur. Z.Bünyadovun tәrcümәsi ilә VII әsr
alban qaynağı - Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” (Redaktoru M.İsmayılov), Әbü
Mәhәmmәd Әhmәd ibn Әsәm әl-Kufinin “Kitab әl-fütuh” (rus dilindә), Әbdürrәşid әl-
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Bakuvinin “Abidәlәrin xülasәsi vә qüdrәtli hökmdarın möcüzәlәri”, Selaniki Mustafa
Әfәndinin “Tarixi Selaniki”, Nizamәddin Şaminin “Zәfәrnamә”, Z.Bünyadovun redaktәsi
ilә Zeynәddin bin Hәmdullah Qәzvininin “Zeyl-ә tarix-e Qozidә” (tәrcümәsi M.D.Kazımov
vә V.Z.Piriyevindir), Xacә Zeynalabdin Әli Әbdi bәy Şirazinin “Tәkmilәtül Әxbar”
(redaktoru V.Z.Piriyev, tәrcümәçisi Ә.H.Rәhimli) vә digәr qaynaqlar çap olunmuşdur.
v) Rusiya müәlliflәrinin (S.Qlinka, V.L.Veliçko, N.İ.Şavrov, V.F.Mayevski vә b.) XIX
әsrdә vә XX әsrin әvvәllәrindә çapdan çıxmış vә Qarabağın tarixinә bu vә ya başqa
şәkildә aidiyyәti olan әsәrlәri faksimile nәşr edilmişdir.
q) Elmi-tәdqiqat işlәri genişlәnmişdir. Ziya Bünyadov, İqrar Әliyev, Mahmud
İsmayılov, Kamal Әliyev, Fәridә Mәmmәdova vә başqa müәlliflәrin kitab vә
mәqalәlәrindә Dağlıq Qarabağın qәdim, orta әsrlәr vә yeni tarixi; Danil Quliyev,
Mahmud İsmayılov, Cәmil Quliyev, Әfrand Daşdәmirov, Ziyad Sәmәdzadә, Qafur
Zәrgәrov vә başqa müәlliflәrin kitab vә mәqalәlәrindә Dağlıq Qarabağın XX әsr
problemlәri işıqlandırılmışdır. Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә dair mәnim dә bir neçә
mәqalәm çıxıb.
Lakin bizim yazdıqlarımız keçmiş SSRİ mәkanına, dünyaya çatmayıb. Moskva
mәtbuatı bizim üzümüzә bağlı olub, daha dәqiqi, biz Moskva mәtbuatından istifadә edә
bilmәmişik. Dünәn dә, bu gün dә. Hәmişәki kimi, indi dә mәhz ermәnilәr öz mәqsәdlәri
üçün Moskva mәtbuatından bacarıqla istifadә edirlәr.
...1994-cü ildә Moskvada “Rusiya-ermәni tәşәbbüslәri Mәrkәzi” adlı yeni bir ictimai
tәşkilat tәşkil edilmişdir. Rәsmi mәlumata görә, Mәrkәzin tәsisçilәri Qaydar, Nuykin,
Çerniçenko, Şmelyov vә b. ictimai xadim vә yazıçılar olmuşlar. Lakin Mәrkәzin әsas
tәsisçisi dә, Mәrkәzi maliyyәlәşdirәn dә, Mәrkәzin prezidenti dә Vartanyandır.
Moskvadakı “İmperial” firmasının prezidenti A.Vartanyan! Mәrkәz işә başlamağa macal
tapmamış Vartanyan “Литературная газета”da (28 dekabr 1994) Azәrbaycan әleyhinә
mәqalә ilә çıxış etdi. Mәqalәni oxuyanda sanki “әyri güzgülәr sәltәnәtinә” düşürsәn.
İnanırsan ki, bu biznesmen Dağlıq Qarabağın Ermәnistandan “qoparılması” vә
Azәrbaycana “birlәşdirilmәsi”nә dair hәr cür uydurmaya, başqa әmәllәrә qadirdir.
Mәtbuatdan mәlum oldu ki, 1997-ci ilin yayında general Lebedin vә onun svitasının
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Ermәnistana vә Dağlıq Qarabağa sәfәrini tәşkil edәn dә hәmin Mәrkәzdir, yәni
Vartanyandır. Yәqin Lebedin kitabını Yerevanda ermәnicә çıxartdıran da Vartanyandır.
Moskvada “Ermәni icmaları konfederasiyası” adlı tәşkilat fәaliyyәt göstәrir. Onun
icraçı katibi K.Mikaelyan ”Независимая газета”da (29 fevral 1996) “Üzülmüş missiya”
(“Прерванная миссия. Москва и Ереван должны вновь образовать союз - вплоть до
федерации”) adlı mәqalә dәrc etmişdir. Mәqalәdә başqa mәsәlәlәrlә yanaşı Dağlıq
Qarabağ mәsәlәsi ön plana çәkilmişdir. Başqa ermәni müәlliflәri kimi, Mikaelyan da
Dağlıq Qarabağın 1921-ci ildә Ermәnistandan “qoparılıb” Azәrbaycana “birlәşdirilmәsini”
iddia edir.
Müxtәlif adlar altında Moskvada fәaliyyәt göstәrәn ermәni tәşkilatları
Azәrbaycana olmazın qara yaxmaqla, Azәrbaycanı nüfuzdan salmağa çalışmaqla,
Dağlıq Qarabağ haqqında yalanlar uydurub hәmin yalanları tarixi hәqiqәt kimi tәqdim
etmәklә mәşğuldurlar.
1997-ci il martın 29-da “Независимая газета” Z.Balayanın “Yalan üzәrindә sülh
olmaz” mәqalәsini oxuculara tәqdim etmişdir. (Hәmin mәqalәyә münasibәtimi
“Respublika” qәzetinin 1997-ci il 25, 27, 29 aprel vә 2 may tarixli nömrәlәrindә dәrc
olunmuş mәqalәmdә bildirmişәm).
Hәlәlik Rusiya xadimlәri, Rusiya vә MDB dövlәtlәri oxucuları Azәrbaycan haqqında,
Dağlıq Qarabağın tarixi haqqında ermәni dezinformasiyasından bәhrәlәnirlәr. Ona görә
ki, biz Dağlıq Qarabağın, yaxud Naxçıvanın tarixinә dair mәqalәlәrlә Moskva
mәtbuatında çıxış etmirik, ermәni yalanlarını Moskva mәtbuatı vasitәsilә ifşa etmirik,
Bakıda çap olunan çox saylı yazılarımız isә MDB dövlәtlәri oxucularına çatmır.
Dağlıq

Qarabağ

haqqında

hәqiqәtlәrin

keçmiş

SSRİ

mәkanına,

dünyaya

yayılmasında Moskva mәtbuatı olduqca mühüm bir kanaldır. Biz bu kanaldan istifadә
etmәyә xüsusi sәy göstәrmәliyik, bütün xәtlәrlә Azәrbaycan müәlliflәrinin mәqalәlәrinin
Moskva mәtbuatında çap edilmәsinә nail olmalıyıq.
Bu, ona görә aktual vә vacibdir ki, ermәni müәlliflәrinin vә ermәnipәrәst müәlliflәrin
Azәrbaycana

qarşı

ideoloji

tәxribatları

ara

vermir.

Antiazәrbaycanizm

xorunda

canfәşanlıq göstәrәn “Pravda” qәzetindә İqor Lenskinin “Qarabağ münaqişәsi vә Rusiya
mәnafelәri” adlı mәqalәsi dәrc edilmişdir (27 dekabr 1996). Mәqalәdә Dağlıq Qarabağ
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mәsәlәsinin tarixinә dair bәzi fikirlәr irәli sürülmüş vә daha çox Lissabon sammitinin
mәlum bәyanatı ilә әlaqәdar müasir mәsәlәlәrә toxunulmuşdur. Lenskinin Dağlıq
Qarabağın tarixinә dair hökmlәri, demәk olar, başdan başa uydurmadır, yalandır vә
saxtakarlıqdır. Bu uydurmaları Lenskinin özü qondarmamışdır. O, sadәcә olaraq Dağlıq
Qarabağ haqqında ermәnilәrin köhnә bayatılarını oxumuşdur.
Rusiya Federasiyasının Ermәnistan Respublikasında keçmiş sәfiri tarix elmlәri
doktoru Vladimir Stupişin dә ermәni zurnaçılarının züy tutanıdır. O, “Независимая
газета”da dәrc olunmuş (18.04.97) “Rusiyanın Zaqafqaziyada mәnafelәri” adlı
mәqalәsindә bir çox hallarda Z.Balayanın (“Независимая газета”, 29.03.97) şayiәlәrinin
nöqtәsi-nöqtәsinә fotosurәtini çıxardıb (“Ermәni Naxçıvanı vә ermәni Qarabağı”, “Ermәni
Naxçıvanının vә ermәni Qarabağının Azәrbaycana bağışlanması” vә s).
Belәlәrini hәlә 1926-cı ildә Cәlil Mәmmәdquluzadә “yerin-göyün provakasiya
fazillәri”, “dünyada fәsadatda vahid yaranmışlar”, “şeytanәt ustadları” adlandırmışdır.
Bu kitabda Balayanların, Stupişinlәrin Azәrbaycan vә Qarabağ haqqında Yalan,
uydurma vә böhtanlarını ifşa etmәyә çalışmışıq.
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2. I Fәsil
“Azәrbaycan qәdimdәn türklәrin yaşadığı ölkәdir". "Azәrbaycan әrazisi Hәmәdan-

Zәncan şәhәrlәrindәn başlar, Dәrbәndә qәdәr davam edәr, bu әraziyә Azәrbaycan
deyirlәr" (әrәb mәnbәlәrindәn).
Stupişin Azәrbaycan tarixinin saxtalaşdırılmasında “şeytanәt ustadıdır”. O iddia edir
ki, “hansısa torpağın keçmiş Sovet Azәrbaycanı üçün “әzәli” olması haqqında danışmaq
sadәcә әdәbsizlikdir: inqilab, vәtәndaş müharibәsi vә 1918-1920-ci illәrdә xarici
müdaxilәlәr qarışıqlığında bu yerdә әmәlә gәlәn dövlәt bu vaxta qәdәr heç bir şәkildә
heç bir zaman mövcud olmamışdır.”
Stupişinin digәr hәyasız uydurması belәdir: “Azәrbaycan müsavatçıların vә
kommunistlәrin ... süni qurmasıdır. Onlar tamamilә başqa xalqın, ola bilsin qardaş, lakin
başqa ölkәdә (İranda) yaşayan xalqın adını götürüblәr”.
Stupişinin axırıncı iddiasına bәnzәr iddianı biz hәlә 1918-ci ildәn, Azәrbaycan
Cümhuriyyәti yaranan zamanlardan eşitmәkdәyik. Mәsәlәn, İran o zaman açıq şәkildә
Cümhuriyyәtimizin “Azәrbaycan” adlanması әleyhinә çıxmışdı.
Mәmmәd Әmin Rәsulzadә 1918-ci ildә İstanbulda olarkәn, Azәrbaycan Cümhuriyyәti
elan edilmәsi haqqında İstiqlal Bәyannamәsini xarici ölkәlәrin Türkiyәdәki sәfirliklәrinә, o
cümlәdәn İran konsulluğuna göndәrmişdi.
Konsulluğun

İstiqlal

Bәyannamәsinә

necә

münasibәt

göstәrmәsi

haqqında

M.Ә.Rәsulzadә Gәncәyә, xarici işlәr naziri M.H.Hacınskiyә yazmışdı (6 sentyabr 1918):
“Konsulluq ... bizim bütün kağızlarımızı geri qaytarmışdır vә ayrı bir kağızda İran
konsulluğu bildirmişdir ki, İran Azәrbaycan adında müstәqil dövlәt tanımır ... Guya
Azәrbaycan İranın ayrılmaz hissәsidir, ona görә dә bizim müstәqilliyimizә qәti etiraz
edir”1a.
1918-ci il noyabrın 16-da İstanbulda Әlimәrdan bәy Topçubaşov İranın Türkiyәdә
elçisi Mirzә Mahmud xanla görüşür. Elçi hәyasızcasına Әlimәrdan bәyә deyir:
“Siz

özünüzü

Azәrbaycan

türklәri

hesab

edirsiniz.

Halbuki

Azәrbaycanda,

ümumiyyәtlә Qafqazda vә İranda türk әsla yoxdur; hamı farsdır, sizin ata vә
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babalarınızın hamısı fars olmuşdur. Sizin sivilizasiya, mәdәniyyәt, әnәnәlәr, adәtlәr,
hәtta paltarınız farsınkıdır”.2
Hәtta bu gün dә Azәrbaycan xalqının adı haqqında, Azәrbaycan dövlәtinin adı
haqqında bizә “mәslәhәt” verәn İran müәlliflәri var.
Deyilәn iddiaların açıq-aşkar әsassızlığı, qәrәzli vә uydurma xarakteri şәksizdir.
Yalnız bәzi tarixi hәqiqәtlәri vә faktları xatırladaq.
Azәrbaycan qәdim insanların ilk mәskәnlәrindәn biri olan ölkәdir.
Azәrbaycan bәşәr sivilizasiyasının ilk beşiklәrindәndir.
Bunu maddi - mәdәniyyәt abidәlәri, o cümlәdәn professor İ.Cәfәrzadәnin aşkar
etdiyi mәşhur Qobustan qaya üstü tәsvirlәri, professor M.Hüseynovun Azıx mağarasında
kәşfi tәsdiq edir (Parisdә beynәlxalq sәrgidә nümayiş etdirilmiş Azıx abidәlәri “Avropanın
ilk sakinlәri” xәritәsinә daxil edilmişdir).
Qәdim insan mәskәni, bәşәr sivilizasiyasının beşiklәrindәn biri olan Azәrbaycan, hәm
dә ilk dövlәtlәrin yarandığı ölkәlәrdәndir. Hәlә eramızdan әvvәl IX әsrdә Cәnubi
Azәrbaycan әrazisindә Manna dövlәti yaranmışdı. Arazın bu tayında isә, Herodotun (e.ә.
V әsr) verdiyi mәlumata görә, massagetlәrin öz dövlәti olmuş vә bu dövlәtin hökmdarı
qәhrәman qadın Tomiris, Arazı keçib massagetlәrlә müharibәyә başlayan İran hökmdarı
Kiri mәğlub etmişdi.3
Bir sıra mütәxәssislәrin fikrinә görә Azәrbaycana e.ә. VII әsrdә Orta Asiyadan gәlәn
saklar, yaxud M. İsmayılovun yazdığı kimi, saklar-massagetlәr türkdilli soy olmuşdur. Bu
barәdә M.İsmayılov, VI әsr tarixçisi Menandrın “qәdimdә türklәri saklar çağırırdılar”
fikrini vә başqa müәlliflәrin oxşar fikirlәrini gәtirmişdir.4
(İki rәy ilә dә oxucunu biz tanış edәk. Şәrq dillәri professoru Senkovski 1838-ci ildә
massagetlәrlә türklәrin eyniliyini vurğulamışdı: “massagetlәr vә ya türklәr ...”
Sakları İşquzlarla eynilәşdirәnlәr dә var. Türk müәllifi X.Türközü “Sakalar (İşgitlәr)in
türklüyü haqqında” Rumıniya tarixçisi Mixail Quboğlunun aşağıdakı fikrini gәtirir: “Şәrqi
Avropaya Miladdan öncә min illikdәn başlayaraq köçmüş İşgitlәrin damarlarında әn әski
türk ya da prototürk qanı vardır ... İşgitlәrin yediyinә komas, içdiyinә at südündәn
hazırlanmış kumıs deyilirdi. ... Sәnәtlәri haqqında isә әski yunan yazarı Anakreon “çox
yaxşı oxatandılar” demişdi)4a.
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E.ә. IV әsrdә Azәrbaycanın cәnubunda Atropatena, şimalında Albaniya dövlәti
yaradılmışdı. Albaniyaya Aran da (әrәb mәnbәlәrindә - Arran) deyiblәr. Professor
S.Aşurbәylinin fikrincә, Aran Albaniyanın qәdim yerli adıdır5. Aran ölkәsinin adı 262-ci ilә
aid kitabәdә hәkk olunmuşdur.6 Aran sözünә qәdim türk dilindәn başqa heç bir Şәrq
dilindә rast gәlinmir.7
Aran ölkәsi haqqında әrәb dilli mәnbәlәrdә әtraflı mәlumat var. X әsr müәllifi Әl-Kufi
“Kitab әl-fütuh” әsәrindә Aran ölkәsindәn, onun paytaxtı Bәrdә şәhәrindәn danışır, VIII
әsr Aran hökmdarının adlarını çәkir.8 Sonralar Gәncә şәhәri Aranın paytaxtı olmuşdur.
Yaxud, Yaqut әl-Hәmәvi (1179-1229) yazır ki, Aran “geniş bir vilayәtin әrәbcә olmayan
adıdır, çoxlu şәhәrlәri var, onların içindә Cәnzә şәhәri (xalq onu Gәncә adlandırır),
Bәrdә, Şәmkir vә Beylәqan şәhәrlәri vardır”.9
Ermәni müәlliflәri Aranı-Albaniyanı “ermәnilәşdirmәyә”, yaxud Şәrqi Ermәnistan
hesab etmәyә cәhd göstәrirlәr.
Hәlә Strabon (e.ә. 6463 - b.e. 2324) bizim regionda üç dövlәtin - Albaniya,
Ermәnistan vә İberiyanın (Gürcüstanın) mövcud olmasını vurğulamışdır. O, Albaniyanın
sәrhәdlәrini dә ümumi planda qeyd etmişdir:
“Albanlar ... iberlәrlә Kaspi dәnizi arasında yaşayırlar: şәrqdә onların ölkәsi dәnizә
bitişir, qәrbdә isә iberlәrlә hәmsәrhәddir. Qalan tәrәflәrә gәldikdә ölkәnin şimal tәrәfi
Qafqaz dağları ilә әhatәlәnib, ... cәnub tәrәfi isә onunla hәmsәrhәd olan Ermәnistandır.
Onlar 60 min piyada vә 22 min atlını silahlandırırlar; bu qәdәr çoxsaylı qoşunla onlar
Pompeyә qarşı çıxmışdılar... Albanların ölkәsinә Kaspiana vilayәti dә daxildir, onun vә
dәnizin dә adı indi itib getmiş tayfanın adından götürülüb”10 (Plutarx (b.e. I-II ә.ә) 40
min albanın Pompey üzәrinә hücuma keçmәsini10a, Pavel Orosiy (b.e IV-Vә.ә) Pompeyin
“üç dәfә döyüşdә alban çarı Qoroda qoşununa qalib” gәlmәsini yazmışdır. IV әsr
müәlliflәri Yevtropiy vә Fest Pompeylә vuruşan “alban çarını” Oroda şәklindә
vermişlәr”11 (“Qoroda” ya “Oroda”? Bu, deyәsәn hәlә dәqiqlәşdirilmәyib).
Strabonda Albaniya haqqında başqa maraqlı mәlumatlar da var:
- Albanlarda “bir hökmdar bütün tayfalara başçılıq edir. Qabaqlar isә hәr müxtәlifdilli
tayfanı öz hökmdarı idarә edirdi. Onlarda 26 dil vardır ...”
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- “Albanlar qocalığa, nәinki valideynlәrinә, hәm dә yad (qoca) adamlara hәddindәn
artıq hermәt edirlәr” Vә i.a.
Bir sıra tәdqiqatçıların (A.Amiranaşvili, K.Trever, F.Mәmmәdova vә b.) fikrincә, I-III
әsrlәrdә Albaniya siyasi suverenliyini vә dövlәtçiliyini Gürcüstan vә Ermәnistana nisbәtәn
daha çox saxlaya bilmişdi”.12
Moisey Kalankatuklunun “Albaniya tarixi” әsәri Albaniya tarixinә dair qiymәtli
mәnbәdir.
Hәmin әsәrdә yazıya malik olan yeddi xalq sırasında (yәhudilәr, yunanlar vә b)
“ermәnilәr vә albanlar” da gestәrilmişdir.13 Moisey Kalankatuklu hәm dә yazmışdır ki,
Albaniya xristianlığı ermәnilәrdәn 270 il qabaq qәbul etmişdir.14
Z.Bünyadovun yazdığı kimi, bәzi müәlliflәr Albaniya hökmdarı Cavanşiri (62728-680)
“ermәnilәşdirmәyә”

çalışırlar.

Mәsәlәn,

S.T.Yeremyan

onu

“alban-ermәni

işxanı

Djuanşer” adlandırır.
N.Aginyan isә (Avstriya) iddia edir ki, “ümumiyyәtlә belә bir knyaz olmamışdır”.15
Bununla әlaqәdar Kalankatuklunun “Albaniya tarixi”ndәn Cavanşirlә bağlı bir-iki
epizodu yada salaq:
- Cavanşir İran Sasanilәrinin Әrdәşir (Mehranilәr) sülalәsindәn olan Albaniya knyazı
Varaz-Qriqorun ikinci oğlu idi. O, “İberiya sәrhәdlәrindәn Dәrbәndә vә Araz çayına
qәdәr olan torpaqları hakimi-mütlәq kimi idarә edirdi”.16
- İranlılar Albaniyaya basqın edirlәr. Bir neçә döyüşdә Cavanşir qәlәbә qazanır.
“Amma elә bu vaxt ona xәbәr çatdı ki, iranlılar Bәrdәyә daxil olub anasını vә qardaşlarını
әsir” alıblar. Cavanşir “balalarını itirmiş dişi ayı kimi çox qәzәblәndi vә hiddәtlәndi”. O,
Gürcüstan knyazı ilә “sarsılmaz sülh sazişi” bağladı vә “gürcü qoşununun kömәyi ilә
tezliklә Uti vilayәtinә yürüdü vә orada rastlaşdığı bütün iranlıları qılıncdan keçirdi. O,
iranlıların hamısını öz qış iqamәtgahı olan Bәrdә şәhәrini alanda da qırdı. O, şәhәri
alaraq öz anasını vә qardaşlarını da azad etdi. Cavanşirin qәlәbәlәrini görüb eşidәn
Ermәniyyә vә Gürcüstan әyanları onun üçün öz nәsillәrindәn qız seçib onunla qohum
olmaq istәdilәr. Lakin o, Sünik vilayәti knyazının Aruncan nәslindәn özünә qız seçib
onunla evlәndi”.17
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- “Cavanşir böyük İran şahlığının tәnәzzülü haqqında fikirlәşәrәk belә qәnaәtә gәldi
ki, bundan sonra öz hakimiyyәtini heç kәsә tabe etmәsin. Cavanşir İran sәrkәrdәsinә
cәsarәtlә xәbәr verdi ki, hәr iki tәrәf bildiyi kimi müstәqil hökmdarlıq etmәlidir”.18
- Cavanşir İranda Bizans imperatoru Konstans ilә görüşәrkәn, ondan xahiş etdi ki,
“Әbәdi Çarın (İsanın) xaçının zәrrәciyini ona versin. Elә orada İmperator Xilas Günәşinin
zәrrәciyinin günahları yandıran bir hissәsini ayırıb ona verdi. Belә sәmavi hәdiyyәlәri
alan Cavanşiri görәndә ermәni әyanları vә sәrkәrdә Hamazasp ona paxıllıq etdilәr
(Z.Bünyadovun yazdığına görә, Hamazasp әrәblәrin tәyin etdiyi Ermәniyyә valisi
olmuşdur - T.K.) ... Bundan sonra o, imperatordan vidalaşıb getmәk izni aldı vә
imperator İran vә ermәni әyanlarının hüzurunda onunla xadimi kimi yox, eyni sәviyyәli
qardaşı kimi vidalaşdı. Cavanşir dә Allahın ona mәrhәmәtinә heyran qalaraq öz ölkәsinә
qayıtdı”19...
VII әsrin әvvәllәrindә böyük әrәb dövlәti - Xilafәt vә dünyanın әn çox yayılmış üç
dinindәn biri olan islam dini yarandı. Xilafәtin vә islamın banisi Mәhәmmәd peyğәmbәr
idi.
Әrәb istilasına mәruz qalan ilk ölkәlәrdәn biri Cәnubi Azәrbaycan oldu. Әrәblәrlә
döyüşlәrdә әsir düşmüş Azәrbaycan qoşunlarının komandanı mәrzban İsfәndiyar 639-cu
ildә әrәblәrlә belә bir sülh müqavilәsi bağladı: “... Bu sәnәd o barәdәdir ki, Ütbә ibn
Farkad, әmirәlmöminin Ömәr ibn әl-Xәttabın canişini (amili), Azәrbaycan әhalisinә, onun
dәrәlәrdә vә dağlarda, ucqarlarda vә sәrhәdlәrdә olan bütün xalqına әmin-amanlıq
(aman) bәxş edir (әta әhli Azәrbaycan)...”.20
Demәli, artıq VII әsr üçün ölkәmizin “Azәrbaycan” adı tam qәrarlaşmışdı.
Әt-Tәbәri dә (838-923) әrәblәrin VII әsrdә “Azәrbaycan ölkәsindә” “türklәr” ilә
müharibә aparmasını vurğulamışdır.21
Nәticә etibarı ilә әrәblәr bütün Azәrbaycanı işğal etmişdilәr.
Artıq IX-X әsrlәrdә Azәrbaycan әrazisindә әrәb әsarәtindәn xilas olub müstәqillәşәn
dövlәtlәr - Şirvanda Mәzyәdilәr-Şeybanilәr, Gәncә paytaxt olmaqla Şәddadilәr, paytaxt
Tәbriz olmaqla Sacilәr vә s. dövlәtlәr yaranır. Z.Bünyadovun yazdığına görә, Sacilәrin
hökmranlığı dövründә Azәrbaycan torpaqları vahid bir dövlәtdә birlәşdirilmişdi. O,
professor P.K.Jüzedәn belә bir fikir gәtirir ki, sacilәr “IX әsrin ikinci yarısında meydana
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gәlib Azәrbaycan vә Ermәnistana bir neçә bacarıqlı hökmdar verәn türk sülalәsindәn”
idilәr.22 (Oxucu adı çәkilәn dövlәtlәr, habelә Manna vә Atropatena haqqında, digәr
Azәrbaycan dövlәtlәri haqqında Azәrbaycan Respublikası Elmlәr Akademiyasının müxbir
üzvü M.İsmayılovun “Azәrbaycan tarixi” kitabından (Bakı, 1992) yığcam, Mәzyәdilәr,
ümumiyyәtlә Şirvanşahlar dövlәti, Sacılәr, Atabәylәr haqqında akademik Z.Bünyadovun
“Azәrbaycan VII-IX әsrlәrdә” (Bakı, 1965) vә “Azәrbaycan atabәylәri dövlәti” (Bakı,
1983) kitablarından, professor S.Aşurbәylinin “Государство Ширваншахов” (Bakı,
1983) kitabından, Albaniya haqqında Z.Bünyadovun, İqrar Әliyevin, Kamal Әliyevin vә
Fәridә Mәmmәdovanın kitablarından әtraflı mәlumat ala bilәr).
Göründüyü kimi, lap qәdimlәrdәn vә erkәn orta әsrlәrdә Azәrbaycan әrazisindә
müxtәlif adlarda bir çox dövlәt mövcud olmuşdur. Bunlardan bilavasitә Azәrbaycan
adlanan dövlәt yox idi. Lakin ölkә Azәrbaycan adını daşıyırdı.
Әt-Tәbәrinin (838-923) fikrincә, “pәhlәvi dilindә atәşә “azәr” deyilәrdi vә ibadәt
edilәn atәşin әn böyüyü burada olduğundan mәmlәkәtә әcәmlәr Azәrbaycan
demişlәr”23. Fransız sәyyahı Jan Şardәn dә bu fikirdәdir: “Farslar deyirlәr ki, bu әyalәt
Azәrbaycan, yәni “od yeri” vә ya “od ölkәsi adlanmışdır”24 Әksәr mütәxәssislәr
Azәrbaycan adını Odlar yurdu kimi mәnalandırırlar.25 Başqa versiyalar da var. Mәsәlәn,
XVI әsr müәllifi Fәzlullah Rәşidәddin Azәrbaycan adının yaranmasını әfsanәvi Oğuz xanla
әlaqәlәndirir: Oğuzxan Azәrbaycanı aldıqdan sonra “әmr edir ki, hәrә bir әtәk torpaq
gәtirәrәk tәpә yapsınlar. Böyük bir tәpә yaranır. Tәpәnin adına Azәrbaynan dedilәr”.
F.Rәşidәddinә görә, “Azәr” türkcә yüksәk demәkdir, “baynan” varlıların, uluların yeri
mәasındadır.26 İran tarixçisi Cәmalәddin Fәtihi “Azәrbaycan” adının 23 әsrlik tarixi
olmasını qeyd edir. Başqa birisinin -Sәid Nәfisinin fikrincә “Atropatena” eramızın II
әsrindәn etibarәn “Azәrbaygan” adlanmışdır ... Eramızın V әsrindәn etibarәn Suriya
yazıçıları onu Azәrbaycan adlandırmışlar. Bu söz әrәb dilindә Azәrbaycan vә sonra isә
Azәrbican olmuşdur.”27
Bir sıra orta әsr mәnbәlәri Azәrbaycan ölkәsinin o zamankı sәrhәdlәri haqqında
tәsәvvür yaradır. Әt-Tәbәri yazmışdır:
“Azәrbaycan әrazisi Hәmәdan - Zәncan şәhәrlәrindәn başlar, Dәrbәndә qәdәr
davam edәr, bu әraziyә Azәrbaycan deyirlәr”28. Hәmdullah Müstövhi qeyd edir ki,
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(Xalxal

Cәnubi

Azәrbaycan

vilayәtidir). Başqa bir mәnbәdә (“Mirat ül-buldani-Nasiri”) Azәrbaycanın hüdudunun
Şәrqdәn Bәrdә vә qәrbdәn Zәncan olması göstәrilir. (“Hәdde Azәrbaycan әzmәşreqBәrde vә әz Mәğreb -Zәncan ...”)30 İbn әl Fәqih “Azәrbaycan sәrhәddi (şimal sәrhәdi T.K.) ... Kür çayıdır” deyir.
X әsr müәllifi Әl-Müqәddәsi yazır: “Arrana gәldikdә bu әrazi bütün vilayәtin (Ziya
Bünyadovun qeydinә görә, Azәrbaycanın -T.K.) üçdә birini tәşkil edir vә dәniz ilә Araz
çayı arasında bir yarım Cәzirәyә bәnzәyir. Malik (Kür) çayı isә vilayәti uzununa iki yerә
bölür”31. Fransız sәyyahı Jan Şardәn dә “Sәfәvi imperiyasının әn böyük әyalәtlәrindәn
biri “olan Azәrbaycanın şimalda Dağıstanla hәmsәrhәd” olmasını qeyd edir.32
Z.Bünyadov yazır ki bәzi müәlliflәr Aranı “Yuxarı Azәrbaycan” (Azәrbaycan ӘlÜlya)”33 adlandırmışlar. Onun yazdığına görә, X әsr әrәb müәllifi İbn Hövqәl İstәxri
Azәrbaycan, Aran vә Ermәnistanın ümumi xәritәsini yaratmış vә onu “Azәrbaycanın
xәritәsi” adlan-dırmışdır.34 O, Xәzәr dәnizinin dә xәritәsini çәkәrәk, bütün sahil әrazisini
Dәrbәndәdәk Azәrbaycan adında vermişdir.35
Orta әsr mәnbәlәri Azәrbaycanın әhalisi haqqında mәlumat verir. Onlar tәsdiqlәyir
ki, Azәrbaycan qәdimdәn bir çox türkdilli soyun mәskunlaşdığı ölkәdir. IX әsr әrәb
müәllifi Әbümәhәmmәd Әbdülmәlik İbn Hişamın yazdığına görә, әrәb xәlifәsi I
Müaviyyә (661-680) öz müşavirindәn “Azәrbaycan” haqqında soruşur. Müşavir cavab
verir ki, “Azәrbaycan qәdimdәn türklәrin yaşadığı ölkәdir”.36
1126-ci ildә farsca yazılmış bir imzasız әsәrdә dә VII әsrdә deyilmiş fikrә bәnzәr fikir
var: “Azәrbaycan qәdimdәn türklәrin әlindә olan bir ölkәdir”.37
Mәnbәlәrdә Aran ölkәsinin dili haqqında da mәlumat var. VI әsr “Suriya xronikası”
Aranın Qurzan (Gürcüstan) vә Ermәnistanın dillәrindәn fәrqlәnәn öz dili olmasını xәbәr
verir.38 X әsr müәllifi әl-İstәxri Dәbil vә onun әtrafında әhalinin “ermәni dilindә, Bәrdә
nahiyyәlәri әhalisinin isә aran dilindә”38a danışmasını bildirir. Sara Aşurbәyli hesab edir
ki, hәmin aran dili Azәrbaycan - türk dilidir.39
Belәliklә, Azәrbaycanın şimalı vә cәnubu (burada hansı adlı müxtәlif dövlәt olması,
yaxud müxtәlif dövrlәrdә Azәrbaycanın bu vә ya başqa hissәsinin hansı inzibati-әrazi
bölgüsündә olmasına baxmayaraq) Cahangir Zeynaloğlunun ifadәsi ilә desәk, “yekvücud
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bir mәmlәkәt”40 olmuşdur. “İran Azәrbaycanı” vә “Rusiya Azәrbaycanı”, yaxud “Qafqaz
Azәrbaycanı”

tarixi-coğrafi

anlayışları

XIX

әsrin

әvvәllәrindәn

“icad”

olmuşdur.

Azәrbaycan xalqını manqurtlaşdırmaq üçün müstәmlәkәçilәr tәrәfindәn “icad” edilmişdir.
Elә o vaxtlardan da hәtta Muğan düzü “İran Muğanı” vә “Rusiya Muğanı”na, Astara
“İran Astarası” vә “Rusiya Astarası”na bölünür (“Astareyi-İran”, “Astareyi-Rus”), Culfa da
onun kimi vә s.
Demәli Mirzә Mahmud xanların, Stupişinlәrin XX әsrdә görmәmәzliyә vurduqları,
yaxud bilmәk istәmәdiklәri hәqiqәtlәri ölkәmizin “Azәrbaycan” adını, xalqımızın da “türk
xalqı” olmasını hәlә VII әsrdә әrәb xәlifәsi bilirmiş!
Heç dә xalqların vә dövlәtlәrin indiki adları birdәn-birә yaranmayıb, birdәn-birә
qәrarlaşmayıb. “Rusiya” adını götürәk. Ensiklopediyaların mәlumatlarına görә, “Rusiya”
termini XV әsrin axırlarında әmәlә gәlib. Dövlәt dә müxtәlif dövrlәrdә müxtәlif adlar
daşıyıb. Kiyev Rusu, Vladimir-Suzdal knyazlığı, Moskva knyazlığı vә s. Nәhayәt, yalnız
XVIII әsrin әvvәllәrindәn dövlәt rәsmәn Rusiya imperiyası adlanıb.
Vahid mәrkәzlәşmiş dövlәt olmadığı şәraitdә Azәrbaycan әrazisindә mövcud olmuş
dövlәtlәr әsasәn ya hakim sülalәlәrin ya da bu vә ya başqa yerin adları ilә adlanmışlar.
1918-ci ildә Şimali Azәrbaycanda vahid mәrkәzlәşmiş milli dövlәt yaradılanda dövlәt
ölkәnin mövcud. adı ilә Azәrbaycan dövlәti adlandırıldı. 0 adla ki, qәdimdәn var idi vә
Hәmәdan-Zәncandan başlamış Dәrbәndә qәdәr olan ölkә hәmin adla -”Azәrbaycan” adı
ilә tanınırdı!
Stupişin bizi “tamamilә başqa xalqın, ola bilsin, qardaş, lakin başqa ölkәdә (İranda)
yaşayan xalqın adını götürüb” mәnimsәmәkdә ittiham edir. Mirzә Mahmud xan isә
“Qafqazda vә İranda türk әsla yoxdur; hamı farsdır” deyir. Bu hökmlәri rәdd etmәyә
dәymәz. Lakin onu nәzәrә çatdırmaq lazımdır ki, “tamamilә başqa xalq” adlandırılan İran
Azәrbaycanının azәrbaycanlıları ilә biz bir vahid doğma xalqıq. Qanı bir, dili bir, adı bir,
mәdәniyyәti vә incәsәnәti bir, әdәbiyyatı bir, tarixi bir, folkloru bir, sazı-sözü bir, ruhu
bir, dәrdi bir, adәt-әnәnәsi bir xalqıq. XIX әsrin әvvәllәrindә Rusiya-İran müharibәlәri
nәticәsindә iki yerә parçalanan, qohum qohumdan, bacı qardaşdan, oğul atadan, qız
anadan, sevgili sevgilisindәn ayrı salınan xalqıq. Azәrbaycan xalqıyıq, türk dilli xalqıq,
türkdilli xalqlar ailәsinin böyük bir parçasıyıq. Bәlkә dә:

Tofiq Köçərli

- 16 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

Araz aşanda ağlar,
Kür qovuşanda ağlar.
Balalar anasından,
Ayrı düşәndә ağlar.
yaxud:
Araz, Araz, xan Araz,
Dәryaya axan Araz,
Sevgilim o taydadır,
Gәl eylәmә qan Araz!
yaxud da:
Әzizim Ordubada,
Sәlmasdan Ordubada,
Sәrkәrdә qoçaq olsa,
Heç vermәz ordu bada
kimi XIX әsr Cәnubi Azәrbaycan bayatılarından hansısa Azәrbaycanın iki yerә
parçalanması ilә әlaqәdar yaranan ağıdır. Ancaq bu bayatılar şәksiz “tarix yuvasıdır”;
Azәrbaycanın bütövlüyünün, Arazla Kürün әkizliyinin, Sәlmas ilә Ordubadın doğmalılıq
әlaqәlәrinin bәdii tarixidir.
Farslara gәldikdә isә, biz onlarla dindaşıq. Qonşuyuq. Ortaq tariximiz var. Ortaq
әdәbiyyatımız var. Ortaq mәdәniyyәtimiz var i.a.
Stupişinlәri oxuyarkәn mәndә belә bir tәsәvvür yaranır ki, bu gün, XX әsrin
axırlarında Rusiyanın bәzi yüksәk elmi rütbәli tarixçilәri Azәrbaycan tarixini öz
sәlәflәrindәn - XIX әsr Rusiya dövlәt vә hәrb xadimlәrindәn, qafqazşünaslarından, lap
yumşaq desәk, zәif bilirlәr. Ölkәmizin Azәrbaycan adı ilә bağlı bir neçә faktı xatırladaq.
Qafqazda rus qoşunlarının baş komandanı Sisianov imperator I Aleksandra göndәrdiyi
raportda (12 mart 1803-cü il) Qarabağ xanı İbrahim Xәlil xanı vә b. nәzәrdә tutaraq
yazmışdı: “Azәrbaycan xanlarının böyük hissәsinin açıqdan-açığa İran müstәbid
idarәsindәn zәhlәsi gedir”41 Gәncә şәhәrinin işğalı günlәrindә isә, 1804-cü il yanvarın 3dә Sisianov qraf Voronsova yazır: “Asiyalıların basılmaz saydıqları Gәncә qalası bütün
Azәrbaycanı (mәtndә: “Adzerbeydjan” - T.K.) vahimәdә saxlayır”.42 Hәr iki halda
Sisianov heç şübhәsiz, birinci növbәdә vә konkret olaraq Şimali Azәrbaycanı, geniş
mәnada isә şimallı-cәnublu bütün Azәrbaycanı nәzәrdә tutmuşdu. Gәncәnin zәbt
olunması münasibәtilә Rusiya imperatoru I Aleksandr 1804-cü il fevralın 5-dә Sisianova
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“Ali reskript” göndәrmişdi. Reskriptdә Sisianova tapşırılmışdı ki, İran şahının “diqqәtini
Azәrbaycandan (mәtndә: “Adzerbeydjan” - T.K.) vә Xәzәr dәnizinin qәrb sahilindәki
vilayәtlәrdәn“43 yayındırsın. Heç şübhәsiz, burada da birinci növbәdә Şimali Azәrbaycan
nәzәrdә tutulmuşdur. Yaxud, İ.V.Qudoviç 1808-ci il martın 7-dә Peterburqa mәlumat
vermişdi: “Farslar özlәri etiraf edirlәr ki, Azәrbaycanın indi Rusiya hakimiyyәti altında
olan hissәsi hәmişә İrana etibarsız olub”.44 Bu halda da, şәksiz Qarabağ xanlığına vә
Şimali Azәrbaycanın bәzi başqa xanlıqlarına işarә olunmuşdu.
İndi dә Rusiya qafqazşünaslarının fikirlәri ilә tanış olaq.
1843-cü ildә “Журнал Министерства народного образования” “Azәrbaycan
lәhcәsinin elastik vә xoşavaz” olmasını vurğulamışdı. Mirzә Kazım bәy 1853-cü ildә
Peterburq Universiteti Şәrq dillәri fakültәsinin açılışında izah etmişdi: “Adәrbican-tatar
dili Rusiyanın Zaqafqaziya әrazilәrindә. işlәdilәn türk lәhcәsidir. Bu dil ölkәnin
(Adәrbican) öz adı ilә adlanır. Tәbriz (Tavriz) şәhәri bu ölkәnin paytaxtı hesab
olunurdu”.45 M.Kazım bәyin hәmin çıxışı elә o zaman “Журнал Министерства
народного образования”da çap edilmişdi (1853, № 10-12).
Azәrbaycanın şimalının işğalından xeyli vaxt keçmişdi. Ancaq ölkәnin Şimalının da
Azәrbaycan olması hәlә yaddaşda idi. Rusiyanın Zaqafqaziya әrazilәrindә işlәdilәn
“Adәrbican-tatar” dili “ölkәnin (Adәrbican) öz adı ilә” adlanırdı!
Zaman keçdikcә Rusiyada Şimali Azәrbaycanı gah “Zaqafqaziya müsәlman әyalәti”,
gah “müsәlman vilayәti”, xalqımızı isә sәhvәn “tatar” adlandırdılar. Hәtta “türk”
adlanmağımız qadağan edilirdi. Belә bir fakt var. “Hәyat” qәzetinin sәrlövhәsindә
“türkcә” vә “islamiyyә” ibarәlәri qeyd olunurdu. Qafqaz canişini qәzetin bu “zәrәrli
mәslәki” ilә әlaqәdar rәsmi göstәriş vermişdi: “Tәcili olaraq “hәyat”ın sәrlövhәsindәki
“türk” sözü pozulsun, әvәzindә “tatar” sözü yazılsın”.46
İşğal edilәn yerlәrin adlarını rәsmәn dәyişmәk, yaxud onların adlarını dilә gәtirmәyib
qeyri-rәsmi silmәklә tabe xalqları manqurtlaşdırmaq sәylәri müstәmlәkәçilik әnәnәsi
olmuşdur. Rusiya Gәncәni işğal etmәyә macal tapmamış, dahi Nizami Gәncәvinin (11141209) vәtәninin - qәdim Gәncәnin adını dәyişib, onu Rusiya imperatorunun arvadı
şәrәfinә “Yelizavetpol” adlandırdığı kimi! (A.S.Qriboyedovun 26 iyun 1827-ci il tarixli yol
qeydlәrindә belә bir qeyd var:
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“Abbasqulu (Bakıxanov - T.K.) Yelizavetpol vuruşmasının şair Nizaminin qәbri
üzәrindә getmәsini danışır”. Ola bilsin, Qriboyedov vuruşmanın bu müqәddәs yerdә
getmәsindәn tәәssüflәnmişdir. Bәlkә dә o, Nizami Gәncәvinin doğma şәhәrinin adını
dәyişdirilmәsi ilә dә qәlbәn razılaşmamışdır).
“Azәrbaycan” sözünün bir növ qadağan altında olmasına baxmayaraq, Rusiya
qafqazşünasları bilirdilәr ki, bu “müsәlman vilayәti” Azәrbaycandır. V.S.Krivenko “Oçerki
Kavkaza” (I hissә, 1893) kitabında mәhz “Azәrbaycan tatarları” haqqında yazırdı.
Tiflisdә çıxan “Qafqaz” qәzetinin redaktoru işlәmiş V.P.Veliçkonun “Qafqaz” kitabının
(S.Peterburq, 1904) “Azәrbaycan tatarları” fәslinә diqqәt yetirәk. Veliçko fәsli
“Aderbaydjanskie tatarı” adlandırmışdır. “Kavkazskie tatarı” ya “3akavkazskie tatarı” yox,
“Aderbaydjanskie tatarı”!
Ümumiyyәtlә o zamanlar “Azәrbaycan” sözü rusların dilinә çәtin yatdığından onu
hәrә bir cür işlәtmişdir (Sisianov vә Rusiya imperatoru I Aleksandr “Adzerbeydjan”,
Qriboyedov “Adzerbidzam”, Paskeviç “Adderbidjan” yazmışdır vә i.a.)
Onlarca başqa rus qaynaqları da vardır ki, orada ölkәmizin “Azәrbaycan” adının
hallanmasına rast gәlinir. Rusiya hakimiyyәt orqanları da “Azәrbaycan”, yaxud
“Azәrbaycan lәhcәsi” terminlәrini bu vә ya başqa şәkildә işlәtmәyә mәcbur olurdular.
Mәsәlәn, әhalinin birinci ümumrusiya siyahıya alınması (1897) materiallarında xalqımız
“tatarı” adlandırılmışdı. Lakin mötәrizәdә yazılmışdı: “Adzerbaydjanskii”. Yaxud, Qafqaz
canişinliyi 1905-ci ildә Cәlil Mәmmәdquluzadәyә “Azәrbaycan lәhcәsindә” “Novruz”
qәzeti buraxmağa icazә vermişdi.47 Yaxud da, 1908-ci ildә hәmin canişinliyin
dәftәrxanası “Molla Nәsrәddin”in “Azәrbaycan lәhcәsindә” nәşr olunduğunu bildirmişdi48
vә i.a.
Bәs özümüz Vәtәnimizi necә adlandırırdıq? Kiçik Vәtәn-mahal, xanlıq adı daha çox
işlәnirdi. Xanlıqlar dövründә İrәvan xanlığının sakini irәvanlı, Şәkininki şәkili, Qarabağınkı
qarabağlı, Gәncәninki gәncәli sayırdı özünü. Ancaq bilirdi ki, bu xanlıqlar küll halında
Azәrbaycandır. Bu, sәnәdlәrdә öz әksini tapmışdır. Mәsәlәn, İkinci Rusiya-İran
müharibәsi (1826-1828) әrәfәsindә İrәvan xanı Hüseyn xan, Şәmşәddinli Nәsib bәyә,
Әli bәyә vә b. yazmışdı ki, Abbas Mirzә 30 minlik qoşunla hücuma keçir, düşmәn mәhv
edilmәyincә Şah ordusu “Azәrbaycandan getmәyәcәkdir”49
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Şimali Azәrbaycan işğal edildikdәn sonra müstәmlәkәçilәr Azәrbaycan anlayışını
arxivә vermәk istәdilәr. Ancaq Azәrbaycan xadimlәri çarizmin rәsmi siyasәtinә mәhәl
qoymadan Vәtәni Azәrbaycan adlandırmaqda davam edirdilәr. Mәsәlәn, Firudin bәy
Köçәrli 1902-ci ildә yazdığı әsәrini “Azәrbaycan tatarlarının әdәbiyyatı”, başqa bir әsәrini
1908-ci ildә “Azәrbaycan türklәrinin әdәbiyyatı” adlandırmışdı.50
Mәmmәd Әmin Rәsulzadә “Şәrqi-Rus” qәzetindә (2 may 1903) bu “Türk Azәrbaycan
qәzeti”nin işıq üzü görmәsini alqışlamış,51 Üzeyir bәy Hacıbәyovun “Hesab mәsәlәlәri”
adlı dәrsliyinin “tәmiz vә aydın surәtdә asan Azәrbaycan sadә türkcәsilә”52 yazıldığını
vurğulamışdı (1908). M.Ә.Rәsulzadә 1909-cu ildә Cәnubi Azәrbaycanın Urmiya
vilayәtindәn Bakıya, “Tәrәqqi” qәzetinә göndәrdiyi mәktubda şimallı cәnublu Azәrbaycan
türklәrini “bütün azәrbaycanlılar”53 kimi qәlәmә almışdı. Yaxud, Әlibәy Hüseynzadә
1905-ci ildә “Hәyat” qәzetindә yazmışdı: “Qafqaz silsilәyi-cibalının cәhәti-cәnubiyyәsindә
sakin Azәrbaycan türklәri... şirvanlı, bakılı, qarabağlı, gәncәli, irәvanlı vә sairәdәn
ibarәtdir (İranın şimali-qәrbi sәkәnәsi dә bunlardandır)...”54 Başqa bir mәqalәsindә
(1906) o, demişdi: “İştә, görünür ki, Qafqaz Hürriyyәti - alәmin tarixindә mühüm rol
oynayacaqdır. Bu rolların da әn böyüyü Qafqaz vә Azәrbaycan türklәrinә aiddir”.55
Yusif Vәzir Çәmәnzәminli 1913-cü ildә nәşr olunmuş “Arvadlarımızın halı” әsәrindә
“Azәrbaycan (türk) arvadlarının” vәziyyәtindәn söhbәt açmış, Şimali Azәrbaycanı “Bizim
Azәrbaycan” adlandırmışdı.56 Onun “Studentlәr” romanında (1914) oxuyuruq: “1905-dәn
başlayaraq

Ağabәyin

(söhbәt

Әhmәd

bәy

Ağa

oğlundan

gedir-T.K.)

şöhrәti

Azәrbaycanda artmağa başlamışdı. Bu adam biri türkcә, biri rusca Bakıda iki qәzet nәşr
edirdi ... “Difai” kimi Azәrbaycana muxtariyyәt tәlәb edәn komitә dә bunun işi idi”57 vә
s. Belә misalları istәnilәn qәdәr gәtirmәk olar.
Azәrbaycan iki hissәyә parçalanmış olsa da, onun cәnubu İranın, şimalı Rusiyanın
әsarәti altında olsa da, cәnub şimallılar üçün, şimal da cәnublular üçün doğmalılıqdan
çıxmamışdı. Yadlaşma getmәmişdi. Qardaş qardaşdan, bacı qardaşdan yadlaşa bilәrmi?
Görkәmli Azәrbaycan yazıçısı vә ictimai xadimi Mirzә Fәtәli Axundov 1812-ci ildә
Şimali Azәrbaycanda - Şәkidә göz açmış, atası Mirzә Mәhәmmәd Tağı isә Cәnubi
Azәrbaycanda doğulub, Tәbrizin Xamnә qәsәbәsindә işlәmişdi. 1871-ci ildә M.F.Axundov
yazmışdı: “Atam ... vә mәn özüm Azәrbaycanda doğulub böyümüşük”. M.F.Axundov
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üçün Tәbriz dә, Şәki dә Vәtәn idi, Azәrbaycan idi! M.F.Axundovun atası Tәbrizdәn
Şәkiyә gәlmiş vә burada, necә deyәrlәr, qanı qanından, dili dilindәn, dini dinindәn olan
Şәkili Nanә xanımla evlәnmişdi. 1814-cü ildә onun ailәsi Tәbrizә qayıdır. Dörd ildәn
sonra Nanә xanım әrindәn ayrılır vә oğlu kiçik Fәtәli ilә Tәbrizdәn Şәkiyә yox, Qaradağ
vilayәtinә (Cәnubi Azәrbaycan) anasının әmisinin yanına gedir. Nanә xanım üçün
Qaradağ da Şәki kimi doğma el-oba idi, doğma saz-söz mühiti idi, qohum-әqraba mühiti
idi.
Azәrbaycanın Şimalı ilә Cәnubu arasında belә doğmalılıq, qohumluq әlaqәlәri var idi!
Araz boyu rayonlarda isә bu әlaqәlәr daha geniş vә daha sıx xarakter daşıyırdı. Tarixәn
belә formalaşmışdı. 1805-ci ildә Qarabağ xanlığı Rusiyanın vassallığını qәbul etdikdәn,
xüsusәn dә çarizm 1822-ci ildә Qarabağ xanlığını lәğv etdikdәn sonra AzәrbaycanAzәrbaycan әlaqәlәrindә yeni mәrhәlә başladı. Çarizmin tәqibindәn ehtiyat edәn
azәrbaycanlıların Şimaldan Cәnuba kütlәvi axını oldu. Tәkcә Qarabağdan Cәnubi
Azәrbaycana Qriboyedovun mәlumatına görә, 3 min,58 başqa bir mәlumata görә 5 minә
yaxın azәrbaycanlı ailәsi köçdü.59 Mәhz doğma Cәnubi Azәrbaycana köçdü!
Bakıda neft sәnayesi inkişaf etdikcә Bakı bütün Azәrbaycanın baş şәhәrinә, bütün
Azәrbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, mәnәvi, mәdәni vә intellektual mәrkәzinә çevrildi.
Bakı dünya әhәmiyyәtli bir şәhәr oldu. Neft dünyasının paytaxtı oldu. Bu dәfә Cәnubdan
Bakıya fәhlә axını başladı. “Yoldaş” qәzetinin ifadәsi ilә desәk, Bakı “dünya füqәrayikasibәsinin sәrgisi” idi. “Burada qafqazlı bir fәhlә ilә ingilis bir әmәlә, iranlı hәmşәhәrli
ilö Rusiya mujiki yan-yana işlәmәkdә” idi.60
Vaxtı ilә İranın Türkiyәdә sәfiri olmuş Hәsәn Әrfәnin mәlumatına görә, 1917-ci ilә
qәdәr hәr il on minlәrlә fәhlә Cәnubi Azәrbaycanın Әhәr, Sarab vә Әrdәbil rayonlarından
sәrhәdi keçib mövsüm işlәri üçün Bakı neft mәdәnlәrinә vә Bakı limanına gedәrdi vә bu
fәhlәlәrdәn bir qayda olaraq hәr il 2-3 mini Bakıda qalar, orada yerli azәrbaycanlı qızları
ilә evlәnib ailә qurardı.61
(Mirzә Әlәkbәr Sabir, Bakıda әrdәbillinin macәralarını mәşhur “Namәrdәm bir dә
sәni yad etsәm Әrdәbil!” şerindә qәlәmә almışdır.
Y.V.Çömәnzәminli isә “Qan içindә” romanında qarabağlının Cәnubi Azәrbaycanda
sәrgüzәştlәrini tәsvir etmişdir. Romanın personajlarından Kazım Şuşada Molla Pәnah

Tofiq Köçərli

- 21 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

Vaqifә söylәyir: “İrandayam, cavan vaxtımdır, dava elәyirәm, Әhәrin yanında mәni әsir
apardılar. Xülasә, gәldik çıxdıq Әhәrә (Cәnubi Azәrbaycan şәhәridir -T.K.). Mәni bir xana
satdılar, ona nökәr oldum. Mәlum oldu ki, bu xanın özü Cavanşir elindәndir...
Vaqif onun sözünü kәsәrәk: - Demәli qohum çıxdınız, - deyә güldü. - Hә, qohum
çıxdıq. Özü dә, mәnim kimi, “azacıq aşım, ağrımaz başım” deyәnlәrdәn idi. Bir balaca
mülkü vardı, onunla dolanırdı. Dava-dalaş ilә işi yox idi. Bütün varını, yoxunu mәzәli
adamlara yedirdәrdi. Nökәrin dә mәzәlisini seçib tapardı. Bir gün bu, pillәkәnli eyvana
çıxırdı, mәn dә bunun dalınca. Pillәkәnin ortasında xanın budundan bir çimdik götürdüm.
Dönüb hirslә üzümә baxanda dedim: “Xan, bağışla elә bildim xanımındır”. Bunu eşidәreşitmәz qaqqanaq çәkib güldü vә dedi: “Bax, indi xoşuma gәldin. Haralısan?”. Dedim:
“Qarabağlı”. “Ora niyә Qarabağ deyirlәr?” Dedim: “Çünki hәr şeyimiz qara bağlıdır, bir
kәs ilә haqq-hesabımız da olanda, qarın üstünә yazırıq ki, möhkәm qalsın”. Xan yenә
güldü, dedi: “Sәnin bugünkü tәqsirini dә qara yazdım. Get!”.
Pillәkәnin aşağısına enib dayandım, bir dә onu sәslәdim: “A xan, başa düşmәdim,
mәnim toqsirimi qara yazdın, yoxsa qarın üstünә yazdın?”. Xan yenә güldü, amma
gülüşü xoşuma gәlmәdi. Qorxdum, dedim, xandır, onun tәrsavandı olmaz, acığı tutub
başımı vurdurar. Birdәn bağırdı: “İtil burdan! Sәnin halvanı çaldırram”, -deyә üstümә
şığıdı. Dedim: “Xan çoxdan itilәrәm, amma darvaza bağlıdır.” Xanın kefi tәzәdәn acildı,
külә-külә Dedi: “Ay gәdә, sәn çox hәllәm-qöllәm adama oxşayırsan, mәndәn dә nә
istәyirsәn, de, verim, tәki çıx get, xatanı mәndәn sov!” Dedim: “Mәni azad elә, özümü
dә Arazdan keçirtdir, öz yurduma qayıdım”. Xan düşündü, sonra razı oldu. Cibimә dә pul
qoyub mәni yola saldı.” (Çәmәnzәminli romanda Kazımın Әrdәbil macәrasını da qәlәmә
alıb.
Çәmәnzәminli

1936-1937-ci

illәrdә

yazdığı

bu

romanda

asanlıqla

Kazımın

sörgüzәştlәri üçün deyәk ki, Şirvanı ya Gәncәni, yaxud İrәvanı seçә bilәrdi. Lakin o,
mәhz Әhәr vә Әrdәbili seçmiş, Әhәrdә xanın mәhz Cavanşir elindәn, yәni Qarabağdan
olmasını vurğulamış, Kazımı mәhz Araz çayından keçirib “öz yurduna”, Qarabağa
qaytarmışdır.
Bununla o, gәnc nәslimizә xitabәn sanki demәk istәmişdir: bil vә unutma, Әhәr
Vәtәndir, Azәrbaycandır; Әrdәbil Vәtәndir, Azәrbaycandır. Azәrbaycan “yekvücud bir
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mәmlәkәtdir”. Burada hәm dә Çәmәnzәminlinin özünün Azәrbaycanı vahid, bölünmәz,
bütöv görmәk arzusu vә hәsrәti ifadә olunmuşdur.
Hәr bir düşünәn azәrbaycanlı bu hәsrәtlә yaşayır. Vә hәrә bir cür hәmin hәsrәti
büruzә verir, ifadә edir. Sәciyyәvi saydığım iki misal.
Birinci. Azәrbaycanda ikinci radiostansiya tәşkil edilәndә, o, Araz adlandırılmışdır.
Kür deyil, Abşeron deyil, Xәzәr deyil, Kәpәz deyil vә s, mәhz Araz!
Bu, tәsadüfimi olmuşdu? Әsla yox!
Radiokomitәnin o zamankı sәdri Teymur Әliyev yeni radiostansiyanı Araz
adlandırmaq tәklifini vermişdi. Әnvәr Әlibәyli vә digәr mәslәkdaşları bu tәklifi qızğın
müdafiә etmişdilәr.
Lakin Sov.İKP MK-nın Zaqafqaziya bürosu var idi. Şahidlәrin demәsinә görә,
Zaqafqaziya bürosu Araz adına qәti etiraz bildirmişdi. Lakin nәticә etibarı ilә Zaqafqaziya
bürosunun müqavimәti rәf edilmiş vә Araz adı qәbul olunmuşdu.
Teymur Әliyevlәr, Әnvәr Әlibәylilәr radiostansiyamıza Araz adı qoymaqla vәtәndaşlıq
rәşadәti göstәrmişlәr. O zamanlardan bu ad manqurtlaşmamağımızın simvollarından biri
olmuşdur.
O zamanlardan “Danışır Araz radiostansiyası” sözlәri gecә-gündüz Arazın o tayını
bizә, bu tayını cәnublu qardaş-bacılarımıza xatırladır, efirdә bizi birlәşdirir, yaddaşımızı
itilәyir.
İkinci.
1984-cü il. Cәfәr Cәfәrovun ölümünә aydan az qalırmış. Anarla Araz Dadaşzadә
onun yanına gedirlәr. Anar yazır ki, Cәfәr Cәfәrov “qәfildәn soruşdu:
- Saat neçәdir?
- Beşin yarısı - dedik.
Gözlәri harasa mәchul bir nöqtәyә zillәndi, dalğın-dalğın:
- Beşin yarısı - deyә tәkrar etdi - Tәbriz qatarının gәlmәsinә bir saat qalıb”.62
Bәlkә dә saysız-hesabsız başqa azәrbaycanlılar da ölüm ayağında Cәfәr Cәfәrov kimi
Tәbrizi düşünә-düşünә, Tәbrizdәn sәda-soraq gözlәyә-gözlәyә, “Tәbriz qatarını” Bakıda
qarşılamaq arzusu ilә gözlәrini yumublar.
Anar yaxşı deyib: “Tәbriz qatarı. Bakıya hәlә gәlmәyib”.
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Nә qәdәr ki, gәlmәyib, Tәbrizi yuxumuzda görәcәyik. Nә qәdәr ki, gәlmәyib
gözümüz yolda, könlümüz sәsdә olacaq!)
Bir hәqiqәti dә qeyd edәk ki, Şimali Azәrbaycan türkü azәrbaycanlı adını Cәnubi
Azәrbaycan türkündәn qabaq qәbul etmişdir. Bu, Şimali Azәrbaycanda milli oyanışla
“ümumәtçilikdәn”, “milliyyәtçiliyә” vә “müsәlmançılıqdan” “türkçülüyә”63 keçidin Cәnuba
nisbәtәn daha erkәn başlanması ilә bağlı idi. Tarixi proses gedişindә ölkәmiz, dövlәtimiz,
xalqımız, ana dilimiz eyni ad - “Azәrbaycan” adı daşıdı. Dövlәtin, ölkәnin, xalqın, onun
ana dilinin eyni adda olması әslindә ümumi haldır. Eyni mәnşәli xalqların (türklәrin,
slavyanların vә i.a) bu vә ya başqa qolunun tәdriclә, slavyanlığı, yaxud türkçülüyü,
müsәlmanlığı itirmәdәn bir millәt kimi formalaşıb öz xüsusi adını daşıması ümumi haldır,
ümumi prosesdir. Ağtürk - göytürk - oğuz vә s. adlarından türk xalqlarının indiki adlarına
gәlәn yol uzun yoldur. Bu haradasa erkәn, haradasa gec baş vermişdir. Deyәk ki,
ölkәnin, xalqın, onun ana dilinin adının eynilәşmәsi özbәklәrdә daha erkәn baş
vermişdir. Osmanlı dövlәti, osmanlı xalqı, osmanlı dili adlarından Türkiyә dövlәti, türk
xalqı, türk dili adlarına keçid isә yaxın zamanların işidir.64 Bizim xalq da müsәlman, türk,
tatar vә s. adlardan Azәrbaycan xalqı adına, ana dilimiz müsәlman, tatar, Azәrbaycan
türkcәsi, Azәrbaycan lәhcәsi adlarından Azәrbaycan dili adına qәdәr böyük tәkamül yolu
keçmişdir.
Araz çayı vә Talış dağları Şimal vә Cәnub azәrbaycanlılarının әlaqәlәrini dayandıra
bilmirdi. Bu vә ya başqa şәkildә gediş-gәliş, müxtәlif formalarda әlaqәlәr davam edirdi.
Әn başlıcası, Şimalla Cәnub arasında mәnәvi körpülәr salamat idi! “Molla Nәsrәddin”in
tirajının (25 min) yarısı “Xorasandan başlamış Tehran, İsfahan vә Tәbrizә kimi Hәmin
şәhәrlәrә, Hәtta kәndlәrә”65 gedirdi. İran hökumәti jurnala qadağan qoyur. Tәbriz milli
әncumanı dәrhal Tehrana teleqrafla qәti etiraz bildirir. Hökumәtin qadağanına
baxmayaraq, “xalq daha fәzlә rәğbәtlә qәzetәsini (jurnalı -T.K.) yapıb oxumaqda davam
edir.”66 Bu, tәsadüfi deyildi. “Molla Nәsrәddin” İran azәrbaycanlılarının әn sevimli,
doğma jurnalı idi. Onun dili onların ana laylası dili idi. Farslaşmayan vә ruslaşmayan dil
idi. Bu dil, Hәm dә 1909-cu ildә M.Ә.Rәsulzadәnin Urmiyadan Bakıya yazdığı kimi,
İranda “beynәlmilәl bir dil” idi, “Onu hәr kәs biliyor”. “Ermәni, kürd, rus, fransız, ingilis,
fars, aysor, alman hamısı türkcә danışar”.67

Tofiq Köçərli

- 24 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

(Bir» rus qaynağı 1914-cü ildә Azәrbaycan dilini “Zaqafqaziyanın beynәlxalq dili”68
adlandırmışdı.
Keçәn әsrin 70-ci illәrindә Cәnubi Dağıstanda olmuş Bekkerin yazdığını da gәtirәk:
“Türk-Azәrbaycan lәhcәsi (mәtndә: .... törko-aderbeydjanskoe nareçie” -T.K.) tәdriclә
tat lәhcәsini sıxışdırıb aradan çıxardır, türk-Azәrbaycan lәhcәsi dağlılara nüfuz etmişdir,
onlar hәvәslә bu lәhcәni öyrәnirlәr, çünki bu lәhcә Dәrbәndin vә hәmhüdud Zaqafqaziya
müsәlman әyalәtlәrinin sakinlәri ilә әlaqә saxlamaq üçün vacibdir, dağlılar da öz
aralarında çox vaxt bu lәhcәdә danışırlar... Türk-Azbrbaycan lәhcәsi hәtta dağlıların bir
sıra dillәrinә әhәmiyyәtli tәsir etmişdir ... Azәrbaycan tatarları Başli çayına qәdәr olan
әrazidә yaşayırlar”).69
1909-cu ildә Rәştdә Azәrbaycan dilindә Soltan Mәcid Qәnizadәnin “Dursunәli vә
Ballıbadı” tamaşası göstәrilirdi...70
Rusiya-İran sәrhәdlәri xalqımızın mәnәvi-mәdәni bütövlüyünü sarsıda bilmәmişdi!
(1989-cu ilin noyabrında Danimarkaya getmişdik. Orada Qarabağ adlı 22 yaşlı cavan
bir oğlanla görüşdük. Mәlum oldu ki, o Cәnubi Azәrbaycandandır. Ulu babası
Qarabağlıdır. Bәlkә dә XIX әsrin әvvәllәrindә Qarabağdan Cәnubi Azәrbaycana
köçәnlәrdәndir. Nәsillәr dәyişmiş, lakin ailәdә Qarabağ hәsrәti Dәyişmәyib, Qarabağ
yaddan çıxmayıbmış. Elә ailәnin Qarabağ nostalgiyası da hәmin oğlanın adını Qarabağ
qoyubmuş! Görünür, valideynlәri, qohum-әqrәbaları daim bu adla “Külli Qarabağın abihәyatı”nı, abi-havasını yada salırlarmış. Qarabağı görmәyәn bu oğlan da (Qarabağ) Bakı,
Gәncә, Şuşa hәsrәti ilә yaşayırdı. O, bizә dedi ki, Bakı bütün azәrbaycanlıların
Mәkkәsidir. Azәrbaycan Cümhuriyyәti bütün dünya azәrbaycanlılarının tarixi Vәtәnidir.
Biz Qarabağla görüşdüyümüz günlәr Berlin divarlarının dağıldığı günlәr idi. Hәr gün
Danimarka televiziyası bu barәdә Berlindәn birbaşa reportajlar verirdi. Qarabağ bizdәn
soruşdu: “Bәs Azәrbaycan-Azәrbaycan divarları nә zaman dağılacaqdır ?”
Yәqin, vaxtı ilә Cәnubi Azәrbaycana köçmәyә mәcbur olmuş hәr bir Şimal
azәrbaycanlısı, hәr bir qarabağlı, onun hәr bir varisi güzәranının necәliyindәn asılı
olmayaraq İran şahı Fәtәli şaha әrә verilmiş Ağa bәyim ağanın (Qarabağ xanı İbrahim
Xәlil xanın qızı):
Mәn aşiqәm Qarabağ,
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Şәki, Şirvan, Qarabağ.
Tehran cәnnәtә dönsә,
Yaddan çıxmaz Qarabağ!
- bayatısı ilә, digәr belә bayatılarla Qarabağı, Şuşanı qәlbindә daim yaşadırmış.
Qarabağ xanlığının tarixini gözәl bilәn vә bu haqda “Qan içindә” adlı tarixi roman
yaradan Y.V.Çәmәnzәminli hәmin romanda yazmışdır ki, Fәtәli şah bu bayatını eşidib,
“Ağabәyimdәn incimişdi dә. Ağabәyim isә onun fikrini yayındırmaq üçün demişdi:
- Mәn elә yazmamışdım. Mәn yazmışdım ki, “Tehran cәnnәtә döndü, yaddan çıxdı
Qarabağ!”).71
Belә bir cәhәt dә qeyd olunmalıdır ki, Azәrbaycan iki hissәyә parçalandıqdan sonra
şimali Azәrbaycan yazıçı, şair vә publisistlәrinin әsәrlәrinin coğrafiyası bütün Azәrbaycan
olmuşdur. Mösәlәn, M.F.Axundovun “hekayәti-Müsyo Jordan hәkimi-nәbatat vә dәrviş
Mәstәli şah-Cadukini mәşhur” komediyasında hadisәlәr “Qarabağ vilayәtindә ... keçmiş
Tәklә-Muğanlının

qışlağında”,

“Mürafiyyә

vәkil-lörinin

hekayәti

(şәhri-Tәbrizdә)”

komediyasında isә hadisәlәr Tәbrizdә baş verir. Ümumiyyәtlә XIX әsrdә vә XX әsrin
әvvәllәrindә

Şimali

Azәrbaycanda

elә

bir

qәlәm

sahibi

tapmazsan

ki,

onun

yaradıcılığında Cәnubi Azәrbaycan mövzusu aparıcı, bәzәn dә üstün yer tutmamış olsun.
Bu, tamamilә tәbii idi... Azәrbaycan parçalanmış olsa da, mәnәn bir idi, bütöv idi.
Cәnubun dәrdi vә problemlәri Şimal üçün, Şimalınki Cәnub üçün doğma idi.
Demәk istәyirәm ki, 1918-çi ildә “Azәrbaycan” adlı dövlәt tәşkil edilәrkәn “tamamilә
başqa xalqın” adını, başqa ölkәnin adını götürmәklә yox, әsla yox, hәmin dövlәt
yaranandan hәlә çox-çox qabaq “Azәrbaycan” adlanan ölkәnin adı ilә milli dövlәtimiz
adlandırılmışdır. Xülasә, C.Stupişin, “Azәrbaycan” adı üçün müstәqil Azәrbaycan
Cümhuriyyәtini 1918-ci il mayın 28-dә tәsis edәnlәri yox, uzaq keçmişi, tarixi “ittiham”
edin. İmperator I Aleksandrı, Sisianovu vә b. damğalayın. Rusiyada “Azәrbaycan”
anlayışının bir növ qadağa altında olmasına baxmayaraq “düzü düz, әyrini-әyri” deyib
Azәrbaycanı Azәrbaycan adlandıran Rusiya qafqazşünaslarını tәlin edin. 1917-ci il
dekabrın 9-da “Бакинский Рабочий” qәzetindә “rus әsgәri Gürcüstanın, Ermәnistanın,
Azәrbaycanın muxtariyyәti әleyhinә deyildir” yazan S.Q.Şaumyana “Azәrbaycan” sözünü

Tofiq Köçərli

- 26 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

işlәtdiyi üçün lәnәt oxuyun. Öz işinizdir. Muxtariyyәt mәsәlәsindә Şaumyanı tamamilә
qeyri-sәmimilik göstәrmәsi üçün dә tәlin edә bilәrsiz. Bu da öz işinizdir.
İstәrdim. Stupişinlәr Veliçkonun adı çәkilәn kitabından götürdüyümüz aşağıdakı
parçaya nәzәr yetirsinlәr. Veliçko yazmışdır:
“ ... Azәrbaycan tatarları başqa mәsәlәdir: onlar çoxdurlar vә onlar әhәmiyyәtli vә
bir çox cәhәtdәn qiymәtli elementdir. Bu elementә yaxından diqqәtlә yanaşmaq zәruridir
...
Şәrqi Zaqafqaziya әsrlәr boyu İran malikanәsi hesab edilmişdir, müstәsna hallarda
hәqiqәtәn dә belә olmuşdur. Adәtәn isә Şәrqi Zaqafqaziya xırda xanlıqlara (Gәncә,
İrәvan, Talış, Şәki vә i.a.) bölünmüşdür. Bu xanlıqların İran hökumәti tәrәfindәn tәyin
edilәn hakimlәri sonra öz inzibati sәlahiyyәtlәrini varislәrinә vermәyә vә nәhayәt,
İrandan ayrılıb müstәqillik әldә etmәyә nail olmuşdular.
... Azәrbaycanlıları tatarlar adlandırırlar, lakin bu qәti düz deyil ... Әsas mәnşәylәrinә
görә azәrbaycanlılar türklәrdir, turanlılardır, qәdim oğuzların, sәlcuqların, müasir
türklәrin qan qohumlarıdır. Azәrbaycan İrana bu ölkәnin әn böyük sülalәlәrindәn birini
vermişdir. Hәmin sülalәnin hökmranlığı zamanı bu dövlәtdә elmlәr, incәsәnәt, әkinçilik
vә hәrbi iş çiçәklәnmişdir. Alp Arslanın adı Asiyanın bu hissәsindә indiyә qәdәr yaddan
çıxmamışdır. (Sәlcuq dövlәtinin banisi Toğrul bәy olmuşdur, onun ölümündәn sonra,
1063-çü ildә Alp Arslan hakimiyyәtә keçmişdir - T.K.)
Peterburqun kosmopotilizmlә hopmuş saraylarında heç kimin tayfa mәnşәyi
haqqında mәsәlә qaldırmamaq tәlәb olunur. Lakin Qafqazda vә ümumiyyәtlә bütün
ölkәlәrdә ... insanların fәaliyyәtini nәinki bu gün, hәm dә keçmiş idarә edir, insanlarda
әcdadların qanı danışır” (kursiv Veliçkonundur - T.K.). Azәrbaycanlıların qanı şәksiz
nәcibdir, onlar anadangәlmә rәhmdil, mәrd, alicәnabdırlar, әqli vә әxlaqi inkişafa
qadirdirlәr”.72
Veliçko

Azәrbaycanda

baş

vermiş

tarixi

prosesi,

Azәrbaycan

dövlәtçiliyinin

mәrhәlәlәrini ümumi şәkildә әsasәn düzgün işıqlandırmışdır. Lakin görürük ki, bu gün,
artıq XX әsrin sonunda peşәkar rus tarixçisi Azәrbaycan tarixi mәsәlәlәrindә hәtta
Veliçkodan çox aşağı sәviyyәdә dayanır.
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İstәrdim ki, C.Stupişin, Veliçko xatırladığı dövrdә Sәlcuq dövlәtinin parçalanması ilә
yaranmış vә 1225-ci ilә qәdәr yaşamış Azәrbaycan Atabәylәr dövlәtinin tarixinә maraq
göstәrsin. Qısaca deyәk. Banisi Atabәy Şәmsәddin Eldәgiz olan bu dövlәt zәmanәsinin
böyük dövlәti olmuşdur. Atabәylәr dövrü Azәrbaycanda elmin, әdәbiyyatın qüdrәtli
inkişaf dövrüdür. Tәkcә onu demәk kifayәt edәr ki, mәhz Atabәylәr dövründә Gәncә
şәhәri Azәrbaycana, bütün dünyaya Nizami Gәncәvini bәxş etmişdir. Görkәmli şairә
Mәshәti Gәncәvi mәşhur rübailәrini burada yaratmışdır vә i.a.
Xatırladaq ki, Gәncә şәhәri Sәlcuq canişinlәrinin paytaxtı, sonra isә Azәrbaycan
Atabәylәr dövlәtinin paytaxtlarından biri olmuşdur. 1992-ci ildә Türkiyәdә nәşr olunmuş
bir kitabda deyilir ki, Şәmsәddin Eldәgiz Selcuqların Gәncәdә valisi olarkәn Atabәylәr
dövlәtini yaratmışdır. Dövlәtin ilk paytaxtı da Gәncә şәhәri idi. Sonra Tәbriz paytaxt
olmuşdur.73 Akademik A.Y.Krımskinin fikrincә, Aranın baş şәhәri olan Gәncә az qala XII
әsrin axırınadәk Atabәylәr üçün Tәbrizdәn daha böyük әhәmiyyәtli şәhәr olmuşdur.74
Gәncә şәhәrindә yaşayıb yaradan Nizami Gәncәvi beş mәşhur poemasından birini “Xosrov vә Şirini”i Atabәylәr dövlәti başçısı Mәhәmmәd Cahan Pәhlәvana hәsr etmişdi.
Lakin Z.Bünyadovun yazdığına görә, Cahan Pәhlәvan 1186-cı ildә öldüyü üçün
poemanın mәdhi onun qardaşı atabәy Qızıl Arslanın adına yazılmışdı.75 Abbasqulu Ağa
Bakıxanov (1784-1848) qeyd etmişdir ki, Qızıl Arslan Gәncәdә bir neçә dәfә Nizami
Gәncәvi ilә görüşmüş vә ona dörd kәnd bağışlamışdı. Bakıxanov hәm dә yazmışdı:
Nizami Gәncәvinin “Gәncә şәhәri yaxınlığındakı bәzәdilmiş, parlaq mәqbәrәsi indi dә
durur. Mirzә Adıgözәl Qarabağlı ... indi mәqbәrәni bәrpa edir” .76
“Leyli vә Mәcnun” poemasını isә Nizami Şirvanşahlar dövlәtinin şahı Әhistanın
sifarişi ilә yazmışdı. Paytaxtı Şamaxı şәhәri olan Şirvanşahlar dövlәti (VI-XVI әsrlәr)
Azәrbaycanın әn uzun ömürlü dövlәti olmuşdur. Prof. Sara Aşurbәylinin yazdığı kimi,
Bakı şәhәri XII әsrin axırlarından Şirvanşahların iqamәtgahı, XV әsrdәn isә Şirvanşahlar
dövlәtinin paytaxtı olmuşdur.77
Şamaxıda Azәrbaycanın böyük şairi Әfzәleddin Xaqani (1120-1180) yetişmişdir.
A.Bakıxanov XIV әsr İran tarixçisi Hәmdullah Müstovfi Qәzviniyyә istinad etmәklә
yazmışdır ki, Xaqani vә Fәlәki Şirvani Şirvanşahlar sarayında böyük hörmәti olan şairlәr
ustadı sayılan Әbü Ula Gәncәvidәn dәrs alıblar. (Әbu-Üla qızını Xaqaniyә әrә verir. Fәlәki
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pәrt olur. Çünki qızla o da evlәnmәk istәyirmiş. Bundan xәbәr tutan Әbü-Üla Fәlәkiyә 20
min dirhәm bәxş edir vә deyir ki, “buna 50 türk kәnizi almaq olar ki, onlardan hәr biri
mәnim qızımdan gözәl olar”).78
Hәtta Teymurlәngin Şirvana basqını dövründә Şirvanşahı I İbrahim Şirvan hökmdarı
kimi qaldı.79 XV әsrin әvvәllәrindәn Şirvanşahlar dövlәti yüz ilә yaxın müstәqilliyini
saxlaya bildi.80
Teymurlәngin ölümündәn (1405) sonra paytaxt Tәbriz olmaqla Qaraqoyunlular
dövlәti, sonra isә Ağqoyunlular dövlәti, XVI әsrin әvvәllәrindә Sәfәvilәr dövlәti yarandı.
İstәrdim ki, Stupişinlәr Atabәylәr dövlәti haqqında Z.Bünyadovun, Şirvanşahlar
dövlәti

haqqında,

S.Aşurbәylinin,

Sәfәvilәr

dövlәti

haqqında

O.Әfәndiyevin

monoqrafiyalarını vә digәr kitabları oxusunlar.
Bu halda inanıram, Stupişinlәr Azәrbaycan dövlәti “heç bir şәkildә heç bir zaman
mövcud olmamışdır” kimi sәfehlәmә vә uydurmaçıdıqdan әl çәkәrlәr. Hәr halda saf vә
qәrәzsiz adam belә hәrәkәt edәrdi, qara yaxdığı, böhtan atdığı xalqdan üzr istәyәrdi.
Axı, rıtsarlar, rıtsar mәrdanәliyi tarixçidә dә olmalıdır! Ola bilsin, Stupişin Azәrbaycan
tarixi ilә hәtta az-maz maraqlansa, “hansı torpağın keçmiş Sovet Azәrbaycanı üçün
“әzәli” olması haqqında danışmaq ümumiyyәtlә sadәcә әdәbsizlikdir” demәsindәn dә
xәcalәt çәkәrdi, mәhz özünün әdәbsiz vә abırsız adam olmasını anlayardı.
Hәrçәnd, bilirәm xәcalәt çәkmәk hәr adamın işi deyil. Yalnız saf adam xәcalәtә
qadirdir. Onu da bilirәm ki, siyasi mübarizәdә yalan, böhtan vә uydurma baha qiymәtә
satılır. Xüsusәn dә böyük dövlәtin yüksәk elmi rütbәli Fövqәladә vә Sәlahiyyәtli Sәfirinin
böhtan vә yalanı!
Ona görә dә mәkrli siyasi vә başqa maraq naminә tarixi hәqiqәtlәri yalana qurban
verәnlәrin yalan vә böhtanlarını açıq etiraf etmәlәrinә az inanıram.
Kaş yanılaydım!
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3. II Fәsil
Qarabağ "kiçik Azәrbaycandır". Rusiya çarı "Şuşalı vә Qarabağlı İbrahim xanın vә
onun varislәrinin әyalәtinin bütövlüyünün saxlanmasına öz imperator zәmanәtini verir"
(türk vә rus mәnbәlәrindәn)
Yuxarıda adı çәkilәn İ.Lenski iddia edir ki, XVIII әsrdә “Rusiya Qarabağda tәyinedici
tәsirә malik olmuşdur”. Bunu guya “sәnәdlәr sübut edir”. Hansı sәnәdlәr? Müәllif bir
dәnә dә olsun sәnәd göstәrmir. V.Stupişin isә mәsuliyyәtcәsinә iddia edir ki, “Qarabağ
xanlığı İran әlindәn Rusiya әlinә keçmişdir” vә guya “hәmin zaman Qarabağ xanlığında
heç bir Azәrbaycan yerli-dibli yox idi”, Stupişin dә Lenski kimi heç bir sәnәd, heç bir fakt
gәtirmir.
Orta әsr mәnbәlәrindә “Arran Qarabağı”, “ermәni Qarabağı” yox, mәhz “Arran
(Azәrbaycan) Qarabağı” adlandırılan bu diyar Azәrbaycanın çox böyük bir regionudur.
XVII әsr türk sәyyahı Evliya Çәlәbi yazmışdır:
“Azәrbaycanda üç Qarabağ vardır ki, onların hәr biri behişt gülüstanını, bağını
xatırladır.”81
Biri Naxçıvanın Qarabağlar şәhәridir. E.Çәlәbinin yazdığına görә, burada minlәrlә ev,
qırx mәscid, çoxlu karvansara, hamam vә s. olmuşdur. Orada bağda gәzәrkәn bağban
Çәlәbigili 26 növ armuda qonaq edib. Çәlәbi yazır ki, “mәlәci”, “abbasi”, “ordubadi”
deyilәn armudları yeyәnin ağzında nabat gülabı qәtrәsi әmәlә gәlir... Lәlә oxşar narları
olur. Rәvan düyüsü, plovu, Hәlimaşı lәzzәtli olur. Aşpazları son dәrәcә tәmiz vә hamısı
müsәlmandır”82
Digәri “Azәrbaycanın kiçik şәhәrlәrindәn olan Qarabağ şәhәridir”. Çәlәbinin
yazdığına görә, “Tәbriz әyalәtindә ayrıca sultanlıq” olmuşdur. 3000 evi, 7 cümә mәscidi,
7 hamamı, 3 karvansarası, 600 dükanı var imiş. İldә İran şahına hәdiyyә olaraq 100
dәvә yükü “ordubadi” , “mәlәci”, “abbasi” növ armud qurusu, albuxara, әrik, heyva,
әncir, quru üzüm, digәr meyvә qurusu verәrmiş.83 Diqqәt edәk: Naxçıvan Qarabağları ilә
Tәbriz Qarabağının armudlarının da adları eyniymiş!
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Üçüncüsü, Şimali Azәrbaycanın Qarabağ әyalәtidir. Bu Qarabağı E.Çәlәbi “kiçik
Azәrbaycan”

84

adlandırmışdır.

Görünür, “üç Qarabağı” qarışıq salmamaq vә fәrqlәndirmәk üçün orta әsr müәlliflәri
әsas Qarabağı “Arran Qarabağı”, yәni, Şimali Azәrbaycan Qarabağı kimi qәlәmә almışlar.
“Qarabağ” sözü iki Azәrbaycan sözündәn - “qara” vә “bağ” sözlәrinin birlәşmәsindәn
yaranmışdır. Bu halda “qara” sözünün “rәng” yox, “böyük” mәnasını ifadә etdiyini
ehtimal edәn mütәxәssislәr zәnnimcә, haqlıdırlar. Görünür, “Qarabağ” Böyük bağ
demәkdir.
Ehtimal ki, diyarın “Qarabağ” adı artıq XIV әsrә qәdәr tam bәrqәrar olubmuş. XIV
әsr qaynaqlarında “Qarabağ” anlayışı artıq diyarın yeganә adı kimi işlәdilmişdir. Hәmin
zamanlardan da Azәrbaycan sez birlәşmәsi “Qarabağ” ermәni, fars, әrәb vә s. dillәrdә
işlәnmiş, nәhayәt bütün dünya dillәrinә, o cümlәdәn rus dilinә daxil olmuşdur. Hәmin
zamanlardan Qarabağın dağlıq hissәsindә mәskunlaşmış ermәnilәr dә yaşadıqları diyarı
azәrbaycancada olduğu kimi, yәni “Qarabağ” adında adlandırmışlar.
Yusif Vәzir Çәmәnzәminli yaxşı deyib: “Hәr sözdә bir tarix yuvası var”. Bu,
“Qarabağ” sözünә bilavasitә aid edilә bilәr. Ermәnilәrin dә, farsların da, bir sözlә
hamının hәlә uzaq keçmişlәrdәn qәbul edib әsrlәr boyu işlәtdiklәri Azәrbaycan sözü
“Qarabağ”, hәtta tәkcә bu söz, Qarabağın mәhz azәrbaycanlıların tarixi vәtәni olması
haqqında etimoloji vә toponomik sәnәddir.
Albaniya dövlәti dövründә Qarabağın dağlıq hissәsi Arsax adlanmışdır. Arsaxın
әhalisi qarqarlardan, hunlardan, utilәrdәn, xәzәrlәrdәn vә basillәrdәn ibarәt idi.85 Antik
mәnbәlәr Arsaxda ermәnilәrin olmasını qeydә almamışdır.
Azәrbaycan mütәxәssislәri hesab edirlәr ki, Arsax I-VI әsrlәrdә alban çarları
Arşakidlәrin, VI-VII әsrlәrdә isә Albaniyanın fars mәnşәli böyük Mehranid knyazlarının
hakimiyyәti altında olmuşdur.86
Ermәni müәlliflәrinin fikrincә, Arsax, 387-ci ilә qәdәr, yәni Ermәnistan Bizans vә İran
arasında bölünәnә qәdәr vә İran ermәni çarlığı lәğv edilәnә qәdәr (428-ci il) Ermәnistan
tәrkibindә olmuşdur.
Bu barәdә kimin, hansı tәrәfin, haqlı olmasına dair qәti fikir söylәmәk imkanım
xaricindәdir. Ancaq hәr halda, oxuduğum antik mәnbәlәr, habelә Kalankatuklunun
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“Albaniya tarixi” әsәri deyilәn dövrdә Arsaxın mәhz Albaniya tәrkibindә olması barәdә
Azәrbaycan mütәxәssislәrinin fikrinә tәrәfdar çıxmağa әsas verir.
Bu da mәlumdur ki, bәzi ermәni müәlliflәri özlәri Arsaxın ermәni vilayәti olmamasını
etiraf ediblәr. N.Adons hәlә 1908-ci ildә yazmışdı: “Arsax hәmişә ermәni tәsiri
dairәsindәn kәnarda olmuşdur”.87
Fәlsәfә doktoru B.İşxanyan ermәnilәrin Zaqafqaziyada mәskunlaşması barәdә daha
qәti fikir söylәmişdir. Onun 1913-cü ildә Berlindә almanca, 1916-cı ildә Peterburqda
rusca çıxmış kitabında oxuyuruq:
“Ermәnilәrin.....hәqiqi vәtәni............Kiçik Asiyadır yәni Rusiya hüdudlarından
kәnardadır vә Zaqafqaziyada bir neçә tәmiz ermәni әyalәtindәn (başlıca olaraq İrәvan
quberniyasında) başqa, Qafqaz әrazisinin müxtәlif hissәlәrinә ermәnilәr yalnız yüzilliklәr
әrzindә sәpәlәniblәr”88 (“Bir neçә tәmiz ermәni әyalәti (başlıca olaraq İrәvan
quberniyasında)”

haqqında

İşxanyanın

fikri

mübahisәlidir.

Azәrbaycan

Elmlәr

Akademiyasının müxbir üzvü İqrar Әliyev ermәni mәnbәlәrinә, İ.M.Dyakonov vә b. ciddi
tәdqiqatçılara istinad edәrәk yazır ki, ermәnilәr indiki Ermәnistan әrazisinin yerli әhalisi
deyil, buraya gәlmә elementdir).89
Müasir ermәni müәlliflәri Adonsun, İşxanyanın, habelә İ.P.Petruşevski vә d. rus
müәlliflәrinin Arsax haqqında fikirlәrini görmәmәzliyә vururlar.
Bir tarixi hәqiqәt dә var: 387-ci ildәn, yaxud, 428-ci ildәn ta 1918-ci ilә qәdәr, yәni
әsrlәr boyu Ermәnistan dövlәti olmamışdır, ermәni xalqı dövlәtçilikdәn mәhrum
olmuşdur. Demәli, IV-V әsrlәrdәn sonra da Arsax, mövcud olmayan Ermәnistan dövlәti
tәrkibindә vә Ermәnistan dövlәti hakimiyyәti altında ola bilmәzdi vә olmamışdır.
Digәr bir danılmaz hәqiqәt dә var: әrәb istilasından sonra Arsax әsrlәr boyu
Azәrbaycanda bir-birini әvәz etmiş müxtәlif müsәlman dövlәtlәrinin -Sacilәr, Salarilәr,
Şәddadilәr, Atabәylәr, Elxanilәr, Qaraqoyunlular, Ağqoyunlular dövlәtlәrinin tәrkibindә
olmuşdur. Doğrudur, 1080-1375-ci illәr әrzindә Kilikiya ermәni çarlığı var idi. Lakin
Türkiyә әrazisindә olan bu ermәni çarlığına Arsaxın heç bir aidiyyatı olmamışdır. Heç bir!
Gәlәk İ.Lenskinin dediyi XVIII әsrә.
Hәmin әsrin әvvәllәrindә, elәcә dә XVI-XVII әsrlәrdә Qarabağ banisi Azәrbaycanın
şair oğlu Şah İsmayıl Xәtai olan qüdrәtli Sәfәvilәr dövlәtinin bәylәrbәyindәn (vilayәt) biri
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olmuşdur. Belә vә bu adda, yәni Qarabağ adında inzibati-әrazi vahidi ilk dәfә idi ki,
yaranmışdı. Qarabağ bәylәrbәyiliyinә Beylәqandan başlamış Borçalıya qәdәr olan
(Borçalı da daxil olmaqla) böyük bir әrazi daxil idi. Bәylәrbәyiliyin mәrkәzi Gәncә şәhәri
idi. Mәrkәzi Gәncәnin adı ilә Qarabağ bәylәrbәyiliyinә Gәncә bәylәrbәyiliyi dә deyiblәr.
Qarabağ bәylәrbәyiliyinin ilk bәylәrbәyi Şahverdi Soltan Ziyad oğlu olmuşdur. Qarabağ
bәylәrbәyiliyi mövcud olduğu bütün dövr әrzindә bәylәrbәyiliyә I Şah Abbasın bәylәrbәyi
tәyin etdiyi Davud xan istisna olmaqla Ziyadoğlular sülalәsi başçılıq etmişdir (axırıncı
Gәncә xanı mәşhur Cavad xan, habelә Azәrbaycan azadlıq hәrәkatının tanınmış
xadimlәri İsmayılxan vә Adilxan Ziyadxanov qardaşları da Ziyadoğlu sülalәsindәndir).
Qarabağ bәylәrbәyiliyi dövründә Qarabağın ermәnilәr yaşayan dağlıq hissәsindә
mәliklik adlanan beş inzibati-әrazi vahidi var idi (Dizaq, Vәrәndә, Xaçın, Çilәbird vә
Külüstan).
Ermәni müәllifi P.Arutunyanın yazdığına görә, Sәfәvilәr dövründә Qarabağın iri
ermәni feodalları “torpaq sahәlәri әldә etmiş” vә “öz әrazi hüdudlarında inzibati
funksiyaları hәyata keçirmәk hüququna malik olmuşdular”. Mәlikliklәr Qarabağ
bәylәrbәyiliyi tәrkibindә olmaqla, bilavasitә Qarabağ bәylәrbәyilәrinә tabe idilәr.
“Mәliklik” çox böyük sәslәnir. Sәnәdlәrlә tanışlıq göstәrir ki, hәlә o zamanlar ermәni
xadimlәri Rusiya rәhbәrliyindә elә tәsәvvür yaratmağa çalışıblar ki, guya hәr bir mәliklik
böyük әyalәtdir, mәliklәr “Qarabağın hakim ermәni knyazlarıdır”. Hәlә 18-ci әsrin
әvvәllәrindә, 1717-ci ildә ermәni xadimlәri Rusiyanın diqqәtini özlәrinә cәlb etmәk üçün
I Pyotra yazmışdılar ki, Qandzasar patriarxının himayәsi altında” doqquz yüz kәnd var vә
bu kәndlәr böyük kәndlәrdir; hәr birindә yüz vә iki yüz, üç yüz, dörd yüz vә daha çox
ailә vardır”.90 Başqa bir mәktubda imperatora yazırdılar ki, Qarabağda ermәnilәrin
“altmış minә qәdәr qoşunu var” Bu, milçәyi fil kimi tәqdim etmәk nümunәsi sayıla bilәr.
(Ümumiyyәtlә ermәni başçıları yalan uydurmaqda adәtkar olmuşdular. 1790-cı ildә
onlar imperator II Yekaterinaya yazmışdılar ki, tәkcә Şamaxı әtrafında 17 min silahlı
ermәni var.91 Halbuki hәtta 1811-ci ildә Şamaxı xanlığında yaşayan 24 min ailәnin yalnız
1500-ü ermәni ailәsi idi.92 Aydındır ki, 1500 ailә, yәni 7500 nәfәr heç bir zaman 17000
әsgәr verә bilmәz). Güman edәk ki, sözügedәn hәr bir kәnddә 300-400 vә daha çox
yox, orta hesabla 150 ailә vә hәr bir ailәdә orta hesabla 5 ailә üzvü var idi. Bu halda
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1717-ci ildә Dağlıq Qarabağda nә az-nә çox 675 min (150x5x900) ermәni yaşamış olar.
Bu, әlbәttә, uydurmanın lap yekәsidir.
Dağlıq Qarabağın ermәni әhalisinin sayı haqqında biz irәlidә xüsusi danışacağıq. Ona
görә 1823-cü ilә aid tәkcә bir fakt gәtirmәklә kifayәtlәnәk. Rusiya hakimiyyәt
orqanlarının hәmin ildә Qarabağda apardıqları kameral sayım materialları әsasında
Azәrbaycan müәlliflәri hesablamışlar ki, 1823-cü ildә Qarabağ әyalәtindә 4366 ermәni
ailәsi vә 15729 azәrbaycanlı ailәsi yaşamışdır.93 Ermәnistan müәlliflәri isә hәmin
materiallara әsaslanaraq Qarabağ әyalәtindә 5107 ermәni ailәsi olmasını göstәrirlәr.
Hәtta ermәni müәlliflәrinә inansaq belә, Qarabağ әyalәtindә 25 min nәfәrdәn
(5107x5) bir az çox ermәni olmuş olar. Özü dә XVIII әsrin әvvәllәrindә deyil, mәhz XIX
әsrin әvvәllәrindә! Әlbәttә, 675 minlә 25 min arasında fәrq azacıq deyildir!
900 kәndә gәldikdә isә o da tam uydurmadır. Rusiya statistikasına görә, XIX әsrin
әvvәllәrindә Qarabağda 113 ermәni kәndi olmuşdur. XIX әsrdә, özü dә beş mәliklik dә
daxil olmaqla bütün Qarabağda! Yәqin XVIII әsrin әvvәllәrindә hәmin kәndlәrin sayı
bundan az olmuşdur. Mütәxәssislәr belә bir cәhәtә diqqәt yetirmişlәr ki, deyilәn
kәndlәrin әksәriyyәtinin adları Azәrbaycan mәnşәlidir.94 XIX әsrin sonlarında rus
tәdqiqatçısı M.A.Skibitski Qarabağ dağlarında 567 yaylaq vә yurd yeri qeydә almışdır.
Mütәxәssislәrin fikrincә, bu 567 addan yalnız bir toponimin rus dilinә, iki toponimin isә
ermәni dilinә aid olmasını ehtimal etmәk olar. Bu yerlәrin o zamankı azәrbaycan mәnşәli
adlarına indi çox az rast gәlәrsәn. Bәzi adları vaxtı ilә xaricdәn Qarabağa köçürülәn
ermәnilәr dәyişmişdilәr. Sovet hakimiyyәti dövründә isә Dağlıq Qarabağın azәrbaycan
mәnşәli toponimlәri kütlәvi surәtdә dәyişdirilәrәk ermәnilәşdirildi.
İstәrdim ki, Stupişinlәr bir düşünsünlәr: bu necә “әzәli” Ermәnistandır ki, bu necә
“ermәni Qarabağı”dır ki, onun adı da, ermәni kәndlәrinin әksәriyyәtinin adı da, coğrafi
adlar da heç bir fәrmansız-nәsiz azәrbaycanca olmuşdur, beş inzibati ermәni vahidi dә
ermәnicә (“naxarar”) deyil, azәrbaycanca (“mәliklik”) adlanmışdır?! Yaxud, bu necә
“ermәni Qarabağı”dır ki, 1823-cü ildә onun әhalisinin yalnız 27,5 faizi ermәni olmuşdur
(әvvәlki dövr vә illәr üçün statistik mәlumat yoxdur). Özü dә o ildә ki, hәmin il
Qarabağda azәrbaycanlıların sayı xeyli azalmışdı! Çarizm 1805-ci ildә verdiyi zәmanәtәQarabağ xanlığının “bütövlüyünün saxlanmasına imperator zәmanәtinә” naxәlәf çıxıb

Tofiq Köçərli

- 34 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

xanlığı 1822-ci ildә lәğv etdikdә axırıncı xan Mehdiqulu xanla birlikdә “böyük miqdarda”
azәrbaycanlılar İrana köçmәyә mәcbur olmuşdular.
Qriboyedov Qarabağdan Mehdiqulu xanla üç min ailәnin köçmәsini qeyd edir. Başqa
bir mәnbәdә Qarabağdan Cәnubi Azәrbaycana 4845 azәrbaycanlı ailәsinin köçmәsi
vurğulanır. Bu rәqәmlәrin hәqiqәtә uyğun olmasını müәyyәnlәşdirmәk hәlә mümkün
olmamışdır. Bununla belә o zaman 3 min, yaxud 4845 ailәnin nә demәk olduğunu
tәsәvvür etmәk üçün onu demәk kifayәt edәr ki, 1823-cü ildә Rusiya statistikasına görә,
Qarabağ әyalәtindә 4 min 366 ermәni ailәsi olmuşdur. Demәli birinci halda az qala
Qarabağın ermәni әhalisi qәdәr, daha dәqiqi, onun 75 faizi qәdәr, ikinci halda Qarabağın
bütün ermәni әhalisindәn çox azәrbaycanlı ailәsi çarizmin siyasәtinin qurbanı olmuş,
doğma torpağını tәrk etmәk mәcburiyyәtindә qalmışdı. Әgәr bu üç-beş min azәrbaycanlı
әhalisi Qarabağdan didәrgin salınmasaydı, 1823-cü ildә Rusiya hakimiyyәt orqanları
Qarabağda 18729 ya da 20574 azәrbaycanlı ailәsi qeydә almış olardılar. Bu halda 4366
ermәni ailәsi Qarabağ әhalisinin 21, 7 faizini deyil, daha az faizini tәşkil etmiş olardı.
Onu da tәkrar edәk ki, Qarabağ ermәnilәri mәnşә etibarı ilә alban tayfalarındandır.
Mütәxәsislәrin fikrincә, әrәb istilası ilә әlaqәdar Albaniyanın xristian әhalisinin әksәriyyәti
islam dinini qәbul etmәklә müsәlmanlaşmış, Albaniyanın vilayәtlәrindәn biri olan Arsaxın
(Dağlıq Qarabağın) alban әhalisi isә xristian dinlәrini saxlamış vә nәticә etibarı ilә ermәni
kilsәsinin tәsiri altında tәdriclә qriqoryanlaşmış, ermәni dilini qәbul etmiş vә
ermәnilәşmişdir.95
Hәlә XII әsrdә Qarabağ albanlarının heç dә hamısı ermәni dilini bilmirdi vә öz alban
dilindә danışırdı. Ziya Bünyadov XII әsrdә yaşamış gәncәli Kirakos Qandzaketsinin belә
bir fikrini gәtirmişdir ki, ermәni dilini yalnız Alban “rәislәrinin” әksәriyyәti bilir vә bu dildә
danışır.96
Dağlıq Qarabağ albanlarının ermәnilәşmәsini bir çox müәlliflәr, o cümlәdәn müasir
ermәni tarixçisi qeyd etmişlәr. Mәsәlәn, Yeremyan Dağlıq Qarabağın “qәdim Albaniyanın
ermәnilәşdirilmiş hissәsi” olmasını vurğulamışdır.97
Lakin Dağlıq Qarabağ әhalisini ermәnilәşdirmә prosesinin nә zaman baş vermәsi
mәsәlәsindә fikir ayrılığı vardır. Hәmin proses Veliçkoya görә, XV-XVI әsrlәrdә olmuş,
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Yeremyana görә VIII әsrin әvvәllәrindә başlamışlar. Z.Bünyadov isә yazır ki, Sünik
vilayәti vә Arsaxın xeyli hissәsi XII әsrin әvvәllәrinә yaxın ermәnilәşdirilmişdir.98
Dağlıq Qarabağ ermәnilәri alban mәnşәli olmalarını tarixi yaddaşlarında uzun
müddәt yaşatmışdır. Onlar, daha dәqiqi utilәr Dağlıq Qarabağdan I Pyotra yazmışdılar:
“Biz aqvanlarıq, milliyyәtçә utilәrik”99 Utilәrin nәsillәri-udinlәr indi dә Azәrbaycanda
(Nicdә vә Oğuzda) yaşayırlar.100 Hәtta 1702-1728-ci illәrdә Alban katolikosu olmuş İsay
hәsәn Cәlalyanın böyük möhüründә bu sözlәr yazılmışdı: “İsaiә, sobornıy Aqvanskiy
patriarx svәtoqo prestola Kanüesarskoqo” (Qandzasar). Әksәr hallarda İsay mәktublarını
“Aqvan ölkәsinin ermәni patriarxı” sifәtilә imzalamışdır. Hәmin katalikosun “Alban
ölkәsinin qısa tarixi” adlı әsәri dә vardır Әsәrdә 1722-ci ildә Dağlıq Qarabağda “Alban
dövlәtinin bәrpa edilmәsi” xәbәr verilir. B„ mәlumatın düzgün olub olmaması mәnә
mәlum deyil. Burada diqqәti cәlb edәn cәhәt odur ki, İsay Hәsәn Cәlalyan mәhz “Alban
dövlәtinin bәrpa edilmәsindәn”101 danışır (İsay Alban çarları Mehranidlәrin nәslindәn
olmuşdur. Onun ulu babası Albaniya çarı Hәsәn Cәlal XIII әsrdә mәşhur Qandzasar
monastırını tikdirmişdi. Monastırın epiqramında monastırın alban patriarxının tәkidi ilә
alban çarı Hәsәn Cәlal tәrәfindәn albanlar üçün tikilmәsi qeyd olunmuşudur. Qandzasar
monastırı 1511-ci ildәn alban katolikosunun iqamәtgahı idi. Nәticә etibarı ilә alban kilsәsi
qriqoryanlaşmış vә çar hökumәtinin 1836-cı il fәrmanı ilә alban katolikosatı lәğv
edilmişdi).102
XVIII әsrin әvvәllәrindә Rusiyanın Azәrbaycanda, o cümlәdәn Qarabağda heç bir
tәsiri yox idi. Lakin bu dövr Rusiyanın qüdrәtinin artması, 1709-cu ildә Poltava
döyüşündә Rusiya qoşunlarının isveçlәri darmadağın etmәsi, imperator I Pyotrun öz
nәzәrini cәnuba, o cümlәdәn Azәrbaycana yönәltdiyi dövr idi. Bunu hiss edәn Dağlıq
Qarabağ katolikosu İsay vә mәliklәr fәallaşdılar vә Rusiyadan “xristian qardaşlarına”
kömәk istәdilәr.
Arqutinskinin 1790-cı ildә II Yekaterinaya yazdığı kimi, “dağılmış Ermәnistanın
Qarabağ hüdudlarında qalmış qüvvәlәri” I Pyotrun “Dәrbәnd, Bakı, Şamaxı vә digәr
әyalәtlәri Rusiya imperiyasına birlәşdirmәsi ilә dirçәldi”.103
Qarabağdan xüsusi emissar - Aşağı Xaçen monastrının baş keşişi vardapet Minas
Peterburqa göndәrildi. Minasın vә ondan әvvәl Peterburqa getmiş İzrael Orinin
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Peterburqda necә işlәmәlәri barәsindә aşağıdakı sәnәd müәyyәn tәsәvvür yaradır.
Hәmin sәnәd belә adlanır: “1712, iyunun 8-i. İzrael Ori adından vardapet, Minasın çara
verdiyi hәdiyyәlәr haqqında”. Hәmin sәnәdә görә I Pyotra 31 adda qiymәtli hәdiyyәlәr
verilmişdi (qızıl vә gümüş bilәrziklәr, Şamaxı ipәk parçası, bir neçә növ İran vә Hind
parçaları, beş xalça, yeddi bәbir dәrisi, iyirmi altı at..., bir pud kofe, fındıq-qoz).104
Bununla kifayәtlәnmәyәn ermәni xadimlәri, mәsәlәn, katolikos İsay I Pyotra yeni
hәdiyyәlәr hazırlamışdılar. 1716-cı il avqustun 13-dә İsay I Pyotra tam açıqlıqla
yazmışdı:
“İzrael Ori mәni Hәştәrxana gәtirmişdi ki, aparıb Siz imperator әlahәzrәtinә tәqdim
etsin, mәn isә özümlә Siz çar әlahәzrәti üçün hәdiyyәlәr götürmüşdüm”, lakin Ori
Hәştәrxanda vәfat etdi, mәn Qarabağa geri qayıtdım.105
Ermәni emissarları I Pyotru İran ilә müharibәyә sövq etmәyә vә belәliklә rus qoşunlarının Azәrbaycanı tutmasına cәhd göstәrirdilәr. Lakin emissarlar birinci dәfә vaxtı düz
seçә bilmәmişdilәr. İsveçlә müharibәnin qızğın çağı idi. Veliçkonun yazdığına görә, I
Pyotr “avantürist İzrael Orinin ... tәlәsinә düşmәdi” vә ermәni nümayәndәlәrinә bildirildi
ki, I Pyotr “hazırda İsveç müharibәsi ilә mәşğuldur”. Belәliklә I Pyotr “özünü avantüraya
cәlb etmәyә qoymadı”.106
Bununla belә ermәni emissarları I Pyotrun qәlbini әlә almağa nail olmuşdular.
Bunun nәticәsi idi ki, I Pyotr, İzrael Orinin sәrәncamına qırx minlik Rusiya qoşunu
vermәyi tapşırmışdı. Lakin “İzrael, hәr bir adama xas olan tәvazökarlıq göstәrib padşaha
dәrin minnәtdarlıq bildirәrәk, hәmin yüksәk lütfdәn imtina etmişdi”.107
Mәsәlә әsla “tәvazökarlıqda” deyildi. Oriyә tәvazökarlıq yad idi. Veliçkonun yazdığı
kimi, Ori fırıldaqçı (“proxodimeü”) vә avanturist idi. Onun mәqsәdi Rusiyanı İranla
bilavasitә geniş miqyaslı müharibәyә, Azәrbaycana bilavasitә qoşun yeritmәyә tәhrik
etmәk idi. Qarabağ ermәnilәri fәallaşaraq I Pyotra dalbadal mәktublar göndәrirdilәr.
Katolikos İsay 1716-cı ilin avqustun 13-dә I Pyotra yazırdı ki, qoşunu Azәrbaycana
yeridәrkәn “bizә qabaqcadan әmr edin, qoşununuzu müşayiәt etmәk üçün öz
adamlarımızı göndәrәk, Sizin qoşunlarınıza münasib keçid yolu göstәrsinlәr”.108
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Başqa bir mәktubda Qarabağ ermәni mәliklәrinin Rusiyaya birlәşmәk istәyi, habelә
“öz güclәri ilә tatarları qırmaq” әzmi ifadә olunurdu. Eyni zamanda mәliklәr “öz güclәri
ilә tatarları qırmaq” üçün I Pyotrdan qoşunla kömәk göstәrmәyi xahiş edirdilәr!
Azәrbaycanı zәbt etmәkdә, Rusiyanın tәsir dairәsini genişlәndirmәkdә xüsusi marağı
olan I Pyotr mәliklәrә hәrtәrәfli kömәk vәd edir, onların separatizminә rәvac verirdi.
I Pyotrun Xәzәryanı vilayәtlәrә yürüşü başladı. 1722-ci ilin iyulunda rus hәrbi
flotiliyası Hacıtәrxandan (Hәştәrxan) Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sahilinә istiqamәt
götürdü. Bu sәfәrdә qarabağlı vardapet Minas da iştirak edirdi.109 Lakin flotiliya müxtәlif
sәbәblәrә görә Bakıya gölә bilmәdi. I Pyotrun başçılığı altında Hәştәrxandan quru yolla
hәrәkәt edәn Rusiya qoşunları avqustun 23-dә Dәrbәndi tutdular. I Pyotrun fikri şәxsәn
Şamaxıya gәlmәk idi vә bu haqda gürcü çarı VI Vaxtanqı xәbәrdar etmişdi.
Ermәni mәliklәrinin tәlәm-tәlәsik tәşkil etdiklәri silahlı dәstәlәr VI Vaxtanqın silahlı
qüvvәlәri ilә birlikdә Şamaxıya getmәli vә orada I Pyotrun qoşunları ilә birlәşmәli idilәr.
Vaxtanqın vә mәliklәrin qüvvәlәri Gәncә yaxınlığında toplaşaraq, 25 gün orada
qaldılar.110 I Pyotrun Şamaxıya gәlmәsini gözlәdilәr.
Lakin I Pyotr tezliklә Dәrbәnd qalasını tәrk edib geri qayıtmalı oldu.
Bununla belә I Pyotr Azәrbaycanı tutmaq planından әl çәkmәdi. Onun göstәrişi ilә
1723-cü ilin iyununda Rusiya hәrbi donanması Hәştәrxandan Bakı istiqamәtindә hәrәkәt
etdi. Donanma general Matyuşkinin komandanlığı altında iyulun 6-da Bakıya çatdı.
Bakı sultanı Mәhәmmәd Hüseyn bәy rus qoşunlarını Bakıya buraxmaq haqqında
Matyuşkinin tәlәbini qәti rәdd etdi vә şәhәr darvazalarını bağlamaq әmri verdi. Lakin
şәhәri müdafiә etmәk mәsәlәsindә birlik yox idi. 700 nәfәr әsgәrdәn ibarәt Bakı
qarnizonunun komandiri yüzbaşı Dәrgahqulu bәy şәhәri tәslim etmәk tәrәfdarı idi. Artıq
rus hәrbi donanmasının Bakıya yan almasından 20 gün keçmişdi. Ancaq Bakı hәlә
tutulmamışdı. Nәhayәt, iyulun 27-dә Matyuşkin Bakı sultanı Mәhәmmәd Hüseyn bәyә
mәktub göndәrәrәk, şәhәri danışıqsız tәslim etmәyi tәlәb etdi. F.M.Әliyevә görә, hәmin
mәktub Bakının hakim qrupları arasında mübarizәdә hәlledici rol oynadı. Matyuşkinin
mәktubuna sultan Mәhәmmәd Hüseyn bәy yox, yüzbaşı Dәrgahqulu bәy vә onun
qardaşı Hacı Әmin cavab verdilәr, Müsbәt cavab. İyulun 28-dә şәhәr heç bir
müqavimәtsiz tәslim edildi.111 Rus komandanlığı Mәhәmmәd Hüseyn bәyi vә onun
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qardaşlarını hәbs edәrәk Hәştәrxana göndәrdi. Oradan isә onlar I Pyotrun şәxsi göstәrişi
ilә Roqaçevskә köçürüldülәr. Lakin bununla iş bitmәdi. Akademik Butkov yazır: 1724-cü
ildә “Bakıda qәsd aşkar edildi. Xәbәr çatdı ki, yüzbaşı Mahmud Dәrgahqulu öz
qızılbaşları ilә Rusiya qarnizonuna hücum etmәk vә rus әsgәrlәrinin hamısını qırmaq
niyyәtindәdir. Bu haqda o, artıq Davud bәylә (Hacı Davud Şamaxı xanı idi - T.K)
yazışmışdır. Davud bәy seçmә qoşunla, tәyin olunmuş gündә Şamaxıdan Bakıya gәlmәli,
yüzbaşı onunla birlәşmәli vә Bakıda bütün xristianlar qılıncdan keçirilmәli idi. Şәhәrdә
kiçik bir qarnizon var idi, düşmәnlәr öz niyyәtlәrini rahatca hәyata keçirә bilәrdilәr, lakin
onların qәsdi vaxtında aşkar olundu: yüzbaşı adlı-sanlı cinayәt yoldaşları ilә Portunun
himayәsinә keçdi, başqaları hәbs olundular, bәzilәri ölümә mәhkum edildi, qalanları ...
Rusiyaya göndәrildi; şәhәr olduqca boşaldı”112 O ki, qaldı Dәrgahqulu bәyә, o, 1727-ci
ildә bağışlandı vә tәzәdәn Bakının sultanı oldu. 1730-cu ildә o, Tәhmasib şah tәrәfinә
keçdi. Sәlim xan Bakının sultanı oldu. İki il-dәn sonra Dәrgahqulu bәy tәzәdәn
bağışlandı vә Bakıya qayıdaraq Maştağada yaşadı.113
Rusiyanın Bakıda hökmranlığı uzun çәkmәdi. 1732-ci ildә Rәştdә Rusiya ilә İran
arasında bağlanan müqavilә әsasında Bakı vә Azәrbaycanın digәr Xәzәryanı vilayәtlәri
tәzәdәn İrana verildi.
Lakin mәtlәbdәn uzaqlaşmayaq.
I Pyotrun Dәrbәnddәn Petroqrada qayıtması vә onun Şamaxıya gәlmәk niyyәtinin
baş tutmaması nәticәsindә VI Vaxtanqın vә ermәni mәliklәrinin I Pyotrla Şamaxıda
birlәşmәk planı puç oldu. Vaxtanq Tiflisә, mәliklәr isә öz yerlәrinә qayıtmağa mәcbur
oldular. İsay yazmışdı: “Ümidlәrimizdә aldanmış bizlәr, hәr birimiz öz yerlәrimizә
qayıtdıq vә çәtinliklә gedilә bilәn dağlarda möhkәmlәndik”.114
1723-cü ildә osmanlılar Tiflisi tutdular. “Ümidlәrindә aldanmış” Qarabağ ermәni
mәliklәri tamamilә tәklәndilәr vә dәrhal yeni sәmt götürdülәr. Bu haqda ermәni müәllifi
P.Arutunyan belә bir sәnәd gәtirir: “Çilәbirddәn Sarkis qızılbaşların, Gülüstandan İsay
osmanlıların tәrәfdarıdır; İsay (Tiflisә) osmanlıların yanına getdi ki, onları (Qarabağa)
gәtirsin. Mәlik Nağının nәvәsi Mәlik Bağır da qızılbaşların tәrәf-darıdır”.115
I Pyotrun Xәzәryanı vilayәtlәrә basqını zamanı Gәncә bәylәrbәyiliyinә tamamilә
etinasızlıq göstәrәn mәliklәr Gәncә ilә әlaqәlәrini bәrpa etmәyә çalışdılar. Onlar
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bildirdilәr ki, “әgәr bundan sonra onlar Gәncә әhalisi vә mülkәdarları, digәr şiәlәr
әleyhinә bunt qaldırsalar vә itaәtsizlik göstәrsәlәr, düşmәnçilik etsәlәr ... hökmdarlar
onların adamları, daşınar vә daşınmaz әmlakı ilә istәdiklәri kimi rәftar edә bilәrlәr”.116
Lakin Qarabağın ermәni mәliklәri iki-üzlülük edirdilәr: onlar Azәrbaycan әleyhinә
gizli fәaliyyәtlәrini davam etdirmәkdә idilәr. I Pyotr isә Petroqraddan onlara ürәk-dirәk
vermәkdә idi. İmperator bәyan edirdi ki, o, Rusiya imperiyasına birlәşdirilmiş İran
torpaqlarını nәzәrdәn keçirmәyә gәlәcәk vә mәliklәr o zaman üçün qüvvәlәrini hazırlamalıdırlar. Hәm dә I Pyotr İrana yaxşı bәlәd olan Lazar adlı ermәnini yanına çağırıb, ona
general rütbәsi verir vә tapşırır ki, Qarabağın bәrpa edilmәsi üçün” Lazarın ixtiyarına 40
minlik qoşun verilsin. Lakin Lazar tәklifdәn imtina edir. Belә olduqda I Pyotr bәyan edir
ki,

“onların

(Qarabağ ermәnilәrinin

-

T.K.)

xilas

edilmәsi

üçün şәxsәn özü

gedәcәkdir”.117
Çar hökumәti özünün bir agentini - İvan Karapet adlı bir ermәnini Azәrbaycana
göndәrәrәk, ona başqa göstәrişlәrlә yanaşı tapşırmışdı ki, patriarx İsay Hәsәn Cәlalyanı
Qarabağ ermәnilәrini Xәzәryanı vilayәtlәrә köçürmәyә sövq etsin.118
Görünür, İvan Karapetin sәyi ilә 1724-cü ilin axırlarında ermәni mәliklәri I Pyotra
mәktub yazıb “әl tutmaq vә yaxud heç olmasa onlara köçmәk üçün Xәzәr dәnizi
sahillәrindә yer bağışlamaq” haqqında xahiş etdilәr. Әgәr köçmәk üçün yer ayrılarsa,
“Qarabağ ölkәsindәn xalqla birlikdә tәhlükәsiz getmәyi” tәmin etmәk üçün qoşun
göndәrmәk dә xahiş olunurdu.119
İmperator hәmin müraciәtә dәrhal münasibәt bildirdi. 1724-cü il noyabrın 10-da I
Pyotr artıq ölüm ayağında ikәn ermәni nümayәndәlәrini şәxsәn qәbul etdi vә Onların
özlәri ilә Dәrbәndә general Kropotova fәrman göndәrdi.120 Görünür, onlar Qarabağ vә
Qafan ermәnilәrinin nümayәndәlәri keşiş Antoniy vә Kovxa Çәlәbi imişlәr. Onlara verilәn
rәsmi sәnәddә deyilirdi ki, Rusiya Osmanlı imperiyası ilә müqavilә imzaladığına görә,
ermәnilәrә açıq kömәk edә bilmәz. Ona görә ermәnilәrә Xәzәryanı rayonlara (Gilan,
Mazandaran, Bakı, Dәrbәnd vә s.) köçmәk tәklif olunurdu.121 Kropotova tapşırılırdı ki,
Qarabağ ermәnilәrinә köçmәk üçün Xәzәr sahilinin Dәrbәnd rayonunda yer ayırsın,
“onlara hәr cür әl tutsun, onları möhkәm qorusun , onlarla elә rәftar etsin ki, onlardan
heç bir şikayәt olmasın; artıq ermәni xalqını xüsusi imperator rәhminә vә proteksiyasına
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qәbul etmişik.”122 Hәmçinin generala, fәrmanı gәtirәn ermәni deputatlarını gәlәn kimi
dәrhal dәniz ya quru yolla Qarabağa yola salmaq tapşırığı verilmişdi.123
Hәmin gün I Pyotr Bakıya general Mat-yuşkinә vә briqadir Levaşevә dә bir fәrman
imzalamışdı:
“Bütün vasitәlәrlә ermәnilәri vә başqa xristianları Rusiya qoşunlarının tutduqları İran
vilayәtlәrinә: Gilan, Mazandaran, Bakı, Dәrbәnd vә digәr әlverişli yerlәrә köçmәyә
çağırmaq lazımdır, onları nәvazişlә qәbul etmәk, lütfkarlıqla saxlayıb qorumaq, onlara
yaxşı yerlәrdә әlverişli torpaq ayırmaq, şәhәr vә kәndlәrdә boş olan evlәri vә
avadanlıqları

onlara

vermәk

lazımdır.

Düşmәnçilik

edәn,

yaxud

şübhәlәnilәn

müsәlmanları qovub rәdd edin (müsәlmanları qovub rәdd edin!-T.K.), onların yerlәrini
xristianlar tutsun”.124 Akademik Butkovun verdiyi mәlumata görә, Matyuşkinә göndәrilәn
fәrmanı 1725-ci il fevralın 11-dә xarici işlәr kollegiyası, 1726-cı il fevralın 22-dә isә
imperator I Yekaterina tәsdiqlәmişdir.125
Ermәnilәri müsәlman ölkәlәrinә köçürmәk I Pyotrun vә ondan sonra gәlәnlәrin
strateji xәtti idi.1724-cü ilin sentyabrında İstanbula göndәrilәn general Rumyansevә belә
bir tapşırıq verilmişdi: “nә qәdәr mümkündürsә ermәnilәri Gilana vә oradakı (İran) digәr
yerlәrimizә köçmәyә tәhrik etmәk, әgәr onlar çox olsalar, farslar başqa yerlәrә
köçürülәcәklәr vә farslardan tәmizlәnmiş yerlәr onlara, ermәnilәrә verilәcәkdir.”126
Göründüyü kimi, I Pyotr Dağlıq Qarabağ ermәnilәrinә Dәrbәnd rayonunda yer
ayırmaq haqqında rәsmi fәrman vermişdi. Lakin mәliklәr bu şansdan istifadә etmәdilәr.
1725-ci il iyulun 25-dә (artıq yanvar ayında I Pyotr rәhmәtә getmişdi) onlar Peterburqa
mәktub göndәrәrәk, “Xәzәr dәnizi sahilinә yaşamağa keçmәk haqqında” fәrmanı
aldıqlarını tәsdiq etdilәr. Bununla birlikdә Dağlıq Qarabağdan keçmәkdәn imtina olundu.
Buna mәliklәr belә bәhanә gәtirdilәr: “indi yaşadığı yerlәr -Gәncә, Qarabağ, Qafan,
Sisyan vә b. möhkәm vә böyük әyalәtlәrdir” vә “әgәr onlar öz möhkәm yerlәrindәn
çıxsalar, әtrafdakı düşmәn türklәr vә farslar onları tamamilә viran edә bilәrlәr”. Buna
görә dә onların “әlahәzrәt imperatorun әyalәtlәrinә yaşamağa keçmәlәri mümkün deyil,
hәrçәnd onlar әlahәzrәtin fәrmanına hәvәslә vә böyük arzu ilә әmәl etmәyә şad
olardılar.127
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Bunun ardınca İvan Karapet mәktubla Petroqrada bildirdi ki, “keçmәk üçün
ermәnilәrә torpaq ayrılması” haqqında “xahiş әhalinin arzularına uyğun olmamışdır”.128
Ezov, İ.Karapetin mәktubunun mәtnini ermәnicә çap etdirmişdir. Mәn dә onu tәrcümә
etdirmәk әziyyәtinә qatlaşmadım, çünki mәktubun rusca verilmiş adı onun mәzmununu
açır. Ad belәdir: “Письмо Ивана Карапета о том, что, ходатайство

священника

Антония I Ковги Челеби об отводе армянам земель для поселения, не
соответствовало желаниям, послашего их населения” (naşirin belә bir qeydi var ki,
Karapetin mәktubunun tarixi yoxdur, “lakin o mәzmununa görә әvvәlki mәktubla
(yuxarıda gәtirilәn 25 iyul tarixli mәktubla - T.K.) bilavasitә bağlıdır”).129
Karapetin mәktubunda diqqәti cәlb edәn cәhәt odur ki, Qarabağdan köçmәk
haqqında xahişlәr әhalidәn xәlvәt edilmişdi. Dağlıq Qarabağ ermәnilәri gündәlik
qayğılarla yaşadıqlarından harasa köçmәyi ağla belә gәtirmirdilәr.
Mәliklәr Qarabağdan Rusiyaya keçmәyi özlәri xahiş etmişdilәr. Onlar özlәri dә
köçmәkdәn imtina etdilәr. Yaşadıqları yerlәrin doğmalılığı, “әzәli ermәni әrazisi” olması,
o yerlәrә bağlılıq dilә belә gәtirilmirdi. Köçmәkdәn imtina “tәhlükәsizlik” vә yaşadıq-ları
yerlәrin “möhkәm vә böyük әyalәtlәr” olması mülahizәlәri ilә әsaslandırılırdı.
Mәliklәr köçmәk mәsәlәsini qaldırmaqla әsla köçmәk niyyәtindә olmamışdılar.
Onların fikri-zikri Rusiyanın diqqәtini özlәrinә cәlb etmәk, Rusiyanı Azәrbaycanın işğalını
sürәtlәndirmәyә tәhrik etmәk vә belәliklә regionda siyasi vә iqtisadi imtiyazlar
qazanmaq idi. 1727-ci ildә ermәni xadimlәri Dәrbәnd rayonuna köçmәk mәsәlәsini
tәzәdәn qaldırmışdılar. Onlar hәmin ilin aprelindә Dәr-bәndә, Xәzәryanı vilayәtlәrdә rus
qoşunlarının komandanı Dolqorukovun yanına nümayәndәlәr göndәrәrәk, “әbәdi olaraq
imperator hәzrәtlәrinin tәbәәliyindә olacaqlarını” bildirmiş vә xahiş etmişdilәr ki, onlara
keçmәk üçün “imperator hәzrәtlәrinә mәnsub olan vilayәtlәrdә yer verilsin”. Hәmin yer
onlara göstәrildi vә “ermәnilәr o yerlәri görәrәk razı qaldılar; çox gözәl, bәrәkәtli vә
meşәli yerlәrdir, ermәnilәr hәmin yerlәrә köçmәyi arzulayırlar”.
Lakin bu da növbәti kәlәk idi.
Artıq qeyd olunduğu kimi, Rusiya Xәzәryanı vilayәtlәri-Bakını, Dәrbәndi boşaltmağa
vә İrana qaytarmağa mәcbur olmuşdu.
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1736-cı ildә İranda Hakimiyyәtә gәlәn Nadir şah bәylәrbәyilik inzibati-әrazi sistemini
lәğv edәrәk, Tәbriz mәrkәz olmaqla Azәrbaycan vilayәti tәşkil etdi. Vilayәt bütün Cәnubi
vә Şimali Azәrbaycan әrazilәrindәn ibarәt idi. Nadir şah 1747-ci ildә öldürüldükdәn
sonra, Azәrbaycanda xanlıqlar yarandı. İran mәnbәlәrindә bu xanlıqlar elә belә dә
adlanır: “Azәrbaycan xanlıqları”. Azәrbaycan xanlıq-larının tәşkili Azәrbaycan tarixindә
görkәmli bir hadisә idi. Bununla Azәrbaycanda milli dövlәtçilik bәrpa olundu. Yenidәn
istiqlal nәsimi әsmәyә başladı.
Qarabağ bәylәrbәyiliyi әrazisindә iki xanlıq - Qarabağ vә Gәncә xanlıqları tәşkil
olundu (Mәnbәlәrdә Qarabağ xanlığı “Şuşa vә Qarabağ xanlığı” da adlanır). Qarabağ
xanlığının banisi Pәnah Әli Xan idi. Ermәni müәllifi Artemiy Araratski vaxtı ilә itgin
düşmüş doğma anasına istinad etmәklә Pәnah Әli xanı “alicәnab vә әdalәtli insan”
adlandırmışdır (A.Araratski 1796-cı ildә general Zubovu Şamaxı yürüşündә müşayiәt
etmişdi).130
Qarabağ ermәni mәliklәrinin Qarabağ xanlığının yaranmasına münasibәti necә
olmuşdu?
Qarabağda beş ermәni mәlikliyi (rayonu) olması yuxarıda qeyd edilmişdir.
Salnamәçilәrin yekdil fikrinә görә, bu beş mәliklikdәn dördünün mәliklәri yerli
sakinlәr deyildilәr. Dizaq mәliyi Yegan Loridәn qaçıb gәlmişdi. Vәrәndә mәliyinin
(Şahnәzәr) әsli Göyçә mahalından, Çilәbird mәliyinin (Allahqulu) әsli Mәcavizdәn,
Talışınkı (Usub) Şirvandan idi. Yalnız Xaçın mәliklәri (Mirzә, oğlu Allahverdi vә nәvәsi
Qәhrәman) Qarabağlı idilәr, Mirzә Adıgözәl bәyin yazdığı kimi, “Cәlalyan övladları”
idilör.131 (XIII әsr Albaniya çarı)
Nadir şah İranda hakimiyyәti әlә aldıqdan sonra, senator, akademik P.Q.Butkovun
yazdığı kimi, “ermәnilәri öz diqqәti ilә şәrәfyab etdi, mәliklәrin hәr birini öz malikanәsinә
tәsdiqlәdi vә onları bilavasitә şah әlahәzrәtinә tabe etdi”132 Belәliklә, mәliklәr Qarabağ
bәylәrbәyiliyi tәrkibindәn vә tabeçiliyindәn çıxardıldı. Heç bir çәrçivәyә vә mәntiqә
sığmayan bu vә digәr buna oxşar addımlarla Nadir şah nüfuzlu vә böyük sülalә olan
Ziyadoğluları - Qarabağ bәylәrbәyilәrini sarsıtmaq istәyirdi. Bәhanә isә bu idi ki,
Ziyadoğlular Nadir xanın İran şahı taxtında olmasına etiraz etmişdilәr (Ziyadoğlular
istәyirdilәr ki, Sәfәvilәr sülalәsinin nümayәndәsi şah olsun).
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Nadir şahın şirnikdirdiyi vә әl-qol açdırdığı ermәni mәliklәri Qarabağ xanlığının
yaranmasını birmәnalı qarşılamadılar. Vәrәnd mәliyi dәrhal Pәnah Әli xanın hakimiyyәtini
qәbul etdi. Qalan mәliklәr dә nәticә etibarı ilә Qarabağ xanına tabe oldular. Qarabağ
mәliklәrinin bilavasitә İran şahına tabe olmaları kimi qeyri-tәbii siyasi vә hüquqi
vәziyyәtә son qoyuldu.
Bunu amerika professoru R.Ovanesyan da etiraf edir. O yazır ki, Dağlıq Qarabağı
“bir vaxt Qarabağ xanları idarә etmişdilәr. Mәdәni cәhәtdәn Qarabağ şöhrәtli
Azәrbaycan yazıçılarının vә musiqiçilәrinin vәtәni olmuşdur”. Başqa ermәni müәlliflәri bu
haqda da susurlar.
Әksәr mәliklәr “itaәt halqasını qulaqlarına taxıb, sәdaqәt xәlәtini çiyin” lәrinә”133
salsalar da, naxәlәf adamlarıydı.
Onlar Qarabağ xanlığının ilk günlәrindәn xanlıq әleyhinә tәxribata başlamış, Pәnah
Әli xana xain çıxmışdılar. Mәhz onlar Şәki hökmdarı Çәlәbi xanı Pәnah Әli xanla
mübarizәyә tәhrik etmişdilәr. Çәlәbi xana mәxfi mәktub göndәrәrәk yazmışdılar ki,
Qarabağda “Pәnah xan taxta çıxmış, qala (Bayat qalası -T.K) vә sәngәr tikdirmişdir.
Әgәr vәdindә bir qәdәr tәxir edilsә, sonra onun qarşısında durmaq mümkün
olmayacaqdır”.134
Çәlәbi xan bu kәlәyә uyur vә Qarabağ xanlığının ilk paytaxtı Bayat qalasına qoşun
yeridir. Lakin Çәlәbi xan mәğlub olur. Mirzә Camal Qarabağinin yazdığına görә, geri
qayıtmağa mәcbur olan Çәlәbi xan etiraf edir: “Pәnah xan bir xan idi. Biz gәldik Onunla
dava elәdik vә bir iş dә görә bilmәdik. Biz indi onu şah edib qayıdırıq”.135 Lakin şeytan
barmağı öz işini görmüşdü. Yenicә yaranmış iki Azәrbaycan xanlığı arasında әdavәt vә
düşmәnçilik toxumu sәpilmişdi. Azәrbaycan xanlıqları arasında belә münasibәtlәr, xarici
qüvvәlәr qarşısında birlәşә bilmәmәlәri, әksinә, biri digәri ilә çәkişmәsi, digәr amillәrlә
birlikdә nәticә etibarı ilә fәlakәtә - Xanlıqlardan bәzilәrinin Rusiya tәrәfindәn işğalına,
digәrlәrinin mәcburiyyәt qarşısında Rusiyanın tәbәәliyini qәbul etmәsinә, nәhayәt,
hamısının öz müstәqilliyini itirmәsinә, Azәrbaycan dövlәtçiliyinin lәğv olunmasına gәtirib
çatdırdı.
Tәdriclә Pәnah Әli xan hakimiyyәtini möhkәmlәndirdi vә genişlәndirdi. Mirzә
Adıgözәl bәyin yazdığına görә, Pәnah Әli xan Meqri vә Güney mahallarını (Bәrgüşada
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qәdәr) Qaradağ hakiminin, Tatef vә Sisyan mahallarını Naxçıvan hakiminin, Zәngәzur vә
Qafan mahallarını Naxçıvan bәylәrbәyinin, Uşacıq kәndindәn Göyçә sәrhәdinә qәdәr
uzanan yerlәri İrәvan hakiminin, Xudafәrin körpüsündәn Kürәk çayına qәdәr olan yerlәri
Gәncә hakiminin әlindәn alıb özünә tabe etdi.136 Qarabağ xanlığı Azәrbaycan xanlıqları
içәrisindә әrazicә әn böyük, güclü vә nüfuzlu xanlıqlardan birinә çevrildi.
Qarabağ xanlığının uğurlu addımları İran Hökumәtinin diqqәtindәn yayınmayırdı.
Nadir şahdan sonra İran Hökmdarı olmuş Adil şahın Azәrbaycan sәrdarı tәyin etdiyi
Әmiraslan xan “Pәnah xanın Qarabağda olan şöhrәt vә istiqlaliyyәtini eşitdikdә, öz adından ona (hәdiyyә olaraq) at, qılınc vә xәlәt göndәrәrәk, onu Adil şaha itaәt etmәyә
dәvәt vә tәşviq etdi”.137 Mirzә Adıgözәl bәyin yazdığına görә, Әmiraslan xan Qarabağa
gәlib Pәnah Әli xanla görüşdü vә ona “sultanlıq vә ... xanlıq mәrhәmәt etdi”.138
Pәnah Әli xan Adil şahın tәbәәliyini qәbul etdi. Adil şah xüsusi fәrmanla ona xan adı
verib, Qarabağın hakimi tәyin etdi. Lakin az sonra Pәnah Әli xan İran itaәtindәn çıxdı vә
digәr Azәrbaycan xanlıqları ilә yanaşı, Veliçkonun düzgün yazdığı kimi, “İrandan ayrılıb
müstәqillik әldә etmәyә”139 nail oldu Bunu hәlә 1830-cu ildә rus generalı K.O.Zubarev
dә qeyd etmişdi. O yazmışdı ki, Pәnah xan Cavanşirli “Qarabağı İrandan asılı olmadan
müstәqil idarә edirdi”140 Qarabağ xanlığının tarixi faktiki olaraq İran asılılığından
qurtarmaq uğrunda mübarizә tarixidir. İranla mübarizәdә Qarabağın istiqlalını qoruyub
saxlamaq uğrunda mübarizә tarixidir.
Azәrbaycan

sәrdarı

Әmiraslan

xan

öldürüldükdәn

sonra

yeni

sәrdar

Mәhәmmәdhәsәn xan Qacar 1751-ci ildә Qarabağa hücum etdi. Lakin sәrdarın qoşunu
döyüşdә mәğlubiyyәtә uğradı. Әhmәd bәy Cavanşirin yazdığına görә, Pәnah Әli xan
hәtta sәrdarı Әrdәbilә qәdәr tәqib etdi vә döyüşlә Әrdәbili tutaraq Dәrgahqulu bәyi
Әrdәbil hakimi qoydu.
Qarabağlıların Mәhәmmәdhәsәn xan Qacara qalib gәlmәsi Pәnah Әli xanın şöhrәtini
daha da artırdı.
Fәtәlixan Әfşar (Nadir şahın tanınmış sәrkәrdәsi olmuşdu) Pәnah Әli xanı
“cilovlamaq” istәdi. O, “Pәnah xanın yanına mahir elçilәr göndәrib onu itaәtә vә ittifaqa
dәvәt etdi. Lakin Pәnah xan belә sәrdarlara itaәt etmәyi haqlı olaraq özü üçün әskiklik
vә ar bilib, elçilәri kobud cavablarla geri qaytardı”.141
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Fәtәlixan Әfşar 1756-cı ildә Qarabağa qoşun yeritdi. Fәtәlixan “7 dәfә fitnә vә fәsadı
göylәrә qaldırdı. Lakin hәr dәfәsindә mәqsәdә çatmadan; külli tәlәfatla geri qayıtdı.
Axırıncı dәfә ulduzlar qәdәr saysız qoşunla gәlib Ballıca çayı ilә Xacә Әlili çayı arasında
olan geniş bir sәhrada düşdü. ... Bu zaman Çilәbörd vә Talış mәliklәri- mәlik Hatәm vә
mәlik Usub da gәlib Fәtәli xanın qoşunları ilә birlәşdilәr ... Axırda o, mәliklәrlә bәrabәr
böyük bir qüvvә ilә hücuma keçdi ... Pәnah xan da müharibә meydanında üz ağardan vә
düşmәni qırmaq üçün ürәklәri lalә tәk dağlı olan Qarabağ qoşunu ilә müdafiәyә
girmişdi. Fәtәlixan gördü ki, arzusunun gözәli varlıq aynasında görünmür. Ciddi-cәhdi ...
zәrәr vә peşmançılıqdan başqa bir şey . vermir. Tәdbirlәr gördü, vasitәçilәr saldı, saziş
vә barışıq binası qoydu ... Pәnah xan da ... onun xahişini qәbul etdi: (onlar) Ağa
körpüsündә görüşәrәk sülh etdilәr. Barışıq әhd vә peymanla mehkәmlәndi”.142
Bәzi mәlumatlara görә, son döyüşdә Fәtәlixanın qoşunundan iki min nәfәr
öldürülmüşdü.
Lakin Fәtәlixan hiylә işlәdәrәk “öz Qızını Pәnahın oğlu İbrahim xana әrә vermәk
bәhanәsi ilә İbrahim xanı ordugaha qonaq çağırdı” vә onu xaincәsinә girov edәrәk İrana
apardı. Bununla әlaqәdar Pәnah Әli xan o zaman İranda mәşhur olan Kәrim xan Zәndlә
ittifaqa girәrәk, Fәtәlixandan intiqam almağa başladı. Pәnah Әli xan qoşunu ilә Arazı
keçәrәk Kәrim xanla birlәşdi. Birlәşmiş qüvvәlәr Urmiya qalasına - Fәtәlixanın üzәrinә
hücuma keçdilәr. Fәtәlixan mәğlub edildi vә sonra edam olundu. İbrahim Xәlil
zindandan buraxıldı vә Qarabağa qayıtdı.143 Lakin Pәnah Әli xan Kәrim xanın hiylәsinin
qurbanı oldu. Kәrim xan onu özü ilә Şiraza apararaq, әslindә әsir etdi. Bir rәvayәtә görә,
o, Şirazda vәfat etmiş, cәnazәsi Ağdama gәtirilib, orada dәfn olunub. Başqa bir rәvayәtә
görә, Pәnah Әli xan Şuşaya qayıtmış vә Şuşada da vәfat etmişdir.
Bu, 1759-cu ildә olmuşdur. O zamandan da ta 1806-cı ilәdәk İbrahim Xәlil xan
Qarabağda hakimlik etmişdir.
Belәliklә Fәtәlixanla müharibәdә dә Pәnah Әli xan Qarabağın müstәqilliyini saxlaya
bilmişdi. Onun oğlu İbrahim Xәlil xan da öz ağıllı vәziri görkәmli şair Molla Pәnah Vaqiflә
birlikdә uzun müddәt Qarabağ xanlığının müstәqilliyini qorumağa nail olmuşdu. Mәsәlәn,
hamı bilir ki, 1795-ci ildә Şuşa hәtta Ağa Mәhәmmәd Qacar üçün alınmaz bir qalaya
çevrilmişdi. Rus hәrbi tarixçisi Potto haqlıdır: “Ağa Mәhәmmәd Şah Qacarın
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basqınlarından Şuşanın qәhrәmancasına müdafiә olunması İbrahim xanın bioqrafiyasının
әlamәtdar sәhifәlәrindәn biridir”.144
M.F.Axundov 1854-cü ildә Şuşaya Qasım bәy Zakirә mәnzum mәktub yazmışdı:
... İndi Qarabağın igidlәrinә,
Kimdir şücaәtdә ola qәrinә?
Yetişәcәk hәr biri düşmәn sәrinә,
De ki, baydaq yıxıb, top alan gәrәk.
Köhlәn at üstündә, qılınc belindә,
Meydana üz qoyub tüfәng әlindә.
Gah sağına xәsmin, gahi solunda,
Çıxarda naleyi-әlaman gәrәk!
Doğmamış Qafqazda analar qorxaq.
Bizә döyüş gәrәk, nә biçin-başaq ...145
Bu misralar tamamilә başqa münasibәtlә vә başqa dövr üçün deyilmişdi. Lakin
qarabağlıların döyüşkәnliyini, qorxmazlığını vә igidliy.ini vәsf edәn bu misraları XVIII
әsrdә Qarabağ xanlığının, Şuşanın qәhrәman müdafiәçilәrinә dә tamamilә aid etmәk
olar.
Bәli, Qarabağ xanlığı İran sәrkәrdәlәri, İran şahları ilә mübarizәdә öz müstәqilliyini
saxlamışdı. Qarabağ xanlığını İran xanlığı hesab edәnlәr, o cümlәdәn Stupişin, tarixi
faktlarla hesablaşmalıdırlar.
Qeyd olunduğu kimi, ermәni mәliklәrindәn ikisi (Hatәm vә Usub) Qarabağ xanlığına
xain çıxmış vә Pәnah Әli xana qarşı Fәtәlixanla birlikdә vuruşmuşdular.
Fәtәlixanın uğursuzluğundan vә edam edilmәsindәn sonra ermәni mәliklәri dәrhal
başqa istiqamәt götürdülәr. Yenidәn Rusiyaya üz tutdular. Rusiya Şimali Qafqazda
möhkәmlәndikcә mәliklәr Qarabağ xanlığı әleyhinә gizli pozuculuq işlәrini güclәndirdilәr.
Bu dәfә onlar Rusiya çarı II Yekaterinaya girişdilәr vә onu öz tәrәflәrinә çәkmәyә nail
oldular. V.L.Veliçkonun yazdığı kimi, “II Yekaterina ermәnilәrә lütfkarlıqda ifrat hәddә
çatmışdı, bu, ola bilsin, onun sarayında hökm sürәn әxlaqsızlıq vә fövqәladә cah-cәlalla
bağlı idi. Tәәccüblü deyil ki, ermәni tacirlәrindәn qiymәtli mallardan “peşkәş” alan saray
әyanları var idi”.146
1780-ci il yanvarın 10-da ermәni xadimlәri sәrkәrdә A.Suvorova xüsusi mәktubla
bildirdilәr ki, “Ermәnistan artıq bir neçә әsrdir öz hökmdarını vә idarәçiliyini itirmişdir” vә
“öz millәtindәn hansısa bir başçı olarsa Ermәnistan çox asanlıqla bәrpa edilә bilәr”. Bu
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mәqsәdlә tәklif olunurdu ki, “xalqın iradәsi ilә yaxud imperatorun icazәsi ilә millәtdәn bir
başçı seçilsin” vә o, “Dәrbәnddә möhkәmlәnә bilsin vә onun Şamaxı vә Gәncәni
tutmasına kömәk edilsin. O zaman, şübhәsiz Qarabağdan vә Sıqnaxdan gәlib onunla
birlәşәrlәr; başçı kifayәt qәdәr qoşun toplayıb asanlıqla İrәvan vә digәr şәhәrlәri
tutar”.147 Hәm dә Suvorova yazırdılar ki, “ermәni xalqı öz hökumәtinin hakimiyyәti
altında olarsa vә öz sәrhәdlәrini bir qәdәr genişlәndirәrsә”, hәmişә 15-20 minlik qoşun,
vә Türkiyә ya İranla müharibә olduqda isә 60 min vә daha çox qoşun saxlaya bilәr.
Mәqsәd olduqca sadә vә aydın idi. Rusiyanı Zaqafqaziyaya hücuma tәhrik etmәk,
Rusiyanın, mәhz Rusiyanın әli ilә Şamaxı vә Gәncәni tutmaq, İrәvanı tutmaq,
Ermәnistan dövlәti yaratmaq. 1790-cı il yanvarın 23-dә hәrbi kömәk haqqında şәxsәn II
Yekaterinaya müraciәt olundu: “Barbarları devirmәk üçün qoşunla, az miqdarda da olsa
qoşunla kömәk edilsin, zira Rusiya qoşunu tәkcә öz zәhmli adı ilә farsların qüvvәlәrinә
üstün gәlәr vә Şuşa xanının hökmranlığını devirә bilәr”.148
Bu müraciәtlәrә II Yekaterinanın konkret olaraq necә münasibәt bәslәmәsi mәnә
mәlum deyil. Mәlum olan odur ki, Qafqaz xәttindә baş komandan P.S.Potyomkin
Qarabağ mәliklәrinin müraciәtinә cavab olaraq, onlara II Yekaterinanın mәrhәmәt
göstәrdiyini vә onları “tatar zülmündәn xilas etmәk” haqqında әmr aldığını xәbәr vermiş
vә onları “hazır olmağa” çağırmışdı.149
Mәliklәr dәrhal “hazır olduqlarını” P.S.Potyomkinә çatdırdılar vә “Rusiya qoşunlarının onların sәrhәdlәrinә yeridilmәsini” xahiş etdilәr. Potyomkin dә dәrhal “yüksәk
mәnsәb sahibi olan ermәni әyanı” göndәrilmәsini istәdi. Mәliklәr cavab verdilәr: “Xan
(İbrahim Xәlil xan-T.K.) .qarşısında öz niyyәtlәrini vaxtından әvvәl açmaq vә mütlәq
mәhv edilmәk tәhlükәsinә görә bunu edә bilmәzlәr”.150 Bu, Arqutinskinin etirafıdır.
Maraqlıdır

ki,

imperatora

vә

P.S.Potyomkinә

mәktublarında

“Şuşa

xanının

hökmranlığını devirmәk” әzmi ilә qürrәlәnәn mәliklәr bu halda Potyomkinin çox da çәtin
vә böyük olmayan tәlәbini (“yüksәk mәnsәb sahibi olan ermәni әyanı” göndәrmәk)
yerinә yetirmәyә cәsarәt etmәmişdilәr. Ümumiyyәtlә mәliklәr “özgә әli ilә od tutmaq”
istәyirdilәr.
İbrahim Xәlil xan öz tәbәәlәri olan ermәni katolikosu vә mәliklәrinin satqınlığından
vә bәd әmәllәrindәn xәbәr tutmuşdu. İ.Arqutinskinin yazdığına görә, “Şuşa xanı general
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Potyomkinin tez-tez göndәrdiyi adamlardan, mәliklәrin vә katolikosun hәrәkәtlәrindәn
xәbәrdar olub, onları ifşa etdi vә cәzalandırdı, (ifşa vә cәzalandırdı! - T.K.). İbrahim xan
mәlik Abovu hәbs etdi vә malikanәsini müsadirә etdi. General (Potyomkin -T.K.) xana
mәktub yazaraq, onu mәlik Abovu azad etmәyә vadar etdi”.151 Lakin sonra İbrahim xan
“mәlik Mәclumu (Cәrabert mәliki-T.K.), mәlik Abovu (Gülüstan mәliki - T.K.), mәlik
Bәhtәmi (Dizak mәliki - T.K.) yanına çağıraraq, onları hәbs etdi ... Mәclum vә Abov
(Gürcüstana) qaçdılar”. Xan “mәlik Abovun yerinә başqa adam qoydu. Abovun
malikanәsindәn beş yüz ailә qaçaraq, Gürcüstanla Gәncә arasında olan Şamxorda
yerlәşdi”.
Mәclum vә Abov Gürcüstan çarı II İraklidәn hәrbi kömәk istәdilәr. Qarabağda öz
marağı olan II İrakli knyaz Arabelyanovun komandanlığı altında 4 minlik qoşun ayırdı.
Lakin bu zaman Burnaşovun batalyonu Gürcüstandan tәcili olaraq Rusiyaya qayıtmalı
oldu. Bununla әlaqәdar II İrakli Mәclum vә Abova vәdindәn imtina etdi.152 Arqutinski
yazmışdır ki, Mәclum vә Abovun ataları da - mәlik Adam vә mәlik Usub - qabaqca Pәnah
xan ilә yola getmәmiş vә qaçıb Gürcüstan çarı Teymuraza pәnah aparmışdılar. Sonra
onlar Gәncәyә gәlәrәk Gәncә xanının vasitәçiliyi ilә Pәnah Әli xandan mәrhәmәt
istәmişdilәr. Pәnah Әli xan onları bağışlamış vә “malikanәlәrinә sahib olmaq hüququnu”
saxlamışdı. Adam vә Usub Fәtәlixan Әfşara qoşulub öz Qarabağ xanlığına qarşı
müharibә aparan xainlәr idi. Bu satqınlıq haqqında Arqutinski susmuşdur.
Gürcüstana qaçmış Mәclumla Abovun nә yuvanın quşu olması haqqında V.L.Veliçko
yazmışdır: “Tarix gürcülәrә göstәrdi ki, şpionluğa vә satqınlığa meyli olan insanlara
etibar etmәk olmaz: II İraklinin mәrhәmәt edib fars (oxu: İbrahim Xәlil xan - T.K.)
tәqiblәrindәn gizlәtdiyi (vә әlavә edәk: 4 minlik qoşunla kömәk etmәk istәdiyi - T.K.)
ermәni mәliklәri Abo vә Mәcmun (Abov vә Mәclum - T.K.) fәlakәtli anda farslara
satıldılar vә 1795-ci ildә Tiflisi qarәt edib qana boyayan Ağa Mәhәmmәd xanın qoşununa
bәlәdçilik etdilәr”.153
Ermәni mәliklәri belә adamlar idi. Qarabağ xanlığına qarşı gizli iş aparan satqınların
başçısı vә tәşkilatçısı Qand-zasar katolikosu İoannes Hәsәn Cәlalyan idi. O da ez cәzasını
almışdı, Arqutinskiyә görә, İbrahim Xәlil xan katolikosu zәhәrlәyib öldürmüşdü. Lakin
xanın İoannesi vә mәliklәri darmadağın etmәsinin şahidi Sarkis (İoannesin qardaşı)
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zәhәrlәnmәni tәsdiqlәmir. Gürcüstana qaça bilmiş Sarkis 1804-cü ildә general Sisianova.
yazmışdı ki, İbrahim xan katolikosun vә mәliklәrin knyaz Potyomkinә göndәrdiklәri
mәktubları әlә keçirib “İoannesi öldürdü, mәni isә hәbs etdi”, lakin mәn hәbsdәn qaça
bildim, Gәncәyә, oradan da Gürcüstana gәldim.154
Göründüyü kimi, Qarabağın müstәqilliyinә qәsd edәnlәrә qarşı İbrahim Xәlil xan da
atası Pәnah Әli xan kimi qәti vә amansız olmuşdur. İbrahim Xәlil xan separatçıları xain
çıxdıqlarına vә satqınlıq etdiklәrinә görә layiqincә cәzalandırmışdı. Separatçılar İbrahim
Xәlil xana heç bir formada müqavimәt göstәrmәyә cәhd etmәmişdilәr, çünki onların
bunu öz gücü ilә etmәyә heç bir imkanları yox idi.
“Әlac” yenә çarizmi İbrahim xana qarşı, bütün Azәrbaycana qarşı sövq etdirmәyә
qalmışdı.
Zaqafqaziya ermәnilәrinin dini vә siyasi lideri İ.Arqutinski Qarabağ xanlığı әleyhinә
yeni plan cızdı. O, üç ermәni mәliki adından 1790-cı il yanvarın 23-dә Rusiya imperatoru
II Yekaterinaya mәktub göndәrәrәk, “Şuşa xanının hökmranlığını devirmәk” üçün hәrbi
kömәk istәdi; kömәk mümkün olmasa, Böyük Pyotrun mәrhәmәtli fәrmanı әsasında
onları Dәrbәnd әtrafına köçürüb, “mәskunlaşacaqları yerlәri onlara tәhkim etmәyi,
mәliklәr vә onların xәlәflәrinә tәbәәlәri üzәrindә tam hüquq vermәyi” xahiş etdi.155 Artıq
bu zaman üçün II Yekaterina ermәni kәmәndinә düşmüşdü.
Knyaz Q.A.Potyomkinin II Yekaterinaya mәktubundan (1783) aydın olur ki, II
Yekaterina ermәni mәliklәrinә Qarabağda “xristian dövlәti” yaratmağı vәd edibmiş.
Mәktubda deyilir: “Mәn Şuşalı İbrahim xanı itaәtә yaxınlaşdırmaq haqqında generalporuçik Potyomkinә göstәriş verdim... Әlverişli halda Şuşalı İbrahim xanın ermәni
xalqlarından ibarәt vilayәtini milli idarәyә vermәk vә onun vasitәsi ilә Asiyada xristian
dövlәtini bәrpa etmәk lazımdır. Bu, Siz imperator Hәzrәtlәrinin mәnim vasitәmlә ermәni
mәliklәrinә verdiyiniz vәdlәrә uyğundur”. (Potyomkindә vә gerünür, II Yekaterinada belә
tәsәvvür yaradılıbmış ki, İbrahim xanın vilayәti “ermәni xalqlarından ibarәtdir”). Bu da
maraqlıdır ki, Potyomkin “Bakı vә Dәrbәndi tutub Gilana birlәşdirmәk vә zәbt olunmuş
әrazini Albaniya adlandırmaq” istәyirdi.
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II Yekaterina Azәrbaycanı Rusiyanın tәsir dairәsinә salmağa başladı. 1796-cı ilin
yazında rus qoşunları Azәrbaycana yeridildi. Qısa müddәt әrzindә Rusiya qoşunu Qubanı
vә Bakını tutaraq, Şamaxıya gәldi. V.Zubovun ordugahı Şamaxıda yerlәşdi.
Qarabağ xanı İbrahim Xәlil xan İran tәcavüzündәn, Gәncә xanı Cavad xan isә KartliKaxetiya çarı II İraklinin vә İbrahim Xәlil xanın düşmәnçilik hәrәkәtlәrindәn
ehtiyatlanaraq, öz nümayәndәlәrini, birincisi oğlu Lütfәli bәyi, ikincisi Mәhәmmәd Qulu
bәyi Şamaxıya Zubovun düşәrgәsinә göndәrdilәr vә Rusiya himayәsini qәbul etdiklәrini
bildirdilәr.156 Hadisәlәrin belә cәrәyanı әlbәttә, Zubovu tamamilә tәmin edirdi.
“Harada aş, orada baş” İ.Arqutinski Zubovun düşәrgәsindә peyda oldu vә
Azәrbaycanın işğalını planlaşdırmaqda bilavasitә iştirak etdi. Zubov Gәncәyә general
Rimski-Korsakovun komandanlığı altında qoşun göndәrdi. Hәmin qoşunu Arqutinski
müşayiәt edirdi.157
1796-cı ilin noyabrında II Yekaterina öldükdәn sonra onun oğlu I Pavel Rusiya
imperatoru oldu. Yeni imperator Rusiya qoşunlarını Azәrbaycandan geri çağırdı.
Rusiyanın Azәrbaycanda möhkәmlәnmәsi baş tutmadı. Azәrbaycan xanlıqları, o
cümlәdәn Qarabağ xanlığı әvvәlki statuslarını saxladılar.
Rusiya qoşunlarının Azәrbaycanı tәrk etmәsi Ağa Mәhәmmәd şah Qacarın әl-qolunu
açdı. O, 1797-ci ildә öz qoşunu ilә Qarabağa basqın etdi. Bu dәfә Şah Qacar Şuşa
qalasını tutmağa nail oldu. Lakin İran Şahını Şuşada öz keşikçilәri öldürdülәr. İran
qoşunu Qarabağdan getmәli oldu. Qarabağ xanlığı yenә dә öz statusunu saxladı. İranın
Qarabağa sahib olmaq cәhdlәri tam boşa çıxdı.
Rusiya qoşunlarının Azәrbaycandan getmәsi Arqutinskini vә Qarabağ ermәni
mәliklәrini mәyus etdi. Ancaq onlar öz planlarından әl çәkmәdilәr. Mәqsәdlәrinә çatmaq
üçün ermәni xadimlәri indi dә I Pavelin qәlbini әlә almağa girişdilәr. Bu yolda onlar
hәtta әn alçaq vasitәlәrdәn belә çәkinmәdilәr.
Bir sәnәdә - Rusiya daxili işlәr nazirliyi polisiya departamentinin 1908-ci ildә
hazırladığı hesabata müraciәt edәk. Orada deyilir ki, “özlәrinә şәfqәt qazanmaq üçün
ermәnilәr öz dinlәri ilә dәlәduzluq etdilәr vә özlәrini pravoslav kimi qәlәmә verdilәr.
İmperator Maltiya ordeninin Qrossmeysteri adını vә bununla birlikdә xristianların
müdafiәçisi adını alanda, ermәnilәr deputasiya göndәrәrәk, ondan ermәnilәri öz

Tofiq Köçərli

- 51 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

himayәsinә götürmәyi xahiş etdilәr. 1799-cu ildә hәtta I Pavelә İosif Arqutinskinin tәrtib
etdiyi liturgiya tәqdim olundu. Orada deyilirdi ki, pravoslav Ümumrusiya imperatoruna
vә Avqust evinә ibadәt edilmәlidir. O zamandan Rusiyada ermәnilәri pravoslav kiçik
qardaş hesab etmәyә başladılar. Az qala yüz il belә davam etdi. Bütün bu fırıldaq 1891ci ildә ermәni keşişi Ter-Voskakovun mәhkәmә işinin gedişindә üzә çıxdı...”.158
I Pavel borclu qalmadı vә “pravoslav kiçik qardaşı” ermәnilәrin harayına çatdı. 9
may 1799-cu il tarixli fәrmanı ilә imperator Arqutinskini birinci dәrәcәli Müqәddәs Anna
ordeni İlә tәltif etdi. Әn başlıcası, 1799-cu il 2 iyun tarixli fәrmanla imperator Qarabağ
ermәnilәrinә, o zaman Gürcüstan tәrkibindә olan Qazax torpaqlarını verdi.159 (Nadir şah
Kaxetiya çarı Teymurazın xanımı “Tamaranın xahişi ilә ... әvvәllәr Gәncә xanına mәnsub
olan iki әyalәti - Borçalını vә Kiziki (Qazax -T.K.) Kaxetiya çarına” bağışlamışdı160. Başqa
bir fәrmanla I Pavel Kaxetiya çarına tapşırdı ki, Qarabağ ermәnilәrinin köçürülmәsinә
kömәk etsin, onlara istәdiklәri torpağı versin, onların bütün ehtiyaclarını ödәsin,
qonaqlara layiq asudәlik versin vә i.a.161
Lakin bu dәfә dә mәliklәr Qarabağdan keçmәk şansından istifadә etmәdilәr.
Görünür, Qarabağ mәliklәrinә xüsusi qayğı göstәrәn çarizm dә bu dәfә ermәnilәrin
köçürülmәsindә maraqlı deyildi. Çarizmin hәrbi müdaxilәsi artıq Azәrbaycanın qapısını
taqqıldadırdı. Ermәnilәr Gәncәdә, Qarabağda rus qoşunlarına xidmәt göstәrә bilәrdilәr.
Göstәrdilәr dә!
1801-ci ildә Rusiya Şәrqi Gürcüstanı özünә birlәşdirdi. Sonra Quba, Lәnkәran xanları (1902) vә Bakı xanı (1903) Rusiya tәbәәliyini qәbul etmәyә mәcbur oldular. Növbә
Car-Balakәnә, Gәncә, Qarabağ, İrәvan vә digәr Azәrbaycan xanlıqlarına çatdı. Öncә
Car-Balakәn camaatlığı işğal olundu. Car-Balakәn hәrbi әmәliyyatında rus qoşunları
әhalinin ciddi müqavimәtinә rast gәldilәr. Hәtta Zәkәrtala (Zaqatala) hәndәvәrindәki
döyüşlәrdә rus qoşunları dәstәsinin başçısı general Qulyakov öldürüldü.
Rusiyanın işğalçılıq planlarında Gәncә xanlığının zәbti mühüm yer tuturdu. Gәncә
Rusiya üçün Gürcüstan tәrәfdәn Şirvanın da, Qarabağın da, İranın da әsas qapısı idi.
Digәr tәrәfdәn, Rusiya qoşunlarının Qafqazda baş komandanı general Sisianovun
fikrincә, “asiyalıların alınmaz qala hesab etdiklәri Gәncә bütün Azәrbaycanı vahimәdә
saxlayırdı”.
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Sisianov öncә dilә tutma vә hәdә-qorxu ilә Cavad xanı tәslim etmәk cәhdi göstәrdi.
1803-cü il fevralın 25-dә Sisianov Tiflisdәn Cavad xana mәktub yazıb xanlığın hәlә 1796cı ildә Rusiya tәbәәliyini qәbul etmәsini xatırlatdı vә bununla әlaqәdar Cavad xanı itaәtә
çağırdı. Tәlәb etdi ki, Cavad xan itaәt әlamәti kimi böyük oğlu Uğurlu xanı Tiflisә girov
(“amanat”) göndәrsin.162 Cavad xan belә şәrәfsizliyi qәbul etmәdi.
Sisianov Cavad xana bir-birinin dalınca mәktublar göndәrәrәk ona “xan qalmağı vә
bac verәn” olmağı tәklif etdi. Sisianov qraf A.Voronosova yazmışdı ki, Cavad xan bu
tәklifi “nәinki qәbul etmәdi, hәtta cavab vermәdi”.163
Cavad xan Gәncә xanlığının mәnafeyini vә azadlığını öz şәxsi mәnafeyindәn, xan
rütbәsindәn üstün tutdu, qәsbkarlara qarşı ölüm-dirim mübarizәsi yolunu seçdi.
Sisianov Cavad xana axırıncı mәktublarının birindә (29 noyabr 1903) iddia edirdi ki,
“çar Tamara dövründә Gәncә mahalı ilә birlikdә Gürcüstana mәxsus olmuşdur vә Gürcü
çarlarının zәifliyi üzündәn Gürcüstandan qoparılmışdır”, ona görә Gürcüstanın havadarı
Rusiya razı ola bilmәz ki, “Gürcüstanın tәrkibi” olan Gәncә “yadların әlindә” qalsın.164
Cavad xan bu iddianı qәti rәdd edәrәk bildirdi ki, “bu nağıla heç kәs inanmaz. Ancaq
bizim babalarımız Abbasqulu xan vә başqaları Gürcüstanı idarә ediblәr”, bunu bu gün
demәklә “Gürcüstanı bizә vermәzlәr”.165
“Savaş istәyirsәnsә, savaşarıq”.153 “Bәlkә әcәl sizi (Sisianovu - T.K.) Peterburqdan
buraya gәtirib”. Sisianovun hәdә-qorxularına mәrdanә vә qorxmaz cavab belә oldu.
Dekabrın 3-dә Sisianov Cavad xana yazdı: “Bir daha soruşuram: qalanı Rusiya rәisinә
verirsәn, ya yox?”.166
Yox, yox vә yenә dә yox! - Cavad xan әzmi, Cavad xan qәtiyyәti belә idi.
Gәncәnin bir aylıq mühasirәsindәn sonra Sisianovun qoşunları Hücuma keçib şәhәrә
soxuldular. Qanlı döyüşlәr oldu. Gәncәlilәr çox saylı vә yaxşı silahlanmış işğalçılara
qәhrәmanlıqla müqavimәt göstәrdilәr. Cavad xan әlindә silah mәrdliklә döyüşә-döyüşә
Gәncә müdafiәçilәrini ruhlandırdı.
Gәncәnin müdafiәsindә Cavad xan qәhrәmancasına hәlak oldu (3 yanvar 1904).
Cavad xan Vәtәnin azadlığı uğrunda bu şәrәfli. ölümlә ölmәzlәşdi. Deyilәnlәrә görә,
şair Әbdürrәhmanağa Dilbazi oğlu hәmin döyüşlәrin şahidi olub. O, döyüşlәri belә
tәrәnnüm edib:
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Yağdı lәşkәr, girdi meydana, әdavәt qıldılar,
Qırdılar әdayi ol dәmdә fәrağәt qıldılar,
Xub döyüşdü Gәncә xalqı bir rәşadәt qıldılar,
Haqq yolunda bәzi kәs ol dәm şәhadәt qıldılar.167
Artıq qeyd edildiyi kimi, dәrhal Gәncәnin adı dәyişdirildi. İmperator I Aleksandr 5
fevral 1804-cü il tarixli “ali reskripti” ilә Sisianovun Gәncәnin adını Yelizavetpol qoymaq
haqqında tәklifini qәbul etdi.
Sisianov Gәncәnin milli tәrkibini dәyişdirmәyә başladı. O, 1805-ci il avqustun 13-dә
ermәni arxiyepiskopu İoannesdәn xahiş etdi ki, Gәncәyә “İrәvan ermәnilәrini köçürsün”.
Sisianov bildirdi ki, Gәncәyә köçәn ermәnilәrin “Hәr birinә hazır ev, bağ, әkin sahәsi”
verilәcәkdir.

168

Gәncәyә İrәvandan, habelә Avlabardan, Pambakdan ermәnilәr köçürüldülәr ...
Cavad xanın qanına bais olan, Gәncәni qana qәrq edәn istilaçı Sisianov 1806-cı ilin
fevralında cәzasına çatdı. O, Bakıda öldürüldü.
Rus qoşunlarının yәni komandanı markiz Pauliççi Gәncәdә olarkәn Cavad xan
şәxsiyyәtilә çox maraqlanır, onun әskәri şücaәtindәn, dәyanәtindәn xәbәrdar olur.
Mәktublarının birindә Pauliççi yazır: “Vәtәnә lәyaqәtlә xidmәt edәnlәr Cavad xan adını
hörmәtlә yad edirlәr. Ona görә mәn dә qalanı әlindә silah müdafiә edәn zaman hәlak
olan Cavad xana haqq qazandırıram”.
XIX әsr ermәni müәllifi M.Y.Qarabaği (Nesterov) Gәncә xanı Cavad xanın “qüdrәtli
rus dövlәtinә tabe olmaq” haqqında Sisianovun tәklifini rәdd edәrәk, “döyüş meydanına”
girmәsini vә “düşmәnә ağır zәrbәlәr vuraraq özünü qәhrәmancasına müdafiә” etmәsini
vә qәhrәmancasına hәlak olmasını qәlәmә almışdır.
Ermәni müәllifi hәm dә yazmışdır: “Cavad xanın qәtli barәsindә türk dillәrindә çoxlu
şerlәr vә beytlәr deyilmişdir. Bunlardan bir hissәsini biz burada qeyd edirik ki, oxucular
Gәncә әhlinin nә kimi vәziyyәtlәrdәn sonra tabe olduğunu bilsinlәr.
... Cavad xan bu nә olacaq
Dildәn dilә söylәnәcәk
Cavad xan bir xan olacaq,
Alәmdә dastan olacaq ...”169
Belә bir şәraitdә, 14 may 1805-ci ildә İbrahim xan Sisianovla Qarabağ xanlığının
Rusiya hakimiyyәti altına keçmәsi haqqında müqavilә imzaladı.
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Müqavilәdә Şuşalı vә Qarabağlı “İbrahim xanın bütün ailәsi, nәsli vә әyalәti ilә
Ümumrusiya imperiyasının tәbәәliyinә daxil olması” elan edildi. Başqa cür yox, mәhz
belә: ermәnilәrin; yaxud ermәni mәliklәrinin deyil, mәhz İbrahim xanın öz әyalәti vә s.
ilә Rusiyaya daxil olması. İbrahim xanın “әyalәtinin (Qarabağ xanlığının - T.K.)
bütövlüyünün saxlanmasına imperator zәmanәti”170 verildi. Ermәni mәliklәrinin deyil,
mәhz İbrahim xanın “әyalәtinin bütövlüyünün saxlanmasına imperator zәmanәti” verildi!
Bu gün rus xadimlәrinin öz sәlәflәri tәrәfindәn imzalanmış hәmin müqavilәni
görmәmәzliyә vurmaları vә qulaqardına vermәlәri әn azı tәәccüb doğurur,.
Müqavilәdә “Şuşalı vә Qarabağlı İbrahim xan ... Gürcüstan Baş hakimi ilә
qabaqcadan qarşılıqlı razılıq olmadan qonşu hakimlәrlә әlaqә saxlamamağa, onlardan
elçilәr gәlәrsә vә ya mәktub göndәrilәrsә, onlardan mәzmunca tutarlı olanları Baş
hakimә göndәrmәyә vә ondan icazә istәmәyә, dәyәri az olanlar haqda isә mәlumat
vermәyә vә Gürcüstan Baş hakimi tәrәfindәn” xanın yanına “tәyin edilmiş şәxsә
mәlumat vermәyә vә onunla mәslәhәtlәşmәyә söz” verdi.
Belәliklә Qarabağ xanı xarici dövlәtlәrlә әlaqә saxlamaq hüququnu itirdi. Lakin
“İbrahim xan zati-alilәrinin vә onun ocağından olan varislәrin vә arxasının Qarabağ
xanlığı üzәrindә hakimiyyәtinin dәyişmәz” saxlanmasına, habelә “daxili idarә etmә ilә
bağlı hakimiyyәt işlәrinin, mәhkәmә vә divanxana işlәrinin, bununla yanaşı ölkәdәn
yığılan gәlirin zati-alilәrin (xanın) sәlahiyyәtindә” qalacağına zәmanәt verildi.171
Gәtirilәn faktlar göstәrir ki, XVIİ әsrdә Rusiya, ermәni xadimlәrinin bilavasitә tәhriki
ilә Qarabağı, bütün Azәrbaycanı әlә keçirmәyә çox cәhd göstәrmişdir. Lakin Rusiya
hәmin әsrdә hәlә Azәrbaycanda, o cümlәdәn Qarabağda möhkәmlәnә bilmәmişdi,
Rusiyanın Qarabağda “tәyinedici tәsiri” olmamışdı. Bu sahәdә vәziyyәt XIX әsrin
әvvәllәrindә dәyişmişdir. Faktlar hәm dә göstәrir ki, müstәqil Azәrbaycan xanlığı
Qarabağ Rusiyaya İrandan keçmәmişdir. Qarabağ xanı İranın rәyini soruşmadan, onunla
hesablaşmadan vә İranın mәnafelәrinin tam ziddinә olaraq Rusiyanın vassalığını qәbul
etmişdir. Әlacsızlıqdan, Rusiya kimi böyük bir dövlәtә müqavimәt göstәrmәk imkanı
olmadığına görә etmişdir. Nәhayәt, tarixi faktlar Qarabağ xanlığında “heç bir Azәrbaycan
yerli-dibli olmamışdır” deyәnlәri tamamilә ifşa edir.

Tofiq Köçərli

- 55 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

4. III Fәsil
Ermәni köçkünlәrinin "böyük hissәsini, xüsusәn әn kasıbları Qarabağa getmәyә
tәhrik etmәk" (general Paskeviçin әmrnamәsindәn)
Tarixi saxtalaşdıranlar Qarabağ әhalisinin milli tәrkibi haqqında olmazın yalanlar
uydurmuşlar.
Mәsәlәn, Z.Balayan yazır ki, “keçәn әsrin әvvәllәrindә ermәnilәr Qarabağda әhalinin
doxsan sәkkiz faizini, hәtta 1913-cü ildә doxsan altı faizini tәşkil etmişlәr”, Ermәnistan
Akademiyasının nәşr etdiyi “Dağlıq Qarabağ. Tarixi mәlumat” kitabında isә oxuyuruq:
“Yalnız XVIII әsrin ikinci yarısından Pәnah xan vә İbrahim xan dövründә Şuşaya az
miqdarda köçәri müsәlman köçmüşdür. Tәsadüfi deyildir ki, hәtta müsәlmanlar
içәrisindә doğum yüksәk olsa da, onlar bizim yüzilliyin әvvәllәrindә ölkәnin (Qarabağın T.K.) әhalisinin beş faizdәn çoxunu tәşkil etmәyiblәr”.172 İ. Lenski vә başqaları da
Qarabağ әhalisinin doxsan beş faizinin ermәnilәrdәn ibarәt olmasını iddia edir.
Burada hәr şey yalandır.
“Az miqdarda köçәri müsәlmanın”, yaxud Z.Balayanın ifadәsi ilә, “bir ovuc kәlmә
köçәrinin” “ermәni mühitindә” göstәrdiyi rәşadәt - zәmanәnin güclü Qarabağ xanlığını
yaratması,

ermәni

mәliklәrini

özünә

tabe

etmәsi,

bu

Azәrbaycan

xanlığını

möhkәmlәndirib XIX әsrin әvvәllәrinәdәk saxlaya bilmәsi haqqında danışmışıq.
İndi isә Şuşa haqqında qısaca söhbәt açaq. Gördüyümüz kimi, ermәni müәlliflәri
iddia edirlәr ki, “Pәnah xan vә İbrahim xan dövründә Şuşaya az miqdarda keçәri
müsәlman köçmüşdür”.
Ş.Mkrtıçyanın fikrinә görә, güya Şuşa 1740-cı ildә hansısa ermәni knyazı tәrәfindәn
bәrpa edilmişdir.173
Ermәni müәlliflәri Şuşanın ermәni şәhәri olması haqqında uydurmalarını dünyaya
yayıblar. Bu barәdә iki “tәzә” misal:
- 1996-cı ilin noyabrında Şuşaya gәlmiş amerikan müxbiri Piter Ford yazmışdır:
“Şuşa, bu şәhәr, ermәni şәhәri olmuşdur, 1921-ci il qırğınından sonra şәhәrdә
azәrbaycanlılar mәskunlaşmışlar” (“Krisçen Sayens monitor” qәzeti, 22 noyabr, 1966,
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yәqin, müәllif 1920-ci ildә Dağlıq Qarabağda ermәni qiyamının darmadağın edilmәsini
nәzәrdә

tutur.

Görünür,

hәmin

müxbirin

Dağlıq

Qarabağ

ermәnilәrinin

lideri

R.Koçaryanla söhbәti olubmuş vә Koçaryan Şuşa haqda yanlış fikri onun beyninә
yeridibmiş. Koçaryan 1996-cı ildә dәfәlәrlә bәyan edib: “Şuşa, azәrbaycanlıların 20-ci
illәrdә әlә keçirdiyi ermәni şәhәridir”).
- Moskvalı Vladimir Stupişin isә yazmışdır: “Dağlıq Qarabağı asan türklәşdirmәk üçün
DQMV-i ilә Ermәnistan arasında әrazicә kәsilmә saxlanmışdır. Artıq 1979-cu ildә
ermәnilәr Dağlıq Qarabağda yüz faizә qәdәr deyil, yetmiş faizdәn azacıq çox olmuşdular
vә hәtta Qarabağın tarixi mәrkәzi Şuşa daha az ermәni vә daha çox azәrbaycanlı şәhәri
olur”.
Öncә İbrahim Xәlil xanın yanında mirzәlik etmiş, 1797-ci ildә Molla Pәnah Vaqif
öldürüldükdәn sonra, 1822-ci ilәdәk Qarabağ xanlığının vәziri işlәmiş Mirzә Camal
Cavanşir Qarabağinin Şuşa qalasının tikilmәsi haqqında yazdıqlarını qısaca olaraq
oxuculara çatdıraq. Mirzә Camalın “Qarabağ xanlığının tarixi” әsәrini akademik A.Berje
rus dilinә tәrcümә edәrәk, hәlә 1855-ci ildә, Tiflisdә çıxan “Qafqaz” qәzetindә çap
etmişdir. (“Kavkaz”, 1855, №61, 62, 65, 67, 68, 69). Nә o zaman, nә dә sonra, gәrәk
ki, heç kim Qarabağ xanlığının müasiri, iyirmi beş il Qarabağ xanlarının vәziri işlәmiş,
Şuşada yaşamış Mirzә Camalın yazdıqlarını tәkzib etmәmişdir.
Qarabağ xanlığının ilk mәrkәzi Bayat qalası idi. Bayat qalası Çәlәbi xanın yürüşünә
tab gәtirsә dә xanlığın mәrkәzi üçün әlverişli deyildi. Ona görә Pәnah Әli xan “Şahbulağı
adı ilә mәşhur olan Tәrәnküt qalasını” bina etdi, qalanın “әtrafında yüksәk yerdә geniş
hasar hördülәr. Bazar çarsu, (meydan), Hamam vә mәscid tikdilәr”174 Şahbulaq qalası
Qarabağ xanlığının mәrkәzi oldu.
Lakin şәrait daha etibarlı, daha möhkәm vә alınmaz qala tikmәyi tәlәb edirdi.
M.C.Qarabağiyә görә, Pәnah xanın әmri ilә xanın “işgüzar vә bacarıqlı adamları
mәslәhәtlәşib qәrara gәldilәr ki, biz gәrәk dağların içindә, möhkәm vә keçilmәz yerdә
elә bir әbәdi vә sarsılmaz qala tikәk ki, onu güclü düşmәn belә mühasirә edә
bilmәsin”.175 Bu niyyәti “Mәlik Şahnәzәr bәyә söylәdilәr vә onun mәslәhәti vә bәlәdçiliyi
ilә Şuşa qalasını tikmәk qәrarına gәldilәr. Xanın bir neçә nәfәr bilici vә mәlumatlı adamı
gedib, qalanın yerini vә әtrafını yoxladı. Qalanın içindә iki-üç bulaqdan başqa axar su
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yox idi. Bu bulaqların suyu isә qala camaatına kifayәt etmәzdi. Ona görә güman gәlәn
yerlәrdә quyu qazdırıb, müәyyәn elәdilәr ki, buranın bir çox yerlәrinda su quyuları
qazmaq mümkündür. Bu xәbәri mәrhum Pәnah xana çatdırdılar. Xan sevinәrәk bir neçә
nәfәr öz yaxın adamı ilә buraya gәldi, yerlә tanış olub, әzmlә qalanın binasını qoydu”.176
XIX әsr ermәni müәllifi Mirzә Yusif Qarabaği dә (Nersesov) Şuşa qalasının tikilmәsini
buna bәnzәr tәsvir etmiş vә yazmışdır ki, “1752 (1166)-ci ildә Pәnah Xan xoş bir gündә
Şuşa şәhәrinin tәmәlini qoydu”.177 (Bir sıra müәlliflәrin fikrincә, Şuşa qalasının әsası
1750-ci ildә qoyulmuşdur).
Demәyәsәn, “keçәri” Pәnah xanın şәhәr-salmadan “başı çıxırmış!”. O, gәlәcәk
şәhәrin su problemi haqda düşünürmüş (sonralar xan qızı şairә Xurşudbanu Natәvan
Şuşaya su kәmәri çәkdirmişdi). O, Hәsәn İxfa Әlizadәnin yazdığına görә, Şuşanı tikmәk
üçün Tәbriz, Әrdәbil vә başqa şәhәrlәrdәn ustalar gәtiribmiş vә onlar özlәri Şuşanın ilk
sakinlәri olublarmış.178
Azәrbaycan milli memarlıq әnәnәlәri әsasında tikilәn qala hazır olduqdan sonra
Pәnah xan “Şahbulaq qalasının sakinlәri olan bütün rәiyyәtlәri - әyanın, mәliklәrin,
mülazimlәrin, ellәrin vә bir para kәndlәrin kәndxudalarının ailәlәrini köçürüb, bu qalanın
içindә yerlәşdirdi”.
Mirzә Camal Qarabaği yazır ki, “o vaxta qәdәr burada yaşayış evlәri yox idi. Bura
şәrq tәrәfdә, qalanın altı verstliyindә yaşayan Şuşa kәndi әhalisinin әkin yeri vә otlağı
idi.”179
Pәnah Әli xan Şuşanı birinci növbәdә müdafiә qalası kimi tikdirmişdir. Ona görә
qalaya “beş arşın hündürlüyündә, iki arşın enindә”, uzunluğu 2,5 km olan döyüş bürclü,
dörd darvazalı әzәmәtli divar hörülmüşdü. Şuşa hәqiqәtәn dә uzun müddәt basılmaz bir
qala olmuşdur. Qarabağın İstiqlal qalası! hәr ehtimala qarşı lazım gәlәrsә xanlığın
xәzinәsini saxlamaq üçün Şuşanın yanından keçәn Qarqar çayının o tayında, yolsuz-izsiz
әlçatmaz sıldırım qayalıqda Xәzinә qayası adlanan otaqlar qazılıb hazırlanmışdı.
Şuşa bina edilәn zaman onun adı Pәnahabad olub. Şәhәrә sadәcә Qala da deyiblәr.
Burada xanlığın zәrbxanası tikilmişdi. Gümüşdәn kәsilәn pulun bir üzündә şәhәrin adı
(“Pәnahabad”) yazılmışdır. Hәsәn İxfa Әlizadәnin fikrincә, az sonra qala “Şәhri Şişә”,
yaxud “Şişә” şәklindә işlәnmәyә başlandı. Rus dilindә şәhәrә “Şuşa” deyildi.180a
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Yaraşıqlı iki-üç mәrtәbәli saraylar, memar Kәrbәlayi Sәfihin “nәqşәrә vә rәhbәrliyi
altında tikilәn Gövhәr ağa mәscidi”, mәhәllә mәscidlәri, Qara Böyük xanımın Qala-Saray
kompleksi, karvansaraylar, digәr gözәl binalar Şuşanı, binası qoyulan günlәrdәn bir növ
milli memarlıq muzeyinә çevirmişdi.
Şuşa milli әdәbiyyat vә mәdәniyyәtimizin, elmimizin beşiklәrindәn biri kimi
formalaşmışdı. Milli Şuşa mühiti, milli Qarabağ mühiti böyük şairimiz Molla Pәnah Vaqifi
yetişdirmişdir.
“Vilayәtdә urus olub ixtiyar,
Eylәyib bir bina yoxdu görәn kar,
Tamam işlәr olub cahilә bazar,
Heyif buvilayәt, heyhat-heyhat.”
deyәn “amansız satirik” (S.Vurğun) Qasım bәy Zakir Qarabağ xanlığının şöhrәtli
günlәrindә, 1784-cü ildә burada - Şuşada doğulmuş, Şuşada yazıb yaratmışdır. Hәr biri
milli fәxrimiz olan Xurşudbanu Natәvan, Nәcәf bәy Vәzirov, Әbdürrәhim bәy
Haqverdiyev, Süleyman Sani Axundov, Yusif Vәzir Çәmәnzәminli vә b. yaradıcılıq yoluna
Şuşada başlamışdılar.
Mirzә Adıgözәl bәy, Mirzә Camal Qarabaği, Әhmәd bәy Cavanşir, Mir Mehdi Xәzani
kimi salnamәçilәr, Firudin bәy Köçәrli kimi alim Şuşada yetişmişdi,
Şuşada şair, şer, teatr mәclislәri var idi. X.Natәvan “Mәclisi - üns”, Mir Möhsün
Nәvvab “Beytül Xamuşan” mәclisinin yaradıcıları idilәr.
Y.V.Çәmәnzәminli yazmışdır ki, Xan Qaradaği, Növrәs, Mәmayi, Baki, Alı Yüzbaşı
oğlu Hәsәn Nәvvabın “Beytül Xamuşan” mәclisinin, digәr şair, müğәnni vә çalanlar
(Mirzә Sadıx Piran, Mirzә Rәhim Fәnan, Mirzә Mәmmәd Katib vә b) Natәvanın “Mәclisiüns” mәclisindә toplaşarlarmış. Teatr xadimlәri Ә.haqverdiyev, N.Vәzirov, Mәmmәd
Hәsәn bәy Mirzәcamalov, Vәkil Hәsәnәli bәy ayrıca bir mәclisdә cәmlәşmişdilәr.
Şuşada qaynar әdәbi vә mәdәni hәyat olmuşdur. Burada hәvәskar gәnclәr 1884-cü
ildә M.F.Axundovun komediyalarını, 1899-cü ildә Şekspirin “Otello”sunu, 1905-ci ildә
“Adәm vә Hәvva”nı tamaşaya qoymuşdular. (“Otello”nun tәrcümәçisi H.Vәzirov Otello,
A.Zarifyan Dezdemona, Mәmmәdhәsәn bәy Mirzәcamalov Yaqo rollarını oynamışdılar)181
vә s. vә i.a.
Qarabağ Azәrbaycan milli musiqisinin beşiyi idi. Y.V.Çәmәnzәminli şәhadәt verir:
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Şuşada “küçәdә evimizin qarşısındakı quyuluqda gözәl şәrqilәr söylәrdilәr, saz vә
qarmon çalınardı. Nә oxuyanlar vardı! Axşam çağı qatıq almağa gedәn uşaqlar qazanı
yanağına dayayıb, elә bayatı vә şikәstә oxuyardılar ki, adamın gözlәri yaşarırdı. Vaqif vә
Zakirin vәtәni olan bu şәhәrә tәbiәt şer, musiqi vә şәrqi ilhamı bağışlamışdı. Qafqazın
bütün adlı-sanlı türk xanәndә vә sazandәlәrini bu şәhәr yetirәrdi. Mәşәdi İsi, Hacı Üsü,
Qar-yağdı oğlu Cabbar, Әbdül Bağı, Seyid, İslam kimi oxuyanlar, Sadıqcan kimi çalanlar
Şuşada yetişmişdir”.182
Böyük Üzeyir bәy Hacıbәyov Şuşada dünyaya gәlmişdir. Neçә-neçә şöhrәtli
bәstәkar, müğәnni, sazәndә yaradıcılıq yoluna Şuşada qәdәm qoymuşdur. “Poeziya,
musiqi

vә

mahnının

bәxtiyar

vәtәni

olan

Şuşa

bütün

Zaqafqaziyanın

konservatoriyasıdır”183 deyәn ermәni musiqişünası V.D.Karqanov haqlıdır. Bu, 1908-ci
ildә söylәnmişdir.
Bütün bunlar Qarabağ haqqında. tarixi hәqiqәtlәrdir. Qarabağın tarixi ilә bilavasitә
mәşğul olmayan şәxs bu hәqiqәtlәri bilmәyә bilәr. Ancaq ciddi әda ilә Qarabağdan
yazan, Qarabağda “heç bir Azәrbaycan yerli dibli yox idi” - deyәn şәxs, özü dә tarix
elmlәri doktoru, hәm dә diplomat hәmin hәqiqәtlәri bilmәyә borcludur, tarixi mәnbәlәri
öyrәnmәyә borcludur.
İndi dә Qarabağın vә onun paytaxtı Şuşanın әhalisinin tәrkibi haqqında.
Ümumiyyәtlә, bu barәdә material olduqca azdır. Olan da çox ziddiyyәtlidir vә bәzәn
qәti surәtdә ağılkәsәn deyil. Biz artıq yuxarıda belә bir -fantastik ermәni mәlumatı
gәtirmişdik ki, guya 1760-cı ildә Qarabağda 900 ermәni kәndi olub vә az qala 657 min
ermәni yaşayıb.
Ermәni müәlliflәrinin başqa bir mәlumatına görә, XVIII әsrin axırlarında Qarabağda
11 min ermәni ailәsi olmuşdur.
Qarabağda әhalinin sayı vә milli tәrkibi haqqında qismәn etibarlı mәnbә Rusiya
mәnbәlәridir. Lakin hәmin mәnbәlәrә dә tәnqidi yanaşmaq lazımdır. Mәsәlәn, 1972-ci
ildә Yerevanda “Присоединение Восточной Армении к России” adlı iki cildlik sәnәdlәr
mәcmuәsi nәşr olunmuşdur. Onun 1-ci cildindә Zaqafqaziyadakı yerli rus mәmurlarının
Rusiya daxili işlәr nazirliyinә tәqdim etdiyi arayış (19 iyul 1811-ci il) verilmişdir. Orada
göstәrilir ki, Qarabağda 12 min ailә yaşayır. Onun 2500-ә qәdәri ermәni ailәsidir.184
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Ermәni naşirlәri bu rәqәmә münasibәt bildirmәyib. Zәnnimcә, 12 min vә 2 min
yarım rәqәmlәri ümumi planda Qarabağ әhalisinin nisbәti, yәni azәrbaycanlıların
ermәnilәrdәn az qala beş dәfә çox olması haqqında düzgün tәsәvvür versә dә, hәqiqәti
dәqiq әks etdirmir.
XIX әsrin әvvәllәrindә Qarabağda әhalinin sayı, milli tәrkibi haqqında qismәn etibarlı
mәnbә 1823-cü ildә tәrtib olunmuş “Qarabağ әyalәtinin tәsviri ...” kitabı sayıla bilәr.
Hәmin kameral sayım materialları әsasında X.D.Xәlilov hesablayıbdır ki, 1823-cü ildә
Qarabağ әyalәtindә 20095 ailә, o cümlәdәn 15729 azәrbaycanlı (78,3 faiz) vә 4366
ermәni ailәsi (21,7 faiz) yaşamışdır.185 Başqa tәdqiqatçılar (S.S.Әliyarov vә s.) yenә
hәmin materiallar әsasında deyilәn ildә Qarabağ әyalәtindә 18 min 563, o cümlәdәn beş
ermәni-mәlikliyindә

1

min

559

ermәni

ailәsinin

(8,4

faiz)

qeydә

alınmasını

göstәrmişlәr.186
N.Axundov isә 19655 ailәnin, o cümlәdәn 4805 ermәni ailәsinin olmasını qeyd
etmişdir.187
Hәmin

mәnbә

ermәni

müәlliflәrinin

diqqәtindәn

dә

yayınmamışdır.

Onlar

hesablamışlar ki, 1823-cü ildә Qarabağ әyalәtindә 5107 ermәni ailәsi olmuşdur.
Rәqәmlәrdәki fәrqlәr göz qabağındadır. Bununla belә Azәrbaycanlı ailәlәrin sayının
ermәni ailәlәrindәn qat-qat çox olması şәksizdir. (Qarabağ әyalәtinin tәsviri ...” kitabı ilә
mәn dә tanışam. Kitab Şuşa şәhәri üzrә vә kәndbәkәnd ailәlәrin sayından, yәni ailә
başçılarının ad vә familiyalarından ibarәtdir. Onları dәqiq hesablamaq, bir çoxlarının milli
mәnsubiyyәtini müәyyәnlәşdirmәk (artıq qeyd olunduğu kimi, Xaçın mәliklәri Mirzә,
Allahverdi, Qәhrәman, Çilәbird mәliyi Allahqulu kimi bir çox ermәnilәr azәrbaycanlı
adlarını daşıyırdılar) olduqca әziyyәtli vә mürәkkәb işdir. Xüsusәn dә mәnim gücüm
çatan iş deyil. Ona görә mәn, Xәlilovun hesablamalarını әsas götürdüm. Deyәsәn, o,
ciddi hesablama aparıb).
Göstәrilәn ermәni ailәlәrindәn nә qәdәrinin yerli әhali olması vә nә qәdәrinin 18051823-cü illәrdә İrandan gәlmәsi dә hәlә dәqiqlәşdirilmәyib.
İrandan Qarabağa vә Azәrbaycanın digәr rayonlarına ermәnilәrin köçürülmәsi 1828ci ildәn kütlәvi vә mütәşәkkil xarakter almışdı. Bu, çarizmin rәsmi dövlәt siyasәti idi.
1828-ci il fevralın 29-da general Paskeviç göstәriş vermişdi ki, ermәnilәr “başlıca olaraq
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İrәvan vo Naxçıvan vilayәtlәrindә vә qismәn Qarabağda” yerlәşdirilsin, “bir sıra
müsәlman kәndlәri dindaşlarının әn çox mәskunlaşdığı yerlәrә köçürülsün” vә hәmin
yerlәr ermәnilәrә verilsin. Bu, azәrbaycanlıları öz dәdә-baba yurdlarında sıxışdırmağa
istiqamәt verilmәsi demәk idi. Bu, hәmdә Veliçkonun yazdığı kimi, “Zaqafqaziyanın bәzi
hissәlәrinin, ermәnilәr tәrәfindәn müstәmlәkәlәşdirilmәsinin başlanması idi.” Paskeviçin
başqa bir direktivi belә idi: “Şübhә yoxdur ki, xristianların böyük bir hissәsi
Azәrbaycanda (İran Azәrbaycanında -T.K.) qalmayacaqdır... Xristianları Naxçıvan vә
İrәvan vilayәtlәrinә getmәyә razı salmaq lazımdır. Bu vilayәtlәrdә xristian әhalisini nә
qәdәr mümkündürsә çoxaltmaq nәzәrdә tutulur. Üzümçü vә onun yaxınlığındakı üç
ermәni kәndinin sakinlәrinә Qarabağa getmәyә icazә vermәk lazımdır”

188

İran ermәnilәrinin köçürülmәsinә bilavasitә başçılıq edәn ermәni Lazarov Paskeviçә
fәrәhlә xәbәr verirdi ki, “Qabaqca Marağa ermәnilәri, sonra bütün Azәrbaycan (İran
Azәrbaycanı -T.K.) ermәnilәri (yerlәrini). tәrk etmәyi qәrara aldılar”.189
Qlinkanın yazdığı kimi, “Türkmәnçayla hәmhüdud kәndlәrin ermәnilәri Qarabağa
yollandılar”190 Üç ay yarım әrzindә 8 min ermәni ailәsi Araz çayını keçdi.191
Beş mindәn artıq ermәni ailәsi Araza yaxınlaşan zaman, 1828-ci il aprelin 24-dә
Paskeviç Lazarevә tapşırıq verdi ki, “keçkünlәrin böyük hissәsini, xüsusәn әn kasıbları
Qarabağa getmәyә tәhrik etsin”192. Lazarev tapşırığı can-başla yerinә yetirdi. Qlinkanın
yazdığına görә, Lazarev “ermәni köçkünlәrinin böyük bir hissәsini, onları yol xәrci üçün
pulla tәmin etmәklә, İrәvan xanlığına vә Qarabağ xanlığına getmәyә inandırdı.”
Ermәnilәrin

Qarabağa

köçürülmәsindә

Qarabağ

komendantı

Kaleçevski

dә

canfәşanlıq göstәrirdi. O, Paskeviçә yazırdı ki, “İran hökumәti Qarabağa keçmәk istәyәn
ermәnilәrә maneçilik törәdir”.193 Paskeviç 1828-ci il noyabrın 9-da Qriboyedova tapşırdı
ki, Kalaçevskinin qaldırdığı mәsәlәyә dair İran hökumәti ilә danışıqlar aparsın.
Qriboyedov tapşırığa әmәl etdi vә noyabrın 29-da Paskeviçә bu barәdә mәlumat
verdi.194 Eyni zamanda Qriboyedov Qarabağ komendantına yazdı: “Mәktublarınızı mәnә,
mәn olmayanda Amburqerә ünvanlayın, tәlәblәriniz hәmişә yerinә yetirilәcәkdir “.195
Qriboyedov görürdü ki, “müsәlman mülkә-darlarının torpaqlarında yerlәşdirilmiş”
ermәni köçkünlәri “müsәlmanları sıxıntılı vәziyyәtә salırlar vә onları әsaslı surәtdә narazı
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edirlәr”, müsәlmanlar “ehtiyat edirlәr ki, ermәnilәr bir dәfә buraxdıqları torpaqlara
hәmişәlik yiyәlәnәcöklәr”.195a
Bu sözlәr çin oldu. Çar hakimiyyәt orqanlarının bilavasitә havadarlığı ilә yersizlәr
gәlib yerlilәri sıxışdırmağa başladılar. Azәrbaycanda da İ.Çavçavadze yazdığı kimi oldu:
“Çoxmu ya azmı şeyә malikik, fәrqi yoxdur. hәr halda sizә (ermәnilәrә - T.K)
daldalanacaq verdik, sizi sığındırdıq, sizinlә qardaşlaşdıq. Bizim öz evimizdә, bizimlә
düşmәn kimi rәftar etmәyin”.196
Hәlә 1911-ci ildә N.İ.Şavrov Zaqafqaziyaya 1828-1830-cu illәr әrzindә 40 min İran
vә 84600 Türkiyә ermәnisinin köçürülmәsini vә onların “ermәni әhalisi yox dәrәcәsindә
olan” Yelizavetpol vә İrәvan quberniyalarında yerlәşdirilmәsini qeyd etmiş vә onların
xüsusәn “Yelizavetpol quberniyasının dağlıq hissәsindә (Dağlıq Qarabağda - T.K.) vә
Göyçә gölü sahilindә mәskunlaşdırılmasını” vurğulamışdır. Şavrov hәm dә yazmışdır ki,
Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min ermәnidәn 1 milyondan artığı kәlmә
ermәnidir.197
Tarixi saxtalaşdıranlar üçün Paskeviçin әmrnamәlәri, Qriboyedovun yazdıqları,
Qlinkaların, Şavrovların kitabları ya yoxdur ya da heç nәdir. Siyasi mәqsәdlә, hәm dә
görünür, şәxsi maraqlar naminә uydurmaçılıq vә saxtakarlıq onlar üçün hәr şeydir,
hәqiqәtdәn üstündür.
Çarizmin ermәnilәri Zaqafqaziyaya köçürmәk siyasәti Qarabağda ermәni әhalisinin
sürәtlә artmasına sәbәb oldu. Ermәni müәlliflәrinin yazdıqlarına görә köçkünlәrdәn
Qarabağa cәmisi “700 ermәni ailәsi köçürülmüşdü. Onlardan 300 ailә geri qayıtmış
(geriyә yol artıq bağlı idi! - T.K.), qalanların böyük hissәsi taun xәstәliyinә tutularaq
hәlak olmuşdu.”.
Ermәni müәlliflәrinin dediklәrindә bircә hәqiqәt var: köçkün ermәnilәr içәrisindә
ölәnlәr olmuşdu. Mәsәlәn, general Zubarevin Qarabağdan 1830-cu il aprelin 30-da
Paskeviçә göndәrdiyi mәktubdan aydın olur ki, ermәnilәr nәinki tәkcә Dağlıq Qarabağa,
hәmçinin Düzәn Qarabağa, Bәrdәyә köçürülüblәrmiş. Zubarev yazırdı ki, “Marağa
ermәnilәri әvvәlcә, qәdim, indi dağılmış Bәrdә şәhәrindә yerlәşdirilmişdi”. Lakin onlar
Bәrdәnin qızmar günәşinә dözmәdilәr vә “üç ay әrzindә onlardan 1012 nәfәr hәlak oldu”
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Lakin ermәni müәlliflәrinin gәtirdiklәri digәr faktlar hәqiqәtdәn tam uzaqdır. 1832-ci
il üçün Qarabağda ermәni ailәlәrinin sayı artıq 6491-ә çatmış vә Qarabağ әhalisinin 31,6
faizini tәşkil etmişdi.198-199 Әgәr ermәnilәrin yazdığı kimi, 1823-cü ildә Qarabağda 5107
ermәni ailәsi olmuşdursa, artıq 1832-ci ildә onların sayı 1823-cü ildәkindәn 1384 ailә
çox idi. Әgәr mәsәlәn, Xәlilovun göstәrdiyi rәqәmi - 1823-cü il üçün 5107 deyil, 4366
ermәni ailәsini әsas götürsәk, artım 2125 ailә tәşkil edәr. Hәr halda 10 il әrzindә belә
tәbii artım ola bilmәzdi. Bu artım, başlıca olaraq İrandan köçürülәnlәr hesabına baş
vermişdi.
A.Y.Xan-Aqov (çox ehtimal ki, ermәni müәllifidir) 1887-ci ildә yazmışıdır ki, 18251826-cı illәrdә İrandan Zaqafqaziyaya 18 minә yaxın ermәni ailәsi köçmüşdür.200 Bu fakt
Qlinka, Şavrov vә digәr rus müәlliflәrindә yoxdur. Onlar, yaxşı mәlum olduğu kimi,
Zaqafqaziyaya 1828-ci ildәn başlayan ermәni axınını tәdqiq ediblәr. Әgәr Xan-Aqovun
dediyi hәqiqәtdirsә, onda Şavrovun gәtirdiyi fakta -Zaqafqaziyada yaşayan bir milyon üç
yüz min ermәnidәn bir milyonunun gәlmә olmasına 90 min dә (18000x5) әlavә
edilmәlidir. Zәnnimcә, Xan-Aqova inanmamağa әsas yoxdur. Çünki o, mәsәlә ilә
bilavasitә mәşğul olmuş, xüsusәn Cavanşir qәzası kәndlәrinin vәziyyәtini tәdqiq etmiş vә
sözügedәn- 18000 ailәnin bir hissәsinin mәhz Cavanşir elindә mәskunlaşmasını, daha
konkret, Maraqalı, Canyataq, yuxarı Çaylı vә Aşağı Çaylı kәndlәrini bina etmәsini
vurğulamışdır.201
Köçkün ermәnilәr Qarabağdan kәnarda da yerlәşdirilmişdi. Mәsәlәn, 30-cu illәrdә
İrandan gәlәn ermәnilәr Göyçay qәzasında Gәrmәxana kәndini vә Şamaxı qәzasında
Zarhu kәndini salmışdılar.201a Bu faktı tәdqiqatçı İ.A.Abelov gәtirmişdir. 1887-ci ildә.
İran vә Türkiyәdәn köçürülәn ermәnilәrin nә qәdәrinin Azәrbaycanda yerlәşdirilmәsi
hәlә dәqiqlәşdirilmәyib. Ümumi şәkildә demәk olar ki, hәmin ermәnilәrin әsas hissәsi
çarizmin rәsmi siyasәtinә müvafiq olaraq vә Paskeviçin konkret göstәrişinә әsasәn
(“müsәlman vilayәtlәrindә xristian әhalisini nә qәdәr mümkündürsә çoxaltmaq”.)
müsәlman vilayәtlәrindә yerlәşdirilmişdi. Mәsәlәn, Z.Balayan, 1920-ci ildә Ermәnistanda
700 min nәfәr ermәni yaşamasını söylәyәrәk etiraf etmişdir ki, bu ermәnilәr “әsasәn
1828-ciildә İranda rus sәfiri Aleksandr Qriboyedovun xilas etdiyi ermәnilәrdir. Onlar
İrandan (hәm dә Türkiyәdәn - T.K.) repatriasiya edilәnlәrdir. Ümumiyyәtlә bizim bir çox
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yaşayış mәntәqәlәrimiz Qriboyedovun vaxtında salınmışdır. Mәsәlә bundadır ki, indiki
әrazimizdә yalnız bәzi adacıqlar yaşayış üçün yararlı idi, әsrlәr boyu, minilliklәr boyu
insanlar harada su varsa, oazis varsa, yalnız orada yaşamışlar”.
Bu, düzgün etirafdır. Ancaq Balayan, hәm dә etiraf etsәydi ki, “indiki Ermәnistan
әrazisindә yalnız bәzi adacıqlar yaşayış üçün yararlı” olsa da, bu yerlәr boş qalmamışdı
vә orada azәrbaycanlılar mәskunlaşmışdı, onda Balayan hәqiqәti tam etiraf etmiş olardı.
Әlbәttә, bu halda Balayan Balayan olmazdı! Amerikan müәllifi C.Makkarti haqlıdır:
“1828-ci ilәdәk Ermәnistan әhalisinin 80 faizi müsәlmanlardan ibarәt olmuşudur”.
Bununla әlaqәdar bir mәsәlәni ötәri qeyd edәk. Rusiya statistikasına görә, XIX әsrin
әvvәllәrindә, Naxçıvanın Rusiya tәrәfindәn işğalına qәdәr Naxçıvan әyalәtindә ermәnilәr
әhalinin yalnız 16,4 faizini tәşkil etmişlәr. Lakin ermәni müәlliflәri bu faktla
hesablaşmadan uy-dururlar ki, ermәnilәr Naxçıvan әhalisinin 80 faizini (R.Yenkibaryan),
yaxud 55 faizini (K.Mikaelyan) tәşkil etmişlәr. Bu saxta dәlillәrә istinad edәrәk dә onlar
Naxçıvana iddia irәli sürürlәr.
Әgәr ermәni müәlliflәrinin “mәntiqi” әsas götürülsә, onda XIX әsrin әvvәllәrindә
Ermәnistan әhalisinin yalnız 20 faizini tәşkil edәn ermәnilәr Ermәnistandan imtina
etmәlidirlәr. Azәrbaycan XVIII әsrin vә XIX әsrin әvvәllәrinin siyasi reallıqlarına, o
zamankı Ermәnistan әhalisinin milli tәrkibi haqqında saxta vә uydurma olmayan real
faktlara әsaslanaraq Ermәnistana, Yerevana iddia irәli sürmәlidir.
Şuşa şәhәri әhalisinin tәrkibindә dә ciddi dәyişikliklәr baş vermişdi. 1823-cü ildә
Şuşada yaşayan 1532 ailәdәn 1111-i azәrbaycanlı (72,5 faiz), 421-i ermәni ailәsi (27,5
faiz) idi.
Artıq 1832-ci ildә gәlmәlәr hesabına ermәnilәr Şuşa әhalisinin 44,9 faizini tәşkil
etmişdilәr. 1823-1832-ci illәr әrzindә onlar 27,5 faizdәn 44,9 faizә çatmışdılar!
Qarabağın, Şuşanın ermәnilәşdirilmәsinin startı belә götürülmüşdü. Startçı isә
Rusiya idi!
Bu, artıq 1897-ci ildә ermәnilәrin Şuşada çoxluq tәşkil etmәsi ilә nәticәlәndi (14356
ermәni vә 10809 azәrbaycanlı).
Göründüyü kimi, Şuşa şәhәrindә vaxtı ilә barmaqla sayılan ermәnilәr artıq şәhәr
әhalisinin әksәriyyәtini tәşkil etmişdilәr. Hәmin proses Şuşa qәzasında da getmişdi
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(mütәxәssislәrin fikrincә, Şuşa qәzasının әrazisi әsasәn indiki Dağlıq Qarabağ vilayәtinin
әrazisinә uyğun olub). 1807-ci ildә qәzada 88243 ermәni (14356-sı Şuşa şәhәrindә) vә
73910 azәrbaycanlı 10809-u Şuşada) yaşayırdı.
Bir anlığa hesab edәk ki, Şuşa qәzasında Şuşa azәrbaycanlılar yaşayan yeganә oazis
olmuş, qәzada Xocalı kәndi vә azәrbaycanlılar yaşayan onlarca digәr kәndlәr
olmamışdır. Vә hesab edәk ki, qәza әhalisi yalnız 88243 (73887+14356) ermәnidәn vә
10809 Şuşa azәrbaycanlılarından ibarәt imiş. Hәmin halda ermәnilәr qәza әhalisinin 95
faizini yox, yalnız 11 faizini tәşkil etmiş olarlar.
Götürәk 1897-ci il üçün Qarabağın üç qәzasının - Şuşa, Cavanşir vә Cәbrayıl qәzaları
әhalisinin tәrkibini. hәmin qәzalarda müvafiq olaraq 88243, 19555 vә 15750, yәni
123548 ermәni vә müvafiq olaraq 73910, 52041 vә 49189, yәni 175140 azәrbaycanlı
olmuşdur. Fәrz edәk ki, birinci haldakı kimi, bu halda da hәr üç qәzanın әhalisi yalnız
123548 ermәnidәn vә 10809 Şuşalı azәrbaycanlılardan ibarәt imiş. Bu halda da tәkcә
Şuşalı azәrbaycanlılar deyilәn miqdarın 8,1 faizini tәşkil edәr.
1897-1917-ci illәr әrzindә Şuşa qәzası әhalisinin etnik tәrkibindә ciddi dәyişikliklәr
baş vermәmişdi. “Кавказский Календарь” mәcmuәsinin mәlumatına görә 1917-ci il
üçün Şuşa qәzasında 98347 ermәni (22934-ü Şuşa şәhәrindә) vә 84592 azәrbaycanlı
(19091-i Şuşada) yaşamışdır. Deyәk ki, qәzanın әhalisi yalnız vә yalnız 98347 ermәnidәn
vә 19091 Şuşa azәrbaycanlısından ibarәt olub. Bir anlığa tәsәvvür edәk ki, belә olub. Bu
halda da tәkcә Şuşalı azәrbaycanlılar qәza әhalisinin 16 faizini tәşkil etmiş olarlar.
Ermәni müәlliflәri dә, İ.Lenski dә V.Stupişin dә deyә bilәrlәr ki, biz tәkcә Şuşa
qәzasını yox, Cavanşir vә Cәbrayıl qәzalarını da nәzәrdә tuturuq. Olsun. 1917-ci il üçün
hәmin qәzaların birindә 21755 ermәni vә 65583 azәrbaycanlı, digәrindә 22008 ermәni
vә 46947 azәrbaycanlı olmuşdur. Bir anlığa fәrz edәk ki, deyilәn üç qәzanın әhalisi yalnız
vә yalnız 142111 ermәnidәn (98347+21756+22008) vә 19091 şuşalı azәrbaycanlıdan
ibarәt olmuşudur. Hәmin qәzalarda 178031 azәrbaycanlı da (Şuşa daxil edilmәdәn) әsla
yaşamamışdır. Bu halda yenә dә tәkcә Şuşa azәrbaycanlıları deyilәn üç qәzanın
әhalisinin 11,8 faizini tәşkil etmiş olar.
Faktlar belәdir.
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Bir sözlә Lenskinin, Stupişinin vә ermәni müәlliflәrinin ermәnilәrin Qarabağda
әhalinin 95 ya 98 faizini tәşkil etmәlәri haqqında iddiaları tamamilә әsassızdır. 1920-ci
ildә Dağlıq Qarabağda 145 min nәfәr ermәni yaşaması haqqında mәlumat da havadan
götürülmә mәlumatdır.
1918-1920-ci illәr әrzindә Dağlıq Qarabağın ermәni әhalisi hәtta qismәn azalmışdı.
Bu, Ermәnistanın Dağlıq Qarabağda yaratdığı gәrgin hәrbi-siyasi vәziyyәt nәticәsindә
baş vermişdi.
Gәrәk ki, ingilislәr deyib: “Rәqәm yalan danışa bilmәz, amma yalan rәqәmdә ifadә
olunar”.
Balayanların vә onlara dәm tutanların Qarabağda ermәnilәrin xüsusi çәkisi haqqında
dönә-dönә gәtirdiklәri rәqәmlәrdә yalan ifadә edilmişdir.
Ağ yalan vә uydurma!
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5. IV Fәsil
Daşnaklar Azәrbaycanın tәrkibindә olan Qarabağa, Naxçıvan diyarına iddia etdilәr"
(BSE-dәn, 1926)
Tarixi saxtalaşdıranlar bir ağızdan deyirlәr ki, guya Qarabağ “ermәni Qarabağıdır” vә
guya 1918-ci ildә Azәrbaycan bu diyara iddia irәli sürmüşdür.
Mәsәlәn, İ.Lenski yazmışdır:
1918-ci ildә yaradılmış Azәrbaycan Cümhuriyyәti “Şәrqi Zaqafqaziyanın geniş
әrazilәrinә, o cümlәdәn ermәnilәrin mәskunlaşdığı Dağlıq Qarabağa iddialar irәli sürdü.
Hәmin illәrdә dünya dövlәtlәri münaqişәyә Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında әrazi
mübahisәsi kimi baxırdılar. Lakin әgәr o zaman Ermәnistan öz mәnafelәrini Qarabağ
xalqının öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququna tabe etdisә, Azәrbaycan problemi
dәrhal hәrbi yolla hәll etmәyә cәhd göstәrdi. Әlamәtdardır ki, hәmin anda dünya
Azәrbaycanın hәrәkәtlәrinә tәnqidi yanaşdı vә onun Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul
olunması rәdd edildi”.
Çarizm İbrahim Xәlil xanın “әyalәtinin bütövlüyünün saxlanılmasına imperator
zәmanәtinә” naxәlәf çıxdı. 14 iyun 1806-cı ildә Şuşa komendantı mayor Lisaneviç bir
dәstә qoşunla gecә Xankәndә gәlәrәk, orada İbrahim Xәlil xanı, onun ailәsini, 17 nәfәr
adamı qәtlә yetirdi. Nәhayәt, “İmperator silahı gücünә әldә edilmiş xanlıqlar”202
(A.S.Qriboyedov, P.D.Zaveleyski) - Qarabağ, Bakı, Quba, Şәki, Şirvan vә Talış xanlıqları
lәğv edilәrәk eyni adlı әyalәtlәr, habelә Car-Balakәn okruqu yaradıldı. Gәncә xanlığı lәğv
edilәrәk Yelizavetpol okruqu tәşkil olundu. Sonra Naxçıvan vә İrәvan xanlıqları
әrazilәrindәn ibarәt “Ermәni vilayәti” tәşkil edildi. Bununla Azәrbaycan milli dövlәtçiliyi
lәğv olundu.
Qarabağ әyalәti Şәki, Şirvan vә Talış әyalәtlәri ilә birlikdә “Müsәlman әyalәtlәri
başçısına” (iqamәtgahı Şuşa şәhәrindә idi) tabe edildi. “Müsәlman әyalәtlәri başçısına”!
Qarabağın real siyasi vә etnik vәziyyәti ilә bilavasitә tanış olan çarizm hakimiyyәt orqanları Qarabağı mәhz “müsәlman әyalәti” hesab etdilәr, mәhz “müsәlman әyalәti”
adlandırdılar: “Ermәni әyalәti” deyil, mәhz “müsәlman әyalәti”! Rusiyanın o zamankı
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sәnәdlәrindә Qarabağ bәzi hallarda “tatar distansiyası”da adlandırılmışdır. (General
Rtişşev 1813-cü il noyabrın 19-da müxtәlif vaxtlarda İrana әsir düşmüş çoxlu adamları
Şimali Azәrbaycana qaytarmağı tövsiyә etmişdi. Bu, onun fikrincә, tezliklә “Qarabağ,
Yelizavetpol vә digәr tatar distansiyalarının”203 әhalisini çoxaldardı). Lakin bir dәnә dә
olsun XIX әsr rus sәnәdindә, yaxud da bir nәfәr dә olsun rus müәllifinin әsәrindә
Qarabağın “ermәni әyalәti”, yaxud “ermәni distansiyası” adlandırılmasına rast gәlinmir.
O zaman çarizmin Azәrbaycanda, necә deyәrlәr, yazısına pozu yox idi. Çarizm
istәsә, 1828-ci ildә İrәvanın vә Naxçıvanın işğalından sonra Naxçıvan xanlığını vә İrәvan
xanlığını lәğv edәrәk, bu iki xanlıq әrazisindә “Ermәni vilayәti” adı altında yeni inzibatiәrazi vahidi yaradanda Dağlıq Qarabağı, lap bütün Qarabağı “Ermәni vilayәtinә” qata
bilәrdi. Lakin bu haqda heç bir mәsәlә qalxmadı. Nә Dağlıq Qarabağın ermәnilәri
tәrәfindәn, nә dә çarizm hakimiyyәt orqanları tәrәfindәn.
Rusiya hakimiyyәt orqanları Qarabağda “xristian dövlәti” dә tәşkil edә bilәrdilәr.
Doğrudur, nә II Yekaterina var idi, nә dә Potyomkin. Lakin onların Qarabağda “xristian
dövlәti” haqqında ideyası yaşayırdı. Bununla belә hәmin istiqamәtdә heç bir addım
atılmadı. Çünki, görünür, Rusiya hakimiyyәt orqanları Qarabağa gәlib Qarabağla, onun
mәrkәzi Şuşa ilә tanış olduqda vә xüsusәn dә 1823-cü ildә Qarabağda kameral sayım
aparıb ermәni әhalisinin sayını müәyyәnlәşdirdikdә yәqinlik hasil etdilәr ki, ermәni
xadimlәrinin hay-küy salıb şişirtdiklәri beş Qarabağ ermәni mәlikliyindә cәmi 4366
ermәni ailәsi yaşayır vә belә bir zәmindә yaradılan “xristian dövlәti”, heç mәsәlәnin
prinsipial aspektlәri nәzәrә alınmasa belә, yalnız cırtdan, cumbulu vә demәli gülünc
dövlәt ola bilәr.
1840-cı ildә Rusiya Zaqafqaziyada mәrkәz Tiflis olmaqla Gürcüstan-İmeretiya
quberniyası vә mәrkәz Şamaxı olmaqla Xәzәr vilayәti tәşkil etdi. Keçmiş Naxçıvan vә
İrәvan xanlıqlarının әrazilәri deyilәn quberniyaya, Qarabağ isә Xәzәr vilayәtinin tәrkibinә
verildi. Sonra Qarabağ Şamaxı quberniyasının, az sonra Bakı quberniyasının, 1867-ci
ildәn 1919-cu ilә qәdәr isә Gәncә quberniyasının tәrkibindә olmuşdur.
Belәliklә, Dağlıq Qarabağın әsrlәr boyu Azәrbaycan tәrkibindә olması danılmaz
faktdır.
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Hәtta fәrz edәk ki, ermәni müәlliflәri haqlıdırlar: Dağlıq Qarabağ Nuhun dövründә,
yaxud 428-ci ildә İran ermәni çarlığı lәğv edilәnәdәk Ermәnistan әrazisi olmuşdur. Fәrz
edәk ki, Dağlıq Qarabağ nә vaxtsa hansısa başqa bir dövlәtin hakimiyyәti altında olub.
Fәrz edәk.
Lakin belә bir “dәlil” bu gün bir dövlәtin başqa bir dövlәtә әrazi iddiası irәli sürmәsi
üçün әsas ola bilәrmi? Әgәr mәsәlәyә belә baxış beynәlxalq münasibәtlәrdә üstünlük
tәşkil etsә, dünyada nәlәr baş vermәz?
Cavab aydındır.
Bütün XIX әsr әrzindә ermәnilәrin dini vә siyasi xadimlәri Dağlıq Qarabağdan
harayasa köçmәk, yaxud mәsәlәn, Gәncә quberniyası tәrkibindәn çıxıb deyәk ki, İrәvan
Qubernatorunun hakimiyyәti altına keçmәk, yaxud da Dağlıq Qarabağa muxtariyyәt ya
müstәqillik vermәk mәsәlәsi qaldırmamışdılar. Hәmin dövrdә “Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi”
deyilәn mәsәlә dә olmamışdır.
1905-ci ilә qәdәr Qarabağda ermәnilәr azәrbaycanlılarla milli sülh şәraitindә
dolanmışdılar. Gürcü müәllifi Qaribi haqıdır: daşnak partiyası meydana çıxana qәdәr
“Zaqafqaziya

sülh

vә

әmin-amanlıq

şәraitindә

yaşamışdır... Ermәnilәr,

tatarlar

(azәrbaycanlılar - T.K.), gürcülәr әsrlәrlә bir yerdә olmuşlar. Burada dinc әhali heç bir
zaman milli zәmindә heç bir qanlı münaqişә etmәmişdir... Daşnaklar Ermәnistanın
gәlәcәk muxtariyyәti üçün başdan-başa ermәni әrazisi yaratmaq moizәsi ilә gәldilәr,
bununla Zaqafqaziya kәndinin patriarxal hәyatına milli әdavәt vә nifrәt hisslәri
soxuldu”.204 Vaxtı ilә Rusiyanın Van vә Әrzurumda baş konsulu işlәmiş Mayevski dә min
qat haqlıdır: “Mәn daha çox tәkidlә tәsdiq edә bilәrәm ki, “Daşnakstyun” vә ona bәnzәr
cәmiyyәtlәr hәm Türkiyәdә, hәm dә Qafqazda ermәni xalqının bәdbәxtliyinin başlıca
mәnbәyidir... Daşnaktsyun”, “Qnçak” vә digәr cәmiyyәtlәrin mövcud olmaları hәmişә
ermәni әhalisini yeni-Yeni müsibәtlәrlә hәdәlәyәcәkdir”.
Hәlә 1905-ci il gәlmәmişdi. Millәtlәr arası toqquşmalar başlanmamışdı. Ancaq
Rusiyanın aqil adamları ermәni başçılarının Zaqafqaziyanı fәlakәtә apardıqlarını
qabaqcadan görürdülәr. Ermәni başçılarının, daşnakların saysız-hesabsız bәd әmәllәrini
şәxsәn müşahidә edәn Veliçko yazmışdı ki, ermәni başçıları “әxlaqı pozanlardır, sosial
çürümә mikroblarıdır, parazitlәrdir” vә ona görә dә “çox qorxuludurlar”. “Mәsәlә
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bitmәyib, ermәni qiyamına son qoyulmayıb. Biz yalnız vaxtından әvvәl açılmış çiçәklәri
görmüşük, zәhәrli gilәmeyvәlәr isә hәlә irәlidәdir. Rus hökumәti ermәnilәri tәhlükәli
tәbәә

adlandıran yaxşı mәlumatlı ermәnipәrәst Pyer Moranın sözlәrini yadda

saxlamalıdır”.
Rusiya

hökumәti

Veliçkoların

xәbәrdarlıqlarını

eşitmәk

istәmәdi.

“Zәhәrli

gilәmeyvәlәr” tezliklә yetişdi.
1905-ci ilin fevral ayında daşnaklar Bakıda milli münaqişә tәşkil etdilәr. Bu qığılcım
bütün Zaqafqaziyada, o cümlәdәn Qarabağda alovlandı. “Ermәnilәrin özlәrinin pәrәstiş
etdiklәri” Qafqaz canişini İ.İ.Voronsov-Daşkov imperatora yazmışdı: “Şuşada kütlәvi
atәşi, görünür, ermәnilәr, Bakıda ikinci iqtişaşda (1905-ci ilin avqustunda) tatarlar,
Tiflisdә ermәnilәr baş-lamışdılar”204a Göründüyü kimi, canişin ümumiyyәtlә daşnakların
ermәni-azәrbaycanlı münaqişәsinin başlanmasında, Bakıda 1905-ci il fevral hadisәlәrindә
mәnhus rolunu açıqlamaqdan çәkinmişdi.
Şuşa münaqişәsi zamanı faciәni ermәni millәtçilәri başlayıb qanlı cinayәtlәr
törәtsәlәr dә, azәrbaycanlılar mәrhәmәtliliyi saxlamışdılar. 1905-ci il avqustun 18-dә,
Şuşada “ermәnilәrin mәğlubiyyәti son hәddә yetişdi”. Bu anda axund mәscidin
minarәsindәn әhaliyә müraciәt etdi: “Camaat! Vay olsun o müsәlmanın halına ki, bu
gündәn ermәnidәn bir dinar mal qarәt edә vә onların namusuna toxunub müsәlmanların
ayaqları altında qalan xanımlarına әl uzada”205 Mir Möhsün Nәvvab şәhadәt verir ki,
ertәsi gün ermәni arxi-mandriti, “keşişlәr әllәrindә xaç, incil vә bayraqlar bir parası
ağlaya-ağlaya mәscid hәyәtinә daxil oldular ki, bizi әfv edin, bağışlayın”.206 Qubernator
Baranovski dә onlarla bir yerdә gәlmişdi. Arximandrit mәscidin hәyәtindә belә
yalvarmışdı: “Amandır müsәlmanlar! Şuşada ermәnilәr müqәssir olsalar da, daha ermәni
qalmadı. İndi bir ovuc әlsiz-ayaqsız ermәni qalıbdır, onlara rәhm ediniz - deyib ağlayaağlaya sülh tәklif etdi.”207
Barışıq elan olundu. M.S.Ordubadinin yazdığına görә, avqustun 21-dә “müsәlmanlar
evlәrindә saxladıqları ermәnilәri aparıb sağ-salamat ermәnilәrә tapşırdılar. Ermәnilәr dә
ancaq beş altı nәfәr müsәlmanı salamat buraxdılar. Bu barışıqdan sonra ermәnilәr realnı
mәktәbin tәmirindә işlәyәn 17 nәfәr iranlı fәhlәsinin başını kәsib müsәlmanları yenә
pәrişan etdilәr...”.208
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Mir Möhsün Nәvvab şәhadәt verir ki, ermәnilәr hәmin iranlı fәhlәlәri “böyük zülm vә
işgәncә ilә öldürmüş”, “onların başına mismar çalaraq әzdikdәn sonra bir dәrәyә”
atmışdılar.209
1918-ci ilin may ayında Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan respublikaları yarandı. O
zamanlardan da “Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi” deyilәn mәsәlә meydana gәldi.
C.Stupişin iddia edir ki, “Qafqaz tatarları ingilis vә türklәrin, sonra Qızıl Ordunun
kömәyi ilә Bakıda hakimiyyәti әlә keçirmişlәr”.
Vallah-billah, tarix elmlәri doktoru üçün eyibdir, rüsvayçılıqdır belә әllamәlik, belә
cәfәngiyat!
Әvvәla onu deyәk ki, Azәrbaycanda 28 may 1918-ci ildә vә *28 aprel 1920-ci ildә
baş vermiş bir-birinә daban-dabana әks iki hadisәni eynilәşdirmәk elmi-siyasi kütlükdür.
Çünki 28 may 1918-ci ildә Azәrbaycan Rusiyadan faktiki ayrılmağını rәsmilәşdirmiş,
Rusiyadan müstәqilliyini elan etmiş, bir bayraq altında vahid mәrkәzlәşmiş milli dövlәt,
Azәrbaycan Cümhuriyyәti, milli hakimiyyәt yaratmışdı. 28 aprel 1920-ci ildә isә Qızıl
Ordu

Azәrbaycanı

işğal

etmiş,

müstәqil

Azәrbaycan

Cümhuriyyәtini

devirmiş,

Azәrbaycanı faktiki olaraq yenidәn Rusiyaya ilhaq etmişdi. Qızıl Ordunun Qafqaz
tatarlarına” “kömәyi” belә kömәk idi, C.Stupişin!
Sonra. “Qafqaz tatarları” öz vәtәnlәrindә hakimiyyәti “әlә keçirmәmәli” idisә, bәs
kim “әlә keçirmәli” idi? Başqa sözlә Azәrbaycanda hakimiyyәti deyәk ki, ruslar ya
ermәnilәrmi, yaxud fransızlar ya almanlarmı “әlә keçirmәli” idilәr?
Azәrbaycan kimin vәtәni idi? Yoxsa Rusiya Azәrbaycanda yüz il at çapdığına görә
Azәrbaycan, xalqımızın vәtәnliyindәn çıxmışdı? Yoxsa rus ayağı dәyәn yer rusun, bu
yerin hakimiyyәti isә rusun hakimiyyәti olmalı idi?
Götürәk “Qafqaz tatarlarının” kimlәrin kömәyi ilә “hakimiyyәti әlә keçirmәlәri”
mәsәlәsini. İngilislәrin adını Stupişin birinci çәkir. Ancaq istәrdim ki, Stupişin bilsin vә
yadda saxlasın: o zaman İngiltәrә hәlә “Vahid vә bölünmәz Rusiya”ya üstünlük verirdi.
İngiltәrәnin Azәrbaycan, elәcә dә Gürcüstan vә Ermәnistan istiqlalının elan edilmәsindә
“әli” olmamışdı!
Türklәrin “kömәyi” mәsәlәsinә nәzәr salaq. Oktyabr inqilabından sonrakı tarixi
proses Tiflisdә әvvәlcә Zaqafqaziya Komissarlığının, sonra Zaqafqaziya Demokratik
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Federativ Respublikasının (ZDFR) yaranmasına gәtirib çıxartdı. (1918-ci ilin fevralında
yaradılmış Zaqafqaziya Seymi (buraxılmış Rusiya Mәclisi-Müәssisina Zaqafqaziyadan
seçilmiş deputatlardan ibarәt sәlahiyyәtli ümumzaqafqaziya orqanı) mart ayında
Zaqafqaziyanın Rusiyadan ayrılmasını rәsmәn elan etmişdi). Lakin bu ümumzaqafqaziya
respublikası gödәk ömürlü oldu. 1918-ci il mayın 26-da Gürcüstan Zaqafqaziya
federasiyasından çıxmağını vә istiqlalını elan etdi. İki gündәn sonra Tiflisdә bir neçә
Azәrbaycan siyasi partiyalarının tәmsil olunduğu Azәrbaycan Milli Şurası Azәrbaycanın
istiqlalını, Azәrbaycan Cümhuriyyәti vә ilk Azәrbaycan hökumәti tәşkil olunmasını elan
etdi. Ermәnistan Milli Şurası da bu qaydada hәrәkәt etdi. (Zaqafqaziya Seyminin
Müsәlman

fraksiyası

Azәrbaycan

Milli

Şurasına

çevrilmişdi.

O,

Azәrbaycanda

parlamentarizmin rüşeymi olmaqla parlament funksiyasını hәyata keçirirdi). Hәmin
günlәrdә ZDFR nümayәndә heyәti Batumda Türkiyә nümayәndә heyәti ilә danışıqlar
aparırdı. ZDFR-in süqutu ilә әlaqәdar, onun vahid nümayәndә heyәti dә fәaliyyәtini
dayandırdı. Azәrbaycan, Gürcüstan, Ermәnistan nümayәndә heyәtlәri ayrılıqda Türkiyә
ilә Sülh vә dostluq haqqında müqavilә bağladılar.
Azәrbaycan-Türkiyә müqavilәsini Azәrbaycan Cümhuriyyәti adından Milli Şura sәdri
M.Ә.Rәsulzadә vә Xarici işlәr naziri M.H.Hacınski imzaladılar. Bu müqavilәlәrlә Türkiyә
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Ermәnistanın müstәqilliyini tanıyan ilk dövlәt oldu.
Gürcüstan vә Ermәnistan respublikalarının elan edilmәsindә, gürcülәrin vә
ermәnilәrin hakimiyyәti “әlә keçirmәlәrindә” Türkiyәnin kömәyi nә qәdәr olmuşdusa,
Azәrbaycan Respublikasının elan edilmәsindә dә bir o qәdәr olmuşdu. Nә az, nә çox!
İlk mәrhәlәdә Ermәnistan hökumәti Dağlıq Qarabağa münasibәtdә hәlә müәyyәn
diplomatik takt gözlәyir, mәkrli niyyәtlәrini hәlә tam açmırdı. Belә bir fakt mәlumdur:
1918-ci ilin avqust ayında Ermәnistanın Tiflisdәki diplomatik nümayәndәsi Azәrbaycanın
oradakı diplomatik nümayәndәsindәn Şuşaya Ermәnistanın “xüsusi nümayәndә heyәti”
göndәr-mәsinә razılıq vermәyi xahiş etmişdi. Bu rәsmi müraciәtә aşağıdakı rәsmi cavab
verilmişdi: “Әgәr Azәrbaycan hökumәti әmin olsa ki, nümayәndә heyәti Azәrbaycan
mәnafelәri, onun sәrhәdlәri hüdudlarında mövcud olan qanunların vә qaydaların әksinә
işlәmәyәcәk vә nümayәndә heyәti Azәrbaycan hökumәtinin müşahidәsi altında fәaliyyәt
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göstәrәcәk”, Ermәnistan xüsusi nümayәndә heyәtinin Şuşaya getmәsinә icazә
verilәcәkdir.
Dağlıq Qarabağa “xüsusi nümayәndә heyәti” göndәrilmәsi mәsәlәsinin nәticә etibarı
ilә necә hәll olması mәnә mәlum deyil. Düzü, bu, o qәdәr әhәmiyyәt dә kәsb etmir.
Әhәmiyyәtli vә diqqәti cәlb etmәli cәhәt odur ki, Ermәnistan hökumәti Azәrbaycan
hökumәtindәn Şuşaya “xüsusi nümayәndә heyәti” göndәrmәyә icazә istәmәklә, faktiki
olaraq Dağlıq Qarabağın Azәrbaycana mәnsubiyyәtini etiraf edirdi.
Әgәr Dağlıq Qarabağ Ermәnistanın idisә, nә üçün Ermәnistan hökumәti oraya xüsusi
nümayәndә heyәti göndәrmәk üçün Azәrbaycan hökumәtindәn icazә istәyirdi?
Dövlәtlәr tarixindә, dövlәtlәr tәcrübәsindә elә bir hal olubmu ki, hansısa bir dövlәt
özünün hansısa şәhәrinә, hansısa әyalәtinә nümayәndә göndәrmәk üçün başqa bir
dövlәtdәn icazә istәmiş olsun?
Belә vә bu kimi addımlarla Ermәnistan hökumәti ilk növbәdә Dağlıq Qarabağa
“mübahisәli әrazi” statusu verilmәsinә nail olmaq vә belәliklә hәmin amildәn
Azәrbaycanla münasibәtlәrdә, strateji planlarının hәyata keçirilmәsindә istifadә etmәk
istәyirdi. Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin fövqәladә elçisi Ә.M.Topçubaşov İstanbulda ingilis
polkovniki Tampla ilә söhbәtdә (19 noyabr 1918-ci il) demişdi: “Ermәnistan hökumәtinin
nümayәndәlәri bizә dәfәlәrlә bildiriblәr gi, әgәr onlara Qara dәniz sahilindә liman
verilsә, özlәrinin Qarabağa iddialarından könüllü imtina edәrlәr; onlar әhali mübadilәsi
ilә dә kifayәtlәnәrdilәr, zira nәzәrә almamaq olmaz ki, İrәvan quberniyasında 200 min
müsәlman var”.210
Tәdriclә Ermәnistan Dağlıq Qarabağı zor-la Azәrbaycandan ayırmağa girişdi. General
Andranikin silahlı dәstәlәri Dağlıq Qarabağa yeridildi. Azәrbaycan deyil, mәhz
Ermәnistan Dağlıq Qarabağ problemini hәrbi yolla hәll etmәyә girişdi, c. Lenski! Bununla
әlaqәdar Azәrbaycan hökumәti avqustun 15-dә Ermәnistan hökumәtinә qәti etiraz
bildirdi. Ermәnistan cavab vermәkdә lәngimәdi. İki gündәn sonra, avqustun 17-dә
Ermәnistanın Tiflisdәki diplomatik nümayәndәsi rәsmi bәyan etdi ki, “hәm general
Andranik, hәm dә onun bütün dәstәsi xüsusi ermәni korpusunun әmri ilә artıq çoxdan
ermәni qoşunlarının tәrkibindәn vә siyahısından çıxarılmışdır, bundan sonra onlar
Ermәnistan hökumәtini, onun vәzifәli şәxslәrini tanımaqdan vә onlara tabe olmaqdan
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imtina ediblәr. Belәliklә, general Andranikin vә onun dәstәsinin ermәni milli qoşunlarına
vә orqanlarına heç bir aidiyyәti yoxdur vә Ermәnistan hökumәti mәsuliyyәtsiz fәaliyyәtә
cavab verә bilmәz”.211
Belә de! Ermәnistan hökumәtinin Andraniklә, onun “mәsuliyyәtsiz fәaliyyәti” ilә heç
bir әlaqәsi yox imiş! Bircә onu deyәk ki, Andranik min nәfәr süvari dәstәsi ilә
Zәngәzurdan İrәvana qayıdanda, “hökumәt (Ermәnistan hökumәti - T.K.) Andranikә
lәyaqәtli әsgәri ehtiram göstәrmәk üçün Dronu Andraniki qarşılamağa göndәrmişdi”.
Bunu İrәvanda çıxan qәzetlәrdәn biri 1919-cu il aprelin 27-dә yazmışdı. Bir vacib cәhәti
dә qeyd edәk. Ermәnistan Azәrbaycanın Andraniklә әlaqәdar tәlәbinә heç bir etiraz
bildirmәmişdi. Әgәr Qarabağ vә Zәngәzur Ermәnistanın olmuş olsaydı, Ermәnistan
şәksiz car çәkәrdi vә mәntiqә görә car çәkmәli idi ki, bu yerlәr Ermәnistan әrazisidir,
Qarabağ vә Zәngәzurda Andranikin hәrәkәtlәrinin Azәrbaycana nә dәxli var, öz daxili
işimizdir vә özümüz bilәrik; Ermәnistanın daxili işlәrinә qarışmayın!
Hәlә Ermәnistan Qarabağ vә Zәngәzura açıq iddia etmirdi. Ermәnistan vaxt
qazanmaq, Ermәnistan hökumәtinә guya “tabe olmayan” Andranikin әli ilә Dağlıq
Qarabağı vә Zәngәzuru işğal edib Azәrbaycanı baş vermiş fakt qarşısında qoymaq
istәyirdi.
Andranikin Azәrbaycan hüdudlarına bas-qını Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin olduqca
ağır günlәrindә baş vermişdi. Azәrbaycanın paytaxtı Bakı şәhәri hәlә düşmәn әlindә idi.
Azәrbaycan Cümhuriyyәti hökumәtinin vәzifәlәr vәzifәsi paytaxtı azad etmәk idi. Bu
mәsәlә, M.Ә.Rәsulzadәnin Azәrbaycan hökumәti adından avqustun 27-dә İstanbuldakı
Almaniya sәfirliyinә göndәrdiyi notada deyildiyi kimi, “Azәrbaycan üçün yalnızca tövsiiәrazi mәsәlәsi tәşkil etmәyib bir hәyat vә mәmat (ölüm - T.K.) şәklini iqtisab” etmişdi.212
M.Ә.Rәsulzadә sentyabrın 6-da İstanbuldan Gәncәyә teleqram göndәrәrәk Azәrbaycan
hökumәtini xәbәrdar edirdi: “Bakı alınmasa, hәr şey bitdi. Әlvida, Azәrbaycan”.213
Nәhayәt, Azәrbaycan hökumәtinin rәsmi müraciәti ilә Azәrbaycana gәlәn türk
qoşunları milli qoşun hissәlәri ilә birlikdә türk sәrkәrdәsi Nuru paşanın ümumi
komandanlığı altında sentyabrın 15-dә Bakını yad qüvvәlәrdәn azad etdilәr. Türk
sәrkәrdәsi Mursәl bәyin (sonralar Bakı yürüşünün şәrәfinә özünә “Baku” familiyasını
götürmüşdü) demәsinә görә. onun komandanlığı altında olan azәrbaycanlılardan ibarәt
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hәrbi hissәlәr Kürdәmir, Şamaxı vә Bakı cәbhәlәrinin bir çox döyüşlәrindә әsgәri şücaәt
vә igidlik göstәrmişdilәr.
Bakının azad edilmәsi Azәrbaycanın müstәqilliyinin vә әrazi bütövlüyünün tәmin
edilmәsi uğrunda mübarizәnin görkәmli, önәmli vә şanlı sәhifәsi idi.
Lakin Bakı azad edildikdәn vә dәrhal Azәrbaycan hökumәti öz paytaxtında fәaliyyәtә
başladıqdan az sonra beynәlxalq vәziyyәt Azәrbaycanın zәrәrinә dәyişdi.
Almaniya - Türkiyә bloku birinci dünya müharibәsindә mәğlub oldu. Dünya
müharibәsinin mәğlub dövlәti kimi Türkiyә oktyabrın 30-da Mudros barışığını
imzalamağa mәcbur oldu. Barışığın şәrtlәrinә görә Türkiyә öz qoşun hissәlәrini Bakıdan
vә bütün Azәrbaycandan çıxartmalı, Bakını müttәfiq qoşunlar tutmalıydı.
Bununla beynәlxalq vәziyyәti onsuz da ağlagәlmәz dәrәcәdә ağır vә çәtin olan
Azәrbaycanın vәziyyәti daha da mürәkkәblәşdi. Azәrbaycan real hәrbi kömәk aldığı vә
başqa sahәlәrdә dә yardımına güvәndiyi müttәfiq Türkiyәnin kömәyindәn mәhrum
olurdu. Digәr tәrәfdәn, Bakını vә bütün Azәrbaycanı yeni vә böyük tәhlükә - Antanta
tәhlükәsi yaxalayırdı.
Noyabrın 17-dә müttәfiq qoşunların (faktiki olaraq ingilis qoşunlarının) ilk dәstәsi
ingilis generalı Tomsonun komandanlığı altında Bakıya gәldi. Tomson hәmin әrәfәdә
Әnzәlidә Azәrbaycan nümayәndәlәrinә (N.Yusifbәyov, Ә.Ağaoğlu vә M.Rәfiyevә)
demişdi: “Bizim bildiyimiz, Azәrbaycan xalqının arayi-ümumiyyәsindәn doğan doğma bir
cümhuriyyәt yoxdur. Yalnız türk komandanlığının intriqası ilә tәşәkkül etmiş bir hökumәt
var. Madam ki, siz bunun әksini iddia ediyorsunuz, o halda gәlir, mәhәllindә tәdqiq, ona
görö dә qәrar veririz”.214
Tomson Bakıya varid olduqda nümayişkaranә qeyd etmişdi ki, Bakı Rusiya
imperiyasının әrazisidir vә mәn “Bakıya, 1914-cü il müharibәsinә qәdәr olan sәrhәdlәrdә
Rusiya hüdudlarına, Rusiyaya mәxsus olan Qafqaza gәlmişәm”. Tomson özü ilә İrandan
Bakıya Biçeraxovun kazaklardan ibarәt dәstәsini dә gәtirmişdi. O isә Bakıya gәlәrgәlmәz Azәrbaycan hökumәtinә meydan oxumağa başlamış, Bakının “rus vәtәndaşlarını
tәkrar ana vәtәnә (Rusiyaya -T.K) iadәsi ilә tәbrik” etmişdi.215
“Qafqaz tatarları” ingilislәrin “kömәyi ilә” hakimiyyәti belә “әlә keçirmişdilәr”,
C.Stupişin!
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Noyabrın 17-dә “iki Bakı vardı. Mәhzun müsәlman Bakısı ilә mәmnun xristian Ba”
kısı”.216 Müttәfiq qoşunların vә Biçeraxovun gәlişindәn qanadlanan monarxiyapәrәst rus
tәşkilatları hәyasızcasına vә yekәxanalıqla azәrbaycanlılara “elan etdiyiniz istiqlaldan
istinkaf (imtina - T.K) ediniz vә sizin üçün şәfaәt edәlim” deyorlar vә müvәqqәtәn tәşkil
edәcәklәri hökumәti-mәhәlliyәdә azәrbaycanlılara bilnisbә daha mühüm bir mövqe
tәmin edәcәklәri lütfünü dә ayrıca әlavә” edirlәrdi. “Ermәni tәşkilatının xüsumәt vә inadı
isә daha bariz idi”.217
Müttәfiq qoşunların Bakıya daxil olması ilә vә türk qoşunlarının Bakıdan,
Azәrbaycandan getmәsi ilә gәnc Azәrbaycan Cümhuriyyәti özünün çox ağır günlәrini, od
ilә su arasında qalmaq anını yaşayırdı. Ancaq Azәrbaycan rәhbәrliyi büdrәmәdi,
sarsılmadı, başını itirmәdi, çeviklik vә mәtanәt, siyasi manevrlәr etmәk mәharәti
göstәrdi, dövlәti inamla idarә etdi.
Azәrbaycan Cümhuriyyәti tәsisçilәri Böyük Fransa inqilabının görkәmli xadimi
Maksimilian Robespyerin “Sәltәnәti zorla devirmәk mümkündür, ancaq respublikanı
yalnız müdrikliklә qurmaq olar” kәlamından xәbәrdar idilәr. Tam әsasla demәk olar ki,
Azәrbaycan rәhbәrlәri Respublikanı misilsiz çәtinliklәr vә mürәkkәbliklәr şәraitindә ağılla,
aqilliklә vә müdrikliklә qururdular.
Azәrbaycan hökumәti Gәncәdәn Bakıya gördükdәn sonra qısa bir müddәt әrzindә
Azәrbaycan Milli Şurası әsasında Mәclisi-mәbusan (parlament)tәşkil etmәyә nail oldu.
Dekabrın 7-dә onun tәntәnәli açılışında M.Ә.Rәsulzadә, bu gün dillәr әzbәrinә
çevrilmiş mәşhur “Bir kәrә yüksәlәn bayraq bir daha enmәz!” şüarını söylәdi. Mәclisimәbusan Fәtәli xan Xoyski başda olmaqla yeni hökumәt tәşkil etdi. Bununla әlaqәdar
general Tomson “Fәtәli xanın tәhti-sәdarәtindә koalision Azәrbaycan hökumәti tәşәkkül
etdiyindәn müttәfiqlәr komandanlığının Azәrbaycan daxilindә yeganә mәşru bir hökumәt
olmaq üzrә bu hökumәti tanıyacağını vә ona mühazirәti-tammәdә bulunacağını” bәyan
etdi.218
1919-cu il yanvarın 22-dә Bakıya gәlәn İngiltәrә qoşunlarının Balkanda vә Qafqazda
baş komandanı Milton isә Azәrbaycan hökumәtinә ingilis hökumәtinin münasibәtini
bildirmişdi. O, F.Xoyskiyә bәyan etmişdi ki, “İngiltәrә hökumәti Azәrbaycanın mövcud
hökumәtini yeganә qanuni hakimiyyәt tanıyır”.
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Әgәr nәzәrә alsaq ki, Tomson Bakıya gәlmәk әrәfәsindә Azәrbaycan Cümhuriyyәtini
azәrbaycan xalqının ümumi arzusundan doğmayan cümhuriyyәt, Azәrbaycan hökumәtini
isә “yalnız türk komandanlığının intriqası ilә tәşәkkül etmiş bir hökumәt” adlandırmışdı,
onda Tomsonun yeni bәyanatının vә Miltonun bәyanatının әhәmiyyәti daha aydın olar.
Onu da qeyd edәk ki, müttәfiq dövlәtlәr komandanlığı çox qısa bir müddәt әrzindә
azәrbaycan xalqının müasir, inkişaf etmiş vә sivil bir xalq olmasını başa düşmüşdü. Bu
cәhәti Ü.Hacıbәyov qәlәmә almışdır. O, hәlә müttәfiq qoşunlar Bakıda olduğu zaman,
1919-cu il mayın 28-dә “Azәrbaycan” qәzetindә yazmışdı:
“İngilislәr bizim içimizә girәrkәn özlәrini vәhşi bir heyvan qarşısına çıxmış bir ovçu
vәziyyәtindә saxlamaq ehtiyatına heç bir lüzum olmadığını bir-iki gündәn sonra kәmalitәәccüblә anladılar vә haqqımızda bәslәmәkdә olduqları nәzәr vә tәsәvvüratın
bilmәmәzlik vә ya düşmәn tәbliği nәticәsi olaraq xәta vә yanlış olduğunu da dәrk
etdilәr; әminәm ki, bunu da dәrk etdilәr ki, istibdad altında tәrәqqi vә tәalidәn cәbrәn
mәhrum vә cәhalәtә mәhkum edilmiş olan bir millәt, azad olduqdan sonra çox çәkmәz
ki, alәm mәdәniyyәt bazarlarında öz milliyyәtlәri tәqazası ilә әmәlә gәlmiş mәdәni
mәtalarını әnzari-bәşәriyyәtә tәqdim ilә mәdәniyyәti qoca olan millәtlәri dә heyran
qoyarlar”.
Tomsonun yeni mövqeyi Azәrbaycanın beynәlxalq vәziyyәtini möhkәmlәndirmәkdә,
Azәrbaycan hüdudlarında Azәrbaycan hakimiyyәtinin fәaliyyәtini tәmin etmәkdә müsbәt
rol oynadı.
Tomson Andranikin Azәrbaycan әrazisindәki azğınlığını vә cinayәtlәrini dayandırmaq
işindә Azәrbaycan hökumәtinә kömәk göstәrdi. Onun tәkidi ilә “Ermәni xüsusi zәrbә
dәstәsinin rәisi” Andranik “Vәrәndә, Dizaq, Xaçın vә Cavanşir hәrbi baş komandanlarına,
bütün komissarlara vә ermәni әhalisinә” belә bir әmr verdi: “Müttәfiqlәr bizdәn bütün
hәrbi hәrәkәtlәri dayandırmağı tәlәb edirlәr. Müttәfiqlәrin nümayәndәlәri - ingilis vә
fransız kapitanları yanıma gәlib bildirdilәr ki, Qafqazda müharibәyә yol vermәmәk qәrara
alınmışdır... Bütün mәsәlәlәr Sülh konqressindә hәll edilmәlidir. Nümayәndәlәrin mәnә
verdiklәri mәktubda Baş komandan ingilis generalı Tomson. xәbәrdarlıq edir ki, indәn
sonra hәr cür düşmәn hәrәkәtlәri ermәni mәsәlәsinin hәllinә pis tәsir edә bilәr” Bununla
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әlaqәdar Andranik “tatar vә türklәrә qarşı hәrbi әmәliyyatları dәrhal da-yandırmağı”219
әmr etdi.
Tomsonun tәlәbi Andranikin köpünü alsa da, onun Azәrbaycan әleyhinә hәrbi
әmәliyyatlarını dәrhal dayandırmadı, Andranik Azәrbaycanı dәrhal tәrk etmәdi.
Ü.Hacıbәyov “Azәrbaycan” qәzetindә (15 dekabr 1918) yazırdı ki, “hәtta general
Tomsonun tәhdidi belә Andranikә heç bir әsәr elәmir, o öz işindәdir; müsәlman
kәndlәrini dağıdır, әhalisini öldürür, ya qaçırdır... Andranikin qoşunu ermәni hökumәtinә
heç bir dәxli yoxsa vә gördüklәri vәhşiliklәrin cavabdehәndәliyi dәxi öz boynuna isә - o
halda bu Andranik, ermәni camaatının gözündә “igid” olsun, “qәhrәman” olsun, bizim
gözümüzdә adi bir quldurdur”.
Azәrbaycan

Cümhuriyyәtini

sarsıtmaq

mәqsәdi

ilә

Andraniki

fitlәyәn.

0NU

maliyyәlәşdirәn başqa qüvvәlәr dә var idi. Mәsәlәn, Tiflisdә çıxan “Qruziә” qәzeti (29
yanvar 1919) general-mayor Andranikin belә mәktubunu çap etmişdi:
“Zati-alilәri general Biçeraxova.
Zәngәzur ermәni milli şurasının üzvlәri Arşaq Şiranyan vә Nikolay Osipov Bakıdan
gәlәrәk, mәnә milyon manat (1.000000) verdilәr. Bu haqda onlar sizә iltizamnamә
veriblәr. Adı çәkilәn şura üzvlәri mәnә dedilәr ki, bu pulu siz general Baqratuninin xahişi
ilә vermisiniz. Mәnim dәstәmi vә bәdbәxt qaçqınları unutmadığınız üçün sizә dәrin vә
sәmimi tәşәkkürümü bildirirәm”.220
Bu xarakterli kömәk vә fitlәmәlәrdәn ruhlanan Andranik Gorusda möhkәmlәndi.
Andranik, guya Zәngәzur kәndli qurultayının vә Zәngәzur ermәni milli şurasının tәklifi ilә
“silahlı qüvvәlәrin baş komandanı” oldu vә azәrbaycanlıları qılıncdan keçirmәkdә davam
etdi. Tәkcә bir sәnәd gәtirәk: 1919-cu ilin yanvarın 10-da Zәngәzur qәza rәisi
M.Namazәliyev qәza mәrkәzi Gorusdan Azәrbaycan hökumәtinә yazırdı: “Ermәnilәr
başda Andranik olmaqla, ingilis-fransız missiyasına verdiklәri vәdlәrә xilaf çıxaraq, 30
müsәlman kәndini dağıdıb oda tutmuşlar vә әmlakını qarәt etmişlәr. Qaçıb canını
qurtara bilmәyәn sakinlәr cinslәrindәn asılı olmayaraq vәhşicәsinә öldürülmüşdür”...221
Zәngәzurda,

Dağlıq

Qarabağda

yaranmış

vәziyyәtlә

әlaqәdar,

Azәrbaycan

Cümhuriyyәtinin daxili işlәr naziri 1919-cu il yanvarın әvvәllәrindә hökumәtә tәklif etdi
ki, Şuşa, Cavanşir, Cәbrayıl vә Zәngәzur qәzaları Gәncә quberniyasının tәrkibindәn
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çıxarılsın vә hәmin qәzalardan ibarәt müvәqqәti Qarabağ general-qubernatorluğu tәşkil
edilsin. 1919-cu il yanvarın 25-dә Azәrbaycan hökumәti hәmin tәkliflә razılaşdı. Şuşa,
Cavanşir, Cәbrayıl vә Zәngәzur qәzaları Gәncә quberniyası tәrkibindәn çıxarılaraq,
onlardan mәrkәz Şuşa olmaqla Qarabağ general-qubernatorluğu tәşkil olundu.
Azәrbaycanın birinci hökumәtindә hәrbi nazir olmuş Xosrov bәy Sultanov Qarabağa
general-qubernator tәyin edildi. Ermәnistan hökumәti general-qubernatorluq yaradılması
vә Sultanovun general-qubernator tәyin edilmәsi ilә әlaqәdar Azәrbaycan hökumәtinә,
müttәfiq qoşunların komandanı general Tomsona etiraz bildirdi.222 Artıq Ermәnistan
hökumәti necә deyәrlәr, kartları tam açdı vә bu yerlәrin “çox hissәsinin Ermәnistan
әrazisinә daxil olmasını” vurğulayaraq, “general-qubernatorun funksiyasının vilayәtin
ermәni hissәsindә dayandırılmasını” tәlәb etdi. Mart ayında general Tomson İrәvanda
olanda Ermәnistan baş naziri onun qarşısında mәsәlәni belә qoydu: “Ermәnistan
hökumәti arzu edir ki, Qarabağın ermәnilәr yaşadığı dağlıq hissәsinin idarә olunması
milli şuranın (ermәni milli şurasının -T.K.) әlindә saxlansın... İdarә etmә üzәrindә ingilis
komandanlığının qoyacağı nәzarәt yalnız milliyyәtçә ingilis olan şәxs tәrәfindәn hәyata
keçirilә bilәr”.223
Ermәnistan hökumәtinin etirazı, general Tomsonun qılığına girmәk cәhdi bir şey
vermәdi:
- әvvәla, Azәrbaycan hökumәti etirazı rәdd edәrәk bildirdi ki, “hәmin rayonlar
Azәrbaycanın şәksiz vә ayrılmaz hissәsidir” vә Ermәnistanın etirazı Azәrbaycanın
“suverenliyinә qәsddir, daxili işlәrimizә qarışmaq cәhdidir”;224
- general Tomsonun nümayәndәsi Şatelvort 1919-cu ilin aprelindә Bakıdan Şuşaya
gәlәrәk ermәnilәrdәn Azәrbaycan Cümhuriyyәti hakimiyyәtini qәbul etmәyi, yaxud
general A.İ.Denikinin yazdığına görә, “Sultanovun qanuni hakimiyyәtini” tanımağı tәlәb
etdi;225
- Şuşada ingilis hәrbi missiyasının razılığı ilә general-qubernator Sultanov ermәni
milli şurasının başçılarını tutub şәhәrdәn Tiflisә qovdu.226 İyunun 6-da Yepiskop
Şahnazarov vә ermәni icmasının nümayәndәlәri Sultanovla görüşәrәk, Azәrbaycan
Cümhuriyyәtinin hakimiyyәtini qәbul etdiklәrini bildirdilәr;
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- iyulun 30-da Şuşaya gәlәn baş nazir N.Yusifbәyov vә hәrbi nazir S.Mehmandarov
ermәni

kilsәsindә

çörәk-duzla

qarşılandı.

Yepiskop

onları

azәrbaycan

dilindә

salamladı;227
- müttәfiq dövlәtlәrin Zaqafqaziyada Ali Komissarı amerikan polkovniki Haskel
Bakıda N.Yusifbәyova bildirdi ki, o, “Qarabağın, o cümlәdәn Zәngәzurun qәti olaraq
Azәrbaycana keçmәsini zәruri hesab edir”;228
- 1919-cu il avqustun 15-dә Şuşada keçirilәn Dağlıq Qarabağ ermәnilәrinin qurultayı
“Dağlıq Qarabağ ermәnilәrinin Azәrbaycan hökumәti ilә müvәqqәti sazişi”ni qәbul etdi.
Orada deyilirdi ki, “Qarabağın dağlıq hissәsi, ermәnilәr yaşayan (Dizaq, Vәrәndә, Xaçın
vә Carabet) rayonları, özünü müvәqqәti olaraq Azәrbaycan Respublikasının hüdudlarında hesab edir”. Saziş mәsәlәnin Paris sülh konfransında hәll edilәcәyi vaxta qәdәr
qüvvәdә qalmalı idi.229
Bu sazişin qәbul olunması Ermәnistanın Dağlıq Qarabağı “Ermәnistan әrazisi” elan
etmәk siyasәtinin iflası idi.
Hәmin saziş bir mәnalı qarşılanmadı. Әhali onu ümidlә qәbul etdi. Sazişin qәbul
olunmasında böyük xidmәti olan Qarabağ general-qubernatoru X.Sultanov sazişә yüksәk
qiymәt verәrәk bildirdi ki, “Azәrbaycan hökumәti vә onun nümayәndәlәri üçün nә ellin
(qәdim yunanların adı - T.K.), nә dә iudey (qәdim yәhudilәrin adı - T.K.) yoxdur, yalnız
Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin vәtәndaşları var”, vәtәn-daşların bәrabәrliyi vә birliyi
prinsipi Qarabağda dönmәdәn hәyata keçirilәcәkdir. Tiflis qәzeti “Borba” yazırdı ki, “milli
düşmәnçiliklә yaşayan” daşnak partiyası “instinktiv olaraq hiss edir ki, bu sazişdә iki
xalqın düşmәnçiliyini dayandırmaq üçün hәr halda az da olsa rüşeym var. Lakin hәyat
partiya mövhumatçılığından vә dini fanatizmdәn güclüdür. Qarabağda sazişi hәyat
doğurdu, saziş ermәni-müsәlman mübahisәsini qırğınla yox, qarşılıqlı müqavilә yolu ilә
hәll etmәyin ilk ciddi tәcrübәsidir”.230
Noyabrın 23-dә Tiflisdә Azәrbaycanla Ermәnistan arasında sülh sazişi imzalandı.
Razılığa gәlindi ki, (a) bütün mübahisәli mәsәlәlәr, o cümlәdәn sәrhәd mәsәlәlәri silah
gücünә yox, danışıqlar yolu ilә hәll edilmәlidir, (b) saziş imzalanan andan Azәrbaycan vә
Ermәnistan hökumәtlәrindәn heç biri bu vaxta qәdәr onun hakimiyyәtini tanımayan
rayonları silah gücünә özünә tabe etmәmәlidir.
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Azәrbaycan qoşun hissәlәrini Zәngәzurdan çıxartdı. Ermәnistan isә sazişi pozdu.
Zәngәzura qoşun hissәlәri göndәrdi. O zaman Qarabağda olmuş ingilis jurnalisti
Skotland-Liddel Londona mәlumat verirdi ki, 23 noyabr sazişinin ardınca, ermәnilәr
“Azәrbaycan

qoşunlarının

getmәsindәn

istifadә

edәrәk

xaincәsinә

Zәngәzura

müsәlmanlar üzәrinә hücuma keçdilәr vә qırxa qәdәr müsәlman kәndini dağıtdılar...
Ermәnilәr Zәngәzura bu hücumlarının müvәqqәti müvәffәqiyyәt qazana-cağına şübhә
etmirlәr... Lakin bir gün gәlәcәkdir ki, bütün müsәlmanlar düşmәnlәri әleyhinә ayağa
qalxacaqlar vә hәmin gün gәlәndә heç nә ermәni xalqını xilas edә bilmәyәcәk” dir”.231
İngilis jurnalisti hәm dә Londona bildirirdi: “Londonda ermәni bürosu var. Buna
bәnzәr tәşkilatlar Fransada da vә Birlәşmiş Ştatlarda da var. Onların әn sevdiyi metod
әn alçaq reklam üçün “xristian” sözündәn istifadә etmәkdir. Burada (Zaqafqaziyada)
hәqiqәti bilirlәr, әgәr ingilis ictimaiyyәti bilmirsә dә, ingilis nazirliklәri hәqiqәti bilmәlidirlәr”.232
Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü ilә әlaqәdar olaraq Azәrbaycan hökumәti dekabrın 30da müttәfiq dövlәtlәrin Zaqafqaziyada Ali Komissarı Haskeldәn ermәni tәcavüzünü
dayandırmaq üçün tәcili tәdbirlәr görmәyi tәlәb etdi. Xarici işlәr naziri F.X.Xoyski xüsusi
nota ilә Ermәnistan hökumәtini xәbәrdar etdi ki, dinc әhaliyә qarşı hәrbi әmәliyyatlar
dayandırılmasa, Azәrbaycan hökumәti öz vәtәndaşlarının hәyatını vә әm-lakını qorumaq
üçün tәxirә salınmaz tәdbirlәr görmәyә mәcbur olacaqdır.
Lakin Ermәnistan bu xәbәrdarlıqlara mәhәl qoymadı, әksinә, Dağlıq Qarabağda
Ermәnistanın tәxribatı daha da güclәndi.
Qarabağa münasibәtdә Ermәnistan hökumәti belә bir taktika seçdi: Qarabağın
ermәnilәr mәskunlaşan hissәlәrindә ermәni idarә sistemi yaratmaq üçün qızğın surәtdә
tәdbirlәr görmәk olduqca zәruridir”.233
Demәli, Qarabağın ermәnilәr mәskunlaşan yerlәrindә ermәni hakimiyyәti yox,
Azәrbaycan hakimiyyәti var idi. Ona görә hәmin yerlәrdә ermәni hakimiyyәti yaratmaq
başlıca vәzifә hesab edilirdi.
Sonra: “(Qarabağa) göndәrilәn komissiya mümkün qәdәr böyük pul vәsaiti ilә tәhciz
olunur. Bu komissiya sәssiz-küysüz, hәtta respublikanın (Ermәnistanın - T.K.) adını dilә
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gәtirmәdәn (Ermәnistanın “adını dilә gәtirmәdәn”! - T.K) Qarabağın ermәnilәr
mәskunlaşan hissәlәrindә mülki idarәçilik tәtbiq edib qaydaya salacaqdır”.234
Demәli, Ermәnistan (a) Dağlıq Qarabağa “mümkün qәdәr böyük pul vәsaiti”
göndәrir, (b) İrәvandan gәlәn komissiya ermәni hakimiyyәti yaradarkәn “sәssiz-küysüz”
iş görmәli, (v) komissiya öz fәaliyyәtindә Ermәnistan Respublikasının “adını” belә dilә
gәtirmәmәli idi.
Sәnәddә sonra deyilirdi ki, Qarabağda mülki idarәçilik, yәni hakimiyyәt yaradanlar
“Respublika adından hәrәkәt etmәmәlidirlәr. İdarәçiliyi “yerli әhali yerli özünüidarә
şәklindә tәtbiq etmәlidir.235
Demәli, Ermәnistanın Azәrbaycanın daxili işlәrinә qarışması, Dağlıq Qarabağda
tәxribatçılığı maksimum gizli şәkildә aparılmalıdır. Elә tәsәvvür yaradılmalıdır ki, Dağlıq
Qarabağda baş verәn hadisәlәrdә guya Ermәnistanın heç bir әli vә iştirakı yoxdur, orada
gedәn bütün proseslәr Qarabağın yerli әhalisinin öz tәşәbbüsüdür, öz işidir.
Hәmin taktika Dağlıq Qarabağda dönmәdәn hәyata keçirilirdi. 1922-ci ildә
Tevodrosun yazdığına görә, Ermәnistan hökumәti 1919-cu ilin axırlarında Dağlıq
Qarabağı “azad etmәk üçün” 19 milyon manat pul ayırdı. Emissarlar hәmin pulla
İrәvandan gәldikdәn sonra Dağlıq Qarabağda “azadlıq” qarışıqlığı başlandı vә emissarlar
Qarabağ kәndlәrini öz avantyuralarına cәlb etmәyә girişdilәr.236 Emissarların vә
separatçıların tәhriki ilә 1920-ci il martın 22-dәn 23-ә keçәn gecә Dağlıq Qarabağda
Azәrbaycan hakimiyyәtinә qarşı silahlı çıxış tәşkil olundu. Şuşada, Xankәndindә vә digәr
yerlәrdә yerlәşmiş Azәrbaycan milli ordu dәstәlәrinә qәflәtәn hücum edildi. Ermәni
silahlı qüvvәlәri hәtta strateji әhәmiyyәtli Әsgәran qalasını tutmağa nail oldular. Burada
Dәli Qazarın komandanlığı altında 4 minә yaxın ermәni silahlı qüvvәlәri cәmlәşdi.
Yaranmış şәraitdә Azәrbaycan milli ord hissәlәri general Sәlimovun komandanlıq
altında qәti hücuma keçәrәk aprelin 2-d Әskәranı azad etdilәr. Bu döyüşlәrdә Dәl Qazar
öldürüldü. Ertәsi günü Azәrbaycan qoşun hissәlәri döyüşsüz Xankәndinә daxil oldular.
Ermәni qoşun hissәlәri Şuşa-Xankәndi yoluna nәzarәti әlә almağa vә Şuşadakı
Azәrbaycan hәrbi dәstәsini mühasirәyә almağa cәhd göstәrdilәr. Lakin onların cәhdi baş
tutmadı. Nәticә etibarı ilә ermәni silahlı qüvvәlәri darmadağın edildilәr.
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Mirzә Bala Mәmmәdzadә haqlıdır: “Azәrbaycan ordusu bütün qabiliyyәt vә
sәriştәsini,; “Әskәran müharibәsi” adı ilә mәşhur olan müharibәdә göstәrdi...
Azәrbaycan ordusu Şuşa; qalasına daxil ola bildi vә Şuşanı, Xankәndini qoruyan
әsgәrlәrә qarışdı. Ermәnilәrin tarmar olunması ilә nәticәlәnәn, bu müharibәdәn sonra
cәbhәyә gәlәn Azәrbaycan hәrbiyә naziri Sәmәd paşa (Mehmandarov - T.K.) şәxsәn
xain düşmәnә qarşı göstәrdiyi igidliyә görә zabitlәrә vә orduya tәşәkkür etmişdir:
“Qәhrәman әsgәrlәr. Mәn şәxsәn Almaniya cәbhәsindә bir çox vuruşmalarda olmuşam,
ancaq sizin qәdәr qәhrәman әsgәrlәrә nadir hallarda rast gәlmişәm. Siz mәnim
ümidlәrimi qüvvәtlәndirdiniz. Siz öz qanınızla gәnc Azәrbaycan ordusunun namusunu
qorudunuz”.237
Belәliklә, Dağlıq Qarabağı hәrbi yolla Azәrbaycandan ayırıb Ermәnistana birlәşdirmәk cәhdi bu dәfә dә boşa çıxdı.
Ermәni mәnbәlәrinә görә, o zaman 30 min ermәni mәhv olmuşdu. Zәnnimcә, bu
rәqәm şişirdilmişdir, lakin ermәnilәrin külli miqdarda itki vermәlәri faktdır.
Bu faciәnin başlıca sәbәbkarı, tәşkilatçısı Ermәnistan idi, daşnak partiyası idi.
Qarabağ ermәni tәhsil müәssisәlәri inspektoru R.Şaxnazarov aprel ayında Bakıya ermәni
yepirkopu Baqrata yazmışdı:
“Qarabağın sәadәti Araratın agentlәrinin әmәllәri ilә mәhv edilmişdir. Yuxarı
Qarabağ ermәnilәrinin bәdbәxtliyi üçün bütün mәsuliyyәt daşnak hökumәtinin üzәrinә
düşür. Daşnak bandalarının hәrbi kazarmalara vә qaraul mәntәqәlәrinә alçaq vә xain
basqını Şuşada vә Xankәndindә vә deyilәnә görә xәtt boyu eyni vaxtda baş vermişdi.
Yepiskop hәzrәtlәri, bunu bütün hәmyerlilәrimizә bildirmәk Sizin borcunuzdur.
Bәdbәxtliyin qarşısını almaq üçün gördüyümüz bütün işlәr daşnakların alçaqlığı vә siyasi
idiotizmi ilә puç oldu. Ermәni xalqı bizim dinc yaşayışımızı pozub mәhv edәnlәri
tanımalıdır. Qarabağ qanlı hadisәlәr dairә-sindәn kәnarda qalmalıydı, qala bilәrdi vә
әgәr daşnakların avantürası olmasaydı, şübhәsiz, qalardı.
Bütün namuslu işçilәrlә * ermәnilәrlә vә müsәlmanlarla birlikdә bütün gücünüzü
bәdbәxtliyin qarşısını almağa verin. Ermәni xalqının düşmәnlәrinә t gözәl vә dinc
Qarabağı mәhv edәn daşnaklara lәnәt olsun”.
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Hәmin qarmaqarışıqlıqda, aprelin axır-larında “Dağlıq Qarabağın әmәkçi kәndlilәrinin
doqquzuncu qurultayı” Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan Cümhuriyyәti hüdudlarında olması
haqqında sazişin guya Azәrbaycan hökumәti tәrәfindәn pozulmasını nәzәrә alaraq,
“Dağlıq Qarabağın Ermәnistan Respublikasına birlәşdirilmәsini elan” etdi.
Bu qәrarı Yerevanda rusca “Kommunist” qәzetindә çap edәn (13 iyul 1989)
V.Evoyan belә qәnaәtә gәlmişdir ki, hәmin qәrarla “1920-ci ilin aprelindә, yәni
Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulması әrәfәsindә Arsax Ermәnistanla tәzәdәn
birlәşmişdir”.
Sadә bir sual doğur: Hәmin qәrardan sonra Dağlıq Qarabağın әrazi statusunda
hansısa bir dәyişiklik baş vermişdimi? Vermişdisә, hansı şәkildә, Hansı qaydada
olmuşdu? Sәnәdlәr sübut edir ki, heç bir şәkildә Dağlıq Qarabağ Ermәnistanla “yenidәn
birlәşmәmişdi”. O, siyasi, hüquqi vә inzibati cәhәtdәn Azәrbaycanın tәrkibindә qalmaqda
davam etmişdi. Bir günlüyә dә Dağlıq Qarabağ Ermәnistanın tәrkibinә daxil
olunmamışdı. Hәtta Ermәnistan hökumәti, Ermәnistan parlamenti hәmin qәrara heç bir
rәsmi münasibәt bildirmәmişdi. Hәmin qәrar kağız üzәrindә qalmışdı.
Ermәnistan Xarici İşlәr Nazirliyi 1920-ci il mayın 3-dә Leninә vә Çiçerinә teleqram
göndәrәrәk, Dağlıq Qarabağda baş vermiş böyük miqyaslı hәrbi münaqişә üçün tәqsiri
artıq devrilmiş Azәrbaycan Cümhuriyyәti hökumәtinin boynuna atmağa çalışdı. Guya
ermәnilәr yox, Azәrbaycan hökumәti Dağlıq Qarabağ ermәnilәri ilә 1919-cu il avqustun
T5-dә bağlanan müvәqqәti sazişi pozubmuş (Artıq qeyd olunduğu kimi, hәmin sazişlә
Qarabağın ermәnilәr yaşayan dağlıq hissәsi “özünü müvәqqәti olaraq Azәrbaycan
Cümhuriyyәtinin hüdudlarında” hesab etmişdi). Bu, heç bir әsası olmayan iddia idi.
Mәhz Ermәnistan 1918-ci ildә Dağlıq Qarabağa iddia irәli sürmüşdü. Mәhz
Ermәnistan Dağlıq Qarabağ problemini hәrbi yolla hәll etmәyә girişәrәk, qanlı faciәyә
bais olmuşdu. Onu da xatırladaq ki, 1919-cu ildә Ermәnistan Paris sülh konfransına
tәqdim etdiyi tәlәblәrdә nә az, nә çox Türkiyәnin yeddi şәrq vilayәtinә vә dörd Kilikiya
sancağına, Qars vә Әrdәhana, bütün keçmiş İrәvan quberniyasına, o cümlәdәn
Naxçıvana, keçmiş Tiflis quberniyasının cәnub hissәsinә vә keçmiş Yelizavetpol
quberniyasının cәnub hissәsinә, o cümlәdәn Dağlıq Qarabağa iddia etmişdi. Bununla
әlaqәdar İngiltәrәnin baş naziri Lloyd Corc bildirmişdi ki, ermәnilәr Aralıq dәnizindәn
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Qara dәnizәdәk böyük bir әrazilәri bir vaxtlar mövcud olmuş ermәni çarlığına istinad
edәrәk tәlәb edirlәr, lakin bu әrazilәrdә ermәnilәr әhalinin çox aşağı faizini tәşkil edirlәr.
Paris sülh konfransında Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin üzvü M.Mehdiyev sәrrast
demişdir: “Ermәni millәtçilәri vә dövlәt başçıları mövcud Ermәnistan әrazisini it ilindә
onlara mәxsus olmuş tarixi әrazi sәviyyәsinә çatdırmaq kimi gülünc vә xam bir xәyala
düşdülәr”.239
İngiltәrәnin

xarici

işlәr

naziri

Kerzon

isә,

1920-ci

ilin

martında

İngiltәrә

parlamentindә bәyan etmişdi: “Mәnә belә gәlir ki, siz ermәnilәri sәkkiz yaşında tәmiz vә
mәsum bir qız kimi zәnn edirsiniz. Bu fikirdә çox yanılırsınız. Halbuki ermәnilәr özlәrinin
son vәhşi davranışları ilә nә qәdәr qan tökәn bir xalq olduqlarını qeyd-şәrtsiz isbat
etmiş”lәr”.240
Deyәsәn, bu gün Stupişinlәr dә “ermәnilәri sәkkiz yaşında tәmiz vә mәsum bir qız”
sanırlar!
Mәhz Ermәnistanın Azәrbaycana әrazi iddiaları irәli sürmәsi vaxtı ilә o qәdәr şәksiz
vә aydın idi ki, bunu keçmiş SSRİ mәkanında demәk olar, әksәr müәlliflәr, o cümlәdәn
ermәni müәlliflәri etiraf etmişdilәr. Mәsәlәn, Rusiya tarixçisi V.Qurko-Kryajin 1926-cı ildә
nәşr edilmiş “Böyük Sovet ensklopediyası”nda yazmışdı: “Daşnaklar... Gürcüstanın
tәrkibinә daxil olan Әhәlkәlәk vә Borçalı әrazilәrinә vә Azәrbaycanın tәrkibinә daxil olan
Qarabağa, Naxçıvan diyarına, böyük Yelizavetpol quberniyasının cәnub hissәsinә
yiyәlәnmәk iddiasında olduqlarını bildirdilәr. Hәmin әrazilәri zorla ilhaq etmәk cәhdlәri
Gürcüstanla müharibәyә (dekabr 1918) vә Azәrbaycanla uzun, qanlı mübarizәyә sәbәb
oldu. Nәticәdә mübahisәli rayonların әhalisi 10-30 faiz azaldı vә bir sıra yaşayış
mәntәqәlәri, sözün әsl mәnasında, yerlә yeksan edildi. Daşnak partizanlarının Möhkәm
qәrar tutduqları Qarabağda xüsusilә amansız mübarizә gedirdi...”.241
Bәlkә o zaman, yaxud sonra kimsә, yaxud ermәni tarixçilәri Qurko-Kryajinin hәmin
obyektiv, tarixi hәqiqәti düzgün әks etdirәn fikrini tәkzib ediblәr? Әsla yox. Әksinә,
ermәni tarixçilәrinin özlәri Qurko-Kryajinin fikrini tәsdiq edib tәkrarlayıblar. QurkoKryajinin fikri 1983-cü ildә Moskvada nәşr olunmuş “Гражданская война и военная
интервенция в СССР” adlı - ensiklopediyada tәkrar edilibdir. Ermәni müәlliflәrinin
hәmin kitaba daxil edilmiş mәqalәsindә deyilir ki, “daşnaklar Gürcüstan burjua
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respublikasının tәrkibinә daxil olan Әhәlkәlәk vә Borçalı әrazilәrinә vә Azәrbaycan burjua
respublikasının tәrkibinә daxil olan Qarabağa, Naxçıvan diyarına vә Yelizavetpol
quberniyasının cәnub hissәsinә iddia irәli sürdülәr”.242
Kimin Dağlıq Qarabağa iddia irәli sür-mәsi haqqında tarixi hәqiqәt Qurko-Kryajinin
dediyindәdir, adı çәkilәn ensiklopediyada ermәni müәlliflәrinin özlәrinin yazdıqlarındadır.
1988-ci ildә Dağlıq Qarabağ hadisәlәrinin başlanması ilә әlaqәdar ermәni müәlliflәri
valı dәyişdilәr. İ.Lenski orijinallıq etmәmişdir, o, sadәcә hәmin tәzә ermәni valına
oynamışdır. Lakin bir mәsәlәdә Lenski “orijinallıq” göstәrmişdir: yazmışdır ki, o zaman
(Dağlıq Qarabağ mәsәlәsindә) “dünya Azәrbaycanın hәrәkәtlәrinә tәnqidi yanaşdı vә
onun Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul olunması rәdd edildi”..
Bununla әlaqәdar aşağıdakıları demәk lazımdır:
a) O zaman dünyanın (ABŞ, İngiltәrә, Fransa, Almaniya vә digәr dövlәtlәrin
hökumәtlәrinin) Dağlıq Qarabağ mәsәlәsindә hansı mövqe tutması, Dağlıq Qarabağ
mәsәlәsinә rәsmi münasibәt bildirib bildirmәmәsi, hәmin mәsәlә ilә әlaqәdar
Azәrbaycana, yaxud Ermәnistana tәnqidi yanaşıb-yanaşmaması mәlum deyil. Mәlum
olan odur ki, müttәfiq dövlәtlәrin Zaqafqaziyada Ali Komissarıq amerikan polkovniki
Haskel Azәrbaycanın mövqeyini әdalәtli saymış, “Qarabağın, o cümlәdәn Zәngәzurun
qәti olaraq Azәrbaycana keçmәsini zәruri” hesab etmişdir. Mәlum olan odur ki, müttәfiq
qoşun-ların Bakıda komandanı ingilis generalı Tomson vә onun nümayәndәlәri Dağlıq
Qarabağda separatizmә qarşı çıxmışlar, Andraniki Azәrbaycan hüdudlarını tәrk etmәyә
vadar etmişlәr vә Dağlıq Qarabağda Azәrbaycan Cümhuriyyәti hakimiyyәtinin bәrqәrar
olmasına kömәk etmişlәr. İstәr Haskelin, istәrsә dә Tomsonun Dağlıq Qarabağ
mәsәlәsinә münasibәtlәri bu vә ya başqa şәkildә müttәfiq dövlәtlәrin mövqeyini әks
etdirmәyә bilmәzdi. Heç dә tәsadüfi deyildi ki, 1919-cu ilin iyununda Parisdә Fransa
prezidenti

Puankare

ilә

görüşәrkәn,

Andranik

müttәfiqlәrin

Dağlıq

,

Qarabağ

mәsәlәsindәki mövqeyindәn narazı olduğunu bildirmişdi.243
b) Azәrbaycan, elәcә dә Gürcüstan vә Ermәnistan Millәtlәr Cәmiyyәtinә üzv olmağa
çalışırdılar. Bunun üçün birinci növbәdә müstәqilliyin dünya dövlәtlәri tәrәfindәn
tanınmasına nail olmaq lazım idi. Hәmin istiqamәtdә Azәrbaycan hökumәti, Paris
konfransına göndәrilmiş nümayәndә heyәti olduqca gәrgin vә sәmәrәli iş aparmışdılar.
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Bunun nәticәsi idi ki, mәsәlәn, o zaman dünya liderlәrindәn olan İngiltәrә hökumәtinin
başçısı Lloyd Corc Azәrbaycanın müstәqilliyini tanımaq tәrәfdarı olmuşdu, 1919-cu ilin
noyabrında o, ABŞ dövlәt katibinin müavini Polka demişdi ki, “Gürcüstan, Azәrbaycan,
Ukrayna, Bessarabiya, Baltik әyalәtlәri vә Finlandiya, ola bilsin ki, Sibirin müstәqilliyi
tanınmalıdır”.244
Lloyd Corcun Azәrbaycanın müstәqilliyinin tanınmasını lazım bilmәsi vә Ermәnistanın
müstәqilliyini tanımaq mәsәlәsini dilinә gәtirmәmәsi ermәnilәri çox pәrişan vә narahat
etmişdi. Bununla әlaqәdar ermәni mәtbuatı yazırdı: “ermәni xalqı böyük tәәssüf hissilә
bildirir ki, bizim ümidlәrimiz boşa çıxmışdır, uzun müddәt әrzindә bizim yeritdiyimiz ingilispәrәst siyasәt nәticәsiz qur-tarmışdır”.245
1920-ci il yanvarın 11-dә Paris sülh konfransının Ali Şurası İngiltәrә xarici işlәr naziri
Kerzonun tәklifi ilә Azәrbaycanın vә Gürcüstanın müstәqilliyi de-fakto tanıdı. Az sonra
Ermәnistanın da müstәqilliyi de-fakto tanındı.
Nәhayәt, Azәrbaycan digәr yeni dövlәtlәrlә yanaşı, Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul
olunmasını xahiş etmişdi. Lakin Azәrbaycan, Ermәnistan vә bir sıra başqa dövlәtlәr hәlә
de-yure tanınmadığından, onların Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul edilmәsi mәsәlәsi
müvәqqәti dayandırılmışdı.246
Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinin Azәrbaycanın Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul edilmәsi
mәsәlәsinә heç bir tәsiri olmamışdı. Mәhz de-yure tanınmasına görә Azәrbaycanın
Millәtlәr Cәmiyyәtinә qәbul edilmәsi tәxirә salınmışdı. hәmin sәbәbdәn dә Ermәnistan vә
Gürcüstan respublikaları Millәtlәr cәmiyyәtinә qәbul olunmamışdı.
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6. V Fәsil
"Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan SSR hüdudlarında saxlamaq"! (Qafqaz bürosunun
qәrarından)
Tariximizi saxtalaşdıranların hamısı iddia edir ki, guya 1920-ci il dekabrın 1-dә
Azәrbaycan “Dağlıq Qarabağı Ermәnistanın ayrılmaz hissәsi elan etmişdir” vә guya
1921-ci ildә “Dağlıq Qarabağ mexaniki surәtdә Ermәnistandan qoparılıb Azәrbaycana
qatılmışdır” (yaxud: bolşeviklәr “ermәni Qarabağını Azәrbaycana bağışlayıblar”).
Bu iddialar başdan-ayağa uydurmadır vә yalandır.
Azәrbaycan

Cümhuriyyәti

silahlı

qüvvәlәri

Qarabağda

daşnak

qiyamını

müvәffәqiyyәtlә yatırdığı bir zamanda Azәrbaycan Sovet Rusiyasının açıq hәrbi
tәcavüzünә mәruz qaldı. Hәlә 1920-ci il martın 17-dә (martın 17-dә!) V.İ.Lenin Qafqaz
cәbhәsinin Hәrbi-inqilab şurasına tapşırmışdı:” Bakını tutmaq (tutmaq! -T.K) bizә
olduqca zәruridir. Bütün sәyinizi buna verin”. Hәtta aprelin 16-da, hәlә Azәrbaycan
Cümhuriyyәti sağ ikәn, RSFSR hökumәti A.P.Serebrovskini Azәrneftin rәisi tәyin etmişdi!
Aprelin 25-dә Levandovski “aprelin 27-dә Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin sәr-hәddini
keçәrәk, şiddәtli hücumla Bakı quberniyasının әrazisini tutmaq” haqqında Qızıl Orduya
әmr verdi. Bu әmәliyyat beş gün әrzindә başa çatmalı idi. Dәmir yolunu tutmaq üçün
Kürdәmirә yandan süvari dәstәlәri yeridilmәli idi. Xәzәr hәrbi donanmasının komandanı
Raskolnikova әmr edilmişdi ki, XI ordu Abşeron yarımadasına yaxınlaşan vaxt, Әlәt
stansiyası rayonuna desant çıxartsın.
Sonrası hamıya mәlumdur: Sovet Rusiyası beynәlxalq normaları kobudcasına
pozaraq Azәrbaycanı işğal etdi. Müstәqilliyi Paris sülh konfransının Ali Şurası tәrәfindәn
vә bir sıra başqa dövlәtlәr tәrәfindәn artıq tanınmış Azәrbaycan Cümhuriyyәti zorla
devrildi. Aprelin 28-dә Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası elan olundu.
Yeni hökumәt Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә dәrhal münasibәt bildirdi. Aprelin 30-da
Azәrbaycan Sovet hökumәti Ermәnistana nota verәrәk, Qarabağ vә Zәngәzur әrazilәrini
Ermәnistan qoşunlarından tәmizlәmәyi tәlәb etdi. Әks tәqdirdә Azәrbaycan özünü
Ermәnistanla müharibә vәziyyәtindә hesab edәcәkdi. Eyni zamanda Qarabağ vә

Tofiq Köçərli

- 89 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

Zәngәzurda olan Azәrbaycan qoşun hissәlәrinә әmr edildi ki, “hücum dayandırılsın” vә
әlverişli müdafiә mövqeyi tutulsun.247
Lakin Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinin vә bir sıra digәr müstәsna әhәmiyyәtli
mәsәlәlәrin

hәllindә

Azәrbaycan

Sovet

hökumәtinin

başçısı

Nәrimanovun

işini

çәtinlәşdirәn vә mәhdudlaşdıran ciddi amillәr var idi.
Sovet

Rusiyası

Azәrbaycanın

Azәrbaycanın

müstәqilliyi

formal

müstәqilliyini
xarakter

tanıdığını

daşıyırdı.

elan

Azәrbaycan

etmişdi.

Lakin

hökumәti

öz

fәaliyyәtindә sәrbәst deyildi:
- artıq iyun ayının axırında Lenin “Azәrbaycanın bütün xarici vә daxili siyasәtinә
rәhbәrliyi” Orconikidzeyә rәsmi hәvalә etmişdi.248 Çox hallarda Orconikidze öz iradәsini
Azәrbaycan hökumәtinә diqtә edir, prinsipial mәsәlәlәrә qeyri ciddi yanaşır onlara
münasibәtdә ardıcıllıq göstәrmir, özbaşınalıq edirdi vә i.a. Mәsәlәn, irәlidә görәcәyik ki,
o ilk mәrhәlәdә Dağlıq Qarabağla Zәngәzurun Azәrbaycan әrazisi olmasını vurğulamış vә
bu әrazinin “dәrhal vә danışıqsız Azәrbaycana birlәşdirilmәsini” tәlәb etmiş, lakin az
sonra Zәngәzuru “mübahisәli” saymış, nәhayәt, 1921-ci il iyulun 4-dә Dağlıq Qarabağı
Ermәnistana vermәk haqqında qәrara sәs vermişdi!
- Azәrbaycanda Sovet Respublikasıelan olunandan az sonra Moskva Kaminskini,
sonra Kirovu, sonra da başqalarını Azәrbaycan KP-ә rәhbәrliyә göndәrmişdi. Azәrbaycan
Zaqafqaziya respublikaları içәrisindә yeganә respublika idi ki, onun kommunist
partiyasının 1-ci katiblәri ta 1933-cü ilә qәdәr qeyri azәrbaycanlılar olmuşdular. Bu, kadr
qıtlığı ilә yox, azәrbaycanlılara siyasi etimadsızlıqla bağlı idi. Hadisәlәrin bilavasitә içindә
olan Nәrimanov 1923-cü ildә RK(b)P MK-yә, Stalinә (surәti Trotskiyә vә Radekә)
ünvanlanan mәktubda mәrdi-mәrdanә yazmışdı: “Zәrrö qәdәr dә şübhәm yoxdur ki, AK
(b)P MK-sı Serqo vә Stalinin simasında biz türklәrә etibar etmir vә Azәrbaycanın taleyini
ermәni daşnaklarına tapşırır”249 Sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә Azәrbaycan Kommunist
Partiyasının әn böyük vә hәlledici tәşkilatı olan Bakı tәşkilatının bir-birinin ardınca
rәhbәrlәri olmuş Mikoyan, Sarkis, Mirzoyan addımbaşı Azәrbaycan hökumәtinin başçısı
Nәrimanova badalaq gәlir, maneçilik törәdirdilәr. “Sapı özümüzdәn olanlar” da onların
fitnә-fәsadına uyurdular;
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- Azәrbaycan neft sәnayesi kimi әsas vә hәlledici sahә Moskvanın emissarı
Serebrovskinin sәrәncamına verilmişdi. Nәrimanovun şәhadәtinә görә, Azәrbaycanda
dövlәt içәrisindә dövlәt - “başda kral” Serebrovski olmaqla “monarxiya” yaradılmışdı.250
- RSFSR hökumәti addımbaşına Azәrbaycan hökumәtinin suveren hüquqlarını tapdalayırdı. Tәkcә bir fakt: 1920-ci il iyunun 29-da, hәlә SSRİ yaradılmadığı bir şәraitdә
Lenin Azәrbaycan xalq tәsәrrüfatı şurasına belә bir teleqram vurmuşdu: “Әrzaq
Komissarlığının aldığı mәlumata görә Sizin sәrәncamınızda altı min pud sıxılmış qara
kürü vardır vә siz bunu müstәqil әmtәә mübadilәsi qaydasında xaricә göndәrmәk
istәyirsiniz. Lazım bilirik diqqәtinizi cәlb edәk ki, sizin әmtәә mübadilәsi mәsәlәsindә
bizimlә

razılaşmadan

hәrәkәt

etmәniz

ümumi

dövlәt

nöqteyi-nәzәrindәn

arzu

edilmәzdir”.251
RSFSR hökumәti bir çox hallarda Azәrbaycanın milli mәnafelәri ilә hesablaşmır,
hәtta әrazi mәsәlәsi kimi kәskin mәsәlәdә Azәrbaycanın mövqeyini saya salmırdı.
Vә sairә...
Hәmin amillәr müstәqil siyasәt yeritmәkdә Azәrbaycanın әl-qolunu bağlayırdı, o
cümlәdәn Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinin әdalәtli hәllinә mәnfi tәsir edirdi.
Azәrbaycan Sovet Respublikası qurulduqdan bir neçә gün sonra. Qarabağda da
Sovet hakimiyyәti elan olundu. Dağlıq Qarabağda bu yeni şәraitlә әlaqәdar yerli daşnak
başçılarından biri Yerevana mәlumat vermişdi ki, “ermәni kәndlәri bizim (daşnakların T.K) hakimiyyәtimizi tanımaqdan imtina etdilәr”. İyunun ortalarında Orconikidze
Qarabağa gedәrәk, yerli әhalinin, hәm§ azәrbaycanlıların, hәm dә ermәnilәrin, siyasi
әhval-ruhiyyәsi ilә şәxsәn tanış oldu. Hәmin! tәәssüratla da o, iyunun 19-da Çiçerint
teleqramla bildirdi ki, Qarabağ vә Zәngәzur1 “özlәrini Azәrbaycan Sovet Respublikasının!
hissәsi hesab edirlәr”.252
Hәmin vaxt RSFSR ilә Ermәnistan Respublikası arasında müqavilә bağlamağa
hazırlıq gedirdi.
İyunun axırlarında Orconikidze Rostovda olarkәn Ermәnistan nümayәndә heyәti ilә
görüşür. Dağlıq Qarabağ vә Naxçıvan mәsәlәlәri dә müzakirә olunur. Nümayәndә heyәti
Orconikidzeyә bildirir ki, “әgәr Azәrbaycan Şәrur-Dәrәlәyәz qәzasından vә Naxçıvan
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rayonundan imtina etsә (Ermәnistanın xeyrinә -T.K.), ermәni nümayәndә heyәti
Qarabağla Zәngәzurun dәrhal Azәrbaycana birlәşdirilmәsinә razı olar”.253
Bu barәdә Orconikidze Rostrvdan teleqramla Leninә, Stalinә vә Çiçerinә xәbәr verir.
Hәm dә öz fikrini bildirir ki, Qarabağ vә Zәngәzur Azәrbaycana birlәşdirilmәlidir; “orada
muxtariyyәt elan edәrik..., mәsәlәnin başqa cür hәlli bizim vәziyyәtimizi Azәrbaycanda
laxladır, Ermәnistanda isә heç bir şey qazanmırıq”.254
Daha sonra Orconikidze yazırdı: “Yaxşı başa düşürәm, ola bilsin, müәyyәn siyasi
şәraitdә Ermәnistan bizә lazım ola bilәr. Necә lazım bilirsinizsә, elә dә hәll edin. Bizә hәr
nә göstәriş verilsә, yerinә yetirәcәyik. Lakin icazә verin nәzәrinizә çatdıraq ki,
Azәrbaycana

belә

münasibәt

bizi

Azәrbaycanın

geniş

kütlәlәri

gözündә

lәkәlәyәcәkdir”.255
Görünür, Moskvada Dağlıq Qarabağa dair hansısa başqa plan cızılırmış. Bunun
konkret olaraq nәdәn ibarәt olması hәlә tam aydınlaşdırılmayıb. “Azәrbaycana belә
münasibәt” nәdәn ibarәt imiş? Bunu Orconikidze açıqlamayıb. Ancaq Orconikidzenin
yenә Rostovdan Çiçerinә başqa bir teleqramı onu demәyә әsas verir ki, Moskva Dağlıq
Qarabağı vә Zәngәzuru “mübahisәli әrazi” elan etmәk fikrindә olub. Hәmin teleqramda
deyilir: “Ermәnistanla Azәrbaycanın mübahisәli vilayәtlәri haqqında teleqramlarınızı
yalnız bu gecә almışam... Әgәr hәmin yerlәr (Qarabağ, Zәngәzur vә Naxçıvan -T.K.)
mübahisәli qalarsa, onları danışıqsız türklәr tutacaqlar”.256
Sonra Orconikidze Dağlıq Qarabağ mәsәlәsindә öz mövqeyini tәkrar etmişdi:
“Mәnim fikrim - Qarabağ vә Zәngәzur dәrhal Azәrbaycana birlәşdirilmәlidir. Mәn
Azәrbaycanı hәmin vilayәtlәrә muxtariyyәt vermәyә mәcbur edәrәm. (“mәcbur
edәrәm”! - T.K.) Lakin tәşәbbüsü Azәrbaycan etmәlidir, bu, heç bir vәchlә müqavilәdә
(RSFSR-Ermәnistan müqavilәsindә -T.K.) qeyd olunmamalıdır”, “mәsәlә belә hәll
edilәrsә, Azәrbaycanı başqa vilayәtlәrdәn (Naxçıvandan -T.K.) imtina etmәyә mәcbur
etmәk olar” (“mәcbur etmәk olar”! - T.K.).257
Orconikidze Bakıya Nәrimanova zәng çalır: “Qarabağ vә Zәngәzur barәsindә indicә
Çiçerinlә danışdım. Tәklif edirәm hәmin vilayәtlәr dәrhal vә danışıqsız Azәrbaycana
birlәşdirilsin, siz başqa vilayәtlәrә (Naxçıvan .T.K.) iddialarınızdan әl çәkin vә Dağlıq
Qarabağa vә Zәngәzura muxtariyyәt verin, özü dә muxtariyyәt verilmәsi mәsәlәsi sülh
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müqavilәsindә (Rusiya-Ermәnistan müqavilәsi T.K.) әsla göstәrilmәmәlidir, tәşәbbüsü
yalnız siz etmәlisiniz”.258
Nәrimanov qәti cavabı sabah vermәyi vәd edir.
Nәrimanov Qafqaz bürosu üzvü Mdivani, AKP MK üzvü Mikoyan vә Ermәnistan KP
MK üzvü Nuricanyan ilә birlikdә Çiçerinә vә Vladiqafqazda olan Orconikidzeyә teleqram y
göndәrir.
Teleqramda deyilirdi:
- “qәti bәyan edirik ki, artıq Sovet Azәrbaycanının tәrkibinә daxil olmuş guya
mübahisәli Zәngәzur vә Qarabağ, mübahisәsiz Azәrbaycan әrazisidir vә indәn sonra da
Azәrbaycan hüdudlarında olmalıdır”.
- “Culfa vә Naxçıvan rayonları tamamilә müsәlmanların mәskunlaşdığı yerlәrdir, bir
ildәn artıqdır ki, daşnak hökumәtindәn öz güclәrilә müdafiә olunurlar... Hәmin yerlәr
bizim qoşunlar tәrәfindәn tutulmalı vә Azәrbaycana birlәşdirilmәlidir”.259 (Naxçıvanlıların
daşnaklara qarşı mübarizәdә göstәrdiklәri qәhrәmanlıq vә mәtanәti Ermәnistanın ilk baş
naziri O.Kaçaznuni dә etiraf etmәli olmuşdu. O, 1923-cü ildә yazmışdı: “Vedi Basar,
Şәrur, Naxçıvan kimi mühüm yerlәrdә hәtta silah gücünә öz hakimiyyәtimizi qura
bilmәdik, mәğlub olduq vә geri çәkildik”).260
Demәli, Nәrimanov Orconikidzenin başlıca tәlәbinә - Naxçıvandan imtina etmәk
tәlәbinә mәnfi münasibәt bildirir vә tәkid edir ki, Naxçıvan Azәrbaycana birlәşdirilsin.
Әgәr Nәrimanov Dağlıq Qarabağla Zәngәzurun “dәrhal vә danışıqsız Azәrbaycana birlәşdirilmәsi” naminә Naxçıvandan imtina etmәk tәlәbinә “bәli” desәydi, şübhәsiz
Naxçıvanın Ermәnistana verilmәsi prosesi başlayardı.
Bu da aydın olur ki, Dağlıq Qarabağa Azәrbaycan tәrkibindә muxtariyyәt vermәk
ideyası Orconikidzeyә mәxsusdur. Lakin Nәrimanov nә yuxarıda adı çәkilәn teleqramda,
nә dә Qarabağa dair 1920-ci il dekabra qәdәr olan digәr mәktub vә sәnәdlәrindә hәmin
mәsәlәyә münasibәt bildirmәmişdir. Ehtimal etmәk olar ki, Nәrimanov prinsip etibarı ilә
Dağlıq Qarabağa muxtariyyәt verilmәsinin әleyhinә olmuşdur.
Hadisәlәrin sonrakı inkişafı, o cümlәdәn Çiçerinin iyunun 29-da Leninә göndәrdiyi
mәktub göstәrir ki, Çiçerin “mübahisәli әrazilәr” adlandırılan mәsәlәdә Azәrbaycan
rәhbәrliyinin mövqeyi ilә hesablaşmamışdır. Yәqin , Ermәnistana xüsusi rәğbәt göstәrәn
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Çiçerin Naxçıvandan imtina etmәk şәrtilә Dağlıq Qarabağ vә Zәngәzurun “dәrhal vә
danışıqsız Azәrbaycanla birlәşdirilmәsi” haqqında Orconikidzenin tәklifinә dә etinasız
yanaşmışdır. Ola bilsin, Nәrimanovla Çiçerin şәxsi münasibәtlәrindәki gәrginlik vә
habelә, RSFSR Xarici İşlәr Komissarı müavini Qaraxanın (Qaraxanyan) öz komissarı
Çiçerinә tәsiri Çiçerindә Azәrbaycana mәnfi münasibәt formalaşdırmışdı.
Leninә mәktubda Çiçerin hәr şeydәn әvvәl Naxçıvan әtrafında türk hәrbi hissәlәrinin
peyda olması barәdә Mdivanidәn teleqram aldığını vә guya “türklәrin Azәrbaycan
istiqamәtindә hәrәkәt etmәlәrini” mәlumat verirdi.
Fәrz edәk ki, belә dә olub. Bәs bu şәraitdә Sovet Rusiyası müttәfiqi Sovet
Azәrbaycanına hansısa kömәyi, deyәk ki, artıq Azәrbaycanda, o cümlәdәn Şuşada
yerlәşmiş XI Qızıl Ordu hissәlәrini Zәngәzura, oradan da Naxçıvana yeritmәyi vә belәliklә
hәm Zәngәzuru daşnaklardan azad etmәyi vә hәm dә türklәrin “Azәrbaycan
istiqamәtindә hәrәkәtini”. dayandırmağı tәklif edirdimi?
Etmirdi.
Çiçerin Nәrimanova qara yaxaraq yazırdı ki, Nәrimanov rus hissәlәrinin Qarabağı,
Zәngәzuru, Naxçıvanı tutub “Azәrbaycana Hәdiyyә etmәsini istәyir. Nәrimanov mәhz bu
kombinasiyanı nәzәrdә tutur... Bu kombinasiyanı Rusiya hissәlәrinin әli ilә etmәk әsla
yolverilmәzdir”.
Bәlkә Çiçerin bu işi Azәrbaycan SSR әsgәrlәrinin öz әli ilә görmәk tәrәfdarıymış?
Әsla yox. Әksinә, Çiçerin Leninә yazırdı ki, Zәngәzuru, Naxçıvanı tutmaq üçün
ermәnilәrә qarşı Azәrbaycan әsgәrlәrinin göndәrilmәsi “Qәti yolverilmәzdir vә әn böyük
cinayәt olardı” Nә üçün? Ona görә ki, “hәmin vilayәtlәrә cәnubdan türklәr hücum edirlәr
vә Azәrbaycan müsәlman hissәlәri oraya göndәrilәrsә, dәrhal türklәrә әl uzadarlar”.
Bәs Çiçerin nә istәyirdi, onun әsas tezisi nә idi?
“Azәrbaycan hәmişә Ermәnistana mәnsub olan vә faktiki surәtdә Ermәnistan
respublikasının әlindә olan okruqlara iddia etmәk fikrinә düşüb. Azәrbaycan hökumәti
Qarabağa, Zәngәzura vә Naxçıvan, Ordubad, Culfa ilә birlikdә Şәrur-Dәrәlәyәz qәzasına
iddia edir”.
Sadalanan rayonların “daim Ermәnistana mәnsub olması” haqqında fikir tarixi
faktları bilmәmәk nәticәsindәnmi yaranmışdı? Hәtta belәdirsә dә, bu, RSFSR Xalq Xarici
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İşlәr Komissarına şәrәf gәtirmir. Tutduğu vәzifәyә görә vә qaldırdığı mәsәlәnin
kәskinliyinә görә Çiçerin heç olmasa yaxın keçmişin faktların-dan, deyәk ki,
Azәrbaycanın Qarabağ vә Naxçıvan xanlıqlarının mövcud olması vә bu xanlıqların mәhz
müsәlman xanlıqları kimi Rusiya hakimiyyәtini qәbul etmәlәri faktlarından xәbәrdar
olmalıydı. O, mәsәlәn, xәbәrdar olmalıydı ki, Rusiya imperatoru mәhz “Şuşalı vә
Qarabağlı İbrahim xanın... vә onun varislәrinin ölkәsinin bütövlüyünü saxlamağa öz
imperator zәmanәtini” vermişdi.
Deyilәn yerlәrin “hәmişә Ermәnistana mәnsub olması” haqqında fikir Çiçerinә
kәnardan, ola bilsin, müavini Qaraxan tәrәfindәn tәlqin edilibmiş.
Mәktub yazılan zaman hәmin yerlәrin kimin Әlindә olması haqqında mәsәlәdә
bolşevik

Çiçerin

müsәlmanların

kimә

etibar

әlindәdir”,

etmişdi:

Qarabağ

vә

“Naxçıvan
Zәngәzur

bir

neçә

“özlәrini

aydır

üsyançıların-

Azәrbaycan

Sovet

Respublikasının tәrkib hissәsi sayırlar” deyәn bolşevik Orconikidzeyәmi; Qarabağ vә
Zәngәzur şәksiz Azәrbaycan vilayәtlәridir”, “tamamilә müsәlmanlarla mәskunlaşmış
Culfa vә Naxçıvan rayonları bir ildәn artıqdır ki, yerli әhalinin gücü ilә daşnak
hökumәtindәn qorunurlar” deyәn bolşevik Nәrimanovamı, yaxud daşnaklaramı?
Sonunculara.
Çiçerin RSFSR Xarici İşlәr Komissarı kimi bilmәmiş olmazdı ki, mәsәlәn, Naxçıvanda
Araz Türk Cümhuriyyәti, sonra başda amerikan qubernatoru olmaqla Naxçıvan
qubernatorluğu mövcud olmuş vә Kaçaznunin dediyi kimi, Ermәnistan “Vedi Basar,
Şәrur vә Naxçıvanda hәtta silah gücünә öz hakimiyyәtini qura bilmәmiş, mәğlub olmuş
vә geri” çәkilmişdi”. Çiçerin Ermәnistan informasiya bürosunun 1919-cu il mart ayının
sonunda yaydığı vә elә o zaman rus dilli mәtbuatda dәrc olunan belә bir mәlumatı
bilmәmiş olmazdı ki, müttәfiq qoşunların komandanı general r Tomson Yerevanda
olarkәn, Ermәnistan hökumәti ondan acizanә xahiş etmişdi: y
Şәrur vә Naxçıvanın müsәlman әhalisi mәcbur edilsin ki, ermәni qaçqınlarını
danışıqsız öz kәndlәrinә qayıtmağa qoysun.
Әgәr Naxçıvan Çiçerinin dediyi kimi, “faktiki surәtdә Ermәnistanın әlindә” isә, nә
üçün Ermәnistan hәmin xahişlә Tomsona müraciәt edirdi? Hәqiqәt baş nazir
Kaçaznuninin dediyindә idi: Ermәnistan “Şәrur vә Naxçıvanda hәtta silah gücünә öz
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hakimiyyәtini qura bilmәmişdi”. Yaxud Çiçerin komissar kimi bilmәmiş olmazdı ki,
mәsәlәn, 1919-cu ilin avqustunda Dağlıq Qarabağ ermәni qurultayı Azәrbaycan
hakimiyyәtini qәbul etmәk; Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan Respublikası hüdudlarında
hesab etmәk barәdә saziş imzalamışdı.
Yәqin deyilәn mәsәlәdә dә Çiçerin Qara-xanın informasiyasının qurbanı vә әsiri
olubmuş.
Çiçerin Leninә bildirirdi ki, Ermәnistan nümayәndә heyәti “heç bir vәchlә Qarabağ
okruqundan savayı Ermәnistan hakimiyyәti altında olan digәr yerlәrin Rusiya işğalına
könüllü verilmәsinә razı deyildir”.
Demәli, hәr şey Ermәnistan necә istәyirsә elә dә hәll olunmalı idi. Çiçerinin mәntiqi
belә idi!
Çiçerin tәklif edirdi ki, “Türkiyә tәhlükәsi” ilә әlaqәdar artıq tutulmuş Şuşa vә
Cәbrayıl rayonları ilә kifayәtlәnilsin vә “Ermәnistanın hәr hansı yeni hissәlәrinin, hәtta
Onlar mübahisәli sayılırsa da, tutulmasından imtina edilsin”.
Bu, Çiçerinin fikrincә, Ermәnistanla müqavilә bağlamağı “asanlaşdırardı”. Çiçerin
hәmin müqavilәni “mümkün qәdәr tez bağlamağı” vacib sayırdı. Artıq Sovet hakimiyyәti
Ermәnistanın da qapısını döyürdü. Türkiyәnin Moskvada elçisi Әli Fuad Paşanın
yazdığına görә, o zamanlar Lenin özü Türkiyә nümayәndәlәri ilә söhbәtdә demişdi ki,
“hәm Ermәnistanın, hәm dә Gürcüstanın çox yaxın bir zamanda istәdiyimiz bir şöklә
girәcәyinә şübhә yoxdur”, Söhbәtin nәdәn getdiyini anlamaq çәtin deyil. Çiçerin әla
bilirdi ki, Azәrbaycandan sonra növbә Gürcüstanın vә Ermәnistanındır. Axı, Çiçerin özü
Azәrbaycan, Gürcüstan vә i.a. milli hakimiyyәtlәrini zorla devirib, burada Sovet
Hakimiyyәti qurmaq planının әsas müәlliflәrindәn biri idi. Belә olduğu halda bәs nә üçün
Çiçerin Ermәnistanla müqavilә bağlamağı sürәtlәndirirdi?
Mәlum deyil. Bәlkә ermәnipәrәst Çiçerin Azәrbaycanın zәrәrinә vә Azәrbaycan
әrazisini

Ermәnistana

güzәştә

getmәklә

Ermәnistan-Azәrbaycan

әrazilәrini

vә

sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirmәk vә belәliklә Azәrbaycanı baş vermiş fakt qarşısında
qoymaq vә gәlәcәk Sovet Ermәnistanını “mübahisәli әrazilәr”) problemindәn azad etmәk
istәyirmiş?
İstisna etmirәm.
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İyulun 7-dә RK (b)P MK siyasi bürosu Çiçerinin tәklifi üzrә Qafqaz cәbhәsi hәrbiinqilabi Şurasına tәlimat” qәbul etdi. Nәrimanova, habelә RSFSR-in Gürcüstanda,
Ermәnistanda vә Türkiyәdә diplomatik nümayәndәlәri Kirova, Leqrana vә Eliavaya
göndәrilәn hәmin sәnәddә deyilirdi: “Hәrbi vәziyyәtimiz rus hissәlәrinin Qarabağı,
Zәngәzur qәzasını, Naxçıvanı, Culfanı, Şәrur vә Dәrәlәyәz qәzasını tutmasına imkan
vermәdiyi üçün Rusiya hәrbi hakimiyyәtlәri Ermәnistanla Azәrbaycan arasında o
mübahisәli yerlәri tutmaqla kifayәtlәnmәlidirlәr ki, o yerlәr, yәni Şuşa vә Cәbrayıl artıq
tutulmuşdur... Hәmin yerlәrdә heç bir Azәrbaycan vә Ermәnistan hakimiyyәti
olmamalıdır” (artıq Cәbrayıl da “mübahisәli әrazi” elan edilibmiş!)
Çiçerinin Leninә mәktubu vә “tәlimat” Azәrbaycanın suveren hüquqlarını kobud
şәkildә pozurdu. Görünür, hәmin sәnәdlәrlә әlaqәdar Nәrimanov teleqrafla Lenindәn
hәyәcanla soruşmuşdu (teleqramı akademik C.Quliyev aşkar edib): “... bilmәk istәyirәm,
mәrkәz bizә, müsәlmanlara necә yanaşır vә mәrkәz necә belә mühüm mәsәlәlәri bizsiz
hәll

etmişdir...

Ermәnistanın

vә

Gürcüstanın

müstәqilliyini

tanıyan

(Rusiya),

Azәrbaycanda Sovet hakimiyyәti qurulanadәk mübahisәsiz olan vilayәti indi mübahisәli
hesab edir. Çiçerin yoldaş Mәrkәzin> siyasәtinә tabe olmaq haqqında danışır, lakin eyni
zamanda Mәrkәz nәzәrә alırmı ki, hәmin Mәrkәz bizi şirma olmağa vadar edir?”.
İyulun

10-da

Azәrbaycan

K(b)P

MK

bürosunun

RSFSR-in

Ermәnistandakı

nümayәndәsi Leqranın iştirakı ilә iclası oldu. “Qarabağdan mәruzә” dinlәnildi. Mәruzәdә
deyilirdi: “Daşnakların әsas dayağı türkiyәli ermәni qaçqınlarıdır. Dro öz dәstәsi ilә
Qarabağdan Zәngәzura qaçmışdır... (Qarabağ) ermәni kәndlisi Ermәnistanın tәrkibinә
daxil olmaq istәmir... Hazırda mәrkәzin irәli sürdüyü mәsәlә anlaşılmaz işdir... Birinci
növbәdә qaçqınlar mәsәlәsini hәll etmәk lazımdır, çünki ermәni qaçqınlar Ermәnistana
qayıtmağa razı deyillәr...”.261
“Mәruzәnin әsas - müddәaları “ qәbul edildi”. Büro protokolunda mәlumat bu qödәrdir.
İyulun 10-da Nәrimanov, RK(b)P MK Qafqaz bürosunun üzvü Mdivani, Azәrbaycan
K(b)P MK üzvlәri Mikoyan, Naneyşvili, XI Qızıl Ordu HİŞ üzvlәri Vesnik, Levandovski vә
Mixailov RK (b)P MK-nә “Zәngәzur vә Qarabağ mәsәlәsinә dair vahid fikir” bildirdilәr.
Teleqramdan aydın olur ki, RSFSR-in Ermәnistanla apardığı danışıqlarda “Zәngәzur vә
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Qarabağ mәsәlәsi” müzakirә olunurmuş. Azәrbaycanın tәmsil olunmadığı hәmin
danışıqlarda “Zәngәzur vә Qarabağın neytrallaşdırılması, yaxud daşnaklara verilmәsi”
nәzәrdә tutulurmuş. Bununla da әlaqәdar aşağıdakı “vahid fikir” RK(b)P MK-ya çatdırıldı:
1. Qarabağ müsavat hökumәti dövründә bütünlüklә Azәrbaycan tәrkibindә
olmuşdur”. Xatırladılmışdı ki, hәlә o zaman 1919-cu ilin avqustunda, Qarabağ
ermәnilәrinin kәndli qurultayı Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan hüdudlarında hesab etmişdi.
2. “Qarabağ vә onun dağlıq hissәsi... ket-gedә sovet qurulucuğunun dayağı olurlar”.
3. “Zәngәzurun şimal hissәsindә, cәngavәr Kürdüstanda әhalinin yarısı öz tәşәbbüsü
ilә sovetlәrdә birlәşmişdir. Orada olmuş diviziya komissarı mәlumat verir ki, kürdlәr
Sovet hakimiyyәtinin bütün şәrtlәri vә әmrlәri ilә. razıdırlar” (Belә bir arxiv sәnәdi var:
1920-ci il iyunun 25-dә XI Qızıl Ordu 32-ci diviziyasının kәşfiyyat rәisi mәlumat vermişdi
ki, zәngәzurlular “atletik qәddi-qamәtli, davamlı, әla atıcı, at sürәn adamlardır,
vaxtlarının çoxunu ermәnilәrә qarşı basqınlarda vә müharibәlәrdә keçirirlәr”. Ermәnistan
“Zәngәzurda kürdlәrin güclü müqavimәtinә rast gәlib. Buraya göndәrilәn әn yaxşı
ermәni dәstәlәri: Andranikin, Hamazapsın vә Dronun dәstәlәri böyük itkilәr veriblәr vә
Ermәnistanın planı (kürdlәri Zәngәzurdan qovmaq planı -T.K.) baş tutmamışdır... Ararat
hökumәti kürdlәrә qarşı fәallığını dayandırmağa mәcbur olmuşdur”)
4. “Zәngәzur vә Qarabağın neytrallaşdırılması, yaxud daşnaklara verilmәsi... xәyanәt
sayılacaqdır (“xәyanәt sayılacaqdır”! - T.K.) ... Keçmişә gözlәnilmәz dönüşü vә Sovet
hakimiyyәtinin Azәrbaycanı әvvәlki sәrhәdlәri hüdudlarında saxlamağa qadir olmamasını
müsәlman kütlәlәri satqınlıq, ermәnipәrәstlik, yaxud Sovet hakimiyyәtinin zәifliyi hesab
edәcәklәr”,
5. “Azәrbaycanın Qızıl Ordu himayәsindә olan vә ermәnilәrә vә gürcülәrә paylanan
mәlәzә çevrilmәmәsi naminә, biz, Mәrkәzi Qarabağ vә Zәngәzur mәsәlәsindә tәrәddüd
etmәkdәn saqındırırıq”.262
Orconikidzenin hәr halda bu “vahid fikir”dәn xәbәri olardı. Lakin, o bunu nәzәrә
almamış vә Leqran ilә birlikdә (Leqran ilә birlikdә!) iyulun 14-dә Bakıdan Çiçerinә
aşağıdakı mәzmunda teleqram göndәrmişdi: “Mәsәlәni Azәrbaycanı qismәn tәmin edә
bilәcәk belә bir qaydada hәll etmәyi zәruri sayırıq: Qarabağ tamamilә vә danışıqsız
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Azәrbaycana birlәşdirilir. Zәngәzur mübahisәli elan olunur. Qalan vilayәtlәr (Naxçıvan T.K.) Ermәnistanda qalır”.263
Orconikidze “Azәrbaycanın bütün xarici vә daxili siyasәtinә rәhbәrliyi” belә hәyata
keçirirdi! Azәrbaycan rәhbәrliyindәn xәbәrsiz nәyin Azәrbaycanı “qismәn tәmin
edәcәyinә” tәminat verir, nәyi kimә verib vermәmәyi, nәyin mübahisәli elan olunmasını
hәll edirdi. Diqqәti bir dә o cәlb edir ki, dünәn, sırağa gün “Zәngәzur dәrhal
Azәrbaycana birlәşdirilmәlidir” deyәn şәxs, bu gün Zәngәzuru “mübahisәli әrazi” elan
edir! Bilinmir, Orconikidze kimi tәmsil edir, Sovet Azәrbaycanınımı, yaxud burjua
Ermәnistanınımı?1
İyulun 15-dә MK bürosu Orconikidze vә Leqranın iştirakı İlә “Ermәnistanla sülh
haqqında mәsәlә” müzakirә edir. İclasın stenoqrafik yazısı yoxdur, Ona görә mәsәlәnin
nә ilә .әlaqәdar müzakirәyә qoyulması, iclas iştirakçılarının konkret mövqelәri, orada
gedәn fikir mübadilәsi vә mübarizә haqqında qәti fikir söylәmәk imkan xaricindәdir.
Yalnız büroda qәbul olunan qәrarı izah etmәklә kifayәtlәnmәli oluruq.
Qәrarın tam mәtni belәdir:
“1. Qarabağla Zәngәzur Azәrbaycana birlәşdirilmәlidir.
2. Naxçıvandan vә başqalarından imtina etmәli, (hәmin yerlәrin) rus qoşunları
tәrәfindәn işğal olunmasını tәklif etmәli.
3.

Hәlә

Ermәnistanda

vәziyyәt haqqında tam

informasiya alanadәk, sülh

imzalamamaq yolu Leqrana tәklif olunsun.
4. Danışıqlar vaxtı bütün hәrbi әmәliyyatları dayandırmaq Ermәnistana tәklif
olunsun”.264
Ehtimal etmәk olar ki, iclasda Orconikidze Zәngәzuru mübahisәli elan etmәk tölәbindә israr edib. Lakin hәmin tәlәb qәbul olunmayıb.
Ehtimal etmәk olar ki, Naxçıvandan imtina edilmәsi haqqında tәklifin müәllifi
Orconikidze olmuşdur vә mәhz onun tәzyiqi ilә dә hәmin tәslimçi vә biabırçı bәnd qәbul
edilmişdir.
Onu da ehtimal etmәk olar ki, mәhz Nәrimanovun tәkidi ilә Naxçıvanın Sovet
qoşunları tәrәfindәn tutulması haqqında qәrar qәbul edilib.
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Nәrimanovun tәkidinә görәmi, yaxud başqa mülahizәlәrә görәmi, mәlum deyil,
RSFSR Şuşa vә Cәbrayılla kifayәtlәnib başqa yerlәri tutmamaq haqqında öz qәrarından
imtina etdi.
İyulun 17-dә Qızıl Ordu korpusunun komandiri Todorski Nәrimanova bütün
Zәngәzurun daşnak zülmündәn azad edilmәsi vә orada Sovet hakimiyyәti qurulması
haqqında teleqram vurdu. Qızıl Ordu hissәlәrinin Naxçıvan hәndәvәrinә yaxınlaşması
Naxçıvanda hadisәlәrin inkişafına müsbәt tәsir etdi.
İyulun 28-dә Naxçıvanda Sovet hakimiyyәti elan edildi. Avqustun 10-da Orconikidze
Naxçıvanın sovet qoşunları tәrәfindәn tutulmasını Moskvaya xәbәr verdi. Naxçıvan
inqilab komitәsi Ermәnistan hökumәtinә sülh danışıqlarına başlamağı tәklif etdi. Cavab
olaraq Ermәnistan hәrbi naziri “Naxçıvanın Ermәnistana danışıqsız itaәt etmәsini” tәlәb
etdi. Şuşa şәhәrindәn XI Qızıl Ordu 28-ci diviziyası qәrargahının rәisi Frolovun Bakıya
teleqrafla verdiyi mәlumata görә, Ermәnistanın şәrtlәri nә az, nә çox belә idi:
“Naxçıvan qәzası әhalisi Ermәnistan hökumәtinә danışıqsız itaәt etmәli, yeddi min
tüfәng vә hәr tüfәngә 80 güllә, bütün pulemyotları, sursatı, üç yüz min pud buğda,
ondan yüz әlli min pud әvәzsiz, 300 yәhәrli at, 200 baş iş heyvanı vermәlidir. İcra
müddәti 48 saat!.
Naxçıvan inqilab komitәsinin sәdri M.Bәktaşi Ermәnistanın ultimatumunu rәdd etdi.
Eyni 3amanda XI Qızıl Ordu komandanlığı avqustun 1-qde Ermәnistana xәbәrdarlıq etdi
ki, Ermәnistan Naxçıvan rayonunda fәal hәrbi әmәliyyatları dayandırmasa, bir sıra
sarsıdıcı zәrbәlәrlә cavab verilәcәkdir. Ermәnistan bu xәbәrdarlığa mәhәl qoymadı.
Avqustun әvvәllәrindә XI Qızıl Ordu 28-ci diviziyasının süvarilәri Naxçıvan şәhәrinә
hücum edәn ermәni hissәlәrini geri oturtdular. Şahtaxtı rayonunda da ermәni hissәlәri
mәğlubiyyәtә uğradıldı.
Belә bir şәraitdә, avqustun 10-da RSFSR ilә Ermәnistan arasında müvәqqәti sülh
sazişi imzalandı. Sazişә görә, Şahtaxtı vә Culfa, habelә Şahtaxtı-Culfa dәmiryolu
Ermәnistan işğalında qalırdı Dәmiryolundan Ermәnistan hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә
etmәmәli idi. Lakin bu, sazişin antiazәrbaycan mahiyyәtini dәyişmirdi.
Saziş barәsindә mәtbuatda xәbәr verilәn kimi, avqustun 12-dә Azәrbaycanın
Moskvada fövqәladә nümayәndәsi B.Şahtaxtinski Leninә vә Çiçerinә mәktub göndәrdi.
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Bildirdi ki, “Naxçıvan ölkәsi әhalisi türklәr getdikdәn sonra Araz Cümhuriyyәti yaratdı.
Naxçıvan ölkәsi әhalisi bir neçә il әrzindә öz Müstәqilliyini daşnaklardan qoruyub saxladı.
Bütün cәhdlәrinә baxmayaraq, daşnaklar Naxçıvana Yiyәlәnә bilmәdilәr”. B.Şahtaxtinski
“ qanlı müharibәdәn sonra әlindә silah azad olan vә Azәrbaycanla birlәşmәyә nail olan”
Naxçıvan әmәkçilәrinin, Sovet Azәrbaycanının hüquq vә mәnafelәrinin pozulmasına
etiraz bildirdi. Tәklif etdi ki, yaranmış şәraitdә Azәrbaycanla Ermәnistan arasında әrazi
mübahisәlәri qәti hәll olunanadәk Qızıl Ordu bütün Naxçıvan ölkәsini tutsun.
B.Şahtaxtinski o zaman Moskvada danışıqlar aparan Türkiyә nümayәndәlәri ilә
görüşdü. Türkiyәnin Moskvada böyük elçisi Әli Fuad Paşanın yazdığına görә,
B.Şahtaxtinski demişdi Ki, Ermәnistan Naxçıvan vә Zәngәzurun Ermәnistana qatılmasına
Sovet hökumәtinin razılığını almışdır. Bununla әlaqәdar B.Şahtaxtinski Azәrbaycan
rәhbәrliyinin mövqeyini açıqlamışdı: “Naxçıvan ya Azәrbaycana vә ya Türkiyәyә
birlәşdirilmәlidir vә yaxud müstәqil bir Hökumәt olaraq qalmalıdır”.
Әli Fuad Paşa Çiçerinlә danışıqlarda Naxçıvan mәsәlәsinin müzakirәsi barәdә maraqlı
mәlumatlar vermişdir.
Çiçerin Türkiyә nümayәndәlәri ilә görüşdә demişdi:
“Biz, ermәnilәrlә bir saziş yapdıq. Mәtnini bu gün qәzetlәrdә yayınladıq. Bu sazişә
görә, Naxçıvan ordumuzun (RSFSR ordusunun-T.K.) vә Şahtaxtı qәsәbәsi ilә Culfa,
Şahtaxtı dәmiryol xәtti Ermәnistanın işğalında qalacaqdır. Ancaq bu tәdbir keçicidir”.
Nümayәndә Heyәtinin başçısı Bәkir Sami bәy dәrhal etiraz etmişdi . “Çiçerin, qısa
bir: Keciçi bir şeydir, qәti deyildir dedi”.
Çiçerin “Sarıqamış ilә Şahtaxtının türklәr tәrәfindәn qәti biçimdә işğalını qәbul edirdi.
Bu işğal sırasında ermәnilәrin qәtlinә meydan verilmәmәsinә tәminat istәyirdi. Bәkir
Sami bәy, hәmin istәyә bu cavabı vermişdi.
- Silahsız ermәnilәrin öldürülmәsi xatirimizdәn belә keçmәz,... Qarsda, Naxçıvanda
vә Şahtaxtıda müsәlmanlara qarşı sürdürülәn qәtlә son vermәk lazımdır”.
Türkiyә nümayәndә heyәti Leninlә görüşdә dә Sovet hökumәtinin “NaxçıvanŞahtaxtı dәmiryolunu Ermәnistana tәslim etmәsinin heyrәt vә üzüntülәrimizә sәbәb
olduğunu” vurğulamışdı. Buna münasibәtini bildirәn Lenin demişdi:
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“Bәli, bunda bir haqsızlıq vә xәta oldu. Bununla birlikdә mәsәlә incәlәnmәkdә olub
üç-dörd gün içәrisindә uyğun bir çözüm bulunacağından umutluyam”.
Naxçıvan

mәsәlәsindә

Nәrimanovun

prinsipial

mövqeyi,

onun

adından

B.Şahtaxtinskinin Moskvada atdığı addımlar Rusiya-Türkiyә Moskva danışıqlarında
Türkiyә nümayәndәlәrinin seçdiyi xәtt Moskvanın Naxçıvan mәsәlәsinә münasibәtinin
dәyişmәsinә vә nәticә etibarı ilә Naxçıvana Azәrbaycan tәrkibindә muxtariyyәt
verilmәsinә ciddi tәsir etmişdi.
Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, Çiçerin Şahtaxtı ilә Culfanın, dәmir yolunun
Ermәnistan işğalında olmasını keçici bir şey sayarkәn, sәmimilik göstәrmәmişdir.
Çiçerinin rәhbәrliyi altında tәlәsik Ermәnistanla müqavilә layihәsi hazırlanmışdı. Hәmin
müqavilә layihәsindә Azәrbaycanın bütövlüyünә qәsd edilmiş vә Naxçıvanla Zәngәzurun
Ermәnistana verilmәsi nәzәrdә tutulmuşdu.
Bu antiazәrbaycan sövdәlәşmәsindәn Nәrimanov xәbәrdar olmuşdu.
AK(b)P MK Siyasi bürosunun noyabrın 4-dә Stalinin vә Orconikidzenin iştirakı ilә
keçirilәn iclası ehtimal ki, Nәrimanovun sәyi vә tәkidi ilә qәrara aldı: “Naxçıvanın vә
Zәngәzurun Ermәnistana verilmәsi haqqında tәklif olunan maddә (Rusiya-Ermәnistan
müqavilә layihәsindәki maddә-T.K.) nә siyasi, nә dә strateji cәhәtdәn sәrfәli deyildir”.
Bununla Naxçıvandan imtina etmәk barәdә AK(b) P MK-nın 15 iyul tarixli qәrarı
faktiki olaraq lәğv edildi. Gözlәmәk olardı ki, Stalinin iştirakı ilә qәbul edilәn bu qәrarla
Naxçıvan vә Zәngәzur barәsindә Azәrbaycan rәhbәrliyinin vә Stalinin rolu nәzәrә
alınmaqla Moskvanın mövqeyi qәti müәyyәnlәşdi. Lakin noyabrın 9-da Bakıda Stalin
Naxçıvan barәsindә ona verilәn suala cavab olaraq bildirdi: “Zәngәzurun vә Naxçıvanın
kimә mәxsus olması barәdә demәliyik ki, onları indiki Ermәnistan hökumәtinә vermәk
olmaz, lakin orada Sovet hakimiyyәti yaransa vermәk olar”.
Bu ikili mövqe Stalinin taleyüklü mәsәlәyә necә konyuktur vә yüngül yanaşmasını
göstәrir. Hәm dә guya Naxçıvan mәsәlәsinin Ermәnistanın ziddinә hәllindә Stalinin “әn
qaba tәzyiq” etmәsi barәdә iddianı tәkzib edir.
Әn başlıcası, Stalinin belә cavabı Orconikidzeyә vә başqalarına әsas verirdi ki, sabah
Ermәnistanda sovet hakimiyyәti qurulanda Naxçıvanın vә Zәngәzurun Ermәnistana verilmәsi mәsәlәsini tәzәdәn irәli sürsünlәr.
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Belә dә oldu, Ermәnistanda Sovet hakimiyyәti elan olunması münasibәtilә
Azәrbaycan K(b) P MK-sı noyabrın 30-da qәrar qәbul etdi. Noyabrın 4-dә qәbul olunmuş
qәrara zidd olaraq Zәngәzurun Ermәnistana verilmәsi elan edildi (Demәk lazımdır ki, bu
qәrara baxmayaraq, Azәrbaycan hökumәti Zәngәzuru Azәrbaycan tәrkibindә saxlamağa
çalışmışdı. Hәmin istiqamәtdә axırıncı cәhdlәrdәn biri 1921-ci ilin mayında edilmişdi.
Azәrbaycan MİK-si mayın 30-da Nәrimanovun iştirakı ilә “Zәngәzur qәzasında vәziyyәt
haqqında” mәsәlә müzakirә edәrәk, qәrara almışdı: “Zәngәzur bandaları lәğv
olunanadәk Zәngәzur (Qubadlı) qәzası üçün Şuşada xüsusi inzibati tәsәrrüfat apparatı
tәşkil olunsun, hәmin әrazi bandalardan tәmizlәnәn kimi, dәrhal apparat Gorusda
yerlәşdirilsin”.)265
30 noyabr tarixli qәrarda Naxçıvan mәsәlәsinә әsla toxunulmamışdı. Lakin hәmin
qәrar әsasında hazırlanıb dekabrın 1-dә Nәrimanov tәrәfindәn elan edilәn Bәyannamәdә Zәngәzurla yanaşı, “Naxçıvan qәzası әrazisinin Sovet Ermәnistanının ayrılmaz
hissәsi” olması bildirildi.
Bu, Naxçıvan barәsindә Nәrimanovun mövqeyinә, yeritdiyi xәttә tamamilә zidd idi.
Bәlkә Nәrimanovun bәyanatı qәzetdә dәrc olunanda (dekabrın 2-dә) sәhv buraxılıbmış?
Hәmin halda Nәrimanov sәhvi tәkzib edәrdi. Bәlkә Orconikidze vә başqaları әlavә bir
qәrar qәbul edib Nәrimanovu Hәmin addımı atmağa vadar ediblәrmiş? İstisna etmirәm,
Bәlkә Moskvadan kim isә, yaxud Orconikidze Nәrimanova deyibmiş ki, beynәlmilәlçilik
naminә Naxçıvanı Ermәnistanınkı elan et, sabah Ermәnistan proletar beynәlmilәlçiliyi
naminә Naxçıvanı Azәrbaycanınkı elan edәr? Demәk çәtindir.
Hәr halda bir maraqlı fakt var. Nәrimanovun hәmin bәyanatının 27-ci günü, yәni
dekabrın 27-dә Ermәnistan inqilab komitәsi dekret verir ki, “Sovet Azәrbaycanı tәntәnәli
aktla (1 dekabr tarixli bәyanatla- T.K.) Azәrbaycan vә Ermәnistan arasında mübahisәlәri
mәhv etmiş ... vә Naxçıvanı Sovet Ermәnistanının ayrılmaz hissәsi elan etmişdir. Lakin
Ermәnistanın Sovet hakimiyyәti... öz gücünü yalnız xalqın, o cümlәdәn Naxçıvan әhalisi
zәhmәtkeşlәrinin açıq ifadә olunmuş iradәsindә görür”. Ermәnistan inqilab komitәsi
Naxçıvan әhalisinә tәklif edir ki, özü öz yolunu seçsin, bütün әmәkçi Sovet Ermәnistanı
ilә Naxçıvan zәhmәtkeşlәri üçün arzu olunan qarşılıqlı әlaqәlәr haqqında özünün aydın
ifadә olunmuş mütәşәkkil rәyini bildirsin.
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Azәrbaycan Elmlәr Akademiyasının müxbir üzvü Qaraş Mәdәtovun mәlumatına görә,
1921-ci ilin әvvәllәrindә Naxçıvanda referendum keçirildi. Әhalinin 90 faizindәn çoxu
Naxçıvanın Muxtar respublika statusunda Azәrbaycanın tәrkibindә qalmasına sәs verdi.
Demәli, Ermәnistan hökumәtinin ra-zılığı vә Naxçıvan әhalisinin öz iradәsi ilә
Naxçıvanın Azәrbaycan tәrkibindә qalması mәsәlәsi hәll edildi. 1921-c.i il martın 16-da
Moskva RSFSR ilә Türkiyә arasında bağlanan müqavilә artıq baş vermiş faktı tәsdiq etdi.
Rusiya vә Türkiyә Naxçıvanın Azәrbaycanın protektoratı altında muxtariyyәtә malik
olmasını tәsbit etdilәr.
Naxçıvanın bu statusu digәr bir beynәlxalq müqavilәdә dә - Rusiya, Türkiyә,
Azәrbaycan, Gürcüstan vә Ermәnistanın 1921-ci ilin oktyabrında imzaladıqları Qars
müqavilәsindә tәsdiqlәndi vә tәsbitlәndi.
Balayan yazır ki, Moskva müqavilәsi ilә guya “nәinki Türkiyә, hәm dә Rusiya
Naxçıvan üzәrindә protektorat almışdır” O, Hәm dә ciddi bir әda ilә әlavә edir: “ o
zamanlardan Rusiyanın Naxçıvan üzәrindә protektoratı olmamışdır ... Moskvanın
protektoratı haqqında artıq hamı unutmuşdur, o cümlәdәn Rusiyanın özündә
unutmuşlar”.
Belә de! Lakin müqavilәnin mәtni Balayanı ifşa edir: Hәmin müqavilә Naxçıvan
üzәrindә protektoratı nә Türkiyәyә, nә dә Rusiyaya yox, mәhz Azәrbaycana vermişdir!
Müqavilәnin hәmin maddәsi belәdir: “Müqavilә bağlayan tәrәflәr razıdırlar ki, Naxçıvan
vilayәti, bu Müqavilәnin I (s) әlavәsindә göstәrilәn sәrhәdlәrdә Azәrbaycanın
protektoratı altında muxtar әrazidir, bir şәrtlә ki, Azәrbaycan bu protektoratı üçüncü bir
dövlәtә güzәştә getmәyәcәkdir”.
Naxçıvan haqqında belә bir prinsipial razılığa gәlinmәsinә Nәrimanovun tәsiri
olmuşdumu? Şübhәsiz vә çox böyük.
Doğrudur, Ermәnistan hökumәti Naxçıvan barәsindә yuxarıda göstәrilәn dekreti
vermişdi vә bunun әsasında Naxçıvan әhalisi referendum yolu ilә Naxçıvanın Azәrbaycan
tәrkibindә qalması haqqında öz, demәk olar, yekdil iradәsini ifadә etmişdi. Ancaq
Nәrimanov Çiçerinlә gәrgin münasibәtlәrini, Çiçerinin Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü
mәsәlәsinә tendensiyalı vә obyektiv olmayan münasibәtini yaxşı bilirdi. Ona görә
Nәrimanov Naxçıvanın statusunun beynәlxalq tanınmasına vә birinci növbәdә Rusiyanın,
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Türkiyәnin tanımasına çalışırdı. Rusiya ilә müqavilә imzalamağa gedәn Türkiyә
nümayәndә heyәti yolüstü Bakıda dayanmış vә Nәrimanovla әtraflı söhbәt etmişdi.
Nәrimanov

B.Şahtaxtinskini

Türkiyә

nümayәndә

heyәti

ilә

birlikdә

Moskvaya

göndәrmişdi. Onunla Leninә xüsusi mәktub da göndәrmişdi. Mәktub çox kәskin
mәktubdur. Orada mәsәlәn, Nәrimanov yazır: “Әziz Vladimir İliç, mәn dәhşәtli saatı
qabaqcadan görürәm, ona görә sizdәn heç bir şeyi gizlәtmәmәyi zәruri sayıram. Mәnә
inanırlar vә hәr şeyi deyirlәr: mәndә ucqar muxtar respublikalarda vәziyyәt vә bizә
münasibәt barә-sindә şifahi vә yazılı mәruzәlәr var. Bütün mәruzәlәrdә Sovet
Respublikasının müstәmlәkәçi siyasәti haqqında danışılır.
Bütün bu respublikalarda yerli mәsul işçilәr ÇK vә Xüsusi şöbәnin agentlәri
tәrәfindәn dәhşәtә salınır. (Kamenev Nәrimanovun mәktubunun üstündә yazmışdı:
“Ucqarların

әhval-ruhiyyәsinin

xarakterizә

edil-mәsindә

fikrimcә,

Nәrimanov

V»

haqlıdır”.
“Ermәni mәsәlәsi” ilә әlaqәdar Nәrimanov yazmışdır: “Mәn sizi xәbәrdar etmәliyәm: Çiçerin yoldaş Şәrq mәsәlәsini dolaşıq salır, o ermәni mәsәlәsi ilә hәddindәn
artıq maraqlanır vә ermәni mәsәlәsi üzündәn türklәrlә әlaqә kәsilsә, nә baş verәcәyini
nәzәrә almır. Mәn qәti bildirirәm: Qafqazda (Dağıstan vә Gürcüstanda) yaranmış
şәraitdә әgәr Azәrbaycanı saxlamaq istәyiriksә, biz necә olursa olsun türklәrlә möhkәm
ittifaq bağlamalıyıq”. Lenin Stalinә tapşırmışdı ki, “MK-nın bütün üzvlәrini” Nәrimanovun
mәktubu ilә tanış etsin.
Fevralın 21-dә Leninә göndәrdiyi başqa bir mәktubda Nәrimanov bir daha qeyd
edirdi ki, “Türkiyәnin nümayәndә heyәti ilә danışıqlarda ermәni mәsәlәsi rol
oynamamalıdır”.
RSFSR - Türkiyә müqavilәsi hazırlanıb imzalanarkәn, Nәrimanovun fikirlәri nәzәrә
alınmışdı. Qәti demәk olar ki, hәm Naxçıvanın Azәrbaycan protektoratı altında muxtar
әrazi statusu almasında, hәm dә bu statusun beynәlxalq tanınmasında Nәrimanov
hәlledici rol oynamışdır.
Belәliklә, Ermәnistanın Naxçıvana yiyәlәnmәk cәhdi boşa çıxdı.
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Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә qayıdaq. AK(b)P MK tәşkilat bürosunun vә siyasi
bürosunun noyabrın 30-da qәbul etdiyi qәrarda deyilirdi: “Qarabağın dağlıq hissәsinә öz
müqәddәratını tәyin etmәk hüququ verilir”.266
Bu prinsipial qәrar dekabrın 1-dә Nәrimanovun elan etdiyi Bәyannamәdә dә öz
әksini tapdı.
Bәyannamә ilk dәfә 1920-ci il dekabrın 2-dә, yәni elan edildiyi günün sәhәri Bakıda
“Kommunist” qәzetindә (rus dilindә), dekabrın 3-dә isә “Бакинский Рабочий” qәzetindә
dәrc olunmuşdur. Hәmin Bәyannamә Yerevanda da çap edilmişdir. Bәyannamә “Böyük
Oktyabr sosialist inqilabı vә Ermәnistanda Sovet hakimiyyәtinin qәlәbәsi” (sәnәdlәr
mәcmuәsi, Yerevan, 1957) mәcmuәsinә daxil edilmişdir. Özü dә bu cür nәşrlәrә aid
bütün tәlәblәrә әmәl edilmәklә, yәni ixtisar edilmәdәn, üç nöqtәsiz vә Ermәnistan
Mәrkәzi dövlәt arxivindә saxlanan Bәyannamәnin surәtinә istinadla vә Bәyannamәnin ilk
dәfә Bakıda “Kommunist” qәzetinin 1920-ci il 2 dekabr tarixli 178-ci nömrәsindә işıq üzü
görmәsi göstәrilmәklә çap olunmuşdur.
Bir daha deyәk: Bәyannamәnin Yerevanda çap edilmiş mәtnindә dә açıq-aydın
yazılmışdır: “Dağlıq Qarabağın әmәkçi kәndlәrinә öz müqәddәratını tam tәyin etmәk
hüququ verilir”.
1988-ci ilәdәk ermәni müәlliflәri bunu inkar etmir vә heç bir şübhәyә almırdılar.
Elә ki, Dağlıq Qarabağ hadisәlәri başlandı, ermәni müәlliflәri dәrhal bir ağızdan
Azәrbaycanın 1 dekabr tarixli Bәyannamәsindә guya Dağlıq Qarabağın Ermәnistanın
ayrılmaz hissәsi elan olunduğunu iddia etdilәr.
Bu iddianı onlar dekabrın 1-dә Bәyannamә qәbul edilәn iclasda Orconikidzenin nitqi
vә onun Moskvaya teleqramı ilә әsaslandırırlar. Nitqdә Orconikidze sәhv olaraq
Bәyannamә ilә Dağlıq Qarabağın Ermәnistanın . ayrılmaz hissәsi elan olunduğunu
söylәmişdi.267 Bu sәhv onun Deninә vә Stalinә göndәrdiyi teleqramda da (“Pravda”, 4
dekabr 1920) tәkrar olunmuşdu.
Lakin ilkin mәnbә - göstәrilәn Bәyannamәni elә o zaman Bakıda, sonra Yerevanda
çap edilmiş mәtni göstәrir ki, Orconikidzenin nitqindә vә Moskvaya göndәrdiyi
mәlumatda hәqiqәtәn sәhvә yol verilmişdir.

Tofiq Köçərli

- 106 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

Bunu әsas sәnәd olan Bәyannamәnin mәtni ilә yanaşı başqa sәnәdlәr dә tәsdiq edir.
Elә Bәyannamә qәbul edilәn gün, yәni dekabrın 1-dә Orconikidze bir başa әlaqә ilә
Nazaretyana bildirmişdi ki, bu gün Bakıda Sovetin tәntәnәli iclası oldu. Nәrimanov
Azәrbaycan hökumәtinin bәyanatını oxudu. Orada göstәrilir ki, ““Dağlıq Qarabağ
ermәnilәrinә öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ verilir”.268 Orconikidze bunu geniş
tәbliğ etmәyi Nazaretyandan xahiş etmişdi. Başqa bir fakt. 1921-ci il iyunun 27-dә
Nәrimanov birbaşa әlaqә ilә Tiflisdә olan xarici işlәr komissarı M.D.Hüseynova
tapşırmışdı ki, Dağlıq Qarabağ barәdә Qafqaz bürosuna çatdırsın: “Әgәr onlar mәnim
Bәyannamәmә (1 dekabr tarixli Bәyannamәdә -T.K.) istinad edirlәrsә, orada hәrfәn belә
deyilmişdir: “Dağlıq Qarabağa öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ verilir”269 Bir
sәnәdә dә müraciәt edәk. Zaqafqaziya kommunist tәşkilatlarının I qurul-tayına (1922-ci
il fevral ayı) Qafqaz ölkә komitәsinin siyasi mәruzәsindә deyilirdi ki, Dağlıq Qarabağ
mәsәlәsinin “hәlli әhalinin öz ixtiyarına verilir”.270
Tәkzib olunmaz faktlar belәdir. Lakin ermәni müәlliflәri qatığa qara deyәrәk ictimai
rәy yaratmaq mәqsәdilә saxtakarlıqlarını davam etdirirlәr. Deyirlәr, bax, Azәrbaycan özü
1920-ci ilin dekabrın 1-dә Dağlıq Qarabağı Ermәnistanın tәrkib hissәsi elan etmişdir,
demәli, Dağlıq Qarabağ Ermәnistan tәrkibindә olmuşdur vә Ermәnistan әrazisidir! Digәr
mәqsәd yalan üzәrindә yeni yalan uydurmaqdan ibarәtdir: guya “Azәrbaycan rәhbәrliyi
Dağlıq Qarabağı Sovet Ermәnistanının ayrılmaz his-! sәsi hesab etmәk haqqında özünün
qәrarını dәyişdirmәk mәsәlәsini RK(b)P MK Qafqaz bürosu qarşısında qaldırmışdır.”
Biz gördük ki, Azәrbaycan Hökumәtinin 1 dekabr Bәyannamәsindә Dağlıq Qarabağ
Ermәnistanın ayrılmaz hissәsi elan olunmamışdır. Bu barәdә Azәrbaycan hökumәtinin,
yaxud Azәrbaycan K(b)P MK-nın heç bir ayrıca qәrarı da olmamışdır. Ona görә dә
Azәrbaycan rәhbәrliyi özünün mövcud olmayan qәrarı barәsindә Qafqaz bürosu
qarşısında mәsәlә qaldıra bilmәzdi vә qaldırmamışdı. Dağlıq Qarabağ Azәrbaycan
tәrkibindә idi, orada Azәrbaycan qanunları işlәyirdi. Dağlıq Qarabağın hakimiyyәt vә
partiya orqanları Bakıya tabe idi, Bakıdan idarә olunurdu. Azәrbaycan nә üçün Dağlıq
Qarabağın әrazi mәnsubiyyәti haqqında mәsәlә qaldırmalıydı? Demәli, Azәrbaycan
rәhbәrliyinin guya “öz qәrarını dәyişdirmәk” haqqında mәsәlә qaldırması barәdә iddia da
ağ yalan vә uydurmadır.
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Qafqaz bürosunda Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә qayıdışın tarixçәsi belәdir:
Qafqaz bürosu Azәrbaycanla Ermәnistan arasında sәrhәd mәsәlәsini müzakirә
edәndә, Ermәnistan hökumәti Dağlıq Qarabağın әrazi mәnsubiyyәti haqqında mәsәlә
qaldırmışdı. Azәrbaycan hökumәti deyil, mәhz Ermәnistan hökumәti hәmin mәsәlәni
qaldırmışdı,
Dağlıq Qarabağa sahib olmaq uğrunda Ermәnistan yeni geniş miqyaslı mübarizәyә
başlamışdı.
1921-ci il iyun ayının 3-dә Qafqaz bürosu qәrara aldı:
“5. Ermәnistan hökumәtinin bәyanatında Dağlıq Qarabağın Ermәnistana mәnsub
olmasını göstәrmәk...” Hәmin qәrar Azәrbaycanda çap edilmәyib. Ermәnilәr onu
yuxarıda gәtirilәn şәkildә çap ediblәr. Qәrarın tam mәtni necәdir, o necә qәbul olunub,
müzakirәdә Azәrbaycan nümayәndәlәri iştirak edibmi, onların qәrara münasibәti necә
olub? Mәlumatım yoxdur.
Akademik C.Quliyev mәsәlәyә müәyyәn aydınlıq gәtirmişdir. Onun fikrinә görә,
iyunun 3-dә Qafqaz bürosu Zәngәzurda daşnak qruplarının tezliklә lәğv edilmәsi
haqqında qәrar qәbul etmişdir. Hәmin qәrarda Qafqaz bürosu “guya taktiki mülahizәlәri
nәzәrә almaqla” Ermәnistan hökumәtinin bәyanatında Dağlıq Qarabağın Ermәnistana
mәnsub olmasını göstәrmәyi lazım bilmişdi.
Qafqaz bürosunun bu “dәlili” әlbәttә, saxta dәlil idi, qәrar qәbul edәnlәrin qeyri
ciddilik әlamәti idi, uşaq oyununu xatırladan siyasi oyun idi.
Artıq qeyd olunduğu kimi, 16 mart 1921-ci il tarixli RSFSR-Türkiyә müqavilәsi ilә
Naxçıvanın Azәrbaycan protektoratı altında muxtariyyәti tanınmışdı. Bu, Orconikidzenin
uzun müddәt әrzindә Naxçıvanı Ermәnistana vermәk uğrunda göstәrdiyi cәhdin boşa
çıxması vә eyni zamanda Naxçıvanı Azәrbaycan tәrkibindә saxlamaq uğrunda
Nәrimanovun yeritdiyi siyasәtin qәlәbәsi demәk idi. Ola bilsin, Orconikidze Naxçıvan
barәsindә öz siyasәtinin açıq uğursuzluğuna görә Dağlıq Qarabağ haqqında 3 iyun tarixli
qәrarla Nәrimanovdan, Azәrbaycandan qisas alırmış. Ola bilsin.
Hәr halda Qafqaz bürosunun 3 iyun tarixli qәrarı öz mәnhus rolunu oynadı.
Ermәnistan hökumәti Qafqaz bürosunun “taktiki mülahizәlәrindәn” dәrhal istifadә etdi.
İyunun 19-da Yerevanda Ermәnistan hökumәtinin “Dağlıq Qarabağın Ermәnistanla

Tofiq Köçərli

- 108 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

yenidәn birlәşdirilmәsi (“воссоединение”) haqqında” dekreti çap olundu. Dekretdә
deyilirdi: “Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikası inqilab komitәsinin bәyanatı vә
Ermәnistan vә Azәrbaycan Sovet Sosialist Respublikaları hökumәtlәrinin sazişi әsasında
elan edilir ki, bu gündәn etibarәn Dağlıq Qarabağ Sovet Ermәnistanının ayrılmaz
hissәsidir.” Dekretdәn bir neçә gün sonra Ermәnistan hökumәti Mravyanı Ermәnistanın
Dağlıq Qarabağda fövqәladә müvәkkili tәyin etdi vә Dağlıq Qarabağa göndәrdi.
Bu dekretdә әlamәtdar bir etiraf vardır.
Dekretin adından göründüyü kimi, söhbәt Dağlıq Qarabağın Ermәnistanla “yenidәn
birlәşdirilmәsindәn” gedir. Demәli, Ermәnistan hökumәti etiraf etmişdir ki, dekret elan
olunanadәk Dağlıq Qarabağ Ermәnistan tәrkibindә olmamışdır. Tәbii, Dağlıq Qarabağ
kosmik fәzada deyil, mәhz Azәrbaycan tәrkibindә, olmuşdur. Dekret qәbul edilәn
gündәn etibarәn isә, bir dә deyәk, mәhz hәmin gündәn etibarәn Dağlıq Qarabağ
Ermәnistana “yenidәn birlәş-dirilir” vә Dağlıq Qarabağ Ermәnistanın “ayrılmaz hissәsi”
hesab edilir. Bәs haçan, hansı ildә, yaxud әsrdә onu Ermәnistandan qoparıb
Azәrbaycana birlәşdiriblәrmiş? Bu suala ermәni müәlliflәri cavab vermәyiblәr vә indi dә
verә bilmirlәr.
Ermәnistan hökumәtinin dekretindә iki ağ yalana yol verilmişdir.
Yalandan biri odur ki, guya Azәrbaycanın 1 dekabr tarixli bәyanatı Dağlıq Qarabağı
Ermәnistanın “ayrılmaz hissәsi” elan edib.
Halbuki bәyanat yalnız vә yalnız Dağlıq Qarabağın әmәkçi kәndlilәrinә öz
müqәddәratını tәyin etmәk hüququ verib,
İkinci yalan.
Guya Dağlıq Qarabağı Ermәnistana birlәşdirmәk, onu Ermәnistanın tәrkib hissәsi
elan etmәk haqqında Azәrbaycan hökumәti ilә Ermәnistan arasında hansısa saziş,
razılaşma olub.
Qәti belә şey yoxdur.
İyunun

25-27-dә

Tiflisdә

Zaqafqaziya

respublikalarının

sәrhәdlәrini

müәyyәnlәşdirmәk üzrә konfrans keçirilir. C.Quliyevin yazdığına görә, konfransda çıxış
edәn Ermәnistan nümayәndәsi Bekzadyan dil tökür: “ümumi hәmrәylik, bir dәfәlik әn
sәmimi, dostluq qarşılıqlı münasibәtlәrinin yaradılması naminә” Ermәnistana “müәyyәn
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әrazi güzәştlәri olunsun”. Bekzadyan bildirir ki, Moskvada onunla vә Myasnikovla
söhbәtdә Stalin bu fikirә “tam şәrik” olmuşdur.
Azәrbaycan vә Gürcüstan nümayәndәlәri Bekzadyanın Tәklifini qәbul etmirlәr, әrazi
mәsәlәlәri hәll olunmamış qalır. İyunun 26-da Orconikidze vә Kirov teleqramda
Nәrimanovdan xahiş edirlәr ki, tәcili olaraq AK(B) P MK siyasi bürosu vә Xalq
komissarları Soveti Qarabağ mәsәlәsinә baxsın.
İyunun 27-dә Azәrbaycan K(b)P MK-nın siyasi bürosu vә tәşkilat bürosunun iclası
keçirilir. İclas “Tiflisdә komissiyanın işi ilә әlaqәdar Azәrbaycanla Ermәnistanın sәrhәdlәri
haqqında” mәsәlәyә baxıb aşağıdakı qәrarı qәbul edir:
1. “Siyasi büro va tәşkilat bürosu Dağlıq Qarabağın Azәrbaycana şәksiz iqtisadi
meylini nәzәrә aparaq, Dağlıq Qarabağ haqqında mәsәlәnin Bekzadyan tәrәfindәn
qoyuluşunu qәbul edilmәz sayır. Mәsәlә hәmin mәnada da hәll olunmalıdır.
2. Ona görә ermәni vә türk әhalili yerlәrin müvafiq olaraq Ermәnistana vә
Azәrbaycana ayrılması tәklifi inzibati vә iqtisadi mәqsәdәuyğunluq baxımından qәbul
edilә bilmәz.
3. Mәsәlәnin yeganә hәlli kәnddә ermәni vә müsәlman kütlәlәrinin Sovet
quruculuğuna cәlb edilmәlәri ola bilәr (Nәrimanov yoldaşın bәyanatından aydın olduğu
kimi).
4. Bu mәsәlәnin sonrakı gedişi vә müzakirәsi Tiflisdәn informasiya alana qәdәr açıq
qalsın.
5. Siyasi büronun vә tәşkilat bürosunun rәyini Tiflisә çatdırmaq Nәrimanov yoldaşa
tapşırılsın”.271
Bu qәrar hәm dә Ermәnistan Hökumәtinin Dağlıq Qarabağ haqqında dekretinә
dolayı münasibәt

idi. Hәmin

gün

qәrarın

tam

mәtni

telefonla Tiflisdә

olan

M.D.Hüseynova çatdırıldı. Nәrimanov Xalq Komissarları Sovetinin iclasında olduğundan
qәrarın mәtnini çatdıran A.Q.Şirvani M.D.Hüseynova dedi: “Nәrimanov yoldaş bildirmәyi
xahiş etdi ki, mәsәlә yalnız bu şәkildә (qәrarda deyildiyi kimi -T.K.) hәll olunmalıdır,
yoxsa Xalq Komissarlar Soveti mәsuliyyәti üzәrindәn götürür”.272
Hәmin an telefona gәlәn Nәrimanov Hüseynova bildirdi: “Deyin ki, bu, Siyasi
büronun vә tәşkilat bürosunun rәyidir. Әgәr onlar mәnim bәyanatıma (1 dekabr
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bәyanatı -T.K.) istinad edirlәrsә, orada hәrfәn belә deyilmişdir: Dağlıq Qarabağa öz
müqәddәratını sәrbәst tәyin etmәk hüququ verilir.”
Vә bir dә Nәrimanov Hüseynova xәbәr verdi: “Dünәn Serqo yoldaşla söhbәt
etmişәm, o bir başa dedi ki, Qarabağ mәsәlәsi bütün Sovet respublikalarının şәrәf işidir
vә onu elә hәll etmәliyik ki, bu axırıncı dәfә olsun, yәni mәn dünәn sizә dediyim şәkildә”
hәll edilmәlidir.273 Buradan aydın olur ki, Nәrimanov әvvәlki gün, iyulun 26-da Dağlıq
Qarabağ haqqında qәti fikrini artıq Hüseynova çatdırıbmış.
Hüseynovun Nәrimanova dediyi aşağıdakı sözlәr xüsusi maraq doğurur: “Bir
tәrәfdәn Ermәnistan Xalq komissarları Soveti bizim xәbәrimiz olmadan bәyanat verir vә
öz
fövqәladә komissarını Qarabağa göndәrir. Hәrçәnd ermәni yoldaşlar iddia edirlәr ki,
bütün bunlar bizim razılığımız ilә edilir vә biz bunlardan xәbәrdarıq. Digәr tәrәfdәn biz
onlara teleqram göndәrәrәk, onların qәrarlarını demәk olar lәğv edirik.”274
Demәli, nә Nәrimanovun, nә dә xarici işlәr komissarı Hüseynovun Dağlıq Qarabağ
haqqında Ermәnistan dekretinin verilmәsinә razılıqları olmayıb, bundan ümumiyyәtlә
xәbәrsiz olublar. Bu haqda Azәrbaycan rәhbәrliyinin heç-bir qәrarı da olmayıb.
Lakin biz nәzәrә alsaq ki, ermәnilәrin dediklәrindә hәqiqәt var, hәm onların dekreti,
hәm dә Dağlıq Qarabağa fövqәladә komissar göndәrmәlәri Azәrbaycanın razılığı ilә
edilib, onda bunu Azәrbaycan partiya rәhbәrliyi vә Qafqaz bürosu adından çox ehtimal
Orconikidze edib.
İyunun 27-dә Nәrimanov Orconikidzeyә vә Ermәnistan XKS sәdri Myasnikova xüsusi
bir teleqram da göndәrmişdi.
Teleqramda Ermәnistanın Dağlıq Qarabağ haqqında dekretinә bilavasitә münasibәt
bildirilmişdir. Orada deyilirdi ki: “Dağlıq Qarabağ haqqında mәsәlә yalnız Ermәnistan
inqilab komitәsi tәrәfindәn hәll edilmişdir, ancaq hәmin mәsәlәyә Xalq Komissarları
Sovetindә (Azәrbaycan XKS-dә -T.K.) hәlә baxılmamışdır vә baxılmır”.274a (“Hәlә
baxılmamışdır vә baxılmır”! - T.K.) Tәkcә gәtirilәn bu sitat da tәsdiq edir ki, Ermәnistan
dekretinin Azәrbaycan hökumәti ilә razılaşdırılması barәsindә iddia әfsanәdir.
Sonra teleqramda deyilirdi ki, Azәrbaycan Xalq komissarları Soveti “yekdilliklә
Mravyan yoldaşın Ermәnistanın Dağlıq Qarabağda fövqәladә müvәkkili kimi peyda
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olmasını böyük siyasi vә taktiki sәhv hesab edir. Azәrbaycan komissarları Soveti
Mravyan yoldaşın dәrhal geri çağırılmasını xahiş edir” Bu tәlәbә dәrhal әmәl olundu.
Belәliklә. Azәrbaycan rәhbәrliyi Ermәnistan rәhbәrliyinin Dağlıq Qarabağ barәsindә
növbәti kәlәyinin qarşısını ala bildi.
Sәnәdlәr şәhadәt verir ki, hәmin günlәrdә Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi ilә әlaqәdar
olduqca gәrgin, böhranlı vә dramatik siyasi vәziyyәt yaranıbmış. Nәrimanov istefa
mәsәlәsi qoyubmuş. İyunun 27-dә Qafqaz bürosu “Qarabağ mәsәlәsinә dair Hüseynov
yoldaşın Nәrimanov yoldaşla danışıqları haqqında” mәsәlәyә baxdı. Bu barәdә Hüseynov
Nәrimanova bildirmişdi: “mәnim son bәyanatlarımdan sonra qәrara alındı ki, mәsәlә
(Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi -T.K.) hәr halda açıq qalır”. Bununla birlikdә ultimatum
xarakteri daşıyan bir qәrar qәbul edildi. Nәrimanov vә Myasnikova tәklif olunurdu ki,
teleqramı “alan kimi dәrhal Qafqaz bürosunun fövqәladә plenumuna gәlsinlәr”. Deyilirdi
ki, Qafqaz bürosunun 6 üzvü Tiflisdәdir. Әgәr gәlmәsәniz hәmin 6 üzvün qәrarı
“mәcburi hesab edilәcәkdir, ona görә sizin dәrhal gәlmәyinizi tәkid edirik”.275
İyulun 4-dә Qafqaz bürosunun Stalinin iştirakı ilә iclası oldu. “Qarabağ mәsәlәsi”
müzakirә edildi. Deyәsәn, iclasın stenoqramı yoxdur. Ona görә mәsәlәnin müzakirәsinin
tәfsilatı, kimlәrin çıxış etmәsi vә nә demәsi barәdә danışmaq qeyri-mümkündür. İclasın
protokolundan mәlum olan odur ki, sәsә 4 mәsәlә qoyulmuşdur:
a) Qarabağı Azәrbaycanın hüdudlarında saxlamaq (saxlamaq! -T.K.)
b) bütün ermәni vә müsәlman әhalisinin iştirakı ilә bütün Qarabağda rәy sorğusu
keçirmәk.
v) Qarabağın dağlıq hissәsini Ermәnistan tәrkibinә daxil etmәk (daxil etmәk! -T.K.).
q) yalnız Dağlıq Qarabağda, yәni ermәnilәr içәrisindә rәy sorğusu keçirmәk.”276
Qarabağın Azәrbaycan hüdudlarında saxlanmasına Nәrimanov, Maxaradze vә
Nazaretyan sәs verir. (әleyhinә Orconikidze, Kirov, Myasnigov vә Fiqatner). Bununla
Orconikidze özünün uzun müddәt ardıcıl olaraq yeritdiyi xәttә - Dağlıq Qarabağı dәrhal
vә danışıqsız Azәrbaycanla birlәşdirmәk, Dağlıq Qarabağa muxtariyyәt vermәk xәttinә
dönük çıxır, açıq-aşkar prinsipsizlik göstәrir.
Dağlıq Qarabağın Ermәnistan tәrki-binә daxil edilmәsinә Orçonikidze, Myasnikov,
Fiqatner vә Kirov sәs verdi.
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Belәliklә, Qafqaz bürosu qәrara aldı: “Dağlıq Qarabağ Ermәnistan SSR-in tәrkibinә
daxil edilsin (daxil edilsin! -T.K.), rәy sorğusu yalnız Dağlıq Qarabağda keçirilsin”.277
Ermәni müәlliflәri bu qәrar üzәrindә “kiçiçik” әmәliyyat aparıblar: “daxil edil-sin”
ifadәsini “saxlanılsın” ilә әvәz ediblәr.
Bu saxtakarlıqda hansı siyasi mәqsәd güdülür? Qәrar qәbul edilәn dövrdә Dağlıq
Qarabağın guya Ermәnistan tәrkibindә olması tәsәvvürünü yaratmaq. Belә olduğuna
görә dә Qafqaz bürosunun guya Dağlıq Qarabağı Ermәnistan tәrkibindә “saxlamaq”
haqqında qәrar qәbul etmәsi tәsәvvürünü yaratmaq!
Ermәni müәlliflәri mәsәlәnin Qafqaz bürosunun iclasında mәhz “Qarabağın dağlıq
hissәsini Ermәnistan tәrkibinә daxil etmәk” şәklindә qoyulmasını qulaq ardına vururlar.
Qafqaz bürosu Dağlıq Qarabağı Ermәnistan tәrkibindә “saxlamaq” haqqında heç bir
qәrar qәbul etmәmişdir. Qәrar belә olmuşdur: “Dağlıq Qarabağ Ermәnistan SSR-in
tәrkibinә daxil edilsin... “ Başqa cür yox, mәhz belә!
Heç şübhә yoxdur ki, bu qәrar qәbul edilәn anda Nәrimanov sussaydı, qәrara
etirazını bildirmәsәydi, Azәrbaycanın milli mәnafelәri müdafiәsindә möhkәm dayanmasaydı, Azәrbaycan üçün, bütün gәlәcәk nәsillәrimiz üçün tәhqiredici vә biabırçı olan
hәmin qәrar qüvvәyә minәrdi. O zamanlar partiya qәrarının nә demәk olduğunu, Hansı
küçә malik olduğunu hamımız yaxşı bilirik.
Nәrimanov susmayıb! Protokol sәtirlәri belәdir: “Nәrimanov yoldaşın bәyanatı:
Qarabağ mәsәlәsinin Azәrbaycan üçün әhәmiyyәtini nәzәrә alaraq, onu RKP MK-nın qәti
hәllinә vermәyi zәruri sayıram”.278 Nәrimanovun bu bәyanatına müvafiq dә qәrar qәbul
olundu: “Qarabağ haqqında mәsәlә ciddi fikir ayrılığı doğurduğuna görә RKP MK Qafqaz
bürosu hәmin mәsәlәni RKP MK-nın qәti hәllinә vermәyi lazım bilir”.279
Mәsәlәnin RKP MK-sı ilә razılaşdırılması, yaxud neçә razılaşdırılması haqqında
mәlumat yoxdur. Bu bәllidir ki, ertәsi günü, iyulun 5-dә Qafqaz bürosu aşağıdakı adda
mәsәlә müzakirә etmişdir: “Orçonikidze vә Nazaretyan әvvәlki plenumun Qarabağ
haqqında qәrarına yenidәn baxmaq haqqında mәsәlә qaldırırlar”280. Orçonikidze özü!
Mәsәlә üzrә qәrara alındı: “Yuxarı vә aşağı Qarabağın iqtisadi әlaqәlәrini, yuxarı
Qarabağın Azәrbaycanla daimi әlaqәlәrini vә müsәlmanlarla ermәnilәr arasında milli
sülhün zәruriliyini nәzәrә alaraq, Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan SSR hüdudların-da
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saxlamaq (saxlamaq! -T.K.), Dağlıq Qarabağa Şuşa şәhәri inzibati mәrkәz olmaqla geniş
muxtariyyәt vermәk”281
Ermәni müәlliflәri yazırlar ki, qәrar “sәsә qoyulmadan” qәbul edilmişdir.282 Bu uydurmadı. Qәrar sәsә qoyulmuşdur. Qәrara 4 nәfәr sәs vermişdi. 3 nәfәr isә bitәrәf
qalmışdı.283 Lakin onların kimlәr olması protokolda öz әksini tapmayıb.
Belәliklә, Qafqaz bürosu Dağlıq Qarabağın Ermәnistan tәrkibinә daxil edilmәsi
haqqında öz әvvәlki qәrarını lәğv edәrәk, Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan tәrkibindә
saxlamaq haqqında qәrar qәbul etdi.
Bu, tarixi hәqiqәtin qәlәbәsi idi, saxtakarlığın, әsassız iddiaçılığın mәğlubiyyәti idi.
Belәliklә Dağlıq Qarabağı Azәrbaycandan qoparıb Ermәnistana daxil etmәk cәhdi boşa
çıxdı.
Ermәni müәlliflәrinin fikrincә, “Qafqaz bürosu Stalinin tәkidi ilә öz qәrarına tәzәdәn
baxmışdır”. Bu da uydurmadır. Bu, Stalinin tәkidi ilә olmamışdı. Ümumiyyәtlә Qafqaz
bürosunun iyulun 4 vә 5-dәki iclaslarında Stalinin çıxış edib et-mәmәsi, nә deyib
demәmәsi, hәr iki qәrarın qәbul olunmasında nә kimi rol oynaması haqqında heç bir
mәlumat aşkar edilmәmişdir.
Mәhz Nәrimanovun qәti tәlәbi ilә hә-min mәsәlәyә yenidәn baxılmışdı. hәlә Qafqaz
bürosu iclası әrәfәsindә Nәrimanov birmәnalı bәyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağ
Azәrbaycan tәrkibindәn çıxarılarsa, Azәrbaycan hökumәti istefa verәcәkdir. Mәhz
Nәrimanovun tәkidi ilә iyulun 4-dә Dağlıq Qarabağ mәsәlәsini Mәrkәzin “qәti hәllinә
vermәk” qәrara alınmışdı. Bu demarş da, istefa mәsәlәsi dә “şıltaqlıq” deyildi, Dağlıq
Qarabağ mәsәlәsindә ardıcıl prinsipial mövqe idi, Azәrbaycan mәnafelәrinin hәr şeydәn,
o cümlәdәn şәxsi reputasiyadan, hökumәt başçısı kürsüsündәn üstün tutulması demәk
idi.
“Нагорний Карабах. Историческая справка” kitabının yüksәk elmi rütbәli
müәlliflәri

(Qaloyan,

Barseqov,

Barxudaryan,

Mikaelyan,

Muradyan,

Sarkisyan,

Simonyan, Xoçabeqyan, Xudaverdyan vә Xurşudyan) Nәrimanovun mәnә bәlli olmayan
bir fikrini gәtiriblәr: “Dünyada heç kim göstәrilәn vilayәtlәrin (Dağlıq Qarabağ vә
Zәngәzurun-T,K.) әhalisinә Azәrbaycanla birlәşmәyә öz fikrini bildirmәyә tәsir etmәkdә
bizә mane ola bilmәz” (MPA, f.64, s.2, iş 5, v.80).284
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Ermәni müәlliflәri bunu yәqin, Nәrimanovu “millәtçi” kimi tәqdim etmәk vә onu SSRİ
rәhbәrliyi nәzәrindә közdәn salmaq üçün ediblәr.
Lakin Nәrimanovun hәmin sözlәri, ehtimal ki, 1920-çi ildә söylәnmiş sözlәr,
Nәrimanovun Dağlıq Qarabağ mәsәlәsindә mövqeyinin dönmәzliyinә, ardıcıllığına vә
әzminә daha bir sübutdur.
O zamankı ağlagәlmәz mürәkkәb siyasi şәraitdә “Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan SSR
hüdudlarında saxlamaq” haqqında qәrar qәbul olunması Nәrimanovun tarixi xidmәtidir.
Ermәni müәlliflәri Qafqaz bürosunun bu qәrarını (Dağlıq Qarabağ Azәrbaycan SSR-in
hüdudlarında saxlanılsın) Dağlıq Qarabağı mexaniki surәtdә Ermәnistan tәrkibindәn
çıxarıb Azәrbaycan tәrkibinә “daxil etmәk” qәrarı kimi tәqdim edirlәr.
Bu ermәni iddiaları XX әsrin son-larının әn böyük yalanlarından biridir.
Tarixi hәqiqәt budur ki, 5 iyul tarixli qәrarla Ermәnistan hökumәtinin Dağlıq
Qarabağı Azәrbaycan tәrkibindәn çıxarıb Ermәnistana birlәşdirmәk cәhdi rәdd edilmiş,
Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan әrazisi olması tәsdiqlәnmiş, Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan
tәrkibindә saxlamaq vә Dağlıq Qarabağa Azәrbaycan tәrkibindә muxtariyyәt vermәk
mәsәlәsi hәll edilmişdir.
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7. VI Fәsil
"Dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә aid hüquq normalarına uyğun hәrәkәt edәrәk
xalqların öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququna hörmәt" bәslәmәli!
Avropada tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq tәşkilatının üzvü olan ölkәlәrin dövlәt vә
hökumәt başçılarının Lissabon zirvә görüşündә (dekabr, 1996) başqa sәnәdlәrlә yanaşı
ATӘT-in fәaliyyәt göstәrәn sәdrinin Dağlıq Qarabağ münaqişәsi haqqında bәyanatı
qәbul edilmişdir. Bәyanatda Dağlıq Qarabağ münaqişәsini tәnzimlәmәk üçün üç әsas
prinsip müәyyәnlәşdirilib:
“ - Ermәnistan Respublikasının vә Azәrbaycan Respublikasının әrazi bütövlüyü;
- Azәrbaycanın tәrkibindә Dağlıq Qarabağa öz müqәddәratını tәyin etmәyә
әsaslanan bir razılaşmada müәyyәn edilәn, Dağlıq Qarabağ üçün әn yüksәk
özünüidarәetmә dәrәcәsi verәn hüquqi status;
- ... Dağlıq Qarabağın vә onun bütün әhalisinin tәminatlı tәhlükәsizliyi;
Ermәnistan istisna olmaqla bütün digәr( iştirakçı dövlәtlәrin - 53 dövlәtin yekdilliklә
qәbul etdiyi bu bәyanat Azәrbaycanın haqq işinin siyasi vә Diplomatik qәlәbәsidir,
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünün dünya miqyasında dәstәklәnmәsi demәkdir. Eyni
zamanda bu, Ermәnistanın dünya miqyasında tәklәnmәsi, Ermәnistanın Dağlıq
Qarabağa iddialarının rәdd edilmәsi, Ermәnistan İşğalçılıq siyasәtinin pislәnmәsi vә iflası
demәkdir.
Ermәnistan rәhbәrliyi, siyasi xadimlәri Lissabon görüşü ilә әlaqәdar Dağlıq Qarabağ
mәsәlәsi әtrafında yaranmış yeni beynәlxalq şәraiti, düşdüklәri ağır diplomatik vәziyyәti
başa düşәrәk, ATӘT sәdrinin Dağlıq Qarabağ haqqında bәyanatına qarşı bir növ “sәlib
yürüşü” tәşkil etmişlәr. Onlar, habelә onların Moskvadakı züy tutanları hәmin bәyanatın
әhәmiyyәtini heçә endirmәk niyyәti ilә Dağlıq Qarabağ mәsәlәsindә xalqların öz
müqәddәratını tәyin etmәk hüququ prinsipini bayraq ediblәr vә sözügedәn bәyanatı
Avropada tәhlükәsizlik vә әmәkdaşlıq üzrә müşavirәnin (Helsinki 1975) Yekun Aktına
qarşı qoymaq xәtti götürüblәr. Bu istiqamәtdә onlar hәtta Yekun Aktını tәhrif etmәkdәn
çәkinmirlәr.
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Stupişinin adı çәkilәn mәqalәsi bu qәbildәndir. Azәrbaycan Respublikasının Rusiyada
sәfiri R.H.Rizayevlә polemika aparan müәllif yazır ki, Ç.Rizayev “köhnә mahnı oxuyur:
әrazi bütövlüyü hәr şeydәn üstündür, hәr bir xalqın öz müqәddәratını tәyin etmәk tәbii
hüququ ilә hesablaşmamaq da olar”. .
R.H.Rizayevә aid etdiyi fikri tәkzib üçün Stupişin Helsinki Yekun Aktına müraciәt
edir. İddia edir ki, hәmin fundamental sәnәddә “bu (әrazi bütövlüyü - T.K.) ya dikәr
prinsipin (öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ -T.K.)” üstünlüyünә hәtta işarә yoxdur.
Әksinә, onların bәrabәr mәnalılığı qeyd olunmuşdur”. Müәllif Lissabon zirvә görüşündә
ATӘT sәdrinin Dağlıq Qarabağa dair bәyanatını az qala lağa qoyaraq yazır: “Bәyanat
hüquqi norma deyildir. Beynәlxalq birliyin deklarativ olmayan başlıca, özü dә hüquqi
sәnәdindә “әrazi bütövlüyü” yoxdur. “Әrazi bütövlüyü” BMT-nin Nizam-namәsindә
yoxdur”. Bunun ardınca müәllif belә nәticәyә gәlir: “Lissabonda, yaxud ha-radasa başqa
yerdә nә deyirlәrsә desinlәr, kim bәyan edirsә etsin, Azәrbaycanın Qarabağa heç bir
hüququ olmamışdır, yenә dә Azәrbaycan Qarabağa heç bir hüquq almamışdır”.
Bәri başdan deyәk: Stupişin Azәrbaycan Respublikasının sәfirinә böhtan atmışdır.
Eyni zamanda Helsinki müşavirәsinin Yekun Aktını saxtalaşdırmışdır. Üçüncü halda o,
Lissabon sammitinin әsas sәnәdini Helsinki Yekun Aktına qarşı qoymuş, BMT
Nizamnamәsini saxtalaşdırmış vә ağ yalan uydurmuşdur. hәmçinin o, Dağlıq Qarabağ
mәsәlәsindә elmi nadanlığını, siyasi qәrәzini vә beynәlxalq hüquq mәsәlәlәrindә
kütlüyünü nümayiş etdirmişdir.
Deyilәnlәri ayrı-ayrılıqda nәzәrdәn keçirәk.
R.H.Rizayev “Независимая газета”dakı “Moskva Bakı üçün mühüm partnyor olaraq
qalır” adlı mәqalәsindә (04.04.97) Lissabonda qәbul olunmuş üç prinsipi xatırladaraq
yazmışdır:
“Rusiya diplomatiyasının bu formulanı, hәm xarici tәcavüzә mәruz qalmış
Azәrbaycan dövlәtinin әrazi bütövlüyünü qorumaq prinsipi baxımdan, hәm dә hәr bir
millәtin öz müqәddәratını tәyin etmәk tezisini dәstәklәmәk baxımdan qüsursuz olan bu
formulanı әmәli olaraq hәyata keçirmәyә kömәk etmәsi Rusiyanın qәrәzsiz vasitәçi kimi
Ermәnistan vә Azәrbaycan arasında münaqişәnin nizama salınmasında nüfuzunu
әhәmiyyәtli dәrәcәdә artırardı...”
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Vәssalam. hәmin prinsiplәr haqqında Azәrbaycan sәfiri yalnız vә yalnız bunları
yazmışdır! Görünür ki, Azәrbaycan sәfiri diplomatik takt göstәrәrәk hәmin prinsiplәrdәn
heç birinә üstünlük vermәmiş, әrazi bütövlüyü prinsipini hәr bir millәtin öz
müqәddәratını tәyin etmәk prinsipinә qarşı qoymamış vә “öz müqәddәratını tәyin etmәk
hüququ ilә hesablaşmamaq da olar” fikrini söylәmәmişdir..
Aydın olur ki, Stupişin Azәrbaycan sәfirin açıq-aşkar qara yaxıb. hәm dә aydın olur
ki, Stupişin peşәkar böhtançıdır, peşәkar uydurmaçıdır.
Bu keyfiyyәtlәr, üstәlik qәrәz Stupişinin Helsinki Yekun Aktına münasibәtindә dә
özünü bariz şәkildә göstәrmişdir. Tәkrar edәk: Stupişin yazır ki, yekun Aktında “bu ya
dikәr prinsipin üstünlüyünә hәtta işarә yoxdur. Әksinә, onların bәrabәr mәnalılığı qeyd
olunmuşdur”.
Belәdirmi?
Yekun Aktının “Xalqların hüquq bәrabәrliyi vә öz müqәddәratını tәyin etmәk
hüququ” adlanan VIII fәslinә diqqәt yetirәk.
Orada deyilir:
“İştirakçı dövlәtlәr daim BMT Nizamnamәsinin mәqsәdlәrinә, müvafiq beynәlxalq
hüquq normalarına, o cümlәdәn dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә aid hüquq normalarına
uyğun hәrәkәt edәrәk xalqların hüquq bәrabәrliyinә vә öz müqәddәratını tәyin etmәk
hüququna hörmәt bәslәyәcәklәr.
Xalqların hüquq bәrabәrliyi vә öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ prinsipinә
әsasәn bütün xalqların hәmişә öz daxili vә xarici siyasi statatusunu kәnardan müdaxilә
olmadan tam azadlıq şәraitindә, istәdiyi vaxt vә istәdiyi kimi müәyyәn etmәk, öz siyasi,
iqtisadi vә mәdәni inkişafını öz istәdiyi kimi hәyata keçirmәk hüququ vardır.
İştirakçı dövlәtlәr tәsdiq edirlәr ki, xalqların hüquq bәrabәrliyinә, öz müqәddәratını
tәyin etmәk hüququna hörmәt bәslәnilmәsi vә bunların sәmәrәli şәkildә hәyata
keçirilmәsi onların arasında, elәcә dә bütün dövlәtlәr arasında dostluq münasibәtlәrinin
inkişafı üçün ümumi әhәmiyyәtә malikdir; onlar hәmçinin xatırladırlar ki, bu prinsipin hәr
hansı bir şәkildә pozulmasına yol vermәmәyin böyük әhәmiyyәti vardır”.
Fәslin tam mәtni belәdir.
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Bu mәtni oxuyacaq hәr bir qәrәzsiz şәxs özü yәqinlik hasil edә bilәr ki, Yekun
Aktında әrazi bütövlüyü prinsipinin üstünlük tәşkil etmәsi vә öz müqәddәratını tәyin
etmәk prinsipinin әrazi bütövlüyü prinsipinә tabe vә asılı xarakteri birmәnalı, xüsusi
olaraq vә qәti vurğulanmışdır. Açıq-aşkar vә eyhamsız deyilmişdir ki, “müvafiq
beynәlxalq hüquq normalarına, o cümlәdәn dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә aid hüquq
normalarına uyğun hәrәkәt” etmәklә xalqların öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququna
hörmәt bәslәnilmәlidir!
Stupişinin görmәmәzliyә vurduğu bir prinsipial cәhәti dә nәzәrә çatdıraq. Yekun
Aktında birmәnalı qeyd edilir ki, öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ prinsipi әsasında
xalqlar öz daxili vә xarici siyasi statusunu “kәnardan müdaxilә olmadan” müәyyәn
etmәlidirlәr.
Dağlıq Qarabağ mәsәlәsindә “kәnardan müdaxilә” olubmu?
Gün kimi aydındır ki, Dağlıq Qarabağ hadisәlәri kәnar barmağın işidir. Dağlıq
Qarabağ separatizmi Yerevanda düşünülüb, planlaşdırılıb vә Xankәndinә ixrac edilib,
Yerevandan idarә olunub vә olunur. Stupişin bu hәqiqәtlәrә göz yumur.
Rusiya Federasiyasının Ermәnistanda sәfiri olmuş Stupişin öz rәisi Rusiya Xarici İşlәr
Nazirinin birinci müavini işlәmiş Fedor Şelov-Kovedyayevi dә eşitmәmәzliyә vurur. O
Şelov-Kovedyayevi ki, Qalina Starovoytova SSRİ Ali Sovetinә Yerevandan deputat
seçilәrkәn, onun vәkili olmuşdu vә birinci müavin işlәyәndә dә ermәnipәrәstliyi ilә
fәrqlәnmişdi.
Rusiya Xarici İşlәr Nazirinin birinci müavini Şelov-Kovedyayev etiraf etmәli olmuşdu:
“Dağlıq Qarabağ münaqişәsi yaxşı planlaşdırılmış (“yaxşı planlaşdırılmış”! - T.K.),
qabaqcadan hazırlanmış (“qabaqcadan hazırlanmış”! - T.K.) aksiyadır. Bunu hәyata
keçirmәk Ermәnistanın (“Ermәnistanın” - T.K.) kommunist rәhbәrliyinә nәsib oldu ...
“Qarabağ hәrәkatının” liderlәri millәtin öz müqәddәratını tәyin etmәk prinsipini hәddәn
artıq şişirdәrәk, Onu separatizm başlanan (“separatizm başlanan”! - T.K.) ifrata
çatdırdılar”.
“Qarabağ hәrәkatı” statusun “kәnardan müdaxilә olunmadan” müәyyәnlәşdirilmәsi
haqqında Helsinki müşavirәsinin tәlәbinә tamamilә ziddir. Çünki bu “hәrәkat” ideyası
Dağlıq Qarabağa kәnardan - Ermәnistandan gәtirilmişdir, bu “hәrәkatı” kәnar qüvvә -
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Ermәnistan hazırlayıb, tәşkil edib, bu “hәrәkat” Ermәnistanın sayәsindә mövcuddur, bu
“hәrәkat”ın liderlәri yalnız vә yalnız Ermәnistanın vә Ermәnistanı açıq dәstәklәyәnlәrin
sayәsindә xoruzlanırlar.
Qarabağ hәrәkatı”nı bu vә ya başqa şәkildә dәstәklәyәn hәr bir dövlәt, ya hәr bir
kәs obyektiv olaraq beynәlxalq hüquq normalarına, Helsinki Yekun Aktına qarşı çıxır,
obyektiv olaraq işğalçını qızışdırır, separatizmә rәvac verir.
Helsinki Yekun Aktında dövlәtlәr “bir-birinin ... әrazi bütövlüyü” Hüququna hörmәt
etmәyi, “hәr hansı bir dövlәtin әrazi bütövlüyünә ... qarşı ... hәr hansı başqa bir yolla
zor işlәtmәyәcәklәrini vә zorla hәdәlәmәyәcәklәrini” öhdәlәrinә götürmüş vә bәyan
etmişlәr ki, “bu prinsipi pozmağı, yәni zor işlәtmәklә hәdәlәmәyi vә ya zor işlәtmәyi heç
bir mülahizә ilә әsaslandırmaq olmaz”.
Azәrbaycan Respublikası dikәr dövlәtlәrlә, o cümlәdәn Ermәnistanla münasibәtlәrdә
göstәrilәn prinsiplәrә dönmәdәn vә ardıcıl olaraq әmәl etmişdir vә edir. Azәrbaycanla
münasibәtlәrdә hәmin prinsiplәri kobudcasına pozan Ermәnistandır. Mәhz Ermәnistan
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü hüququna hörmәtsizlik göstәrmiş, bu hüquqa qәsd etmiş
vә Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә qarşı zor işlәtmişdir.
Helsinki müşavirәsi bәyan edibdir ki, iştirakçı dövlәtlәr, “heç dә bir-birinin әrazisini
beynәlxalq hüquqa zidd olaraq hәrbi işğal obyektinә, yaxud başqa vә ya .... dolayı
zorakılıq tәdbirlәrin obyektinә çevirmәyәcәklәr. Bu cür işğal vә ya zәbtetmә qanuni
hesab edilmәyәcәkdir”.
Ermәnistan bu öhdәliyi dә kobudcasına vә nümayişkaranә pozmuşdur: Ermәnistan
Azәrbaycan әrazisinin 20 faizini işğal etmiş, bir milyon Azәrbaycan vәtәndaşının öz yurdyuvasından qaçqın vә köçkün düşmә-sinә, on minlәrlә günahsız insanların ölümünә bais
olmuşdur.
Dünya dövlәtlәri BMT, ATӘT, beynәlxalq ictimaiyyәt bu hәqiqәtlәrә etinasızlıq
göstәrmәmәli, azğınlaşmış tәcavüzkarı cilovlamaq üçün tәsirli tәdbirlәr görmәlidirlәr.
Yekun

Aktı

bәyan

etmişdir

ki,

“Avropa

dövlәtlәrinin

sәrhәdlәri

pozulmaz

sәrhәdlәrdir”, “dövlәtlәrin sәrhәdlәri beynәlxalq hüquqa uyğun surәtdә, dinc yolla vә
razılığa gәlmәk әsasında dәyişdirilә bilәr”, “bu sәrhәdlәrә heç bir şәkildә qәsd”
edilmәmәlidir. Bununla әlaqәdar öhdәlik götürülüb ki, “hәr hansı bir iştirakçı dövlәtin
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әrazisini qismәn vә ya bütünlüklә işğal vә qәsb etmәk mәqsәdini güdәn heç bir tәlәb
irәli sürmәyәcәk vә heç bir hәrәkәt etmәyәcәklәr”.
Ermәnistan

bu

müddәaları

da

kobudcasına

pozmuşdur,

bu

öhdәliyә

dә

nümayişkaranә naxәlәf çıxmışdır. Sözdә beynәlxalq normalara, sadiqliyini bildirәn
Ermәnistan, işdә hәmin normaları kobudcasına pozaraq, ATӘT üzvü olan Azәrbaycanın
sәrhәdlәrinә qәsd etmiş, onun sәrhәdlәrini hәrbi yolla dәyişdirmişdir.
Yekun Aktında bәyan edilmişdir ki, “iştirakçı dövlәtlәr qarşılıqlı münasibәtlәrdәn asılı
olmayaraq, dikәr iştirakçı dövlәtin daxili sәlahiyyәtinә aid daxili vә ya xarici işlәrә hәr
hansı bir şәkildә, bilavasitә vә ya dolayısı ilә, fәrdi vә ya kollektiv surәtdә qarışmaqdan
çәkinәcәklәr”, “silahlı müdaxilәnin ... heç bir formasına әl atmayacaqlar”.
Ermәnistan bu öhdәliyә dә mәhәl qoymamış, Azәrbaycanın daxili işi olan Dağlıq
Qarabağ mәsәlәsinә bilavasitә qarışmış, Azәrbaycana qarşı silahlı müdaxilәnin hәr bir
formasını tәtbiq etmişdir.
BMT, ATӘT, dünya ictimaiyyәti bu hәqiqәtlәrә göz yummalıdırlar.
Yekun Aktında yuxarıda sadalanan prinsiplәrdәn bәzilәrinin hәyata keçirilmәsinә aid
mәsәlәlәr dә müәyyәnlәşdirilmişdir. Mәsәlәn, iştirakçı dövlәtlәr boyun olmuşlar ki, BMT
“mәqsәdlәrinә vә prinsiplәrinә, iştirakçı dövlәtlәrin qarşılıqlı münasibәtlәrdә rәhbәr
tutacaqları prinsiplәr haqqında Bәyannamәnin müddәalarına zidd olaraq başqa iştirakçı
dövlәtә qarşı heç bir silahlı qüvvә tәtbiq etmәyәcәk, xüsusәn onun әrazisinә
soxulmayacaq vә ya basqın etmәyәcәkdir”. Bu bir danılmaz faktdır ki, Ermәnistan
Azәrbaycana qarşı silahlı qüvvә tәtbiq etmiş, Azәrbaycan әrazisinә soxulmuş,
Azәrbaycan әrazisini işğal etmәkdә davam edir.
Әkәr ATӘT özü müәyyәnlәşdirdiyi prinsiplәrә әmәl olunmasına ciddi nәzarәt
etmәsә, hәmin prinsiplәrin bu gün Ermәnistan, sabah hansısa başqa bir dövlәt
tәrәfindәn nümayişkaranә rәdd edilmәsinә prinsipial qiymәt verә bilmәsә, tәcavüzkara
qarşı tәsirli tәdbirlәr görә bilmәsә, ona bәslәnәn ümidi doğrultmayacaq, ket-kedә
sәmәrәsiz vә perspektivsiz bir tәşkilata çevrilәcәkdir.
Zәnnimcә, Ermәnistanın 1988-çi ildәn üzü bәri Azәrbaycanda törәtdiyi cinayәtlәri
tәhqiq etmәk üçün fövqәladә Dövlәt Komissiyası, habelә Fövqәladә İctimai Komissiya
yaradılmalıdır. Daha yaxşı olar ki, qeyri-hökumәt beynәlxalq tәşkilatları da cәlb etmәklә
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Ermәnistanın Azәrbaycanda törәtdiyi cinayәtlәri tәhqiq edәn Beynәlxalq İctimai
Komissiya tәşkil olunsun. Bu komissiya Dövlәt Komissiyası ilә yanaşı vә onunla әlaqәdә
işlәyәrәk, Ermәnistanın Helsinki Yekun Aktını konkret olaraq neçә pozduğunu,
Ermәnistanın Azәrbaycanda törәtdiyi cinayәtlәri ümumilәşdirib dünya ictimaiyyәtinә
çatdırmaqda, Ermәnistanın tәcavüzkar bir dövlәt kimi ifşa vә ittiham edilmәsindә
müәyyәn rol oynaya bilәr.
İndi görәk Stupişin Lissabon sammitinin әsas sәnәdindә “әrazi bütövlüyü yoxdur”
deyәrkәn mәsuliyyәt hissinә malik olub ya yox.
Lissabon zirvә görüşündә iki bәyannamә qәbul edilmişdir. Bir sәnәd “XXI әsr
Avropası üçün ümumi vә hәrtәrәfli tәhlükәsizlik modeli haqqında Lissabon bәyannamәsi”
adlanır. O birisi, “Lissabon zirvә görüşünün bәyannamәsi”dir. hәr iki sәnәd hüquqi
sәnәddir. Adından mәlum olduğu kimi, sәnәdlәrdәn biri kәlәn әsrdә Avropada
tәhlükәsizlik modeli mәsәlәlәrinә hәsr olunub.
Orada konkret olaraq deyilmişdir: “Biz birlikdә öhdәmizә götürürük:
- Hәmrәy hәrәkәt edәrәk, ATӘT çәrçivәsindә qәbul edilib Helsinki Yekun Aktın-da
tәsbit edilmiş prinsip vә öhdәliklәrin tamamilә yerinә yetirilmәsini tәmin etmәk
- beynәlxalq hüququ pozub hәr hansı bir iştirakçı dövlәtin әrazi bütövlüyünә, ya
siyasi müstәqilliyinә qarşı zor işlәdәn, ya zor işlәtmәklә hәdәlәyәn iştirakçı dövlәtә
kömәk göstәrmәmәk”.
Nә mәlum olur? Lissabon sammitinin hüquqi sәnәdindә “әrazi bütövlüyü” anlayışı
aydın vә birmәnalı vurğulanıbmış! Bir dә ki, әgәr sәnәddә hәtta “әrazi bütövlüyü” ifadәsi
heç olmasaydı belә orada dәfәlәrlә dövlәtlәrin suverenliyi prinsipi vurğulanmışdır! Axı,
әrazi bütövlüyü hüququ suverenliyin tәrkib hissәsidir. Stupişin zәhmәt çәkib Helsinki
Yekun Aktını diqqәtlә oxusaydı, görәrdi ki, sәnәdin “Suveren bәrabәrlik, suverenliyә xas
olan hüquqlara hörmәt” fәslindә deyilir ki, “iştirakçı dövlәtlәr bir-birinin suveren
bәrabәrliyi-nә vә xüsusiyyәtlәrinә, habelә onların suverenliyi üçün sәciyyәvi olan vә
hәmin suverenliyә daxil olan bütün hüquqi bәrabәrlik, әrazi bütövlüyü ... hüquqlarına
hörmәt edә-çәkdir”!
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İkinci sәnәdi - “Lissabon zirvә görüşünün bәyannamәsi”ni nәzәrdәn keçirәk.
Bәyannamә “ATӘT-in Helsinki Yekun Aktında ... tәsbit edilmiş prinsiplәri bir daha
tәsdiq” edir, 20 vә 21-çi bәndlәrdә isә “әrazi bütövlüyü” prinsipini açıq-aşkar vurğulayır!
Demәli, Stupişin Lissabon sammitinin әsas sәnәdlәrini dә mәsuliyyәtsizcәsinә tәhrif
etmişdir.
Bәs alim-diplomat BMT Nizamnamәsinә neçә yanaşmışdır?
Vicdansızcasına vә mәsuliyyәtsizcәsinә!
Stupişin iddia edir ki, BMT Nizam-namәsindә “әrazi bütövlüyü” yoxdur.
Bu, tam uydurmadır vә ağ yalandır. Nizamnamәnin 2-çi maddәsindә deyilir: BMT
üzvlәri “öz beynәlxalq münasibәtlәrindә hәr bir dövlәtin әrazi toxunulmazlığını ya siyasi
müstәqilliyini

zorla

hәdәlәmәyәcәklәrini,

ya

zor

işlәtmәyәcәklәrini”

öhdәlәrinә

götürürlәr. Ümumiyyәtlә, “әrazi toxunulmaz-lığı”, başqa sözlә “әrazi bütövlüyü” prinsipi
BMT Nizamnamәsinin mәhәk daşını tәşkil edir.
Deyilәnlәrdәn tam aydın olur ki, diplomat Stupişin beynәlxalq hüquq mәsәlәlәrindә
dә kәmsavad vә naşı imiş.
Belә bir meyl müşahidә olunur: xalq-ların öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ
haqqında yazan bәzi moskvalı müәlliflәr yalnız Dağlıq Qarabağdan, bәzәn dә
Abxaziyadan söhbәt açırlar. Dağlıq Qarabağ mövzusu әlbәttә, heç kimin inhisarı altında
deyildir. Lakin elә bil Rusiyanın özündә bu cür problem yoxdur! Dağlıq Qarabağı hәdәf
seçәn, onun öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququ carçısı olan qәzәbli vә tәhrikçi
Moskva müәlliflәri Rusiyada qeyri-rus xalqlarının hәmin hüququ problemi barәdә
ümumiyyәtlә ağızlarına su alıb susurlar. Stupişin dә o cümlәdәn.
Rusiya, mәlum olduğu kimi, çoxmillәtli dövlәtdir. Rusiyada, deyәk ki, Çeçenistan var,
Tatarıstan var, Dağıstan var vә i.a. Bu әzә-li çeçen, tatar ya Dağıstan torpaqlarına rus
әsgәrlәrinin ayağı dәydiyi vaxt da, Rusiyanın bu ölkәlәri işğal etdiyi vaxt da dәqiq
bәllidir.
Bir tarixçi, nәzәriyyәçi vә diplomat kimi Stupişinlәr hәmin xalqların, Rusiya
tәrkibindәki dikәr belә taleli xalqların gәlәcәk tarixi yolu barәdә nә fikirlәşirlәr? hәmin
xalqların müqәddәratını tәyin etmәk hüququ problemi varmı? Susurlar. Başqasına
vәkillik iddiasına düşüb öz problemlәrini “unudurlar”.
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Rusiyada hamı bilir ki, Rusiya vaxtı ilә hansı sәrhәdlәrdә mövcud olub, yaxud әzәli
çeçen, tatar vә s. torpaqlara rus әsgәrlәrinin ayağı nә vaxt dәyib, Rusiya hәmin әrazilәri
özünә nә vaxt vә necә ilhaq edib. Yәqin tarixi әdalәt, beynәlxalq normalar tәrәfdarları
bilirlәr ki, qәhrәman çeçen xalqının vә Rusiyaya ilhaq edilmiş dikәr әrazilәrin xalqlarının
ayrılmağa vә müstәqil dövlәt yaratmağa tarixi hüquqları var. Buna baxmayaraq bir çox
Rusiya xadimlәri (hәm dövlәt, hәm siyasi, hәm hәrbi, hәm dә elm xadimlәri) bu vә ya
başqa milli respublikanın Rusiyadan ayrılmaq cәhdlәrini pislәyir, rәdd edir, ayrılmağın
yolverilmәzliyi vurğulayırlar. Dövlәt isә belә cәhdlәri atom bombasından savayı bütün
dikәr kütlәvi qırğın silahlarını işә salmaqla mәhv etmәyә, bütöv xalqın azadlıq ruhunu
öldürmәyә çalışır. Çeçenistanda olduğu kimi.
“Xalqlar hәbsxanası” olan çar Rusiya-sının, sonra Müvәqqәti hökumәtin, Kolçakların
vә Denikinlәrin “Vahid vә bölünmәz Rusiya” şüarı indi Rusiyada dәbdәdir, dildәn
düşmür. Bәyan edilir ki, Rusiya sәrhәd-lәri pozulmaz vә toxunulmazdır.
Mәsәlәnin belә qoyuluşunun nә dәrә-cәdә әdalәtli vә haqlı olması ilә işimiz yoxdur.
Bizi maraqlandıran cәhәt Rusiya xadimlәrinin Rusiya üçün ali prinsip hesab etdiklәri әrazi
bütövlüyü prinsipini başqa müstәqil dövlәtlәrә şamil edib etmәmәlәri mәsәlәsidir.
Tәәssüflә qeyd olunmalıdır ki, Rusiya müәlliflәri ölkәnin bölünmәzliyi, onun
sәrhәdlәrinin toxunulmazlığı problemindә Rusiyaya rәva bilmәdiklәrini başqa müstәqil
dövlәtlәrә rәva bilirlәr: Mәsәlәn, bir tәrәfdәn deyirlәr ki, Rusiya bölünmәzdir, Çeçenistan
ayrılıb müstәqil dövlәt olmamalıdır, dikәr tәrәfdәn, Dağlıq Qarabağın Azәrbaycandan
ayrılıb müstәqillik almasını tәlәb edirlәr!.
Bu, ikili standart, ikili әxlaq siyasәtinin klassik nümunәsidir, xüsusәn dә Rusiya kimi
böyük dövlәtә şәrәf gәtirmәyәn haldır.
Rusiya xadimlәri nәzәrә almalıdırlar ki, Qarabağ nә Çeçenistandır, nә dә Tatarıstan.
Rusiyadan ayrılmağa vә müstәqillәşmәyә tam tarixi hüququ olan Çeçenistandan fәrqli
olaraq, Dağlıq Qarabağın belә tarixi hüququ yoxdur. Әgәr Rusiya hәmin ölkәlәri
müharibә ilә Rusiyaya ilhaq etmişdirsә, Azәrbaycan Qarabağı “işğal” edib özünә
qatmayıb. XVIII әsr sәyyahı Evliyә Çәlәbinin sәrrast dediyi kimi, Qarabağ “kiçik
Azәrbaycan” olub. Qarabağ, elәcә dә onun dağlıq hissәsi, yәni Dağlıq Qarabağ bir gün
dә olsun Ermәnistanın olmayıb, bir gün dә olsun Ermәnistan tәrkibindә olmayıb.
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Qarabağ, tarixi Azәrbaycanın - Albaniyanın әrazisi olub. Antik dövr müәllifi
Strabondan üzü bәri bir çox elm nüfuz-larının qeydә aldıqları kimi, Albaniyada bir çox
müxtәlif dilli tayfa yaşamışdır. Strabonlar hәmin tayfalar içәrisindә ermәnilәrin olmasını
qeydә almamışlar. Dağlıq Qarabağın da aborigen әhalisi, tәbii, albanlar olmuşlar. Onlar
sonralar ermәni kilsәsinin tәsiri altında öz dillәrini itirmiş, ermәni dilini vә dinini qәbul
etmiş, ermәnilәşmişlәr. Bir çox Rusiya, habelә bәzi ermәni tәdqiqatçıları (mәsәlәn, akad.
Yeremyan) Dağlıq Qarabağ ermәnilәrinin albanlardan dönmә olmalarını tәsdiqlәmişlәr.
Albaniya dövlәti süqut etdikdәn sonra Dağlıq Qarabağ daim Azәrbaycan әrazisindә
mövcud olmuş müsәlman dövlәtlәrinin, nәhayәt Pәnah Әli xanın yaratdığı Qarabağ
xanlığının tәrkibindә olmuşdur. 1805-ci ildә Qarabağ xanlığı mәcburiyyәt qarşısında
Rusiyanın vassallığını qәbul edәndә, Rusiya çarı mәhz “Şuşalı vә Qarabağlı İbrahim
xanın ... ölkәnin bütövlüyünün saxlanmasına öz imperator zәmanәtini” verdi. Rusiya
imperator zәmanәtinә naxәlәf çıxıb 1822-ci ildә Qarabağ xanlığını lәğv edәndә Qarabağ
“müsәlman әyalәti” kimi, “ermәni әyalәti” deyil, mәhz “müsәlman әyalәti” kimi Rusiyaya
birlәşdirildi.
Bir gün dә olsun Ermәnistan tәrki-1-bindә olmayan Qarabağ, Rusiya tәrkibinә da-xil
edildikdәn Sonra da Azәrbaycan әrazisi olmaqdan çıxmamışdı. Müstәqil Azәrbaycan
Cümhuriyyәti yaradılarkәn bütün Qarabağı әhatә edәn Qarabağ general-qubernatorluğu
tәşkil olundu. 1918-1921-ci illәr әrzindә Ermәnistan dәfәlәrlә Dağlıq Qarabağı
Azәrbaycandan ayırıb Ermәnistana birlәşdirmәyә cәhd göstәrmişdi (diplomatik, siyasi vә
hәtta hәrbi cәhdlәr). Lakin hәmin cәhdlәr, kәlәk vә hiylәlәr puç olmuşdu.
Rusiya müәlliflәri bütün bu tarixi faktlara köz yumurlar. Onlar Qarabağda
ermәnilәrin xüsusi çәkisi haqqında tarixi faktlarla da hesablaşmırlar.
Qarabağ әhalisinin etnik tәrkibi haqqında faktları tәkrarlayaq: Rusiya mәmurlarının
1823-çü ildә hazırladıqları vә sonra Tiflisdә rusca çap olunmuş “Qarabağ әyalәtinin
tәsviri...” kitabına görә, 1823-çü ildә Qarabağ әyalәtindә 20095 ailә, o cümlәdәn 15729
Azәrbaycanlı ailәsi vә 4366 ermәni ailәsi olmuşdur, yәni ermәnilәr Qarabağ әhalisinin
cәmi 21,7 faizini tәşkil etmişlәr. Qarabağın paytaxtı Şuşa şәhәrindә hәmin 1823-çü ildә
ermәnilәr әhalinin 27,5 faizini tәşkil etmişdilәr.
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vә Türkiyәdәn Zaqafqaziyaya, başlıca olaraq

“müsәlman әyalәtlәrinә” köçürmәk siyasәti ermәnilәrin sayının Azәrbaycan әrazisindә
әhәmiyyәtli dәrәcәdә artması ilә nәticәlәndi. Rusiya mәnbәlәrinә görә, artıq 1832-çi ildә
ermәnilәr Qarabağ әhalisinin 31,6 faizini (1823-cü ildә 21,7 faiz), Şuşa әhalisinin isә
44,9 faizini (1823-cü ildә 27,5 faiz) tәşkil etmişdilәr.
Tarixi baxımdan vә etnik tәrkib baxımından “ermәni Qarabağı” (ifadә Z.Balayanın,
V.Stupişinin vә dikәr “yan”larındır) belә Qarabağ olmuşdur!
Rusiya, mәhz Rusiya “müsәlman әyalәti” olan Qarabağın, onun mәrkәzi Şuşa
şәhәrinin “ermәnilәşdirilmәsini” tәşkil etmişdi.
Stupişinlәr üçün bu tarixi faktlar ya yoxdur, ya da heç nәdir. Onları maraqlandıran
başqa şeylәrdir. Mәsәlәn, Stupişin, 1991-çi ildә Düzәn Qarabağın “iyirmi beş ermәni
kәndinin deportasiyaya mәruz qalmasına” köz yaşı tökür. Anaq 1848-1953-çü illәr
әrzindә Ermәnistanda dövlәt sәviyyә-sindә Azәrbaycanlılara qarşı törәdilәn çinayәti-150
min nәfәr Azәrbaycanlının kütlәvi surәtdә öz doğma “oğuz-türk diyarı”ndan deportasiya
edilmәsini, yaxud Ermәnistanda qalmış yüz minlәrlә Azәrbaycanlının 1988-çi ildә
deportasiya edilmәsini vә belәliklә Ermәnistandan Azәrbaycanlıların tamamilә zorla
deportasiya olunmasını heç dilә gәtirmir.
Belә “yaddaşsızlığa”, belә qәrәzә, belә prinsipsizliyә nә ad verәsәn?!
Lakin Stupişin Düzәn Qarabağ mәsәlә-sindә inadlı vә ardıcıldır. “O yazır:
“Düzәn Qarabağ sadәcә Azәrbaycan SSR-in öz tәrkibinә daxil edildi”.
Qәribәdir, görәsәn Düzәn Qarabağ hansı dövlәtin tәrkibindә idi: ki, oradan
Azәrbaycan tәrkibinә daxil edilәydi? Yaxud o, Azәrbaycanın tәrkibindәn çıxmışdımı ki,
onu Sovet Azәrbaycanının tәrkibinә “daxil edәsәn”.
Sәrsәm danışmağın da hәddi olmalıdır, Ç.Stupişin!
1918-çi

ildә

Azәrbaycanın

müstәqilliyinin

elan

edilmәsi

vә

Azәrbaycan

Cümhuriyyәtinin yaradılması ilә Rusiyanın Azәrbaycanda, o cümlәdәn Qarabağda
hökmranlığına son qoyuldu. Azәrbaycan Cümhuriyyәti yaradılıb onun әrazisi vә
sәrhәdlәri müәyyәnlәşdirilәrkәn, heç kәsin, nә rusun, nә Azәrbaycanlının, nә ermәninin,
heç kәsin, hәtta әn gic adamın belә xәyalına Düzәn Qarabağın kimә mәxsus olması
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mәsәlәsi gәlmәmişdi. Çünki bu, hamı üçün gün kimi aydın idi. Rusiya da belә bir iddiada
olmamışdı: nә 1918-çi ildә Azәrbaycan Cümhuriyyәti yaradılanda, nә dә sonra.
Rusiya Bakıya iddia etmişdi! 1918-çi il avqustun 27-dә, artıq Bakıda Sovet
hakimiyyәti devrildiyi şәraitdә RSFSR Almaniya ilә Brest-Litovsk müqavilәsinә “Әlavә
müqavilә” imzalayaraq, Azәrbaycan xalqından, Azәrbaycan Cümhuriyyәtindәn tam
xәlvәt Azәrbaycanın paytaxtını - Bakını Rusiyaya ilhaq etmәk haqqında sövdәlәşmişdilәr:
Almaniya üçüncü dövlәti (Türkiyәni) Bakıya buraxmamalı, bunun әvәzindә Rusiya Bakı
neftinin dörddә birini Almaniyaya vermәli idi!
RSFSR Xarici işlәr komissarı Q.V.Çiçerin dәrhal, sentyabrın 2-dә “Bakı qәzasının
hәmişәlik olaraq Rusiyada qalmasını” rәsmәn vә tәntәnәli şәkildә elan etmişdi. 19181919-çu illәrdә RSFSR dәfәlәrlә Bakının Rusiya şәhәri olmasını vurğulamışdı. Hansı
hüquqla? Yalnız “güc hüququ” ilә!
Lakin RSFSR ilә Almaniyanın antiazәrbaycan sövdәlәşmәsi Bakının azad edilmәsinin
vә Bakının Ana Vәtәn - Azәrbaycanla qovuşmasının qarşısını ala bilmә-di. Rusiyanın Bakı
şәhәrini vә Bakı qәzasını Azәrbaycandan qoparıb “hәmişәlik” Rusiyaya birlәşdirmәk
niyyәti, Almaniyanın isә Bakı neftinin dörddә birinә sahib ol-maq niyyәti baş tutmadı.
RSFSR-in Bakı vә Bakı qәzası haqqında Azәrbaycan xalqından, onun milli
dövlәtindәn xәlvәti bağladığı “Әlavә müqavilә” geniş oxucu kütlәsinә az mәlumdur.
Hәmin

müqavilә

RSFSR

rәhbәrliyinin

Azәrbaycan

xalqına

düşmәn

münasibәt

bәslәmәsinin bariz nümunәsidir. Azәrbaycan xalqına qarşı cinayәtkar vә xәyanәtkar bir
aksiyadır, Azәrbaycan xalqının milli hüquq vә milli mәnafelәrinin hәyasızcasına
tapdalanması demәkdir.
Moskvada fәaliyyәt göstәrәn Ermәni icmaları konfederasiyasının icraçı katibi
K.E.Mikaelyan “Независимая газета”da “Üzülmüş missiya” adlı mәqalә dәrc etdirmişdir.
(29.02.96). Mikaelyana görә, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ermәnilәrә öz müqәddәratını
tәyin etmәk vә Dağlıq Qarabağın ermәni әhalisinin hüquqlarını müdafiә etmәk mәsәlәsi
kimi kәnardan qәbul etdirilmişdir. Özü dә ermәnilәrә bunu kәnardan kim qәbul etdirsә
yaxşıdır? Rusiya! Mikaelyan belә düşünür.
Mәsәlәnin ermәnilәrә mәhz Mikaelyan deyәn şәkildә “qәbul etdirilmәsinin” düz vә
ya yalan olması ilә işimiz yoxdur. Buna qoy ruslar özlәri münasibәt bildirsinlәr.
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Mikaelyan tәkid edir ki, Dağlıq Qarabağ mәsәlәsinә “köhnә hәll edilmәmiş әrazi
mübahisәsi kimi” yanaşılsın. Onun fikrincә, Dağlıq Qarabağ vaxtilә “mübahisәli әrazi”
olmuş, lakin bolşeviklәr mәsәlәni guya әdalәtsiz hәll edәrәk Dağlıq Qarabağı
Azәrbaycana “bağışlamışlar”.
Dağlıq Qarabağın “hәll edilmәmiş mübahisәli әrazi” olması barәsindә iddia uydurmadır.
Tәkrar da olsa bir daha qısaca qeyd edәk:
- Dağlıq Qarabağ bütün orta әsrlәr vә yeni tarix әrzindә bir gün dә olsun
Ermәnistanın tәrkibindә olmamışdır. Bu günә qәdәr hәlә heç bir ermәni müәllifi, yaxud
başqa bir müәllif Dağlıq Qarabağın konkret olaraq nә zaman, hansı әsrdә, hansı illәrdә
Ermәnistan tәrkibindә olmasını, yaxud Azәrbaycanın Dağlıq Qarabağı konkret olaraq nә
zaman, hansı ildә “zәbt edib” özü-nә “ilhaq etmәsini” göstәrә bilmәmişdir. Çünki belә
fakt yoxdur. Tarix Dağlıq Qarabağın Ermәnistan әrazisi olmasını qeydә almamışdır.
- 1918-çi ildә Azәrbaycan, Gürcüstan vә Ermәnistan respublikaları yarananda mәhz
Ermәnistan Dağlıq Qarabağa iddia irәli süzmüş, Dağlıq Qarabağı “mübahisәli әrazi”
hesab etmiş vә onu Ermәnistana birlәşdirmәyә cәhd göstәrmişdi.
Bu

hәqiqәt

tarix

elmindә

qәbul

olunmuşdu:

1926-çı

il

Böyük

Sovet

Ensiklopediyasında. BSE-nin qiymәtini ermәni müәlliflәri dә qәbul edib tәkrarlamışdılar.
1988-çi ilә qәdәr belә olmuşdu.
Bolşeviklәrin Dağlıq Qarabağı Azәrbaycana “bәxşiş” etmәlәri haqqında iddia da
uydurmadır vә tam әsassızdır. Artıq qeyd olunduğu kimi, RK(b)P MK Qafqaz bürosu
Ermәnistanın Dağlıq Qarabağa iddiasını rәdd edәrәk, “Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan SSR
hüdudlarında saxlamaq” (“saxlamaq”! -T.K) haqqında qәrar qәbul etmişdir. Ermәni
müәlliflәri vә onların züy tutanları bu olduqca aydın qәrarı Dağlıq Qarabağı Ermәnistanın
tәrkibindәn “çıxarıb” Azәrbaycana “daxil etmәk”, Azәrbaycana “bәxşiş etmәk” qәrarı kimi
tәfsir vә tәqdim edirlәr.
Bu iddialar XX әsrin sonlarının әn böyük yalanlarından biridir. Tarixi hәqiqәt ondan
ibarәtdir ki, deyilәn qәrarla әvvәlki gün, yәni iyulun 4-dә çıxarılan qәrar -”Dağlıq
Qarabağ Ermәnistan SSR-in tәrkibinә daxil edilsin” (“daxil edilsin”! - T.K) qәrarı lәğv
olunmuş vә belәliklә Ermәnistan hökumәtinin Dağlıq Qarabağı Azәrbaycan tәrkibindәn
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çıxarıb Ermәnistana ilhaq etmәk cәhdi rәdd olunmuşdur. Eyni zamanda Dağlıq
Qarabağın Azәrbaycan әrazisi olması tәsdiqlәnmişdir.
Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi әtrafında gedәn kәskin siyasi mübarizәnin, bәzәn dә qanlı
müharibәnin nәticә etibarı ilә göstәrilәn şәkildә hәll olunması, yәni “Dağlıq Qarabağı
Azәrbaycan SSR-i hüdudlarında saxlamaq” haqqında qәrar qәbul edilmәsi Nәriman
Nәrimanovun әvәzsiz xidmәtidir.
- O vaxtdan Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi deyilәn mәsәlә ortadan götürüldü. Mәsәlә
әtrafında sәs-küy yatdı. Bu vәziyyәt 1945-çi ilin axırlarına qәdәr davam etdi.
Hәmin ilin noyabr ayında Ermәnistan rәhbәrliyi Dağlıq Qarabağ mәsәlәsini yenidәn
qaldırdı.
1945-çi ilin noyabrında Ermәnistan K(b)P MK aşağıdakı mәktubla ÜİK(b)P MK-ya,
İ.V.Stalinә müraciәt etdi. Gәrәk ki, hә-min mәktub Azәrbaycanca çap olunmayıb. Ona
görә ermәnilәrin rusca çap etdiyi hәmin mәktubun tam mәtnini vermәyi lazım bilirәm.
“ÜİK(b)P Mәrkәzi Komitәsinә.
Yoldaş Stalinә.
İosif Vissarionoviç!
Ermәnistanın әrazisinә bitişik olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәti 1923-çü ildәn
Azәrbaycan SSR tәrkibindәdir.
Vilayәtin әhalisi әsasәn ermәnilәrdir.
153 min әhalinin 137 mini ermәnidir.
Dağlıq Qarabağın kәnd tәsәrrüfatı Ermәnistanın dağlıq hissәsinә oxşardır. Dağlıq
Qarabağın Ermәnistanın tәrkibinә daxil olması onun inkişafına xeyli kömәk edәrdi vә
tәsәrrüfata rәhbәrlik yaxşılaşardı.
Ermәnistan respublika orqanlarının rәhbәrliyi sayәsindә әhaliyә ana dilindә kütlәvi mәdәni vә siyasi xidmәt güclәnәrdi.
Dağlıq Qarabağ Vilayәtinin Ermәnistana daxil olması yerli kadrlara Ermәnistan ali
mәktәblәrindә ali tәhsili davam etdirmәk imkanı verәrdi. Dikәr tәrәfdәn, Ermәnistan
SSR-i Dağlıq Qarabağ vilayәtindәn öz işgüzarlığı ilә fәrqlәnәn vә hazırda tәbii olaraq
Azәrbaycanda tamam kamal istifadә edilmәyәn milli kadrlar alardı.
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Bunu vә Dağlıq Qarabağ әhalisinin arzusunu nәzәrә alaraq, Ermәnistan Mәrkәzi
Komitәsi vә Xalq Komissarları Soveti Azәrbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәtini
Qarabağ vilayәti sifәtilә Ermәnistan SSR tәrkibinә daxil etmәk haqqında mәsәlәyә
baxmağı ÜİK(b)P MK vә İttifaq hökumәtinә tәklif edirlәr.
Bu mәsәlә müsbәt hәll olunarsa, Ermәnistan MK vә Xalq Komissarları Soveti Sovet
hakimiyyәti qurulması әrәfәsindә dağılmış Qarabağın keçmiş mәrkәzi Şuşa şәhәrinin
bәrpa olunması haqqında hökumәtә tәklif verәcәklәr.
Ermәnistan K(b)P MK-nin katibi Arutinov Q.R.”
Mәktubda gәtirilәn dәlillәr qondarma, әsassız vә saxta dәlillәrdir. Dağlıq Qarabağın
1923-çü ildәn Azәrbaycan tәrkibindә olması haqqında iddiaya gәlincә, o da tamamilә
uydurmadır. Әgәr Dağlıq Qarabağ 1923-cü ilә qәdәr Azәrbaycanın tәrkibindә deyildisә,
bәs kimin tәrkibindә idi? Ermәnistan Respublikasınınmı? Әsla yox vә hәtta bir gün dә
olsun yox. Dağlıq Qarabağ 1923-cü ilә qәdәr dә Azәrbaycanın tәrkib hissәsi idi, 1921-ci
il iyulun 5-dә qәbul olunmuş qәrarla Dağlıq Qarabağın Azәrbaycan әrazisi olması
tәsdiqlәnmiş vә onun Azәrbaycan tәrkibindә saxlanması qәt edilmiş vә Azәrbaycan
Mәrkәzi İcraiyyә komitәsinin dekreti ilә dә Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayәti yaradılmışdı.
Dağlıq Qarabağ әhalisinin “arzusunun” nәzәrә alınması mәsәlәsindә dә Arutinov
saxtakarlıq etmişdi. Stalinә mәktub ictimaiyyәtdәn, әhalidәn tam xәlvәt hazırlanmışdı.
Dağlıq Qarabağ әhalisinin rәyi heç bir şәkildә öyrәnilmәmişdi. Nә rәy sorğusu, nә dә
deyәk ki, kütlәlәrin hansısa yığıncağı keçirilmәmişdi. Vilayәtin partiya vә sovet orqanları
Da mәsәlә barәsindә heç bir qәrar qәbul etmәmişdilәr.
Dağlıq Qarabağın mәhz “Qarabağ vilayәti” adı altında Ermәnistana qatılması tәklifi
dә yәqin boş yerә edilmәmişdi. Görünür, tәklif reallaşdığı halda, Ermәnistanın Qarabağ
vilayәti gәlәcәkdә bütün Qarabağa iddia etmәk üçün әsas kimi düşünülürmüş.
ÜİK(b)P MK-sı Ermәnistanın mәktubunu baxılmaq üçün Azәrbaycan K(b)P MK-nın
birinci katibi Mir Cәfәr Bağırova göndәrir. M.C.Bağırovun göstәrişi ilә Azәrbaycanın
1918-çi il xәritәsi hazırlanır. Xәritә vә M.C.Bağırovun müvafiq mәktubu Stalinә
göndәrilir. M.C.Bağırov Dağlıq Qarabağın Şuşa rayonu istisna olmaqla, Ermәnistana
verilmәsinә etiraz etmir. Lakin bunun әvәzindә Azәrbaycanlıların qәdimdәn mәskunlaşıb
kip yaşadıqları Ermәnistan rayonlarının Azәrbaycana birlәş-dirilmәsini tәlәb edir.
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M.C.Bağırovun tәkliflәrinin ÜİK(b)P MK-da müzakirәsi haqqında әlimizdә sәnәd
yoxdur. Bu mәlumdur ki, Ermәnistan rәhbәrlәrinin Dağlıq Qarabağı Ermәnistan tәrkibinә
daxil etmәk haqqında tәklifi qәti rәdd edilmişdir.
O zaman Azәrbaycan K(b)P MK katibi işlәmiş mәrhum Hәsәn Hәsәnovun vaxtı ilә
şәxsi söhbәtdә mәnә dediyinә görә, Stalin Bağırovun cavab mәktubu ilә tanış olduqdan
sonra belә qısa vә yığcam bir dәrkәnar qoymuşdu:
“Dәli-zad olmamısınız ki? Arxivә”
Belәliklә, M.C.Bağırovun qәtiyyәtli demarşı, ölçülüb-biçilib әsaslandırılmış alternativ
tәklifi Ermәnistanın Dağlıq Qarabağ haqqında planlarını puç etdi.
1985-çi il gәldi. Gәldi öz yenidәn-qurması” ilә! Bu vaxta qәdәr ermәni diasporu
bәyan edirdi ki, “bizim әrazi tәlәblәrimiz yalnız Türkiyәyәdir”. 1985-çi ilin dekabrında
ABŞ-dakı daşnak partiyası vә Ermәni milli komitәsi birlәşmiş Ermәnistan yaratmağı vә
Qarabağla Naxçıvanı, habelә Gürcüstanın Axalkalaki bölgәsini Ermәnistanla birlәşdirmәyi
strateji mәqsәd elan etdilәr.
O vaxtlardan Ermәnistanın Dağlıq Qarabağa iddiaları aşkar xarakter aldı. Zori
Balayanlar maneәsiz meydan oxumağa başladılar. M.S.Qorbaçovun yaxın adamı vә
mәslәhәtçisi akademik Abel Aqanbeqyan müәyyәn mәnada ittifaq rәsmi dairәlәrinin vә
әlbәttә ki, Ermәnistan rәhbәrliyinin Dağlıq Qarabağ kartını açdı. Aqanbeqyan 1987-çi ilin
noyabrında Parisdә bәyan etdi ki, o, Qarabağın Ermәnistana verilmәsini arzulayır. O,
bunu belә “әsaslandırdı”: “Bir iqtisadçı kimi hesab edirәm ki, Qarabağ Azәrbaycandan
daha Çox Ermәnistanla bağlıdır”.
Bu, tam saxta “dәlil” idi.
Heç bir zaman Dağlıq Qarabağ iqtisadi cәhәtdәn Ermәnistanla bağlı olmamışdı. heç
bir zaman!
Әn başlıcası, Aqanbeqyanın Parisdәki çıxışından mәlum oldu ki, Dağlıq Qarabağı
Ermәnistanla birlәşdirmәk istiqamәtindә әmәli addım atılmışdır. Aqanbeqyan açıq bildirdi
ki, “bu mәsәlәyә (Dağlıq Qarabağa - T.K) dair mәn bir tәklif tәqdim etmişәm. İnanıram
ki, bu problem yenidәnqurma, demokratiya şәraitindә öz hәllini tapacaqdır”.
Aqanbeqyanın Parisdәki çıxışı ilә әslindә “Qarabağ hәrәkatının” başlanmasına işarә
vә istiqamәt verildi. Bunun üçün vaxt tәsadüfi seçilmәmişdi.
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- Qorbaçovun dağıdıcı “yenidәnqurma”sı başlamışdı. İttifaq partiya vә Sovet
hakimiyyәtindә möhkәmlәnmiş Şahnazarov, Aqanbeqyan, Brutens, Sitaryan vә b.
Qorbaçovun Azәrbaycan siyasәtinә nәinki tәsir edir, hәtta bu siyasәti tәyin edirdilәr.
-

Azәrbaycana

fәrsiz

rәhbәrlik

nәsib

olmuşdu.

Qәtiyyәtli

Heydәr

Әliyev

hakimiyyәtdәn uzaqlaşdırılmışdı.
Bu amillәr Dağlıq Qarabağda separatizmin tüğyan etmәsini şәrtlәndirmişdi,
Qondarma “hәll edilmәmiş әrazi mübarizәsinin” qısa tarixçәsi belәdir.
Mikaelyanın Dağlıq Qarabağ mәsәlәsi-nә mәhz “hәll edilmәmiş әrazi mübahisәsi
kimi” yanaşmaq tәlәbi tarixi cәhәtdәn әsas-sız vә strateji planda perspektivsizdir.
Nә üçün Mikaelyan bütün başqa ermәni müәlliflәrindәn, habelә Stupişindәn fәrqli
olaraq Qarabağ mәsәlәsindә öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququna deyil, “mübahisәli
әrazi” mәsәlәsinә üstünlük verir?
Görünür, o, beynәlxalq hüququ, mәsәlәn, diplomat vә elmlәr doktoru Stupişindәn
daha yaxşı bilir vә başa düşür ki, müstәqil dövlәt yaratmağa vә ayrılmağa qәdәr öz
müqәddәratını tәyin etmәk hüququ heç dә hamının şәksiz hüququ demәk deyildir.
Zәnnimcә, bu hüquq hәr hansı bir mil-lәtin bu vә ya başqa dövlәtdә mәskunlaşan,
hәtta kip mәskunlaşan hissәlәrinә deyil, bütövlükdә millәtә aiddir. BMT müstәqillik
hüququnu müstәmlәkә xalqları vә anneksiya olunmuş әrazilәr üçün elan etmişdir. hәmin
hüquq beynәlxalq cәhәtdәn tanınmış dövlәtlәrin milli azlıqlarına aid deyil.
Mütәxәssislәrin yazdığına görә, hazırda dünyada 3 minә yaxın millәt vә
formalaşmaqda olan potensial millәt, 10 min etnik qrup var.
Dünyada olan dövlәtlәrin sayı isә çәmi 200-ә qәdәrdir.
Moskvalı müәllif Viktor Zotov haqlıdır: әgәr “ayrılmağa vә müstәqil dövlәt yaratmağa
qәdәr” hüququnu bütün xalqlar hә-yata keçirsәlәr, bütün beynәlxalq münasibәtlәr
dağılar. “Hamının hamı ilә müharibәsi” başlayar (“Свободная мысль” jurnalı, № 4,
1997). Bununla әlaqәdar Zotov tanınmış müәlliflәrin vә siyasi xadimlәrin fikirlәrini gәtirir.
Hәmin fikirlәr belәdir:
- İsveçin keçmiş baş naziri İ.Karlsonun fikrincә, öz müqәddәratını tәyin etmәk
mәsәlәsi “tәshih olunmalıdır”, öz müqәddәratını “yeni suveren dövlәtlәr yaratma-dan
da” tәyin etmәk olar;
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- milli problemlәr üzrә tanınmış tәdqiqatçı U.Pfaff, “Forin polis” jurnalının baş
redaktoru Ç.U.Mayno, “Ответственное общество” jurnalının naşiri A.Etsioni hesab
edirlәr ki, “milli öz müqәddәratını tәyin etmәyә ümumi hüququ dәstәklәmәk bugünkü
şәraitdә tarixi inkişafda geriyә doğru addımdır”;
- Etsioni daha qәtidir:
“Bu hәrәkatların (“Qarabağ hәrәkatı” kimilәrinin - T.K.) әksәriyyәtini mәnәvi
cәhәtdәn bәyәnilmәkdәn mәhrum etmәk vә onları neçә varsa elә dağıdıcı qüvvә kimi
görmәk vaxtı çatmışdır!”;
Nәhayәt, Zotov BMT-nin keçmiş baş katibi B.Butros Qaliyә istinad edir. Butros Qali
yazmışdır:
“Mütlәq vә müstәsna suverenlik dövrü keçmişdir, onun nәzәri konsepsiyası heç bir
zaman real hәyatla tәsdiqlәnmәyib ... әgәr hәr bir etnik, din ya dil qrupu dövlәtçiliyә
iddia etsә, parçalanmaya hәdd olmayacaqdır, ümumi sülh, tәhlükәsizlik, iqtisadi rifah
daha da çәtinliklә әldә edilә bilәcәk mәqsәd olacaqdır”.
SSRİ-dә “... ayrılmağa qәdәr virusu” (ifadә V.Zotovundur) Dağlıq Qarabağda
yarandı vә oradan da kәnara yayıldı. Yәqin, Rusiyada bu virusu dәstәklәyәnlәr belә
ümiddә idilәr ki, hәmin virus Rusiyadan yan keçәcәkdir. Lakin onlar bәrk yanılmışdılar.
Virus virusdur vә onun üçün sәrhәd, “sanitar zona” yoxdur.
Nәhayәt, hәmin virus Rusiyanı da yaxa-ladı vә silkәlәdi. Bәrk yaxaladı. Bәrk
silkәlәdi! ...
Keçmiş SSRİ әrazisinә әn çox sәpәlәnәn xalq rus xalqıdır. Deyәk ki, tәkcә Bakıda
200 min nәfәr rus yaşayır. MDB dövlәtlәri arasında elәsi dә vardır ki, orada milyonlarla
rus mәskunlaşıb. İndi ayrı-ayrı dövlәtin tәrkibindә mәskunlaşan bu ruslar, yaxud dikәr
xalqın hissәlәri öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququnu bayraq edib ayrılmaq, müstәqil
dövlәt yaratmaq vә ya hansısa dövlәtlә birlәşmәk istәsә bu böyük fәlakәtlәrә aparıb
çıxarar. Bu nә qәdәr tez başa düşülsә, aqressiv separatizm nә qәdәr tez cilovlansa,
bütün xalqlar udarlar. Әlbәttә, çox yerlәrdә milli azlıqların kәskin problemlәri var: onlar
malalanmamalıdır, sivil yolla, demokratikcәsinә, әdalәtlә vә qanun çәrçivәsindә hәll
edilmәlidir. BMT Nizamnamәsinә, beynәlxalq hüquq normalarına, “o cümlәdәn
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dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә aid hüquq normalarına uyqun surәtdә vә kәnardan
müdaxilә olunmadan hәll edilmәlidir.
Әks halda monomilli dövlәtlәr istisna olmaqla bütün qalan dünyada, birinci növbәdә
dә Rusiyada fәlakәt baş verәr, ümumbәşәri fәlakәt olar.
Bu real tәhlükәni nәzәrә alaraq BMT-nin Baş mәclisi müharibәnin qurtarmasının 50
illiyinin bayram edilmәsi haqqında bәyannamәdә bir daha elan etdi: “a) hәr hansı bir
dövlәtin әrazi bütövlüyünә ... qarşı zor işlәtmәkdәn ya zorla hәdәlәmәkdәn çәkinmәk
barәdә öhdәlik tәsdiq olunsun”
BMT-nin 50 illiyi ilә әlaqәdar bәyannamәdә isә bir daha vurğulandı: Biz “dövlәtlәrin
suveren bәrabәrliyi vә әrazi bütövlüyü prinsiplәrinә uyğun olaraq bütün dövlәtlәr
arasında әdalәt qurmaq vә himayә etmәk” әzmindәyik.
BMT müstәqillik hüququnu müstәmlәkә xalqları vә anneksiya olunmuş әrazilәr üçün
elan etmişdir! Hәmin hüquq heç bir vәchlә beynәlxalq cәhәtdәn tanınmış dövlәtlәrin
milli azlıqlarına aid deyil.
Ermәni xalqına gәldikdә isә, o da başqa xalqlar kimi öz müqәddәratını tәyin etmәk
hüququnu realizә edәrәk milli dövlәtini yaratmışdır. Dağlıq Qarabağ ermәnilәri dә
muxtariyyәt şәklindә öz müqәddәratını tәyin etmişdir.
Qonşuluq Azәrbaycan vә ermәni xalq larının qismәtidir, taleyidir. Xoşumuza kәlsә
dә, gәlmәsә dә belәdir. Bu hamılıqla Ermәnistanda başa düşülüb düşmәnçilik aradan
qaldırılmasa, nә ölkәlәrimizә әmin-amanlıq gәlәsidir, nә de evlәrimizә dinclik vә firavan
hәyat. Azәrbaycan vә Ermәnistan dövlәtlәrinin müstәqilliyinin qorunub saxlanması vә
möhkәmlәndirilmәsi dә, ümumiyyәtlә “Zaqafqaziya evi”ndә sülh dә nәticә etibarı ilә
ümumi dil tapıb düşmәnçiliyi, siyasi vә hәrbi qarşıdurmanı aradan qaldırmaqdan asılı
olacaqdır.
Ermәnilәrin Qarabağda “ermәni silahının ümumdünya tarixi qәlәbәsi” (ifadә
“Literaturnaya qazeta”nındır) şәrәfinә badә qaldırmalarından xәbәrdarıq.
Lakin bu vaxtından әvvәl edilәn bayramdır. Rusiyanın kömәyi, rus silahı olmasaydı,
ermәnilәr cıqqırlarını çıxara bilmәzdilәr, çıxarsalar da Azәrbaycan xalqı qarşısında,
Azәrbaycan ordusu vә silahı qarşısında duruş gәtirә bilmәzdilәr.

Tofiq Köçərli

- 134 -

Qarabağ: Yalan və Həqiqət

Hәrbi mәğlubiyyәtimizin daxili sәbәblәri dә çoxdur. Qeyri-sivil, qeyri-demokratik
hakimiyyәt davası zәminindә kәskin daxili didişmәlәrlә, o cümlәdәn milli orduda
parçalanma

vә

qarşıdurma

ilә,

amansız

çәkişәn

tәrәflәrin

hakimiyyәtpәrәstlik,

mәnsәbpәrәstlik vә mәblәğpәrәstlik ehtirasının bir çox hallarda vәtәnpәrvәrliyi, milli
mәnafelәri üstәlәmәsi ilә özümüz-özümüzü hәrbi mәğlubiyyәtә uğratmışıq. Bәli,
özümüz-özümüzü!
Hәrbi mәğlubiyyәtimizin әlbәttә, başqa sәbәblәri dә var. Biz milli tariximizin
dәrslәrindәn

ibrәt

dәrsi

almağa,

qonşumuzun

kimliyini,

kәmfürsәtliyini,

mәkrli

niyyәtlәrini dәrk etmәyә etinasız qalmışdıq. hәm dә özümüzdәn razılıq bәlasına tutularaq
“ermәnilәrin işinә barmaqarası, lağlağı bir nәzәrlә” (M.S.Ordubadi) baxmaqda davam
etmişdik. Nәticәdә biz müharibә aparmağa psixoloji cәhәtdәn hazır deyildik. Bir var
ömrün boyu, nәsildәn-nәsilә müharibәyә hazırlaşasan, bir dә var müharibәni heç ağlına
belә gәtirmәyәsәn, sabah sәnә әl qaldıracaq qonşuna sәmimilik göstәrmәkdә davam
edәsәn, ona inanasan vә inana-inana aldanasan.
Onsuz da 80-çi illәrin әvvәllәrin-dәn başlayaraq ümummilli lider sarıdan işimiz
sarımamışdı. Sonralar isә Azәrbaycanda böyük Sabirin 1911-çi ildә yazdığına bәnzәr
vәziyyәt yaranmışdı:
...Hәr yetәn keçdi cәmaәt başına,H
Hәr ötәn silsilәcünban oldu;
...Hәr kәs ancaq bacarıb aldı lәqәb,
Daxili-zümreyi-әrkan oldu;
Dürtülüb soxdu özün parlamana,
Parlaman mәcmәi-irfan (?) oldu.
Pah nә çoxdur bütün İranda lәqәb,
Kimi bәy oldu, kimi xan oldu ...
Çıxdı meydana mülәqqәb kişilәr,
Bәxtәvәrlәr hamı әyan oldu.
...Lәqәb iş görmәz, әfәndim,kişinin ,
Adı ya Samu Nәriman oldu.
Kişidәn istәnilәn işdi, iş,
Kim ki, iş yapdı, o zişan oldu!
De görәk şimdi müqәddәs vәtәnin
Hansı bir müşkülü asan oldu?
Ancaq iş gördü lәqәb “fabrikası”,
Bütün işlәr ona qurban oldu.
İndi qandınsa işin әngәlini,
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Demә İran niyә viran oldu?!
80-çi illәrin axırlarından 1993-çü ilin әvvәllәrinә gәdәr Azәrbaycanda yaranmış belә
traqikomik vәziyyәt, fәrsiz rәhbәrlik, hakimiyyәt iflici, bunlarla әlaqәdar yaranmış
dәrәbәyilik, qanunsuzluq, özbaşınalıq mәğlubiyyәtimizin әsas sәbәblәrindәndir.
Taleyran yazıb:
“Xalqlar bilsәlәr ki, onlara neçә xırda adamlar (“мелкие люди”) hökmranlıq edirlәr,
dәhşәtә gәlәrlәr”
Biz dә öz tәcrübәmizdә bildik vә gördük ki, “xırda adamların”, “hәr ötәnin”, “hәr
yetәnin”

“çәmaәt

başına”

keçmәsi

bәdbәxtlikdir,

fәlakәtdir,

sarsıntılara,

siyasi

zәlzәlәlәrә, mәğlubiyyәtlәrә, o cümlәdәn rüsvayçı hәrbi mәğlubiyyәtә aparan yoldur.
Bәli, hәrbi mәğlubiyyәtә uğramışıq. Ancaq sarsılmamışıq. Başımızı itirmәmişik.
Ümidsizliyә qapılmamışıq. İnamımızı itirmәmişik. Artıq evimizin içindә milli sülh, milli
birlik bәrqәrar olub. Uşaqdan böyüyә hәr bir Azәrbaycanlı Azәrbaycanın bütövlüyü,
Azәrbaycanın bölünmәz, dönmәz vә şәriksiz istiqlalı naminә lazım gәlәrsә canını belә
qurban vermәk әzmindәdir. Bu amillәr, insan potensialımız, iqtisadi potensialımız,
mәnәvi-siyasi vә psixoloji potensialımız vә onların tam gücü ilә hәrәkәtә gәtirilmәsi,
müasir hәrb elmi әsasında müasir güclü ordu yaradılması, artıq Azәrbaycana sәriştәli
rәhbәrlik edilmәsi, bütün bunlar hansı yol ilә olursa-olsun işğal altındakı әrazilәrimizin
azad olunmasını tәmin edәcәkdir. Mütlәq edәcәkdir!
Biz

tarixi

hüququmuzu

qoruyuruq.

Vicdanımız

pakdır.

haqq,

әdalәt

bizim

tәrәfimizdәdir. Tarixi baxımdan, strateji baxımdan haqq işimizin qalib gәlәcәyinә zәrrә
qәdәr dә şübhә olmamalıdır.
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8. VII Fәsil
“Nurnberq prosesi” olmalıdır!
Balayan haqlıdır:
“Tarixi

faktların

saxtalaşdırılması

hәmişә

manqurtluq

üçün

bәslәyici

mühit

olmuşdur”. O, hәm dә deyir ki, Rusiyanı vә Ermәnistanı “әksәr hallarda tarixi
saxtalaşdıranda bәdbәxtlik yaxalamışdır. İstәr qәdim, istәrsә dә әn yeni tarixi
saxtalaşdıranda” . Bu axırıncı iddiaya qiymәt vermәk mәnim işim deyildir.
Ancaq soruşmaq gәrәkdir:
- Kimdir bu gün tarixi saxtalaşdıran, daha dәqiqi, saxtakarlığı özünә peşә edәn?
Bәlkә dә bu gün mәhz ermәni müәlliflәri, onların toruna düşmüş Stupişinlәr
saxtakarlıq üzrә dünya çempionudurlar. Bәlkә dә ermәni müәlliflәri hәlә heç bir zaman
indiki qәdәr tarixi saxtalaşdırmayıblar. Balayanın söylәdiklәrinә inansaq, Ermәnistanı
yaxalayacaq әn dәhşәtli bәdbәxtlik hәlә qabaqdadır!
Balayan yazır ki, Bakı “yalnız Rusiya Qarabağ mәsәlәsini hәll etmәk şәrti ilә, yәni
әgәr yerli ermәni әhalili tarixi ermәni vilayәti Türkiyәnin (Türkiyәnin!-T.K.) tәrkibinә
daxil edilәrsә, nefti Rusiya vasitәsilә qәrbә nәql etmәyә hazırdır. Zira hәtta şagirdә
mәlumdur ki, Qarabağ mәsәlәsinin hәllinin belә variantı hәyata keçirildiyinin ertәsi günü
Azәrbaycan ermәni Naxçıvanı vә ermәni Qarabağı ilә birlikdә heç bir hüququ әngәlsiz
Türkiyә ilә qovuşacaqdır”.
Bu, başdan-ayağa uydurmadır. Rusiya siyasi xadimlәrini qıcıqlandırmaq, Rusiya ilә
Azәrbaycan vә Türkiyә arasında münasibәtlәri pozmaq mәqsәdi güdәn haray-hәşirdir.
Axı, Balayanın uydurduğu şәrti Bakı Rusiya qarşısında qoymamışdır. Bir dә ki, ilkin
Azәrbaycan neftinin Bakı-Novorossiysk neft kәmәri ilә nәql edilmәsi mәsәlәsi artıq hәll
edilmişdir. O ki, qaldı Azәrbaycanın Türkiyә ilә qovuşması mәsәlәsinә gur sәslә deyә
bilәrik:
Xoflanmayın cәnablar! Belә şey yoxdur. Bu, Azәrbaycanda heç kimin xәyalına belә
gәlmir.
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Azәrbaycan kiminlәsә, hәtta doğma Türkiyә ilә birlәşmәk, “qovuşmaq” üçün ayrılıb
müstәqil olmamışdır. Azәrbaycanın müstәqilliyi, Azәrbaycanın suverenliyi bölünmәz vә
şәriksizdir.
Xatırladım ki, hәtta 1918-çi ildә Azәrbaycan Cümhuriyyәti yaradılan zaman müәyyәn
dairәlәrdә Türkiyә ilә birlәşmәyә meyl var idi. Lakin bütün ağlagәlmәz çәtinliklәrә
baxmayaraq, Azәrbaycan xalqı, onun liderlәri üçün Azәrbaycanın müstәqilliyi müqәddәs
prinsip oldu. Bunu da xatırladım ki, yenә hәmin ildә hәlә Azәrbaycanın paytaxtı Bakı
şәhәri düşmәn әlindә olarkәn Azәrbaycan Cümhuriyyәti hökumәtinin rәsmi dәvәti ilә
kömәyә gәlmiş türk qoşun hissәlәri gәnc Azәrbaycan silahlı qüvvәlәri ilә birlikdә Bakı
uğrunda hәlledici döyüşlәr apararkәn, bax hәtta, belә bir çәtin anda Azәrbaycan
hökumәti suverenliyinin türk qoşunları komandanı Nuru paşa tәrәfindәn pozulmasına
dözmәmişdi. Azәrbaycanın baş naziri F.X.Xoyski avqustun 23-dә müvәqqәti paytaxtdan
Gәncәdәn İstanbula Azәrbaycan nümayәndә heyәtinin başçısı M.Ә.Rәsulzadәyә
yazmışdı: “Nuru paşanın siyasәti get-gedә bizim daxili işlәrimizә qarışmağa meyl edir.
İstanbulun mövqeyini ehtiyatla aydınlaşdırmaq lazımdır. Müstәqildiyimizin qorunması
üçün lazımi tәdbirlәr görmәk lazımdır”. Avqustun 31-dә Xoyski M.Ә.Rәsulzadәyә
göndәrdiyi mәktubda bir dә hәmin mәsәlәni vurğulamışdı: “Әn başlıcası, Türkiyә ilә
qarşılıqlı münasibәtlәrimizi qәti aydınlaşdırmaq lazımdır, yoxsa hәr bir işi vә idarәetmәni
tam puç edәn ikihakimiyyәtlilik vә çoxhakimiyyәtlilik әmәlә gәlir. Mәn belә hesab edirәm
ki, bütün idarәetmә Azәrbaycan hökumәtinin әlindә cәmlәşmәlidir. Türk qoşun hissәlәri
idarәetmә işinә bilavasitә qarışmamalı, bütün arzu vә istәklәrini Azәrbaycan hökumәtinә
vermәli vә hökumәt vasitәsilә hәyata keçirmәlidir”.
Nuru paşanın hәddini aşması mәsәlәsindә Azәrbaycan hökumәtinin prinsipial
mövqeyi Nuru paşanı Azәrbaycanın müstәqilliyinә hörmәt etmәyә vadar etmәklә
nәticәlәndi.
Hәtta әn çәtin, әn mәsuliyyәtli anda Nuru paşanın ümumi komandanlığı altında
Bakını yad qüvvәlәrdәn azad etmәk kimi taleyüklü bir vәzifә hәll olunduğu bir vaxtda
Nuru paşanın Azәrbaycanın daxili işlәrinә qarışması ilә Azәrbaycan hökumәtinin
barışmaması çox әlamәtdardır vә çox ibrәtamizdir.
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Bu gün Azәrbaycan müstәqilliyini hәr şeydәn uça, hәr şeydәn әziz tutur. Tam әsasla
demәk olar ki, bu gün Azәrbaycan dünyanın tam müstәqil, tam sәrbәst siyasәt yeridәn
dövlәtlәrindәn biridir. Azәrbaycan hәr hansı başqa dövlәtin, kәnar qüvvәnin öz iradәsini
Azәrbaycana qәbul etdirmәk cәhdini qәtiyyәtlә, birmәnalı rәdd edir. Azәrbaycan
rәhbәrliyi Azәrbaycanın müstәqilliyi prinsipindәn sapmalara әsla yol vermir (hәtta
hansısa ani siyasi divident xatirinә belә), diplomatik çarpışmalarda bu prinsipi çox
savadlı, sәriştәli, heç bir güzәştsiz, ardıcıl, qәtiyyәtlә, mәharәtlә vә barışmaz şәkildә
qoruyur. Qoy bilmәyәnlәr bilsinlәr vә xatircәm olsunlar, nә qәdәr kәskin problemlәrimiz
vә çәtinliklәrimiz olsa da, xalqımız dәyanәt göstәrәrәk, bu vә ya başqa dövlәtin, hәtta
lap nәhәng dövlәtin Azәrbaycanı “itaәtkar müttәfiqә” çevirmәk cәhdlәrini qәtiyyәtlә rәdd
edәcәkdir.
1997-çi il aprelin 11-dә ABŞ-da çıxan “The Wall Street Journal” qәzeti Ermәnistanı
Moskvanın “itaәtkar müttәfiqi” adlandırmışdır.
Bir dövlәtin başqa dövlәtin “itaәtkar müttәfiqi” olması, yaxud bir dövlәtin başqa bir
dövlәtlә birlәşmәsi hәmin dövlәtlәrin daxili işidir. Mәsәlәn, Mikaelyan Ermәnistanı hәr
hansı bir formada (federasiya, konfederasiya vә s.) Rusiya ilә birlәşdirmәk, Balayan isә
Ermәnistanla Rusiyanın strateji vә siyasi inteqrasiyasını inkişaf etdirmәk” mәsәlәsini
qaldırır.
Onlara demәk olar ki, cәnablar, bu sizin öz hüququnuzdur, cәnablar, heç kәs sizә
irad tutası deyil. Ancaq başqasının hüququnu mәnimsәmәyin, fitnәkarlıqla mәşğul
olmayın. Mikaelyanın Rusiyanı “azad olunmuş әrazilәr dә (Ağdam, Laçın, Kәlbәcәr,
Qubadlı, Zәngilan, Füzuli -T.K) daxil olmaqla Qarabağa” öz tәrkib hissәsi kimi baxmağa
çağırışı fitnәkarlıq, provakasiya deyilsә, bәs nәdir?
Bir fikir verin, Mikaelyan daha nәlәr uydurmur:
Panislamizmin, pantürkizmin “mәqsәdlәri fundamentalizmin, pantürkizmin xristian
sivilizasiyası ilә qarşıdurma-sına aparır vә ümumiyyәtlә dünya tәrәqqisinә qarşı
yönәlmişdir”.
Son

dövrdә

Moskva

mәtbuatında

ermәni

dairәlәrinin

geniş

vurğuladıqları

panislamizm vahimәsi, pantürkizm vahimәsi mifdir. Panislamizmin, pantürkizmin
“xristian sivilizasiyasına”, “dünya tәrәqqisinә qarşı” yönәlmәsi haqqında iddia mәkrli
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siyasi mәqsәd güdәn böhtandır. Rusiyanı vә Qәrbi uydurma vahimә ilә qorxudub, onları
islam dünyasının, türk dünyasının üzәrinә salışdırmaq cәhdidir.
Mikaelyanın “bolşevik-kamalçılar (Türkiyә - T.K) alyansının faciәli nәticәlәri, alyansın
Rusiyanın taleyinә (bax-a: Rusiyanın taleyinә - T.K.), regionun xalqlarının taleyinә vә
hәm dә bütün dünyanın taleyinә (bax-a: bütün dünyanın taleyinә - T.K) tәsiri” barәdә
fәryadı da eynilә hәmin bәd niyyәtә xidmәt edir.
Panislamizmlә bağlı V.LVeliçkonu eşidәk. O, hәlә әsrimizin әvvәllәrindә yazmışdır:
“Bizdә (Rusiya - T.K) fanatizm anlayışı yanlış vә әsassız olaraq islam anlayışı ilә
әlaqәlәndirilir. Müsәlmanlar haqqında söz düşәn kimi, dәrhal “qәzavat” sözü (yәni
müqәddәs müharibә) işlәdilir, panislamizm ilә qorxudulur. Bizdә islamı bilmirlәr ... İslam
haqqında mәsәlәyә biz indiyә qәdәr qeyri-mәdәni yanaşırıq”.
Rusiya diplomatı V.F.Mayevski isә 1906-çı ildә demişdi: “Belә hesab edәk ki,
Qafqazda panislamizm ideyalarının güclü inkişafı mövcuddur, lakin onda heç cür
anlamaq olmur, nә üçün bu ideyalar ta-tarlarda Qafqazın bütün dikәr xalqlarını kәnara
qoyaraq yalnız tәkcә ermәnilәrә qarşı mübarizәdә vә talanda özünü göstәrir? Bu halda
әsas әzab çәkәn şәxs rus elementi olmalı idi, panislamizm birinci növbәdә mәhz bununla
mübarizә aparmalı idi. halbuki, hәqiqәtdә qәti belә hal göstәrmәk mümkün deyil. Nә
üçün tatarlar gürcülәrә toxunmayıblar? ... vә nә üçün bircә ermәnilәr panislamizm
qurbanı olublar? ...”
Bu suallar bu gün dә aktual sәslәnir.
90 il keçib o vaxtlardan. Ancaq, deyә-sәn, bütün bәlaların sәbәbini islamda
axtarmaq avamlığı müәyyәn dairәlәrdә hәlә dә yaşayır.
Mikaelyana görә, ermәnilәrin xarici siyasәtdә Qәrbә vә ya Rusiyaya üstünlük
vermәsi “dünya vә regionda Rusiya missiyasının dirçәldilmәsi zәruriliyinin Rusiyada dәrk
edilmәsindәn asılı olacaqdır”. Yәni bil vә agah ol, Rusiya! Әgәr deyilәn zәrurәti dәrk
etmәsәn, ermәnilәr Rusiyaya deyil, Qәrbә oriyentasiya götürәcәklәr, ermәnilәrsiz isә
fәlakәt baş verәcәk. Rusiya batacaqdır, dünyanı su basacaqdır! Xәbәr-darlıq qәtidir:
әgәr Rusiya Ermәnistanı müdafiә etmәsә, “ Rusiyanın regionda yeganә tәbii tarixi
dayağı” Ermәnistan yox olacaqdır, bu isә Rusiyanın “regionda mövqelәrinin bәrpasına
kömәk etmәyәcәkdir”, hәm dә Rusiyanı “islam, türk amili” yaxalayacaqdır, Türkiyә, İran,
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onların vasitә-silә islam, türk amili şәksiz regionda hakim mövqe tutacaq”, bunun isә
“Şimali Qafqaza, Volqa boyuna vә Orta Asiyaya” güclü tәsiri olacaqdır. Bu hәdәrәnpәdәrәnlәr, әsassız fikirlәr, tәbii ki, Ancaq sadәlövh, siyasәtdәn bixәbәr adamları aldada
bilәr.
Yaxud, hәddini aşan Mikaelyan Rusi-yanı ittiham edәrәk yazır: Blokada dünyada
“ermәnilәrin tәcavüzkar hәrәkәtinin nәticәsi kimi izah vә qәbul olunur. Belә
dezorientasiyanın meydana çıxması Rusiya xarici siyasәtinin, onun zәifliyinin vә
prinsipsizliyinin dә nәticәsidir”.
Buradan belә anlaşılır ki, demә, Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü zad
olmayıbmış vә yoxdur. Bu, oğrunun “oğrunu tut!” fәryadına bәnzәyir, Ancaq bir fәrqlә
ki, oğrunun dünyada oğru kimi (“ermәnilәrin tәcavüzkar hәrәkәti”) tanınmasında Rusiya
dövlәti, onun xarici siyasәtinin” “zәifliyi vә prinsipsizliyi” günahkar sayılır!!! Әcәb
mәntiqdir.
Yaxud da: “Ermәnilәr hәlә Azәrbaycan bolşeviklәrinin ilhaq etdiklәri, tarixәn
ermәnilәr yaşadıqları әrazilәri azad edirlәr, blokada zәncirlәrini qırmağa çalışırlar.
Tәhlükәsizlik Şurası isә Rusiyanın razılığı ilә ermәnilәri başqalarının әrazilәrini işğal
etmәkdә ittihamlayır”.
Göründüyü kimi, Mikaelyan Tәhlükәsizlik Şurasından da, Rusiyadan da yamanca
inciyibmiş!

Mikaelyana

görә,

gәrәk

Şurası

Tәhlükәsizlik

hәqiqәti

demәyәydi,

Ermәnistanın Azәrbaycanın әrazisinin 20 faizini işğal etmәsini ittiham etmәyәydi, Rusiya
isә ... hәmin qәrarın qәbul olunmasına razılıq vermәyәydi.
Mikaelyanın hәqiqәtdәn uzaq, dolaşıq vә fitnәkar fikirlәrindәn birini dә gәtirәk.
Mikaelyan yazır: “Rusiyanın Qarabağ mәsәlәsinin hәllinә yanaşmasında izolyasionizm,
münaqişәyә qarışmamaq (onu saymamaq vә saxtalaşdırmaq bahasına), imperiya
ambisiyasının olmamasının nәzәrә çarpan nümayişi, yaxın xaricdә sabitliyi tәmin etmәk
(yolverilmәz

güzәştlәr

bahasına),

qonşularla

nә

bahasına

olursa-olsun

yaxşı

münasibәtlәr saxlamaq vә guya uzaq gәlәcәkdә inteqrasiya perspektivi yaratmaq cәhdi
vә s. üstünlük tәşkil edir. Ola bilsin, Azәrbaycan neftinin çıxarılmasından böyük iqtisadi
mәnfәәt әldә etmәk imkanı barәdә illüziyalar da әhәmiyyәtli rol oynayır”.
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Rusiya Federasiyası Dağlıq Qarabağ probleminә münasibәtdә izolyasionizm, yaxud
münaqişәyә qarışmamaq siyasәtinә üstünlük verirmi? hәr halda Mikaelyanın bu vә digәr
belә suallarına Rusiya hökumәtinin nümayәndәlәri daha dәqiq cavab verә bilәrlәr.
Mikaelyanın dikәr bir fikri belәdir: “Rusiya Ermәnistanla әn sıx müttәfiqlik xarakterli
sazişlәr seriyası bağlamağa getmәlidir, Ermәnistanın vә Qarabağın blokadasını götürmәk
haqqında qәti mәsәlә qoymalıdır ...Öz növbәsindә ermәni tәrәfi ABŞ-da, Fransada,
Yaxın Şәrqdә vә başqa ölkәlәrdә ermәni diasporunun Rusiyanın rolunu ... müdafiә edәn
geniş lobbi işini tәşkil edә bilәr. Bütün bunlar öz növbәsindә Rusiyanın proqressiv,
qabaqcıl, demokratik ölkә kimi obrazının yaranmasına, ABŞ-la Rusiyanın mövqelәrinin
yaxınlaşmasına kömәk edә bilәr ...”
Bir dә: “... Ermәni-Rusiya münasibәtlәrindә sıçrayış Rusiyanın dünyanın әsl
demokratik dövlәtlәri sırasına qayıtmasında dönüş anı ola bilәr”.
Düzü, bunları oxuyandan sonra demәk istәyirsәn:
- Közün aydın, Rusiya! Deyәsәn, Mikaelyan kimi “uzaqgörәn” siyasәtçilәrin sayәsindә bәxtin açılacaqdır. Nicatın, istiqbalın, beynәlxalq nüfuzun ermәnilәrlә möhkәm
ittifaqdaymış: Mikaelyanın mәslәhәtlәrinә әmәl etsәn, ermәni diasporunun kömәyini
alar, proqressiv, demokratik ölkә ki-mi tanınarsan! “Rusiyanın dünyanın әsl demokratik
dövlәtlәri sırasına” qayıtmasının “dönüş anı” isә demә, “ermәni-Rusiya münasibәtlәrindә
sıçrayış” ola bilәrmiş!
Hәlә harasıdı. Demә Rusiya “öz-özlәrini elan etmiş absurd sәrhәdli mini-imperiyaları
(yәni Ukraynanı, Gürcüstanı, Azәrbaycanı vә dikәr keçmiş sovet respublikalarını -T.K)
tanımasa, o hәm öz evindә vә hәm dә dünyada indiki alçaldıcı vәziyyәtә düşmәzmiş”.
Rusiya doğrudanmı belә bir “alçaldıcı vәziyyәtә” düşüb, düşübsә onun sәbәblәrindәn biri Rusiyanın “mini-imperiyaları tanıması”mı olub? Yәqin Rusiya üçün son dәrәcә
tәhqiramiz olan bu iddiaya da ruslar özlәri lazım bilsәlәr cavab verәrlәr. Mәn isә bircә
onu qeyd etmәk istәyirәm ki, keç-miş SSRİ mәkanında yaranmış dövlәtlәrә, onların
xalqlarının istiqlal ruhuna vә әzminә belә hәqarәtli, açıq düşmәn münasibәt yalnız ağlını
itirmiş adamın işi sayıla bilәr, ağlını itirmiş adamın sәr-hәdlәrә tәzәdәn baxmaq,
sәrhәdlәri dәyişdirmәk fәryadı isә yalnız gülüş doğurar vә çәtin ki, Rusiyada kimsә bu
fitnә-fәsada uya bilәr.
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Zәmanә dәyişmişdir, artıq “Qatar ketmişdir”. İstiqlal qatarı!
Mikaelyan fantaziyasında hüdudsuzdur. Onun fantaziyasına görә Rusiyada “belә bir
ideya inadla yayılır ki, özünün milli dövlәt mәnafelәrinin başa düşülmәsindәn vә elan
olunmasından imtina etmәk, aqressiv millәtçiliyә yol vermәk, statuskvonun vә süni
yaradılmış mini-imperiyaların әdalәtsiz sәrhәdlәrini - Rusiyaya vә dünya birliyinә zorla
qәbul etdirilmiş hәmin sәrhәdlәri saxlamaq guya Rusiyanı xaosdan, müharibәlәr-dәn,
sabitsizlikdәn xilas edәcәkdir”.
Közlәmәk olar ki, keç-tez Rusiyada kimsә Mikaelyanın yaxasından tutub soruşacaq:
- Rusiya öz milli-dövlәt mәnafelәrinin başa düşülmәsindәn vә elan edilmә-sindәn nә
vaxt imtina edib?
- Belә bir sәrsәm ideya, ümumiyyәtlә, olubmu vә onu kim yayıb, özü dә inadla?
- Rusiya aqressiv millәtçilik tәrәf-darıdırmı vә nә üçün Rusiya aqressiv millәtçilik
tәrәfdarı olmalıdır?
- hansı “mini-imperiya” öz “әdalәtsiz sәrhәdlәrini” Rusiyaya zorla qәbul etdirib vә
ümumiyyәtlә, kim buna qadirdir?
Deyәsәn, kifayәt edәr. Ancaq mәqamıdı soruşasan: görәsәn, Mikaelyanın hәdәrәnpәdәrәnlә, gic-gic şeylәrlә dolu mәqalәsini çapa getmәzdәn әvvәl “Независимая
газета” redaksiyasında oxuyan olub ya yox? Bir dә mәqamıdı soruşasan: görәsәn,
haradasa baş-qa elә bir qәzet varmı ki, orada Rusiyanın müasir xarici siyasәti
mikaelyansayağı kobud tәhrif edilmiş vә bayağılaşdırılmış olsun, bu siyasәtә Mikaelyan
sәviyyәdә qara yaxılmış vә lәkә salınmış olsun?!
“Независимая газета”nın Mikaelyan әllamәliklәrinә, yalanlarına, fitnә-fәsadlarına öz
sәhifәlәrindә yel vermәsi tәәccüb vә. tәәssüf doğurur. Ayzek Azimov yaxşı deyib:
“Güman etmirәm ki, bütün insanları bir-birinә sevdirmәk mümkün olsun. Amma mәn
insanlar arasında nifrәti mәhv etmәyi arzulayıram”. Mikaelyanların, Balayanların ,
Stupişinlәrin uydurmaları, böhtanları, dezinformasiyaları insanlar arasında, xalqlar
arasında, dövlәtlәr arasında düşmәnçilik yaradır, nifrәt artırır.
“Независимая газета” qәdim Roma tarixçisi Tatsidin “qәzәbsiz vә qәrәzsiz” zәrbimәsәlәni özü üçün epiqraf seçmişdir. Arzu edәk ki, “Müstәqil qәzet” müstәqil olsun,
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bütöv xalqlara qarşı “qәzәblә vә qәrәzlә” yazılan, hәtta demәk caizsә, qan qoxusu kәlәn
mәqalәlәri yaxına buraxmasın.
Mikaelyan “1905-çi ildә Bakıda ermәni qırğınları”, “Sovet Azәrbaycanında ermәnilәrә
vә dikәr qeyri Azәrbaycanlılara qarşı “ağ genosid” tәşkil edilmәsi” barәdә söhbәt açaraq,
yazır ki, “indiki vә gәlәcәk düşmәnçiliyi, şübhә vә etimadsızlığı aradan götürmәyin
dәrmanı yalnız sәmimi tövbә, cinayәtlәrin etirafı, intiqam, hәr bir tәrәfin cinayәtlәri
üzәrindә “Nürnberq prosesi”, tarixi faktları düzgün işıqlandır-maq yolu ilә barışıq ola
bilәr”.
Bununla әlaqәdar qısaca deyim: inanıram, Azәrbaycanda yaşayan hәr bir qeyriazәrbaycanlı (rus, yәhudi, lәzgi, avar, talış vә i.a.), o cümlәdәn obyektivliyini itirmәyәn
hәr bir ermәni Azәrbaycanda “aparteid siyasәtin yeridilmәsi”, Azәrbaycanda “ermәnilәrin
vә dikәr qeyri Azәrbaycanlıların” “ağ genosidә” mәruz qalmaları haqqında Mikaelyanın
böhtanını bir mәnalı vә qәti rәdd edәr.
Ona da әminәm ki, biz hamıdan çox “tarixi faktların düzgün işıqlandırılması”
tәrәfdarıyıq. Ona görә dә “hәr bir tәrәfin cinayәtlәri üzәrindә “Nürnberq prosesi” tәşkil
edilmәsi” tәklifinә tam şәrikәm.
“Nürnberq prosesi” lazımdır. İnanıram, bu beynәlxalq proses birinci olaraq daşnak
partiyasını cinayәtkar bir tәşkilat kimi, regionumuzda әsas bәdbәxtliklәrin baisi kimi
damğalayar.
Bәli, Zaqafqaziyada genosid olmuşdur. Bütün hallarda genosidin tәşkilatçıları vә
icraçıları ifrat ermәni millәtçilәri olublar. Әsrin әvvәllәrindәn ta bu künә qәdәr
Azәrbaycanda ermәnilәrә qarşı nә edilmişdirsә, hamısı ermәnilәrin cinayәtlәrinә cavab
reaksiyası kimi baş vermiş, özünümüdafiә xarakteri daşımışdır.
Beynәlxalq

“Nürnberq

prosesi”

lazımdır.

Lazımdır

Zaqafqaziyada

genosid

ideoloqlarını, genosid tәşkilatçılarını, genosid İcraçılarını ifşa vә ittiham etmәk üçün,
ermәni hәrbi tәcavüzünü, aqressiv ermәni millәtçiliyini ittiham etmәk üçün. Bәşәriyyәtә,
kәlәçәyә görk olmaq üçün.
1984-çü il dekabrın 10-da ABŞ-ın Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatında nümayәndәsi Xanım
Kirpatrik demişdir: “Biz yalanı tәkzib etmәmәklә, onun yayılmasına imkan verdik. Sonra
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bu yalan siyasәtә çevrildi. Rәdd edilmәyәn hәmin siyasәt isә ölümә apardı ... Bәzәn
bütöv xalqların taleyi sözdәn asılı olur”.
Elә bil bu ağıllı, müdrik fikir bizim Zaqafqaziya regionu üçün deyilibmiş. Doğrudan da
“bәzәn bütöv xalqların taleyi sözdәn asılı” olurmuş!
Balayanların, kaputikyanların, xanzadyanların Dağlıq Qarabağ haqqında vaxtında
rәdd edilmәyәn fitnәlәri, qızışdırıcı sözlәri, ağ yalanları Ermәnistanın dövlәt siyasәtinә
çevrildi vә rәdd edilmәyәn bu siyasәt Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı hәrbi tәcavüzü ilә,
qanlı müharibә ilә nәticәlәndi!
“Nürnberq prosesi” lazımdır. Genosid tәşkilatçıları vә icraçıları ilә yanaşı zәhәrli
sözlә, yalanla, böhtanla xalqlar arasında düşmәnçilik toxumu sәpib, әdavәt vә nifrәt
yaradan vә nәticә etibarı ilә minlәrlә insanların qanına, Azәrbaycan vә ermәni xalqlarının
min bir bәlaya düçar olmasına bais peşәkar saxtalaşdırıcıları, peşәkar böhtançıları,
dezinformasiya ustalarını müttәhimlәr kürsüsündә oturtmaq üçün lazımdır.
“Nürnberq prosesi” olmalıdır. Ancaq şübhәm yoxdur: Tarixin Mәhkәmәsi, Xalqın
Mәhkәmәsi olacaqdır! Mütlәq olacaqdır!
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