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II. Rusiyanın Şimali Azərbaycanı 
işğalının başlanması: 

Qarabağ məlikliklərinin sonu, 
ermənilərin hədəfinin İrəvan 

xanlığına yönəlməsi 

Ermənilərin arzuladığı zaman gəldi. 
Rusiya imperatoru I Aleksandr 1801-
ci ildə Şərqi Gürcüstanın Rusiyaya 
birləşdirilməsi haqqında manifest verdi. 
1783-cü il Georgiyevsk müqaviləsindən 
fərqli olaraq bu manifest Rusiya-
nın iddiasının daha böyük olduğunu 
göstərirdi. Vaxtilə erməni-gürcü fede-
rativ dövlətindən bəhs edən ermənilər 
gürcü çarlığını ləğv edən imperator 
manifestini sevinclə qarşıladılar. 

Artıq bölgəyə daxil olan Rusiyanın 
ermənilərə də münasibəti birmənalı 
deyildi. Buna baxmayaraq ermənilər 
Rusiyanın Azərbaycan xanlıqları, Qa-
carlar (1804-1813) və Osmanlı dövləti 
ilə (1806-1812) müharibələrindən 
maksimum yararlanmağa çalışırdı-
lar. Bu mərhələdə onlar istədiklərinə 
nail ola bilmədilər. 1804 və 1808-ci 
illərdə rus qoşunlarının İrəvana yürüşü 
uğursuz oldu. 1805-ci il mayın 14-də 
Qarabağ xanlığı ilə bağlanan müqavilə 
nəticəsində məlikliklərə dair planlar 
boşa çıxdı. 

Belə bir vəziyyət erməniləri təmin 
etmədiyindən siyasi varlıqlarını ortaya 
qoymaq üçün Rusiyanın Qacarlar və 
Osmanlı dövləti ilə münasibətlərinin 
kəskinləşməsi və yeni müharibələrin 
(1826-1828, 1828-1829) başlanma-
sında müəyyən rol oynadılar. Qarabağ 
məlikliklərinə olan ümidlər puça çıx-
dığına görə, İrəvan xanlığının işğalının 
həyata keçirilməsi ətrafında oyunlar 
başlandı. 

Erməni ənənəsinə uyğun ola-
raq, erməni dövləti üçün IV əsrdə 
yaradılan konsepsiya bu dəfə də 
Qarabağ məliklikləri üçün uydurul-
mağa başladı. Raffi ləqəbli Akop 
Məlik-Akopyan (1835--1888) 1880-ci 
illərin əvvəllərində sonralar ermənilər 
tərəfindən dəfələrlə çap olunan “Xəmsə 
məliklikləri” adlı kitab yazdı. Bu dəfə 
də məlikliklərin süqutunda xəyanətə 
xüsusi yer ayrıldı və xəyanətkarlığın 
əsas simvolu Vərəndə məliyi Məlik 
Şahnəzər oldu.

Ermənilərin Azərbaycan 
torpaqlarında konsolidasiyası: 

kütləvi köçlər və Erməni 
vilayətinin yaradılması 

Bu dövrdə ermənilərin mövqeyi-
ni Lazarev nəslindən olan Xristofor 
Lazarev və Gürcüstan və İmeretiyada 
erməni yeparxiyasının rəhbəri, sonralar 
isə patriarx olan (1842-1857) Nerses 
Aştaraketski təmsil edirdi. 1827-ci 
ildə Benkendorf vasitəsilə Lazarev 
tərəfindən tərtib edilən “Ermənilər 
haqqında” məruzə qeydləri çara təqdim 
edildi. Burada qədim erməni dövlətinin 
bərpasından, Rusiya tərkibində onun 
muxtar vəziyyətindən bəhs olunurdu. 
1827-ci il oktyabrın 1-də İrəvan işğal 
edildikdən sonra xanlığın yeni statusu 
məsələsi yarandı. 

Rusiyanın yerli hakim dairələri 
İrəvan xanlığının işğalından sonra onu 

vilayətə çevirdi, burada müvəqqəti idarə 
yaradıldı. Beləliklə, ilkin vəziyyətə 
görə, Rusiyaya müqavimət göstərən və 
ləğv olunan digər Azərbaycan xanlıq-
ları kimi, İrəvan xanlığında da vilayət 
quruluşunun təmin edilməsi nəzərdə 
tutulurdu. Ermənilər isə vəziyyəti öz 
xeyirlərinə dəyişməyə çalışırdılar. 
Lazarevin 1827-ci ilin sonlarında tərtib 
etdiyi “xüsusi layihə”də yenə də muxtar 
erməni dövlətinin bərpasından bəhs 
edilirdi. 

1828-ci ilin fevralında imzalanan 
Türkmənçay müqaviləsi İrəvan və Nax-
çıvan xanlıqlarının Rusiyaya keçməsini 
təsdiq etdi. Çar I Nikolay Türkmənçay 
müqaviləsindən qısa bir müddət sonra, 
martın 21-də İrəvan və Naxçıvan 
xanlıqları əsasında mərkəzi İrəvan 
olan Erməni vilayəti yaratdı və onu çar 
tituluna daxil etdi. 

Belə bir fərmanın meydana 
gəlməsini təsadüfi hesab etmək olmaz. 
Ermənilərin burada ciddi təsiri ilə 
yanaşı, Rusiya imperiyası Osmanlı və 
Qacarlar ilə sərhəddə özünə etibarlı 
dayaq yaratmaq istəyirdi. Beləliklə, 
ermənilər Erməni vilayəti kimi siyasi 
status aldılar. Vilayət idarəsində təmsil 
olunan Aştaraketski bundan istifadə 
edərək müsəlmanların sıxışdırılması 
ilə ermənilərin mövqeyini daha da 
möhkəmləndirməyə çalışırdı. 

Bununla eyni zamanda, vilayətin 
erməniləşdirilməsi istiqamətində də 
işlər genişləndirildi. Ermənilərin kütləvi 
şəkildə işğal edilmiş Azərbaycan 
ərazilərinə köçürülməsi Türkmənçay və 
Ədirnə müqavilələrində rəsmiləşdirilsə 
də, onların bundan məharətlə istifadə 
etməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Bu 
şərtlər daxilində İran və Osmanlı 
dövlətindən köçürülmüş 130 mindən 
çox erməni keçmiş İrəvan, Qarabağ, 
Naxçıvan və digər xanlıqların ərazisində 
yerləşdirildi. Ermənilər “siyasi status”la 
birlikdə, demoqrafik yüksəliş də əldə 
etdilər. 

Bütün bunlarla bərabər, Erməni 
vilayətinin təcrübəsi göstərdi ki, 
ermənilər kilsə, ticarət və siyasi 
intriqalarda nə qədər çevik olsalar da, 
dövlətçilik sahəsində o dərəcədə naşı 
olaraq qalırlar. Çar I Nikolayın 1837-ci il 
Qafqaz səfəri zamanı Erməni vilayətini 
yaratmaqla ermənilərə nə dərəcədə 
önəm verdiyini də göstərmək istəyirdi. 
Onun burada qarşılaşdığı mənzərə isə 
hökmdarı özündən çıxardı. Erməni 
vilayətinə dair həmin dövrdə yazılan 
və çap edilən nəşrlər də vilayətin real 
vəziyyətini gizlədə bilmirdi.Yarıtmaz 

fəaliyyətinə görə erməni Bebutov başda 
olmaqla vilayət administrasiyası işindən 
uzaqlaşdırıldı. 1840-cı ildə isə Erməni 
vilayəti ləğv edildi.

Ermənilər siyasi statusdan 
fərqli olaraq kilsənin mövqeyini 
möhkəmləndirməyə nail oldular. 1836-
cı ildə erməni-qriqorian kilsəsi haqqın-
da əsasnamə onun hüquqi vəziyyətini 
stabilləşdirdi. Alban kilsəsi ilə tarixi 
mübarizə də erməni kilsəsinin xeyrinə 
həll edildi. Erməni kilsəsinin mərkəzi 

olan Eçmiədzin Erməni vilayətində də 
təsirli rola malik oldu. Ermənilər siyasi 
məsələlərdəki problemlərə baxmaya-
raq, kilsənin mənafeyinə qarşı yönələn 
hər hansı bir addımı qəti müqavimətlə 
qarşıladılar. Bu özünü 1903-cü ildə 
göstərdi. 

İrəvanın erməni siyasi mərkəzinə 
çevrilməsi siyasəti və onun iflası 

İlk vaxtlar İrəvan vilayətinin, sonra 
isə bütövlükdə, Erməni vilayətinin siyasi 
mərkəzi kimi İrəvan şəhəri müəyyən 
edildi. Ehsan xanın siyasəti nəticəsində 
Naxçıvanda yerli hakimiyyətin 
möhkəmlənməsi ilə ermənilərin burada 
fəaliyyətinin aradan qaldırılması on-
ların İrəvan ətrafında siyasi intriqasını 
daha da gücləndirdi. Çar hökuməti də 
İrəvanın Rusiya işğalına qarşı kəskin 
müqavimətini, onun strateji əhəmiyyətini 
və ermənilərin işğal prosesindəki 
rolunu nəzərə alaraq onların vəziyyətini 
möhkəmləndirməyə çalışdı. 

Bütün bunlara baxmayaraq 
Erməni vilayətində olduğu kim, İrəvan 
şəhərində də ermənilər onlara ayrılan 
missiyanı yerinə yetirə bilmədilər. 
Ermənilər daha çox gəlir əldə etmək 
məqsədi ilə işğaldan sonra iqtisadi 
həyatı canlanan Tiflis, Gəncə, Şamaxı, 
Bakı və digər şəhərlərə meyil edirdilər. 
İrəvanın vilayətin ləğvindən sonra 
qəza şəhərinə (1840–1849), sonra isə 
quberniya şəhərinə çevrilməsi də 
vəziyyəti dəyişmədi. İrəvan əhalisinə, 
şəhər həyatının xüsusiyyətlərinə görə 
Azərbaycan şəhəri kimi varlığını davam 
etdirməkdə idi.

“Erməni məsələsi” və 
ermənilərin ondan 

yararlanmaq cəhdləri

Rusiya 1853--1856-cı illər Krım 
müharibəsində məğlub olduqdan 
sonra Osmanlı imperiyasından qisas 
almaq üçün məqam gözləyirdi. Belə 

bir fürsət 1877-ci ildə yetişdi. Rusiya 
Osmanlı imperiyası ilə 1877--1878-ci 
illər müharibəsində qələbə qazandı. 
San-Stefano (19 fevral--3 mart 1878-ci 
il) barışığı, sonra isə Berlində sülh 
müqaviləsi (1--13 iyun 1878-ci il ) 
bağlandı. Bu müqavilə ilə “erməni 
məsələsi” adlanan siyasət beynəlxalq 
gündəmə daxil oldu. 

Bu mahiyyət etibarilə böyük 
dövlətlərin Osmanlı imperiyasının 
daxili işlərinə qarışmasına əsaslanırdı. 

Rusiya bununla həm Osmanlı impe-
riyasını zəiflətmək, həm də Rusiya 
ermənilərinin diqqətini imperiyadan 
qonşu dövlətə keçirmək istəyirdi.

Ermənilər də “erməni 
məsələsi”ndən maksimum yararlanma-
ğa çalışırdılar. Onun əsas istiqamətini 
Rusiya və Osmanlı ermənilərinin 
siyasi fəaliyyətinin ilk dəfə olaraq vahid 
istiqamətdə birləşməsinin baş verməsi 
təşkil edirdi. Əsas hədəf isə Osmanlı 
imperiyası idi. Bunun üçün ermənilər 
siyasi cəhətdən təşkilatlanmağa 
başladılar. 1887-ci ildə erməni sosial-
demokrat partiyası – Qnçak, 1890-cı 
ildə isə erməni inqilabi federasiyası – 
 Daşnaksütyun meydana gəldi.

Ermənilərin daşnaklaşması, 
Daşnaksütyunun erməni 

cəmiyyətinin siyasi liderinə 
çevrilməsi

Daşnaksütyun qısa bir zamanda 
ermənilər arasında möhkəmlənə bildi. 
Hər bir erməni dini baxımdan qriqorian 
olmaqla bərabər, siyasi cəhətdən daşnak-
laşmağa məhkum edildi. Azərbaycan xal-

qına qarşı soyqırımların təşkilatçılığını 
və yerli türklərin torpaqlarını işğal 
edərək burada erməni dövləti yaradılma-
sını da daşnaklar həyata keçirdilər. 

1890-cı illərdə ermənilər Osmanlı 
dövlətinə qarşı genişmiqyaslı üsyana 
qalxdılar. Bu qiyamlar ləğv edildikdən 
sonra ermənilər siyasi fəaliyyəti Rusi-
yaya keçirdilər. Daşnaklar tərəfindən 
yayılan xəritələrdə erməni dövlətinin 
tərkibinə Osmanlı torpaqları ilə bərabər 
Rusiyanın hakimiyyəti altında olan 

Azərbaycan torpaqları da daxil edilirdi.
Ermənilərin artan imkanlarından na-

rahat olan çar hakimiyyət dairələri on-
ların hüquqlarının məhdudlaşdırılması 
üçün fəaliyyətə keçdi. 1903-cü ildə 
erməni-qriqorian kilsəsinin əmlakının 
müsadirə edilməsi haqqında fərman 
verildi. Erməni-qriqorian kilsəsinin 
rəhbərliyi ilə çar hökumətinə qarşı 
terror hərəkatı başlandı. Nəticədə, 
hökumət geri çəkilməyə məcbur oldu. 
Bu hadisələr Rusiyanın tərkibindəki 
Azərbaycan torpaqlarında dövlət 
yaratmaq sahəsində imperiyaya keçən 
təşəbbüsləri ermənilərin yenidən öz 
əllərinə almasına da təkan verdi. 

İrəvan və ətrafında 
möhkəmlənmək üçün 

azərbaycanlılara qarşı qətliam 
(1905–1906-cı illər)

Ermənilər Azərbaycanın Qarabağ 
bölgəsində dövlət yaratmaqla itirdikləri 
ümidlərini geri qaytarmaq və siyasi 
mərkəz kimi möhkəmlənə bilmədikləri 
İrəvan və ətrafında mövqelərini 
gücləndirmək üçün yeni bir vasitəyə – 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımlara əl 
atdılar. Təsadüfi deyil ki, 1905--1906-
cı illərdə tarixə “erməni--müsəlman 
davası” kimi daxil olan münaqişələrin 
gedişində ermənilər ən qanlı hadisələri 
Qarabağ və İrəvanda törətdilər. Erməni 
kapitalının ən çox mərkəzləşdiyi Bakıda 
da azərbaycanlılara xüsusi qəddarlıqla 
divan tutuldu.

Çar hökuməti 1903-cü il təcrübəsini 
nəzərə alaraq bu hadisələrdən erməni-
qriqorian kilsəsinə deyil, daşnaklara qar-
şı istifadəyə üstünlük verdi. Burada daş-
nakların gənc türklər ilə yaxınlaşması da 
öz təsirini göstərdi. Daşnaklar üzərində 
1907–1908 və 1911-ci illərdə məhkəmə 
quruldu. Rusiya “erməni məsələsi”ndə 
təşəbbüsə yiyələnmək üçün Osmanlı 
dövlətinə təzyiqi artırırdı. Nəticədə, 
1914-cü ilin yanvarında erməni islahatı-
na dair müqavilə imzalandı. 

Yaxınlaşan I Dünya müharibəsi ilə 
bu müqavilə əhəmiyyətini itirdi. Rusiya 
siyasi rıçaqlardan ermənilərdən öz 
siyasəti üçün vasitə kimi istifadəyə keç-
di. Ermənilər də müqavilə ilə yaradılmış 
vəziyyətdən istifadə edərək Osmanlı 
ərazisində dövlət yaratmaq iddiası ilə 
ruslarla ittifaqı gücləndirməyə çalışdı-
lar. Bununla da ermənilərin Osmanlı 
ərazisində dövlət yaratmaq iddiası real 
şəkildə ortaya çıxdı. 

Beləliklə, ermənilərin dövlət yarat-
maq iddiasının “Azərbaycan layihəsi” 
yeni, “Osmanlı layihəsi” ilə əvəz 
olundu. Onun Rusiyanın bir-birini əvəz 
edən üç hakimiyyətinə – çar Rusiyası, 
Müvəqqəti hökumət və Sovet Rusiyası-
na uyğun üç variasiyası oldu. 

I Dünya müharibəsinin Qafqaz 
cəbhəsi: erməni hərbi güruhunun 

yaradılması, soyqırımı qatilinə 
çevrilməsi (1914–1917, fevral)

1914-cü il 19 iyulda (1 avqustda) 
I Dünya müharibəsi başlandı. Dün-
ya müharibəsi erməniliyin əsrlərlə 
formalaşmış mahiyyətini açıb göstərdi, 
erməni cəmiyyətinin bütün təbəqələrini 
və onları təmsil edən aktorları hərbi-
siyasi meydana çıxardı. 

İlk dəfə bu sırada yeni bir dəstə-- 
əlinə silah keçən və onu dinc türk-
müsəlman əhaliyə qarşı yönəldən, 
sərkərdə kimi təqdim olunan hərbi 
güruh (Andronik, Dro və b.) peyda 
oldu. Rusiya ordusu tərkibinə daxil olan 
erməni könüllü korpusunun bu hərbi 
güruhu yerli erməni silahlı qüvvələri 
ilə birləşib, müharibə qanunlarının 
ziddinə olaraq, Şərqi Anadolunun 
türk–müsəlman əhalisini məhv edir, 

həmin əraziləri etnik təmizləmə yolu ilə 
erməni dövləti qurmaq üçün hazırlayır-
dı. Bu hərbi canilər sonra Azərbaycan 
ərazisində də fəaliyyətlərini davam 
etdirdilər.

Osmanlı hökuməti də hərbi vasitələr 
ilə birgə, müharibə dövrünün tələblərinə 
uyğun dövlət tədbirləri də həyata 
keçirirdi. 1915-ci ildə ermənilərin 
köçürülməsi haqqında qanun qəbul 
edildi. Hərbi əməliyyatlar və köçürülmə 
zamanı 500 mindən çox erməni Rusiya-
nın hakimiyyəti altında olan ərazilərə, o 
cümələdən Qərbi Azərbaycan torpaqla-
rına, İrəvan ətrafına köçdü. 

Osmanlı dövləti ərazisində 
çar Rusiyası vasitəsi ilə 

erməni dövləti yaratmaq arzusu

Qafqaz cəbhəsindəki uğurlu hərbi 
əməliyyatlar nəticəsində Osmanlı 
ərazisinin böyük bir hissəsini ələ keçirən 
Rusiya burada idarəçiliyin təşkilinə 
başladı. Bu məqsədlə 1916-cı ilin iyu-
lunda Türkiyədən müharibə hüququ üzrə 
tutulmuş vilayətlərin idarəsi haqqında 
müvəqqəti əsasnamə təsdiq olundu. 
Həmin ərazilərdə Qafqaz administrasi-
yasına tabe olan general-qubernatorluq 
yaradıldı. Bununla da ermənilərin bu 
torpaqlarda Rusiya vasitəsi ilə dövlət 
yaratmaq arzuları gözündə qaldı. I Pyotr-
dan bəri ermənilərin əvvəlcə Azərbaycan 
torpaqlarında, sonra isə Osmanlı 
ərazisində dövlət yaradacaqları ilə bağlı 
çar hökumətinin köməyinə bəslədikləri 
ümidlər bu dəfə doğrulmadı, 1917-ci ilin 
fevralında süqut etdi. 

Çarlığın süqutu: ermənilərin 
rusiyapərəst, Rusiyanın isə 

ermənipərəst siyasətinin davamı

Ermənilərin İsrail Ori vasitəsilə çar 
I Pyotr ilə münasibətlər yaratmasından 
200 ildən çox dövr keçsə də çar Rusiyası 
ermənilərin ümidlərini doğrultmadan 
dağıldı. Buna baxmayaraq ermənilərin 
Rusiya orientasiyası aktuallığını itirmədi. 
Rusiyada qurulan sonrakı hökumətlər 
ermənilərin ümidlərini doğrultmaq üçün 
daha fəal siyasət yeritməyə başladılar. 
Müvəqqəti hökumət, ardınca isə sovet 
hökuməti ermənilərə dəstəyini aydın 
şəkildə ifadə etdi. 

(ardı var)

Kərim ŞÜKÜROV, 
tarix üzrə elmlər doktoru, 

professor, Dövlət mükafatı laureatı

Başqa xalqların tarixi-mədəni 
irsinin mənimsənilməsi erməni 
yalanları və saxtakarlıqları üçün 
əsas istinad mənbəyi olmuşdur. 
“Böyük Ermənistan’’ xülyası 
erməni saxtakarlıqlarına rəvac 
verən faktorlardan biridir. Saxta 
tarixin yaradılması, mifologiyaya 
əsaslanan erməni yalanları növbəti 
dəfə ifşa olundu. 

İngilis əsilli ABŞ alimi, tarix 
elmləri doktoru, professor Con 
Habrsın son açıqlamaları erməni 
tarixçilərinin uzun illərdən bəri 
apardıqları “tədqiqatları”, “böyük 
Ermənistan” xülyasını, ermənilərin 
qədim xalq olmaq iddiasını iflasa 
uğratdı. Amerikalı alim faktların, 
əlyazmaların, Qafqaz tarixinə 
dair xəritələrin uzun müddətli 
araşdırılmasından sonra belə bir 
qənaətə gəlib ki, bu ərazidə XIX 
əsrə qədər Ermənistan adlı dövlət 
olmayıb. Tarixçi alim rəsmi sosial 
şəbəkə hesabında bu barədə 
məlumat da yerləşdirib: “XII əsrdən 
XIX əsrə qədər Ermənistanın 
hökmdarı və paytaxtı barədə mənə 
doğru-dürüst məlumat verəcək 
şəxsə bir milyon dollar ödəyəcəm”.

Dünyanın tanınmış alimlərinin 
erməni yalanlarını ifşa etməsi 
birinci hal deyil. Bir neçə il əvvəl 
də ABŞ alimləri ermənilərin qədim 
xalq olmaları barədə iddialarını 
ağ yalan adlandırmış və faktlara 
əsaslanaraq məlumat yaymışdılar. 
Hətta erməni tarixçiləri özlərinin 
saxta və yalan iddialarını həqiqət 
kimi sırımaq üçün amerikalı 
alimlərin adından da istifadə 

etmişdilər. Xatırladaq ki, ABŞ-
ın Pensilvaniya Universitetinin 
alimləri ermənilərin onların 
adından istifadə etmələrinə 
etirazlarını bildirmişdilər. 
Ermənilərin həmin iddiasında 
bildirilirdi ki, Azərbaycanın qədim 
diyarlarından olan Naxçıvan 
da guya onlara məxsusdur. 
Amerikalı alimlərlə yanaşı, digər 

ölkələrin alimləri də erməni 
tarixçilərinin bu iddialarını ağ 
yalan adlandırmışdılar. Naxçıvan 
Muxtar Respublikasının Şərur 
rayonunda tədqiqatlar aparan 
ABŞ-ın Pensilvaniya Universitetinin 
arxeoloq-alimləri bildiriblər ki, 
ermənilər tarixi saxtalaşdırmağa 
cəhd edirlər. Bu barədə keçirdikləri 
mətbuat konfransında məlumat 
verən alimlər ermənilərin, guya 
onlardan Şərurda apardıqları 
tədqiqatlar haqqında məlumat 
almalarını da təkzib ediblər. 
Tədqiqatçılar 2008-ci ildən 
Oğlanqalada həyata keçirdikləri 
arxeoloji qazıntılar nəticəsində 

burada türklərə məxsus qədim 
sarayın, eləcə də digər saray 
və qala tikililərinin qalıqlarını 
aşkarladıqlarını bildiriblər. Bu isə 
onu deməyə əsas verir ki, “erməni 
tarixçiləri”nin Naxçıvanı qədim 
Urartu dövlətinin ərazisi olduğunu 
iddia etməsi və Urartunu da 
erməni dövləti adlandırması heç 
bir tarixi faktlara söykənmir. 

ABŞ-ın Pensilvaniya 
Universitetinin alimi Lauren Ristvit 
apardığı tədqiqatlardan sonra öz 
rəylərini açıqlayaraq demişdir: 
“Dünya alimlərinin fikrincə, Urartu 
erməni dövləti olmamışdır və 
ermənilərin Urartunu özlərinə 
aid etməsi çox səhvdir. İkincisi 
isə, biz ermənilərə heç bir 
məlumat verməmişik, onların bu 
barədə yazdıqları yalandır. Xüsusi 
olaraq vurğulamaq istərdim ki, 
Naxçıvan Urartu deyil. ABŞ-dan, 
Almaniyadan, İtaliyadan olan 
arxeoloqlar da Oğlanqalanın 
Urartu ərazisinə daxil olmadığını 
təsdiqləyirlər.”

Amerikalı tədqiqatçı-
alimlər erməni tarixçilərinin 
saxtakarlıqlarını, digər yalan və 
uydurmalarını da ifşa edən tarixi 
faktlar sadalayaraq, Naxçıvanda ən 
çox erməni yaşadığı dövrdə belə 
onlar əhalinin ümumi sayının 35-
36 faizdən artıq təşkil etmədiklərini 
faktlarla əsaslandırıblar. Həmin 
vaxtdan başlayaraq, erməni 
tarixçiləri bu rüsvayçılığın üstünü 
ört-basdır etmək üçün həyasızlığa 
əl ataraq, vay-şüvən salır, özlərini 
məzlum xalqın nümayəndəsi kimi 
göstərir və həmin alimlərin sosial 
şəbəkə hesabını sildirməyə çalışır 
və ya öz hakerləri vasitəsilə bu 
faktları açıqlayan dünya alimlərinin 
“Vikipediya” səhifəsini sildirirlər. 
Ancaq unudurlar ki, hansısa tarixçi 
alimin sosial şəbəkə səhifəsini 
silməklə tarixi saxtalaşdırmağa nail 
ola bilməyəcəklər. 

Tarixdə “Ermənistan 
haradadır?” sualı ətrafında baş 
sındıranlar o qədər də asan cavab 
tapa bilmirlər. Burada tarixçi-alim, 
professor Nikerland Krayblisin 
fikirlərini xatırlatmaq yerinə 
düşərdi: “Asiyanın tarixi kimi 
erməni tarixi də məchulluqlar 
içərisindədir”.

 Artıq indi elə bir dövrə qədəm 
qoymuşuq ki, bütün dünyada, elmi 
dairələrdə erməni yalanlarının 
geniş və sistemli şəkildə yayılması 
mümkün deyil və erməni yalanları 
ayaq tutub yeriyə bilmir. 

Onların tarixi saxtalaşdırmaq 
cəhdləri iflasa uğrayır. Artıq 
bütün dünyaya bəllidir ki, 
ermənilərin “böyük tarixi dövlət’’ 
adlandırdıqları Ermənistanın çox 
da uzağa getməyən tarixi özü-
özlüyündə böyük yalanlar və 
uydurmalarla qatma-qarışıqdır, 
dövlətin özü isə başqa bir ölkənin 
torpaqlarında zor gücünə yaradılıb.

Əliqismət BƏDƏLOV, 
“Xalq qəzeti”

Azərbaycan Ordusu –  
xalqımızın güvənc yeri

Prezident, Ali Baş Komandan 
cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
Silahlı Qüvvələrin maddi-texniki 
bazasının möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində atılan addımlar bu 
gün Milli Ordumuzun dünyanın ən 
qüdrətli silahlı qüvvələr sırasına da-
xil olmasına imkan yaradıb. Bu fakt 
beynəlxalq hərbi tədqiqat mərkəzləri 
tərəfindən də etiraf olunur. 

Möhtərəm Prezidentimizin 
mütəmadi olaraq cəbhə bölgələrinə, 
hərbi hissələrə səfərləri, hərbçilərlə 
görüşməsi, onların problemləri ilə 
maraqlanması, sosial müdafiəsinin 
gücləndirilməsi istiqamətində 
mühüm qərarlar qəbul etməsi və 
hərbi qulluqçularla birlikdə nahar 
etməsi əsgər və zabitlərdə böyük 
ruh yüksəkliyi yaradır. Elə bunun 
nəticəsidir ki, 2016-cı ilin Aprel 
döyüşlərində Silahlı Qüvvələrimiz 
Ermənistan ordusunu darmadağın 
etdi. Aprel döyüşlərinin ən mühüm 
nəticəsi həm də ondan ibarət oldu 
ki, Ağdərənin, Cəbrayılın, Füzulinin 
işğaldan azad olunmuş ərazilərində 
Azərbaycan bayrağı dalğalandı. 

Mətin Ordumuz iki il son-
ra 1992-ci ildən erməni silahlı 
birləşmələrinin işğalı altında olan 
Şərur rayonunun Günnüt kəndini 
və ətraf əraziləri də qəhrəmanlıqla 
azad etdi. Nəticədə, ümumilikdə 

11 min hektara yaxın 
ərazi ordumuzun 
nəzarəti altına keçdi. 
Bütün bu uğurlar isə 

Azərbaycan Ordusunun qüdrətini 
göstərir. Silahlı Qüvvələrimiz bu 
şücaəti ilə bir daha təsdiqlədi ki, 
xalqımızın güvənc yeri, qürur, 
ləyaqət rəmzidir.

Prezident, Ali Baş Komandan 
 İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyi-
nin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin 
N saylı hərbi hissəsində hərbi 
qulluqçularla görüşü zamanı da 
ordumuzun dünya miqyasında 
güclülər sırasında olduğunu bildirib. 
Aprel döyüşlərinin bizim böyük tarixi 
qələbəmiz olduğunu vurğulayan 
Ali Baş Komandan Ermənistan 
ordusunun təxribatının qarşısını 
almaq üçün Azərbaycan Ordusunun 
çox uğurlu əməliyyat keçirdiyini və 
vaxtilə işğal edilmiş ərazilərimizin 
bir hissəsinin işğalçılardan azad 
etdiyini diqqətə çatdırıb. Dövlət 
başçısı bildirib ki, minlərlə hektar 
torpaq işğalçılardan azad edilib, on 

minlərlə hektar ərazi nəzarətimizə 
keçib.

Dövlətimizin başçısının qeyd 
etdiyi kimi, Aprel döyüşləri mü-
asir tariximizdə ən uğurlu hərbi 

əməliyyatlardan biridir. Vaxtilə 
işğal edilmiş torpaqlarda bu gün 
Azərbaycan bayrağının dalğalanma-
sı hər birimizdə qürur hissi yaradır. 

Dövlətimizin başçısı deyib 
ki, sonuncu reytinqə əsasən, 
Azərbaycan Ordusu dünya miqya-
sında öz potensialına görə 52-ci 
yerdədir. Ötən il keçirilmiş iki hərbi 
parad bizim qüdrətimizi göstərdi. 
Ordumuz üçün ən müasir silahlar, 
texnikalar alınır, ordumuzun döyüş 
qabiliyyəti getdikcə artır. Aprel 
döyüşləri bunun bariz nümunəsidir. 
Ali Baş Komandan bildirib ki, 
ordumuz üçün nə lazımdırsa, biz 
onu edirik və edəcəyik. Bu qətiyyət 
xalqımızın Silahlı Qüvvələrə olan 
inamını daha da möhkəmləndirir, 
ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin 
təmin olunmasında ordunun şəxsi 
heyətinə böyük etimad yaradır.

Əliağa QURBANOV, 
Qarabağ müharibəsi veteranı, 

ehtiyatda olan hərbçi mayor

Bizim tarixi torpaqlarımız Dağlıq Qarabağ və 
ətraf bölgələrlə məhdudlaşmır. O qədər də uzaq olma-
yan tarixə, XIX əsrin statistikasına baxsaq görərik 
ki, azərbaycanlıların yaşadıqları ərazi çox böyük 
olmuşdur. İndiki Ermənistan əslində Azərbaycanın 
tarixi torpağıdır. Ona görə, gələcəkdə biz bütün tari-
xi torpaqlara qayıdacağıq. Bunu gənclər də, uşaqlar 
da bilsinlər. Biz bu amalla yaşamalıyıq, yaşayırıq, 
 yaşayacağıq.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının PrezidentiAzərbaycan torpaqlarında 

Ermənistan dövləti necə yaradıldı
(Tarixi, nəticələri və Azərbaycanın müasir baxışı)

Tarixən Azərbaycan torpaqları üzərində 
formalaşdırılmış və “böyük Ermənistan” xülyasını 
həyata keçirmək üçün tarixi saxtalaşdıran, 

mifologiya və rəvayətlərə əsaslanan “mənbələrə” 
istinad etməklə özlərini qədim xalq kimi təqdim etmək 
istəyən ermənilərin yalan üzərində qurulmuş cəhdləri 
dünyanın tarixçi alimləri, tədqiqatçıları tərəfindən 
zaman-zaman ifşa olunub.

Tarixi saxtalaşdırmaqla 
TARIX YARATMAQ OLMAZ!

Azərbaycanda 2003-cü 
ildən ordu quruculuğu 
yeni mərhələyə qədəm 

qoyub. Silahlı Qüvvələrimizin 
mətinləşməsi, formalaşması, ordu-
da hərbi vətənpərvərlik hisslərinin 
gücləndirilməsi və beynəlxalq aləmə 
inteqrasiyası istiqamətində bütün 
imkanlardan istifadə olunur. 


