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Ermənilərin xaricdən dəstək arayışının 
Qərbi Avropadan Rusiyaya keçməsi: 

səbəbləri və əsas istiqamətləri
Ermənilər XVI--XVII əsrlərdə Osmanlı və Səfəvi 

dövlətinə qarşı mübarizədə özlərini təqdim etmək üçün 
Qərbi Avropaya üz tutur, lakin burada uğur əldə edil-
mir.  Qərbi Avropa dövlətləri güclü Osmanlı dövləti ilə 
münaqişəyə ehtiyatla yanaşdıqlarından, bu əməkdaşlığa 
ciddi əhəmiyyət vermir və onlar Rusiyaya yönəldilir. 

Erməni--Rusiya münasibətlərinin tarixi haqqında ilk 
məlumatlar XVI əsrə aid edilsə də siyasi münasibətlər 
XVIII əsrin əvvəllərindən başlayır. O vaxtdan bu günə 
Rusiya oriyentasiyası erməni tarixində əsas yerlərdən 
birini tutur.  Bu tarix özü də müəyyən mərhələlərdən 
keçib ki, XVIII əsr burada xüsusi dövr kimi ayrıla bilər. 
Bu dövrün Rusiya oriyentasiyasında  iki istiqamət ayır-
maq olar. Onlardan biri erməni-qriqorian kilsəsini təmsil 
edən dini istiqamət, digəri isə  avantürist istiqamət idi. 
Bu ziddiyyətli tandemdə əsas ideoloq və həlledici qüvvə 
erməni-qriqorian kilsəsi idi. 

Erməni-qriqorian kilsəsi Rusiyada möhkəmlənmək 
və ondan dayaq kimi istifadə edilməsinə də ilk təşəbbüs 
göstərib. Erməni azadlıq hərəkatının Rusiya orientasiya-
sının banisi hesab edilən İsrail Ori Rusiyaya Avropadan 
yönəldilmişdisə, erməni kilsəsi Rusiyanın öz daxilindən 
buna nail ola bilmişdi. Rusiya tərəfi də ayrı-ayrı 
şəxslərdənsə erməni kilsəsinin əhəmiyyətinə daha çox 
diqqət verdi. Ermənilərin I Pyotr tərəfindən Azərbaycanın 
işğal edilmiş torpaqlarına köçürülməsinə dair manifes-
tinin verilməsində də kilsə həlledici rol oynadı. Erməni 
qriqorian kilsəsi Rusiyada mövqeyini gücləndirmək üçün 
hər vasitə ilə burada da kilsə açmağa çalışırdı. Ermənilər 

1740-cı illərdə Peterburq, Moskva və Həştərxanda 
kilsələr açmağa nail oldular. Bu fakt ona görə diqqəti cəlb 
edir ki, erməni kilsələrinin hər biri patriarxlığın ideologi-
yasını ardıcıl şəkildə həyata keçirirdi. 

Ermənilər Şərq siyasətinə xüsusi önəm verən II Ye-
katerina dövründə yaranmış vəziyyətdən daha məharətlə 
istifadə etdilər. Çariçanın 1768-ci il 30 iyun tarixli 
fərmanı ilə Simeon Rusiyadakı erməni kilsəsinə mənsub 

olan dindarlar və ruhanilər üzərində idarəyə nail ola bildi. 
Məhz bu səlahiyyət əsasında İosif Arqutinski 1773-cü 
ildə Rusiya yeparxiyasına rəhbərlik üçün göndərildi. 
Təsadüfi deyil ki, İvan Lazarev məhz onunla birlikdə 
fəaliyyət göstərirdi. İosif Arqutinski 1780-сi il fevralın 
18-də Peterburqda Qriqori Potyomkin başda olmaqla 
Rusiya əyanlarının iştirak etdiyi erməni kilsəsinin təqdis 
etmə mərasimindəki çıxışında “məhv olmuş Haykan 
çarlığının bərpası” haqqında çariçaya müraciət etmişdi. 

Digər cərəyanın nümayəndələri bir sıra avantürist 
layihələrlə diqqəti cəlb etməyə çalışırdılar. Bir müasir 
erməni müəllifi erməni hüquq abidələri, onların mənbələri 
və digər xalqların hüququ ilə qarşılıqlı əlaqələrinə həsr et-
diyi məqaləsində yazır ki, XVII əsrin sonları--XVIII əsrin 
əvvəllərində erməni xalqı İran və Türkiyə zülmündən 
xilas olmaq üçün öz ümidlərini müstəqil Ermənistanın 
yaradılmasına bağlayırdı. Bu ideyanın ilhamvericiləri 
çoxlu görkəmli erməni xadimləri, o cümlədən İsrail Ori, 

İvan Lazarev, İosif Arqutinski, Şaamir Şaamiryan, onun 
oğlu Akop Şaamiryan, İosif Emin və bir çox başqaları idi. 
Bu sıraya digər erməni müəlliflərinin əsərlərində tes-tez 
xatırlanan Moisey Sarafov (Movses Sarafyan) və Movses 
Baqramyanı da daxil etsək, əslində burada bəyan edildiyi 
kimi hüquqdan deyil, Azərbaycan torpaqlarına qarşı 
iddia irəli sürən, bunun üçün Rusiya vasitəsi ilə praktik 
addımlar atmağa çalışan avantüristlərdən bəhs olunduğu 

aydın olar. 
Erməni tarix, həm də göründüyü kimi hüquq və digər 

ədəbiyyatında onların hər birinin layihələri çap olunub, 
onların tarixinə və izahına geniş yer ayrılıb. Ona görə də 
bunların üzərində xüsusi dayanmadan, az diqqət yetirilən 
bəzi məqamları nəzərdən keçirək.

Sisianda anadan olan İsrail Ori (1658--1711) 1678-ci 
ildə buranı tərk edib. 20 ildən çox dövr ərzində Avropada 
vaxt keçirib, ermənilərin xeyrinə təbliğat aparıb. Avropa 
saraylarında görüş zamanı onun fikirlərinin çoxluğun 
mövqeyi olmasına şübhə yaranıb. O, 1699-cu ildə geri 
qayıdıb, Eçmiədzində olarkən orada biganəliklə qarşıla-
nıb, sonra Sisiana yola düşüb. Bir neçə Sisian məliyinin 
boş kağıza imza atması və möhür vurmasına nail olub, 
yenidən Avropaya qayıdıb. [История армянского 
народа. ч.1. , 1951, с.243]  

Burada həmin kağızlara istədiklərini yazıb, özündən 
“proqram” düzəldib. Bu “Pfalts proqramı” kimi də tanı-

nır. 36 maddədən ibarət olan bu  “proqram” papanın işti-
rakı ilə antitürk üçlər ittifaqı (Avstriya, Toskana, Pfalts) 
yaradılmasını və “Ermənistana” yürüş etməsini nəzərdə 
tuturdu. Avstriya imperatoru I Leopold (1658--1705) 
onunla görüşdən sonra Orini Rusiyaya yönləndirib. Ori 
bu dəfə “Pfalts proqramı”nı dəyişdirib “Moskva proqra-
mı” halına salıb. Orinin siyasi simasızlığı, dini naxələfliyi 
ilə də müşahidə olunurdu. O papa ilə görüşdə ermənilərin 
katolikliyi qəbul etməsinə söz verirdi. 

İsrail Orinin avantürası bitdikdən sonra, mey-
dan ermənilərin Hindistan və Rusiya koloniyalarının 
nümayəndələrinə keçib. İosif Emin (1726--1829), ondan 
sonra Movses Baqramyan və Şaamir Şaamiryan (1723--
1798) ermənilərin Hindistan koloniyasının yetişdirməsi 
idi. İosif Emin 1751-ci ildə Böyük Britaniyaya gedib, 
1759-cu ildə isə oranı tərk edərək, Eçmiədzinə yola 
düşüb. Yerli insanları ayağa qaldırmağa çalışıb, buna 
nail olmadığından dəstək üçün 1761-ci ildə Peterburqa 
üz tutub. 1760-cı illərə aid “proqramında” o, Rusiyanın 
himayəsi altında erməni-gürcü dövləti yaratmağı təklif 
edib. 

İosif Emin 1763-cü ildə Həştərxan erməniləri 
içərisindən yığdığı dəstə ilə Gürcüstana qayıdıb. Onun 
Movses Baqramyan ilə birlikdə Gürcüstandakı fəaliyyəti 
uğursuz olub. Qarabağda da bir nəticə əldə edə bilməyib. 
Bu da təsadüfi deyildi, çünki artıq bu dövrdə Qarabağda 
Pənahəli xanın hakimiyyəti altında güclü Azərbaycan 
xanlığı formalaşmışdı. 

Erməni-qriqorian kilsəsi də onların fəaliyyətinə 
dəstək verməmişdi. Belə ki, İosif Eminin planı erməni 
katalikosu Simeon tərəfindən etirazla qarşılanmışdı. Ona 
görə də gürcü çarı II İrakli demişdi ki, Emin ağa, mən nə 
edə bilərəm. Sizin öz katolikosunuz bütün yepiskop və 
monarxlarla sizə qarşıdır; mənim təbəələrimin rəhmdil 
hissəsi onlara peyğəmbər və həvari kimi baxır, əgər 

mən onun nə düşündüyünə fikir vermədən sizinlə birgə 
hərəkət etsəm məni sultandan fərqli olmayan xristian he-
sab edəcəklər. [Иоаннисиян А.Р. Иосиф Эмин. Ереван: 
Изд. Арм.ССР, 1989] Avantürası baş tutmayan İosif 
Emin 1770-ci ildə Hindistana dönüb.

Ermənilərin Hindistan koloniyasının digər üzvləri 
Baqramyan və Şaamiryan da erməni iddialarına digər 
rakursdan yanaşsa da mahiyyət eyni idi. Baqramya-
nın 1773-cü ildə “Nəsihətlər adlanan yeni kitab”ı çap 
olunmuşdu. Bu kitab 1776-cı ildə ixtisarla rus dilində 
də çıxıb. Burada erməni tarixindən, onun dövlətindən 
bəhs edib, onun süqutunun günahını çarlar və knyazlar-
da görüb və s. Bu kitab katalikos Simeon (1763-1780) 
tərəfindən lənətləndirilmişdi. 

Şaamiryan da Hindistan təbiətinin təsiri altında 
yaradılması nəzərdə tutulan erməni dövlətinə nağıl-
vari quruluş “düzəltməklə” məşğul idi. O, özünün və 
Mədrəs dərnəyinin fikirlərini “Şöhrətpərəstliyin du-
zağı” (1773) və onun ikinci hissəsi olan “Ermənistan 
konstitusiyası”nda ifadə etmişdi. Kitab hər iki hissədə 
1788-ci ildə çap olunmuşdu. Yuxarıda iqtibas etdiyimiz 
erməni müəllifi yazır ki, o, Arsaxın (Qarabağın) beş 
məlikliyinin ərazisində bütün Ermənistanın azad edilməsi 
perspektivi ilə milli dövlət yaratmağı arzulayırdı. 
[Авакян Р.О., с.41]

Rusiya koloniyalarında meydana gələn ilk 
layihələrdən biri Həştərxandakı ipək fabrikinin sahibi 
Movses Sarafyana məxsus idi. Onun 1769-cu ildə Rusiya 
hökumətinə təqdim edilmiş layihəsində də Rusiyanın 
himayəsində erməni dövləti yaradılması irəli sürülürdü. 
Ermənilərin Moskva koloniyasından İvan Lazarev (1735-
-1801) və Rusiyadakı erməni yeparxiyasının rəhbəri İosif 
Arqutinski (1743--1801) də bu sırada yer tutur. 1780-
ci ildə Rusiya hakim dairələrinin iştirakı ilə keçirilən 
Peterburq müşavirəsində onlar erməni dövlətinin  İrəvan 
mərkəz olmaqla “bərpasını” təklif edirdi. 

1780-ci illərin əvvəllərində Rusiya və Hindistan 
koloniyalarında erməni-rus müqaviləsinin mətnləri 
meydana gəldi. Hər iki koloniya da erməni dövlətinin Ru-

siya vasitəsi ilə “bərpasını” nəzərdə tutsa da onun dövlət 
quruluşunu fərqli görürdü.  Rusiya ermənilərinin baxışları  
“Şimal proqramı” kimi də təqdim edilir ki, burada erməni 
dövləti monarxiya şəklində olmalı idi və s. Hindistan 
ermənilərinin “Cənub proqramı” adlanan baxışlarında isə 
dövlət quruluşu kimi respublika müəyyən edilirdi. 

Avantürist cərəyana aid layihələrin məzmunundan 
mahiyyətinə keçsək aşağıdakılar aydın olar: birinci,  
bu adamların təqdim etdiyi layihələrin heç biri “Şərqi 
Ermənistan” adlandırılan Azərbaycan torpaqlarında mey-
dana gəlməyib, dövrün erməni koloniyalarında formala-
şıb;  ikinci, bu layihələr yerlərdəki əhali içərisində dəstək 
tapmayıb. Buna görə də onun sosial-siyasi bazasını 
gücləndirmək üçün Baqrationilərin başçılığı ilə ermən-
gürcü federasiyası təklif olunub. Gürcülər bu fikrə ilıq 
yanaşsalar da, yerlərdəki ermənilərin özləri tərəfindən 
müqavimətlə qarşlanıb; üçüncü, layihə müəllifləri 
bilərəkdən yerli qüvvələr haqqında fantastik rəqəmlər 
uydurublar, halbuki real halda onlar istənilən dövlətin 
yaradılması üçün kifayət edə bilərdi. Özləri isə buna 
inanmadığından lap əvvəldən xarici dəstəyə ümid edib. 
Avropa monarxlarına olan müraciətlər cavabsız qaldıqda, 
Rusiyaya üz tutulub. 

Sonrakı tarixi təcrübə göstərdi ki, Rusiya orientasi-
yası da yeganə istiqamət olmayıb və ermənilər, şəraitə 
uyğun digər dövlətlərdən də öz məqsədlərinə uyğun 
istifadə etməyə çalışıblar; dördüncü, xarici amil, xüsusilə 
Rusiya orientasiyasında ümumi mövqeyə malik olan bu 
layihələr, “Şimal” və “Cənub proqramı” olmaqla daxili 
ziddiyyətlərə malik idi; beşinci, bu layihələrdə yaradıl-
ması nəzərdə tutulan dövlətin mərkəzi haqqında da vahid 
fikir yox idi.

Ermənilərin Rusiya orientasiyası nəticəsiz qal-
madı. Rusiyanın da ermənilərlə siyasi yaxınlaşması 
genişləndi. Rusiyanın Qafqaz, ümumən Şərq siyasətində 
ermənilərdən bir vasitə kimi istifadə edilməsi xarici 
siyasətdə prioritetlərdən birinə çevrildi. Çar I Pyotr, 
sonra isə II Yekaterina dövründə Rusiyada ermənilərin 
təşkilatlandırılması dövlət siyasəti oldu. Azərbaycan 
torpaqlarının alternativ fikir olmadan erməni torpaqları 
kimi təqdim edilməsi də Rusiyanın siyasi dairələrində 
təsirini göstərdi. 

Rusiya praktik addımlar atmaq üçün tədbirlər gördü. 
Yalnız siyasi dəyişikliklər üzündən 1783-cü ildə Kartli--
Kaxet çarlığı ilə bağlanan Georgiyevsk müqaviləsindən 
sonra Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarına təşkil edilməsi 
nəzərdə tutulan yürüşü baş tutmadı. V.Zubovun 1796-cı 
ildəki yürüşü isə uğurla başladı, lakin yeni hakimiyyətə 
gələn  rus çarı I Pavel tərəfindən dayandırıldı.

Rusiyanın XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycan tor-
paqlarını işğalı ilə burada erməni dövlətinin yaradılması 
ideyası yeni mərhələyə keçdi. Bu şəraitdə ermənilərin 
və Rusiyanın mövqelərindəki əvvəlki ümumiliklə eyni 
zamanda,  yeni nüanslar da yarandı.

(ardı var)
Kərim ŞÜKÜROV,  

tarix üzrə elmlər doktoru, professor  
Dövlət mükafatı laureatı

Azərbaycan torpaqlarında 
Ermənistan dövləti necə yaradıldı

Bügünkü Ermənistan dövləti tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaranıbdır. 
Bu tarixi həqiqətdir. Biz bu tarixi yaxşı bilirik. İrəvan xanlığında yaşayanların 
əksəriyyəti azərbaycanlılar idi, Zəngəzur mahalı Azərbaycandan zorla 
qopardılıb ki, böyük türk dünyasını parçalasınlar və elə də oldu. Ancaq vaxt 
gələcək, bu ədalətsizliklər aradan qaldırılacaqdır.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

(Tarixi, nəticələri və Azərbaycanın müasir baxışı)

Azərbaycanın milli ədəbi-mədəni 
abidələrinə erməni təcavüzü 

Fundamental köklərə, dilə, folklora, adət-ənənələrə, 
mənşəyə faktlar əsasında aydınlıq gətirməklə deyə 
bilərik ki, ermənilərin uydurma tarixi onların Türkiyə və 
Azərbaycan ərazilərində məskunlaşdırılmasından sonra 
yaradılmışdır. Bəllidir ki, bəşər tarixində heç bir xalq 
müəyyən bir coğrafi ərazidə təkbaşına qapanıb qalmayıb, 
əksinə, öz keçmişinə, mütərəqqi adət-ənənəsinə, tarixi 
təcrübəsinə, mənəvi mədəniyyətinə, demokratik irsinə 
istinad edərək təmasda olduğu xalqlardan öyrənib və 
özünün yaxşı, səciyyəvi xüsusiyyətlərini başqalarına 
təlqin edib. Bu, ən qədim dövrlərdən indiyədək dünya 
sivilizasiyasına önəmli təsir göstərən və dövlətçilik, elm, 
mədəniyyət, ordu quruculuğu, hərb sənəti sahəsində çox 
böyük xidmətləri olan türk xalqlarına, o cümlədən bu 
soyun dərin köklərindən olan azərbaycanlılara da aiddir. 

Lakin adıçəkilən bəşəri dəyərlərdən ermənilər 
həmişə sui- istifadə edərək bunların əksəriyyətini 
özününküləşdirərək özlərinə qədim xalqlardan biri kimi 
saxta status imici qazandırmağa çalışıblar. 

Aydın məsələdir ki, millət kimi formalaşmaq üçün 
min illərlə hesablanan bir dövrü yaşamaq zəruridir. Bu 
baxımdan minilliklər boyu qüdrətli imperatorluqlar, 
xaqanlıqlar, dövlətlər, bəyliklər, atabəyliklər, xanlıqlar 
yaratmış xalqlar tarixin ayrı-ayrı dövrlərində tənəzzülə 
uğrayaraq əsarət altına düşsələr də, heç vaxt tarix 
səhnəsindən ayrılmamış və çox keçmədən yenidən 
dirçələrək özlərinin dövlətlərini bərpa edə bilmişlər. 

Etiraf edək ki, əvvəllər azərbaycanlıların soyqı-
rımı  məsələləri araşdırma obyekti kimi ziyalılıq  və  
vətəndaşlıq  borcu  yönümündə alimlər qarşısında  
problem formasında qoyulmamışdır. Nəticədə ötən illər 
ərzində azərbaycanlıların soyqırımı, torpaqlarımıza, 
minilliklərdən bəri daşlaşmış tariximizə, ədəbi-mədəni 
abidələrimizə erməni təcavüzü  faktı  lazımınca  araş-
dırılmamış, beynəlxalq  ictimaiyyətə  sübutlar  və  
dəlillərlə  təqdim edilməmiş, həmin səbəblərdən də bu 
məsələyə hüquqi  qiymət  vermək  mümkün  olmamışdır. 
Lakin Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasından sonra 
ermənilərin soydaşlarımıza qarşı törətdikləri bəşəriyyət 
əleyhinə cinayətləri fundamental şəkildə araşdırmağa 
geniş imkan yaranmışdır. Zənnimcə, belə bir imkandan 
istifadə edərək tarixən azərbaycanlıların erməni terroru 
nəticəsində soyqırıma məruz qalmaları,  öz  dədə-baba  
torpaqlarından  deportasiya  olunmaları  çoxəsrlik  
qaçqınlıq  tariximizin  ən  ağrılı  səhifələri  kimi daha  
dərindən  araşdırılıb  öyrənilməli, bu  faciələrimizin  tari-

xi  köklərini, ictimai-siyasi  amillərini  üzə  çıxarıb  təbliğ  
etmək  lazımdır. Yalnız belə halda onları  beynəlxalq  
müzakirə  obyekti  səviyyəsinə qaldıra  bilərik. Digər 
məsələlərə də məxsusi olaraq diqqət yetirməyi vacib 
hesab edirik. Yəni Azərbaycan xalqı zaman-zaman 
soyqırımlara məruz qalmaqla yanaşı, onun ədəbi-mədəni 
abidələri də soyqırımı və təcavüzlə üzləşmişdir. 

Burada diqqəti mühüm bir məqama yönəltməyi 
vacib bilirik. Belə ki, hər hansı bir ərazidə daimi yaşayan 
xalqın ədəbi-mədəni abidələri köçəri həyat tərzi  keçirən 
hansısa  kütlənin adət-ənənələrindən, folklorundan, 
incəsənətindən daha qədim və fundamental kökə malik 
olur. Bugünün reallıqları da onu göstərir ki, səpələnmiş 
halda qeyri-müəyyən həyat sürən hansısa bir zümrə 
kütlə halında bir məkanda kompakt yaşayış tərzinə 
məruz qaldıqda, onların böyük mövcudluq tarixi olan 
xalqların uzun illərdən bəri formalaşan ədəbi-mədəni 
nümunələrinin qaynaqları, yarandığı şərait, səbəb və s. 
məsələlər həmin kütlənin maraq dairəsində olur. Kütlə 
psixologiyasına məruz qalan o zümrələrdən biri də məhz 
ermənilərdir. 

Tədqiqatlarla sübuta yetirilmişdir ki, səpələnmiş və 
pərakəndə halda müxtəlif ərazilərdə yaşamış ermənilər 
Azərbaycana Rusiya imperiyasının təhriki  ilə plan-
lı şəkildə mərhələlərlə köçürülmüş və kütlə şəklində 
İrəvan, Naxçıvan, Gəncə-Qarabağ və ölkəmizin digər 
bölgələrində məskunlaşdırılmışlar.

Onlar havadarlarının köməyi ilə yerlənib-
yataqlanandan sonra isə müəyyən vaxt qazanmaqla 
davamlı olaraq anti-Azərbaycan hərəkatına başlamış, 
müxtəlif metodlardan istifadə etməklə, yəni saxta tarixi 
miflər yaratmaqla ədəbi-mədəni abidələrimizə, torpaqları-
mıza və digər sərvətlərimizə sahib çıxmağa çalışmışlar. 

Azərbaycan tarixi ölkəmizin təbiəti kimi rəngarəng, 
dolğun və zəngindir. Ümumi zənginliyin bir hissəsi 
məhz hamımıza doğma olan Azərbaycanın əzəli və əbədi 
torpağı Qarabağdır. Bu ərazi təkcə Azərbaycanın deyil, 
ümumiyyətlə, dünyanın ən qədim tarixə malik olan 
diyarlarından biridir. Bunun bariz nümunələrindən biri isə 
Qarabağ ərazisində ən qədim insanların yaşayış məskəni 
sayılan Azıx mağarasının aşkar olunmasıdır. 

Bu yaşayış məskəni Azərbaycanın, o cümlədən Qara-
bağın, Aralıq dənizi hövzəsi və Şərqi Afrika ilə birlikdə 
insanlığın ilk vətənlərindən biri olduğunu sübut edir. 
Azıx mağarasının tədqiqatçısı Məmmədəli Hüseynov 
haqlı olaraq yazırdı: “Azıxda öyrənilmiş çay daşı alətləri 

mədəniyyətləri, Şərqi Afrikanın Olduvay mədəniyyəti 
kompleksi ilə yaxınlıq təşkil edir. Eyni zamanda, alətlərin 
hazırlanmasında fərqli cəhətlər də vardır ki, bu da Azıxın 
alt təbəqələrindən aşkar olunmuş əmək alətlərini Quruçay 
mədəniyyəti adlandırmaq imkanı vermişdir… Quruçay 
mədəniyyətinin yaşı isə 2 milyon ildən də qədimlərə aid 
edilə bilər…”.  

Beləliklə, bu iqtibas Qarabağın Azərbaycanın ən 
qədim yaşayış məskənlərindən olduğunu birmənalı 
şəkildə təsdiq edir. Digər bir vacib məqama da diqqət 
yetirməyi zəruri hesab edirik. Bu da Qarabağ etimologi-
yası ilə bağlıdır. Tədqiqatçıların əsas qənaətləri belədir ki, 
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağın adı 
dilimizdəki “qara” və “bağ” sözlərindən əmələ gəlmişdir. 
Bu söz birləşməsi Azərbaycan xalqının özü qədər qədim 
tarixə malikdir… “Qarabağ”, yəni “böyük bağ”, “sıx 
bağ”, “səfalı bağ” və s. mənları kəsb edir. Beləliklə, 
Qarabağın özü kimi “Qarabağ” sözü də Azərbaycan 
xalqına məxsusdur.Tarix boyu dünyanın hər yerində bu 
söz birləşməsinin Azərbaycanın konkret ərazisinə aid 
edilməsi də danılmaz həqiqətdir. Qeyd etməliyik ki, 
Azərbaycan xalqının öz doğma torpağının  bir parçası-
na verdiyi “Qarabağ” adı ilk mənbələrdə hələ 1300 il 
bundan əvvəl işlənmişdir. Mənbələrə istinadən demək 
olar ki, Qarabağ əvvəllər bir tarixi-coğrafi anlayış kimi 
konkret məkanı bildirmiş, sonra isə Azərbaycanın geniş 
coğrafi ərazisinə aid edilmişdir. Yeri gəlmişkən, bu hal 
Azərbaycan üçün xarakterikdir…

Onu da qeyd edək ki, siyasi-coğrafi məkan olaraq, 
tarixdə indiki kimi “Dağlıq Qarabağ” deyil, bütöv halda, 
yəni Qarabağın bütün ərazisini -- dağlarını, düzənlərini 
əhatə edən ümumi bir “Qarabağ” anlayışı olmuşdur. La-
kin özlərini anlamaz yerinə qoyan ermənilər bilməlidirlər 
ki,  “Dağlıq Qarabağ” ifadəsi sonrakı dövrlərin 
“məhsuludur”, separatçılıq niyyəti ilə Qarabağın bir 
hissəsinə verilmiş addır. 

Azərbaycan xalqının ən qədim, ən nadir folklor 
nümunələri, musiqi inciləri də məhz zəngin təbiətə malik 
Qarabağda yaranmışdır. Yazının əvvəlində  bildirdiyimiz 
kimi, məskunlaşdırmadan sonra əsrlər boyu həmin torpa-
ğın sahibi olan insanların zəngin ədəbi-mədəni abidələri 
mövcud olduğundan yeni gələnlər mütləqdir ki, həmin 
nümunələri öyrənsinlər və az da olsa, özlərinin olanla-
rını həmin formaya uyğunlaşdıraraq mədəni səviyyəyə 
yaxınlaşdırsınlar. Bu, normal bir haldır. Lakin kiminsə 
doğma torpağında zorla məskun olan, sonra da həmin 
yurda yiyələnən millətin əvvəlki mənəvi sərvətə, milli 
dəyərlərə sahib çıxmağa cəhd göstərməsi  özlüyündə 
qədim xalqın ərazilərinə təcavüzdən daha dəhşətlidir. 
Məhz ermənilərin bu cür cəhdləri onların Azərbaycanda 
məskunlaşdırılmasıından sonra tam çılpaqlığı ilə özünü 
büruzə vermişdir.   

Fikrimizin təsdiqi üçün arxiv materiallarına nəzər 
salaq. Qafqaz tədris dairəsi idarəsinin 1882-ci ildə nəşr 
olunmuş mənbələrinin ikinci buraxılışında  Azərbaycan 
dilinin əsas yerli danışıq dili olduğuna, adət-ənənələrinin, 
aşıq mahnılarının, bayatıların, laylaların azərbaycanlılara 
aid olduğu müəllif tərəfindən  qısqanclıqla vurğula-

nır və burada məskunlaşdırılan ermənilərin də həmin 
nümunələrdən istifadə etdikləri bildirilir. Xatırladaq ki, 
həmin məqalə erməni ideologiyası ilə silahlanan rus 
ziyalısı tərəfindən yazılmışdır. Düzdür, müəllif ermənilər 
üçün xarakterik olan bir sıra xüsusiyyətləri də açıqlayır, 
biclik, yaltaqlıq, quyruq bulamaq, paxıllıq, başqa xalqlara 
inanmamaq kimi xüsusiyyətlərin onların təbiətlərindən 
gəldiyini söyləyir. Sadalanan mənfi keyfiyyətlərə görə 
isə dünyanın heç bir xalqının onlara etibar etmədiyi, inan-
madığı bildirilir. 

Lakin  təəssüf hissi ilə qeyd edilməlidir ki, müəllif 
sonradan erməni riyakarlığının qurbanına çevrilərək 
azərbaycanlılara aid olan ən qədim nümunələri, mətbəx 
mədəniyyətini və s. məsələləri  erməniləşdirməyə can 
atır. 

Zənnimcə, Azərbaycanın mənəvi  sərvətlərinin bir 
qisminə bax, bu şəkildə erməni təcavüzü edilmişdir. 
Həmin proses eyni senari ilə S.Zelinskinin dırnaqa-
rası “Erməni xalq aşığı Vartan Xoyskinin nəğməsi” 
(Vartan Xoyski Cənubi Azərbaycanın Xoy şəhərindən 
Azərbaycanda  məskunlaşdırılan ermənilərdəndir – H.H.) 
adlı məqaləsində də davam etdirilir. Həmin məqalədə 
verilmiş nəğməni yazıya köçürən və rusca tərcümə edən 
isə İrəvan gimnaziyasının müəllimi idi. Müəllif yazının 
əvvəlində, sanki ermənilərə yas saxlayır, “tatarların” 400 
illik hakimiyyəti altında əzilən ermənilərin guya bəzi 
ərazilərdə dillərini itirdiklərini, adət- ənənələrini unutduq-
larını, Azərbaycan dilində danışmağa məcbur olduqlarını 
və s. vurğulayır…

Xatırladaq ki, tarixin müxtəlif dönəmlərində 
təcavüzlər, deformasiyalar baş versə də, Qarabağ 
xanlığının mövcudluğu ərzində həmin ərazidə məhdud 
sayda məskunlaşdırılan ermənilərə də azərbaycanlılarla 
bərabər eyni imtiyazlar verilmişdi. Lakin onlar bu imti-
yazlardan gen-bol yararlanmaqla yanaşı, Azərbaycanın 
milli ədəbi-mədəni abidələrinə təcavüz etməkdən belə 
çəkinməmişlər. 

Bu fəndgirliklər, hiyləgərliklər, xəyanətlər zaman-
zaman erməni ziyalıları tərəfindən etiraf olunmuş-
dur. Erməni yalanını açan elə ermənilərin tanınmış 

nümayəndələrindən biri  olan X.Abovyan  yazmışdır ki, 
onlarda “bayatı deyilən bir şey olmayıb, biz bayatıları 
qonşularımız türklərdən götürmüşük”. 

X.Abovyan bayatının çox gözəl, oynaq janr olduğu-
nu, oxuyarkən insana misilsiz zövq verdiyini bildirmişdir. 
Erməni dilinin bayatının mənimsənilməsindən sonra çox 
şirinləşdiyini etiraf etmişdir. Azərbaycan türkcəsi haqqın-
da danışan Abovyan bu dilin hər mənada zənginliyini də 
dilə gətirmişdir: “Ermənilərdə folklor nümunələri birbaşa 
türkcə ifadə olunur. Əvvəllər ermənilərdə ermənicə 
dastan danışmaq, şeir demək ənənəsi yox idi. Bunu da 
Azərbaycan türklərindən götürmüşük, ermənilər uzun 
dövr ərzində Azərbaycan dastanlarını elə türk dilindəcə 
söyləyiblər, yaddaşlarında yaşadıblar”.

XX  əsrin  əvvəllərində  ermənilərin  inkişafı  barədə  
məlumat  verən yazıçı V.Papazyan qeyd  etmişdir:  
“Erməni  xalqı  cahil,  savadsız,  vəhşi  və  ilk  öncə  
şüursuz idi. Onlar əsasən soyğunçuluq  və  quldurluqla  
məşqul  olurdular. Ermənilər şimal  vəhşiləri  kimi  ov  
hesabına  yaşayırdılar”.

Eyni  sözləri  bir  neçə  əsr  əvvəl  Moisey Xorenasi 
də demişdir: “Qədim əcdadlarımızın  bədbin  xasiyyətini  
qınaq  edərək  xatırlamaya  bilmərəm,  amma  burada  on-
ları  məzəmmət  edəcəyəm… İndi olduğu kimi, keçmişdə 
də qədim hayların elmə, şifahi ötürülən mahnılara 
həvəsləri olmayıb. Ona görə də kəmağıl, nadan və vəhşi 
adamlar haqqında danışmaq artıqdır”.

Dilimiz, dini inanclarımız, ayinlərimiz, 
mərasimlərimiz, adət-ənənələrimiz və ədəbi-
mədəni abidələrimizin tədqiqi deməyə əsas verir ki, 
azərbaycanlılar dünyanın ən qədim tarixə malik, böyük 
təkamül yolu keçən sivil mədəniyyət daşıyıcılarıdır. Bu, 
tam sübut olunmuş, təsdiqini tapmış reallıqdır. Saxta tarix 
yaratmağa çalışan ermənilər isə qarşıya qoyulan sübutla-
rın, dəlillərin önündə acizdirlər.

Habil HƏMİDOV, 
AMEA Fəlsəfə İnstitutu  

müasir siyasətin fəlsəfəsi şöbəsinin aparıcı elmi 
işçisi, fəlsəfə doktoru

Mövzunun belə bir adda təqdim olunması məxsusi mahiyyət daşıyır. Çünki 
azərbaycanlılar da türksoylu xalqların bir qövmü kimi qədim tarixi keçmişə malik 
olduğundan problemə kompleks şəkildə yanaşmağa çalışmışıq. Bəllidir ki, saxta 

tarix yaratmağa çalışan, heç bir kökü məlum olmayan törəmə erməni köçəri tayfaları özlərinin 
qədim dövlətçilik tarixinin olduğunu yalançı faktlarla dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa 
çalışırlar. Lakin tarix saxtakarlığı sevmir. Belə bir qənaəti təsdiqləmək üçün tutarlı dəlillər, 
sübutlar və faktlara malik olmaq lazımdır. Həmin faktlar isə ermənilərdə, necə deyərlər, yerli-
dibli yoxdur. 


