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N.Paşinyanın pozuq ingiliscə 

dili topuq vura-vura söylədiyi 
“Böyük Tiqranın dövründə Cənubi 
Qafqazda və bütün dünyada 
Azərbaycan adlı ölkə olmayıb”, 
“Qafqaz Bürosu Dağlıq Qara-
bağın Azərbaycanın... yox üzr 
istəyirəm, Ermənistanın tərkib 
hissəsi olmasına qərar verdi”, 
“Qarabağ heç vaxt müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin tərkib 
hissəsi olmayıb”, “Qarabağ Sovet 
İttifaqının formalaşması prosesi 
zamanı Azərbaycana verilib”, 
“Xocalıdakı təxribat Azərbaycan 
müxalifəti tərəfindən onu (Ayaz 
Mütəllibovu – İ.H.) hakimiyyətdən 
devirmək üçün təşkil olunub”, 
“Dağlıq Qarabağda Şaumyan adlı 
rayon var idi”, “Dağlıq Qarabağ 
öz müqəddəratını təyinetmə 
hüququndan yararlanmalıdır”, 
“Böyük Tiqranın dövründə 
bizim regionda yalnız iki millət 
var idi: ermənilər və gürcülər” 
kimi yalanlar, hədyanlar, tarixi 
həqiqətlə daban-dabana zidd 
olan sərsəmləmələr Ermənistan 
rəhbərini beynəlxalq auditoriya  
qarşısında gülünc vəziyyətə saldı.

Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin ingiliscə səlis ifadə 
etdiyi dərin məntiqli, obyek-
tiv faktlara əsaslanan və tarixi 
gerçəyi ortaya qoyan inandırıcı 
mülahizələri erməni baş naziri 
tərk-silah edib zavallı vəziyyətə 
saldı. Söylədiyi yalan və böh-
tanlara görə ifşa edilən düşmən 
ölkənin baş naziri açıq-aşkar 
salonda əyləşənlərin və debatı 
dünyanın hər yerində izləyənlərin 
gülüş hədəfinə çevrildi. Ziyalı soy-
daşlarımızdan birinin qeyd etdiyi 
kimi: “Prezident İlham Əliyevin 
qarşısında Paşinyan elə miskin, 
alçalmış vəziyyətə düşmüşdü ki, 
erməni olmasaydı, adamın ona 
yazığı gələrdi”.

Çox maraqlıdır ki, Paşinyanın 
bu vəziyyətə düşməsini erməni 
siyasətçilərin, deputatların, 
jurnalistlərin, siyasi analitiklərin 
özləri də çox kəskin tənqid 
edirlər. Erməni mediasından 
götürülmüş mülahizələrə nəzər 
salaq: “Paşinyan görüşə qoltu-
ğunda kitab gəlmişdi”, “O, kiminlə 
debata girdiyini dərk etməmişdi”, 

“Paşinyan hazırlıqsız idi, o belə 
debata razılıq verməməli idi”, 
“Paşinyanın rüsvayçı hazırlıqsızlı-
ğı hətta onun tərəfdarları üçün də 
aydın oldu”, “Təəssüf ki, Paşinya-
nın sözləri təkcə Məmmədyarova 
yox, hər halda Münxen, Mosk-
va, Vaşinqton, Parisdə və digər 
yerlərdə də gülüş doğurub”, 
“Onun dil bilməməsi bir yana, 
arqumentləri də zəif idi”, “Əliyev 
öz fikirlərində Paşinyana görə 
daha dəqiq və cəsarətli idi” və s.

Prezident İlham Əliyevin 
cəsarətli çıxışı, qətiyyətli möv-
qeyi, obyektiv fakt və hadisələrin 
ifadə etdiyi həqiqətləri yerli-
yerində Paşinyanın üzünə 
çırpması, “Dağlıq Qarabağ 
Azərbaycandır” hökmünü bir 
neçə dəfə inam və qətiyyətlə 
səsləndirməsi, problemin 
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, 
beynəlxalq qanunlar və BMT-
nin 4 qətnaməsinin tələblərinə 
uyğun həll edilməsi, ermənilərin 
öz müqəddəratlarını artıq həll 
etmələri ilə bağlı mülahizələri, 
N.Paşinyanın yol verdiyi səhvləri 
dərhal düzəltməsi, problemin 
həlli yollarını dəqiq və aydın 
göstərməsi kimi məsələlər Paşin-
yanı, sanki, siyasi rinqdə nokauta 

saldı. Bütün bunlar Azərbaycan 
diplomatiyasının, İlham Əliyevin 
xarici siyasətinin Münxen uğuru-
dur. Belə uğurlar ərazi bütövlü-
yümüzün bərpası istiqamətində 
ölkəmizin diplomatik səylərinin 
kəsərini artırır.

Debat zamanı N.Paşinyan 
Dağlıq Qarabağ problemindən 
Naxçıvana da keçid etdi: “Biz 
çox böyük erməni əhalisi olan 
Naxçıvan məsələsini də bilirik. 
O, Azərbaycanın muxtar respub-
likasıdır. Hazırda orada heç bir 
erməni yoxdur”. Ermənistanın 
açıq-gizli Naxçıvan iddiasını bu 3 
yayğın və əsassız cümlədə ifadə 
edən erməni baş nazir Naxçıva-
nın Azərbaycanın ərazisi olduğu-
nu söyləməklə özü-özünü inkar 
etmiş oldu.

Tarixi faktlar təsdiq edir ki, 
Naxçıvan, həqiqətən, qədim türk 
yurdudur. Min illərdir ki, burada 
Azərbaycan türkləri yaşayır-
lar, onlar bu ərazinin aborigen 
əhalisidir. Naxçıvan ərazisində 
eramızdan əvvəl kutilər, lullubilər, 
subirlər, turukkilər, maqlar, sonra 
bulqarlar, hunlar, peçeneqlər, 
kəngərlilər, xəzərlər və baş-
qa türkdilli xalqlar yaşamışlar. 
 Onların tarixi izləri Naxçıvanın yer 

adlarında bu gün də qalır. Türklər 
bu diyarda min illərlə yaşadığı 
vaxtlarda ermənilərin Qafqazda 
izi-tozu da yox idi.

Ermənilər Cənubi Qafqaza, 
əsasən, XV əsrin ortalarından 
qəsbkarlıq üçün – bənna, dülgər, 
xidmətçi, əkinçi, pinəçi və başqa 
bu kimi sahələrdə işləmək üçün 
təkəmseyrək halda gəlmişlər. Qa-
raqoyunlu, Ağqoyunlu, Səfəvilər 
dövlətləri dövründə ermənilər 
hiylə və qılıq yolu ilə əldə etdikləri 
bəzi imtiyazlarla torpaqlar almış, 
məskunlaşmağa başlamışlar. 
Rəvanqulu xanın Şah İsma-
yıl Xətaiyə yazdığı məktubda 
ermənilərin bu ərazilərə 
gəlmələri, türklərlə ailə qurmaları 
narahat doğuracaq bir fakt kimi 
göstərilmişdir.

Bu başabəla toplumun 
Cənubi Qafqaza, eləcə də Dağlıq 
Qarabağa, İrəvana və Naxçı-
van ərazisinə kütləvi köçləri 
1804-1813, 1826-1829-cu il 
müharibələri dövründə olmuşdur. 
Rusiya İmperiyası Cənubi Qafqa-
zı işğal etmək üçün ermənilərdən 
bir vasitə kimi istifadə etmişdir. 
Xain ermənilər isə gələcəkdə bu 
ərazilərdə dövlətlərini yaratmaq 
üçün ruslara yarınmışlar. Böyük 

dövlətlər həm də istəyirdilər ki, 
müsəlman dövlətləri  arasında 
bir xristian ərazi yaradılsın. 
Ermənilərin Naxçıvan ərazisinə 
köçürülməsi də bu məqsəd üçün 
idi. Bu işi həyata keçirən isə 
milliyyətcə erməni olan polkovnik 
Lazerev olmuşdur. 1828–1830-
cu illərdə İrandan 40 mindən 
çox, Türkiyədən isə 84 min 
erməni köçürülmüş və Naxçıvan 
ərazilərində yerləşdirilmişdir. Bu 
köçürmənin ideya rəhbəri olmuş 
A.Qriboyedov ermənilərin iç 
üzünü gördükdən sonra həmin 
siyasətin əleyhinə olmuşdur. 
İrandakı Rusiya səfiri kimi o, 
ermənilərin Rusiya ərazilərinə 
köçürülməsinə yol verməmək 
üçün çar I Nikolaya müraciət 
etmişdir. 

Naxçıvan bölgəsinə 
ermənilərin köçürülməsi İ.Şopen 
və V.Qriqoryevin tədqiqatlarında 
öz əksini tapmışdır. Şopenin 
məlumatlarından aydın olur ki, 
İrandan Naxçıvana 2 min 137 ailə 
(10 min 652 nəfər), Türkiyədən 
isə 414 ailə (2 min 70 nəfər), 
Ordubad dairəsinə isə 250 ailə 
(1340 nəfər) köçürülmüşdür. 
Bütövlükdə, Naxçıvan bölgəsinə 
2 min 551 ailə köçürülmüşdü. 
Ermənilərin Şimali Azərbaycana, 
eləcə də Naxçıvan ərazisinə 
köçürülməsini rus rəssamı 
Maşkov rəsm əsərində də təsvir 
etmişdir.

1918-ci ildə qədim Azərbaycan 
torpaqlarında – İrəvan xanlı-
ğının torpaqlarında yaradılan 
Ermənistan (Ararat) Respublika-
sının sahəsi 9 min kvadratkilo-
metr idi. Sonradan Azərbaycan 
torpaqları hesabına Ermənistan 
ərazisini genişləndirərək 29,7 min 
kvadratkilometrə çatdırmışdır.

Dövlətlərini yaratmağa 
nail olan ermənilər həm bu 
ərazilərdəki azərbaycanlıları, həm 
də Şərur, Naxçıvan, Ordubad, 
Zəngəzurdakı azərbaycanlıları 
soyqırıma məruz qoymuşlar, 
yerli əhalini qovmağa, öldürməyə 
çalışmışlar. Belə olan halda 
Naxçıvanda aborigen olan 
azərbaycanlıların sayı azalmağa 
başlamışdır. Belə bir faktı qeyd 
edə bilərik ki, 1918–1919-cu 
illərdə Naxçıvanın 142 min yerli 
əhalisindən 38 faizi ya öldürül-
müş, ya da qaçqına çevrilmişdir. 
Böyük dövlətlərdən maddi və 
hərbi yardım alan ermənilər, 
nəyin bahasına olsa da, Naxçıva-
nı özlərinə tabe etmək istəmişlər. 
Lakin yerli özünümüdafiə 
dəstələrinin inadlı mübarizəsi 
nəticəsində erməni quldur banda-
ları burada qərar tuta bilməmişlər. 
Bax N.Paşinyanı narahat edən 
də indi burada erməni əhalisinin 
olmamasıdır.

Ümumiyyətlə, erməni 
millətçi-separatçı ideologiyası-
nın əsas təbliğatı Naxçıvanın 
Ermənistanın tarixi bölgələrindən 
biri olması barədə yalana tarixi 
don geydirmək istiqamətində 
aparılır. Həm də qeyd olunur 
ki, Ermənistan Respublikası 
yarananda, guya, Naxçıvan 
onun tərkibində olub. Lakin 
Naxçıvan ərazisi tarixin heç 
bir mərhələsində Ermənistanın 
tərkibində olmayıb. Bir sıra 
faktlar bunu rədd edir. Çünki bu 
ərazilərdə Ermənistan dövləti 
olmayıb. Ermənistanın ilk baş 
naziri O.Kaçaznuni 1923-cü ildə 
etiraf etmişdir ki, “Biz zor gücünə 
də olsa Şərur və Naxçıvanda 
hakimiyyətimizi qura bilmədik, 
qoşun yeritdik, kəndləri yandırdıq, 

əhali ilə qanlı qırğınlar törətdik, 
lakin qalib gələ bilmədik, məğlub 
olduq və geri qayıtdıq”. İkinci 
bir fakt isə odur ki, Ermənistan 
Respublikası 1920-ci il dekabrın 
28-də Naxçıvanın müstəqilliyini 
tanıyıb və bununla əlaqədar 
bəyanat da verib. 

1918-1920-ci illər 
mübarizəsində erməni millətçiləri 
bir neçə dəfə Azərbaycan tərəfinə 
bildirmişdi ki, əgər Azərbaycan 
Naxçıvan və Şəruru bizə verərsə, 
biz Zəngəzur və Qarabağ iddia-
larından əl çəkərik. Ermənilərin 
Zəngəzuru işğal etmələri Nax-
çıvanı ələ keçirmək yolunda 
ilk mərhələ idi. Onların əsas 
məqsədi Naxçıvanı tutmaq idi. 
1921-ci ilin yanvarında Nax-
çıvanda keçirilən ümumxalq 
səsverməsi (əhalinin 90 faizindən 
çoxu Naxçıvanın Azərbaycanın 
tərkibində qalmasına səs ver-
mişdi) və Moskva müqaviləsi 
ermənilərin arzularını gözündə 
qoydu. Artıq 100 ildir ki, ermənilər 
Naxçıvan xəyalları ilə yaşayır və 
qeyd olunan müqavilənin ləğv 
olunmasına çalışırlar. Əbəs yerə. 
Xülya və xəyallar erməni arzuları-
nı reallaşdıra bilməz.

Beləliklə, Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq 
Qarabağ münaqişəsinin həlli 
yolunda sərgilədiyi qətiyyətli 
mövqe, inamlı diplomatik gedişlər, 
beynəlxalq arenada Ermənistanın 
işğalçılıq siyasətinə endirdiyi ağır 
zərbələr bir daha göstərir ki, güclü 
və qüdrətli Azərbaycan dövləti 
pozulmuş ərazi bütövlüyünü 
tezliklə bərpa edəcək. 

İsmayıl HACIYEV, 
AMEA Naxçıvan Bölməsinin 

sədri, akademik

Münxen Təhlükəsizlik Konfransında Paşinyanın 
tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləri bu dəfə də baş tutmadı

Məlumdur ki, maddi və 
mənəvi mədəniyyət nümunələri, 
toponimlər, eləcə də onların tarixi 
xronologiyası həmin ərazidə ya-
şayan xalqlar haqqında məlumat 
verir. Tarix yazılı mənbələrdə 
məqsədyönlü şəkildə saxtalaş-
dırıla bilər. Lakin yerin altında 
əsrlərlə qorunub saxlanmış tarix, 
eləcə də toponimlər saxtalaşdırıla 
bilməz. Erməni separatçılarının 
uydurma iddialarını təkzib edən 
yüzlərlə arxiv sənədləri və tədqiqat 
işləri var. Sözsüz ki, Ermənistan 
öz siyasi maraqlarından çıxış 
edərək minlərlə insanın müharibə 
nəticəsində öldürülməsinə, öz 
doğma yurdlarından didərgin 
düşmələrinə və digər faktlara 
məhəl qoymur. 

Odur ki, Münxen görüşündə 
dövlətimizin başçısının Paşinya-
na məntiqli və faktlara əsaslanan 
cavabı ilə əlaqədar bir neçə 
məsələyə diqqət yetirmək istərdik. 
Prezident İlham Əliyevin Paşinya-
nın Dağlıq Qarabağın mərkəzinin 
Stepan Şaumyanın adı ilə adlan-
ması haqqında məntiqsiz iddiasına 
cavabında Şaumyanın bolşevik 
olduğunu və sovet hakimiyyəti 
illərində bu ərazinin onun adı ilə 
adlandırılmasını bildirərək demiş-
dir: “Bugünkü Dağlıq Qarabağın 
qondarma paytaxtının adı onun adı 
ilə adlandırılıb. Sual olunur, əgər 
Dağlıq Qarabağ qədim Ermənistan 
ərazisi idisə, niyə paytaxtın adı 
qədim erməni adı ilə adlandı-
rılmayıb. Çünki, paytaxtın adı 
Xankəndidir, yəni, xanın kəndi... 
Stepanakert – çünki, Şaumya-
nın adı Stepan idi... Stepanakert 
bolşevikin adı ilə adlandırılıb. Bu 
bir daha onu sübut edir ki, həmin 
ərazilərdə heç bir tarixi erməni 
irsi yoxdur. Bu tarixi məsələ 
münaqişənin necə həll olunmalı 
olduğunu başa düşmək üçün çox 
mühümdür”. 

Möhtərəm Prezidentimizin də 
qeyd etdiyi kimi, yer adları həmin 
ərazilərin tarixini araşdırmaq üçün 
vacib mənbədir. Bu, eləcə də mü-
asir Ermənistan ərazisindəki tarixi 
yer adlarına da şamil edilməlidir. 
Bunlardan bir neçəsi haqqında 
araşdırmaları diqqətinizə çatdır-
maq istərdik.

İndiki Yerevan şəhərinin toponi-
minin qədim və ya müasir erməni 
dili ilə heç bir əlaqəsi olmadığı 
məlumdur. Bu fakt ermənilərin 
buranın qədim sakinləri olmadığını 
sübut edir. Belə ki, qədim Urartu 
tarixinə şərik çıxmağa çalışan 
erməni tarixçiləri əsassız olaraq 
İrəvan şəhərinin adının e.ə.VIII 
yüzillikdə Urartu çarı I Argiştinin 
(e.ə.786-764) dövründə salınmış 
Erebuni və yaxud İrpuni qalasının 
adı ilə bağlamağa çalışırlar. Erməni 
tarixçisi Yervand Şahəziz 1931-ci 
ildə İrəvanda çap etdirdiyi “Qədim 
İrəvan” kitabında İrəvan toponi-
mi ilə bağlı yazır: “İrəvan adının 
ermənicə “yereval” (görünmək 
–  red.) və ya “yerevan qall” (aşkar 
olmaq, irəli gəlmək) sözləri ilə heç 
bir əlaqəsi yoxdur.”

Şəhərin adı ilə bağlı elmi ba-
xımdan qəbul ediləcək, həqiqətə 
uyğun yeganə şərh Moskva 
Arxeoloji Cəmiyyətinin üzvü 
M.Nikolskinin verdiyi şərhdir. Belə 
ki, 1893-cü ildə o, cəmiyyətin tapşı-
rığı ilə burada səyahətdə olmuş, 
o vaxta qədər tapılmış mixi xətli ya-
zıları tədqiq etmişdir. M.Nikolskinin 
izahına görə İrəvan adı Yeriaini 
(Eriaini) ölkəsinin adından irəli 
gəlir. Onun da mərkəzi və ya baş 
şəhəri İrəvan olmuşdur. Bu Yeri-
aini ölkəsinin adı isə Urartu çarı I 
Rusa tərəfindən Göyçə (Sevan) 
gölü ətrafında zəbt etdiyi 23 ölkə 
sırasında olan, gölün sahilində 
yerləşən “Kolan-qıran” (Otsaberd) 
adlanan kəndin yanında tapıl-

mış yazıda həkk olunmuşdur” 
(bax: G.Nəcəfli. İrəvan xanlığının 
paytaxtı – İrəvan şəhəri. Bakı, 
2017). Mahmud Kaşğariyə isti-
nad etsək: “İr (Yer)” qədim türk 
sözü olub “yerin Günəşə baxan 
üzü”nə deyilirdi (Mahmud Kaşğa-
ri. Divanü lüğatittürk. c. IV. Bakı, 
2006). Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, 
İrəvan toponimi türk dillərindəki “ir” 
–“dağın gündüşən tərəfi” və farsca 
“van” – “yer” sözlərindən ibarətdir. 
İrəvan toponiminin qədim türk 
teonimlərindən (ilahi adlar) törənən 
etnik adlar sırasına daxil edilməsi 
və onun qədim türklərin “İr” (“yer”) 
Tanrısı ilə eyniləşdirilməsi fikri 
daha düzgündür (bax: İrəvan xan-
lığı. Rusiya işğalı və ermənilərin 
Şimali Azərbaycan torpaqlarına 
köçürülməsi. Bakı, 2009).

İndiki Ermənistan ərazisində 
azərbaycanlıların yerli xalq oldu-
ğunu orada olan toponimlər də 
sübut edir. İrəvan xanlığının etnik 
tərkibinin türk  tayfaları olduğunu 
İrəvan xanlığının ərazisindəki 
toponimlərdən, görkəmli etnoqraf- 
tarixçi Qiyasəddin Qeybullaye-
vin tədqiqatlarından, eləcə də, 
İ.Şopenin əsərlərində də görmək 
olar: Qaraqoyunlu (Gərnibasar 
mahalı), Türkmənli, Qarxun 
(Sərdarabad mahalı), Muğan-
lı (Şərur mahalı), Aralıx Kolanı 
(Karpibasar mahalı), Kolanı qırılan 
(Göyçə mahalı), Əmirli (Abaran 
mahalı) və s. tarixi mənbələr İrəvan 
xanlığının ərazisində Kolanı, Mu-
ğanlı, Bayat, Qaraqoyunlu, Ayrım 

və s. türk tayfalarının yaşadıqlarını 
sübut edir.

Qiyasəddin Qeybullayev 
“Qədim türklər və Ermənistan” adlı 
kitabında yazır: “İrəvan xanlı-
ğında 522 kənd vardı. Nəzərə 
alınmalıdır ki, bu kəndlərin siya-
hısı İrəvan xanlığının Rusiyaya 
birləşdirilməsindən əvvələ aiddir. 
Oxucu bu kəndlərin adlarına 
diqqət yetirsə, görər ki, adların 
hamısı türkcədir və şübhəsiz, 
əhalisi də azərbaycanlı idi. (bax: 
Qədim türklər və Ermənistan. B. : 
Azərnəşr, 1992).

1828-1830-cu illərdə 
ermənilərin İrandan və Türkiyədən 
gətirilməsi səbəbindən çox sayda 
azərbaycanlı kəndləri boşaldılmış-
dır. Bunlardan bəzilərinin adlarını 
diqqətinizə çatdırmaq istərdik: 
Qırxbulaq mahalında – Güllücə, 
Qara-Ceyran, Tacirabad, Bozaklı, 
Qaraqaya, Damcılı, Quli, Qız-Qala, 
Tez-Xarab, Babacur, Damagirməz, 
Dəlləkli, Kankan, Gög-Kilsə, Yaycı 
və s.; Zəngibasar mahalında – 
Həsənağa, Qaracalar, Ozanlar, 
Cəfərabad və s.; Qarnibasar 
mahalında – Məsimli, Kulahsız, 
Zöhrablı, Qurd kəndi, Şəfiabad, 
Qaqavus, Şəhriyar, Kərpicli, Abdul-
lar, Xurbaqala-Sufla, Artuz, Yappa, 
Əli- Mərdan, Əli-Qaraqi, Əlicə, 
Qədirli, Adatli, Taraş-Göy, Əli-Qızıl, 
Bulaq başı, Tərəkəmələr və s.; 
Vedibasar mahalında – Reyhanlı, 
Şirazlı, Qaralar, Saray, Çat-Karan, 
Qarabağlar-Sufla, Qarabağlar-Uli-
ya, Tallasavan, Şahablı, Zəncirli, 

Qızılverən, Zəmmi, Qazançi, 
Xosrov və s.; Şərur və Sürməli ma-
hallarında – Qalacik, Fərhad arxı, 
Boşa qışlağı, Taşarx-ulya, Örtülü 
Məzrə, Şaban Məzrə, Qorçi-Bayat 
Mərzə, Yovşan- Məzrə, Dəngə-
kənd (Dəmirçi qışlaq), Vəlican, 
Tallasavan, Çiraqlı, Sarı-Hasar və 
s.; – Dərəkənd-Parçenis maha-
lında – Qaraqoyunlu, Sürməli, 
Aşağı-Hüseyn, Qarabulaq, Qara-
qala, Çaldaq, Qazı-Qaralı; Saadlı 
mahalında – Ağa-Kiçik, Məzarciq, 
Pirtikan, Qara-qala, Çax-çaxlı, Çal-
təpə, Mustuklu, Güruh, Parakənd, 
Taşqala, Baburlu, Sadıqlı, Zərincə, 
Aşıq Dəmirçili, Sabunçular, Kiçik-
Yataq, Ka Bəhlukəndi, Çök-Arçın; 
Sardarabad mahalında – Cəfərxan 
rəncbəri, Teymurxankəndi 
(Dövlətabad), Qatırabad (Abdula-
bad) və s.; Kərbibasar mahalında: 
Ağ-Dəmir, Qara-Qışlaq, İnəkli, 
Çobanya, Arpa-Havasıx, Qaçabaq, 
İlançalan və s.; Aparan mahalın-
da – Qotur, Tez-Xarab, Şabanlı, 
Qoç-bulaq, Hin- Qəzənfər, Qara-
bulaq, Hamamlı, Qurd-Əli, Yancik, 
Günbəz, Bibitaq və s.; Göyçə 
mahalında – Buğda təpə, Üçtəpə, 
Kərimkəndi, Altuntaxt-Ulya, Altun-
taxt-Sufla, Ayrıca, Abaş, Axsaq-
Tavus, Karvansaray, Qızılkilsə, 
Büyükağa, Satan-Axnac, Karvan-
saray, Əyricə və sair və ilaxır. 

Bütün bu toponimlər götərir ki, 
indiki Ermənistan ərazisinin qədim 
sakinləri, sözsüz ki, haylar ola 
bilməzdilər. Müasir Ermənistandakı 
arxitektura abidələrinin müsəlman 
üslubunda olması da bu ərazilərdə 
tarixən azərbaycanlıların yaşadı-
ğına sübutdur. Məsələn, İrəvanda, 
Sərdarabadda, Gümrüdə və 
Talındakı qalalar, İrəvan xanının 
sarayı, karvansaraylar, Şəhər, 
Zal-xan, Şeyxül-İslam, Mehdi 
bəy, Hacı Bəyim, Təpəbaşı, Hacı 
Əli, Hacı Fətəli, Həsənəli, Kərim 
bəy hamamları azərbaycanlıların 
həmin ərazilərdə tarixən yarat-
dıqları mədəniyyətin, milli-mənəvi 
dəyərlərin izləridir. 

Şəhla NURUZADƏ, 
Bakı Slavyan Universiteti 
beynəlxalq münasibətlər 

kafedrasının dosenti, tarix üzrə 
fəlsəfə doktoru

Prezident İlham Əliyev Ermənistanın işğalçı dövlət 
olduğunu bu ölkənin baş nazirinə sübut etdi 

Bir həftədən artıqdır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə 
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Münxen Təhlükəsizlik 
 Konfransındakı debatı geniş müzakirə olunur. Bundan əvvəl Ermənistan 
prezidentləri, baş nazirləri belə açıq diskussiyaya girməyə cəsarət 
etmirdilər və ona görə də debatlar baş tutmurdu. Fevralın 15-də Nikol 
Paşinyan özündə belə “cəsarət” tapdı və biabırçı vəziyyətə düşdü. Həmin 
debatda N.Paşinyanın gətirdiyi arqumentlərin çoxu yalan üzərində qu-
rulmuşdu, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl 
mahiyyətini, tarixi obyektivliyi əks etdirmirdi. 

Münxendə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın 
baş naziri Paşinyan arasında keçirilən debatda növbəti dəfə erməni 
rəhbərinin tarixi faktları saxtalaşdırması və böhtan xarakterli çıxış-
ları ictimaiyyətin diqqətindən yayınmadı. Eyni zamanda, Prezident 
İlham Əliyevin tarixi faktlara, sağlam məntiqə əsaslanan diplomatik 
çıxışı Azərbaycanda və digər ölkələrdə, əsasən də Türkiyədə böyük 
qürurla qarşılandı. Erməni tarixçiləri və siyasətçiləri uydurma “böyük 
Ermənistan” haqqında danışanda nəzərdən qaçırmamalıdırlar ki, ta-
rixi faktları nə qədər saxtalaşdırsalar da, həmin ərazilərdəki maddi və 
mənəvi mədəniyyət abidələrini nə qədər dağıntılara məruz qoysalar da, 
Ermənistan ərazisində və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki 
toponimlərin, eləcə də maddi mədəniyyət nümunələrinin – məscidlərin, 

alban kilsələrinin, qəbir abidələrinin çoxluğu bu ərazilərdə tarixən ermənilərin yaşamadıqlarını 
sübut edir. Bütün bunları nəzərə alaraq erməni separatçıları işğal etdikləri ərazilərdə, eləcə də 
Ermənistandan azərbaycanlıların öz doğma ata-baba yurdlarından qovulmasından sonra, ilk 
növbədə, bu abidələrin dağıdılması və yer adlarının dəyişdirilməsi ilə məşğul oldular. 

2020-ci ilin İtaliyada 
“Azərbaycan mədəniyyəti 

ili” elan edilməsi xalqımıza 
göstərilən böyük etimaddır

İtaliya  Prezidenti 
Sercio Mattarella 
Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevlə birlikdə 
mətbuat üçün bəyanat 
verərkən dedi ki, 2020-ci 
il İtaliyada “Azərbaycan 
mədəniyyəti ili” elan 
olunub: “Bu, bizim 
əlaqələrimizi, dostluğu-
muzu, əməkdaşlığımızı 
artırmağa kömək edəcək 
və iki ölkə arasında 
münasibətləri daha da 
intensivləşdirəcək”.

Bundan başqa, fevralın 20-də Romadakı Kuiri-
nale Sarayında “2020-ci il – İtaliyada Azərbaycan 
mədəniyyəti ili”nin açılışı münasibətilə konsert proqramı 
təqdim olunması da olduqca fəxr etməli fakt idi. Bildi-
rilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva, İtaliya Res-
publikasının Prezidenti Sercio Mattarella və qızı Laura 
Mattarella konsert proqramını dinləyiblər.

Xüsusilə vurğulanmalı məqamlardan biri də o 
idi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva fevralın 21-
də Romada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi üçün 
nəzərdə tutulan bina ilə tanış oldular. Bina ilə tanış-
lıq zamanı dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, 
burada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin, həmçinin 
səfirliyimizin fəaliyyəti üçün hərtərəfli şəraitin yaradıl-
ması nəzərdə tutulur. Qeyd olunan ünvanda yüksək 
səviyyədə təmir-bərpa işlərinin aparılması planlaşdırılır.

Fikrimizcə, bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin və 
Prezident İlham Əliyevin Avropada böyük nüfuza və 
ehtirama layiq görülməsinin təcəssümüdür. 

Nərgiz QULAMOVA, 
Bakı Musiqi Akademiyasının müəllimi,  

musiqişünas

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyevin 
Avropanın və dünyanın ən 

güclü dövlətlərindən olan İtaliya 
Respublikasına dövlət səfərinin böyük 
uğurla başa çatması hər bir azərbaycanlı 
kimi məni də məmnun etdi. Ancaq bir 
musiqişünas alim kimi, məni daha çox 
məmnun edən məsələ 2020-ci ilin dost 
ölkədə “Azərbaycan mədəniyyəti ili” 
elan edilməsi xəbəri oldu. 
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