
Erməniləri cin atına mindirən o idi 
ki, bürünc şamdan üzərində Alban 
əlifbasının Bərdə xətti ilə “Tanqri” 
sözü aydın oxunurdu. 

Danos danos dalınca yazıldı, 
su-elektrik stansiyasının tikintisi 
sürətləndirildi. Erkən xristianlıq dövrü-
nün mədəniyyət abidələri Kür çayının 
suları altına qərq oldu. 

Mingəçevir abidələrini sular al-
tında qoyan qonşularımızın hikkələri 
soyumuşdu. Onlar təzəcə “toqquş” 
deyib, cin eşşəyindən düşmüşdülər 
ki, arxeoloq Məmmədəli Hüseynov 
Azıx mağarasının səkkizinci qatın-
dan ilk insan tipinin çənə sümüyünü 
tapıb, elmi ictimaiyyətin müzakirəsinə 
təqdim etdi.

Qırmızı Bazardan İrəvan çuxuruna 
qədər aləm bir-birinə dəydi. Bu tapıntı 
Aşxalusun göbəyindən çıxanların 
beyinlərini 9,9 bal zəlzələ kimi titrətdi. 
Hansı müdirin kabinetinə girirdin, stol-
ların üstündə qalaq-qalaq kitab görür-
dün. Ermənilər məmə deyəndən pəpə 
yeyənə qədər dilçi olmuşdular. Elliklə 
Azıx adının anlamını axtarırdılar.

Uzun çapalardan sonra dizaxlı bir 
qoca müəllim sanskrit dilində zoğ, ya-
şıl budaq anlamında “a-zox” sözünü 
tapdı. Ancaq məna uyğun gəlmirdi, 
zoğ hara, daş-qaya hara?

Azərbaycan ictimai düşüncəsində 
ümumiləşməkdə olan bir fikrə 
görə Azıx mağarası ayı mağa-
rası deməkdir. Düzdür, azıq türk 
dillərində ayının altı-yeddi adından 
biridir (MK II. 1940.s.32; Радлов т.2, 
ч.1, 1893.s.129), ancaq mağaranın 
adı birbaşa ayı sözü ilə deyil, Azıx 
kəndinin adı ilə bağlıdır.

Totemi ayı olduğuna görə qırğızla-
rın bir qəbiləsi özünü Azıq adlandırırdı 
(Шаниязов 1974.s.129; Бартолд 
1965.s.533,536). Hələ eradan əvvəl 
I minillikdə Azıq, Azuq, Ayu, Ayup 
adlı türk etnosları Kaşğardan Misirə 
qədər dünyanın neçə-neçə ölkələrinə 
yayılmışdılar. Azıx alpları yunanlar-
dan qabaq Nil vadisini tutmuş, Misirlə 
Fələstin arasında Azux şəhərini 
salmışdılar. Yunan tarixçiləri Azux 
şəhərini Azoxis adlandırırdılar. Həmin 
şəhər Ptolomey dövrünə – e.ə. III 
əsrə qədər qalırdı (Иосиф Флавий 
1991.s.413).

Bizim əcdadlarımız qədim Misir və 
Ön Asiya mədəniyyətlərinin yaradı-
cılarıdır. Ermənilər deyirlər ki, siz Ana-
doluya XI əsrdə gəlmişsiniz. 

Azıx alpları romalılarla vuruşa-vu-
ruşa Yerusəlimdən Qafqaz dağlarının 
ətəklərinə çəkildilər. Eranın 87-103-cü 
illərində çoxtayfalı İveriyanın ha-
kim nəsli oldular. IV-V əsr xristian 
salnamələrində onların adı Azuk və 
Arzuk formalarında yazıya alınmışdır. 

L.M.Meliksetbekov yazır:  I Pars-
man övladlarından çar Arzukun əsl 
adı Azuk olmuşdur (Меликсетбеков 
1938.s.29).

Azıx nəslinin bir hissəsi xristianlıq-
dan sonra erməniləşmiş, bir hissəsi 
gürcüləşmişdir. Erməniləşmiş Azıx 
nəslindən filosof və tarixçi Asoxik 
çıxmışdır. Erməni mətnşünasları Aso-

xikin türk mənşəyi barədə sussalar 
da, onun VII əsrdə yaşadığını, dövrü-
nün tanınmış siması olduğunu təsdiq 
edirlər (Абегян 1975.s.139-140). 

Bizim üçün xüsusilə, maraqlı-
dır ki, “Divanü-luğatit-türk” əsərinin 
yazarı Mahmud Kaşğari Kaşğar 
yaxınlığındakı Azıx şəhərində anadan 
olmuşdur. Həmin şəhər islamiyyətdən 
öncə totemi ayı olan bir türk nəsli 
tərəfindən salınmışdır.

Ayılara totemik münasibət nə ilə 
bağlıdır? Dünyanın bir çox qədim 
xalqları kimi, türklər də həm ayını 
sevir, həm də ondan qorxurdular. Ona 
görə qorxurdular ki, ayılar mağarada 
yaşayırdı. Onları öldürmədən mağa-
ralarda məskunlaşmaq olmurdu. Ona 
görə sevirdilər ki, ayı onların azuqəsi 
idi. Qış düşəndə meşədəki yabanı 
meyvələr yox olur, insanlar mağa-
ralarda qış yuxusuna gedən ayıları tu-
tub ətini yeyirdilər. Ayı ibtidai insanlar 
üçün soyuducuların buzxanasında 
saxlanan ət idi. 

Mahmud Kaşğarinin və V.V. 
Radlovun lüğətində “azuq” sözü iki 
mənada verilmişdir: ayı və azuqə 
(MK I. 1939.s.32; Радлов т.1, 
ч.1 1914.s.489). Bundan əlavə, 
Fəzlullah Rəşidəddinin qələmə aldığı 
“Oğuznamə”də Azuk bolsun mərasim 
adı var. İrkıl Xoca Gün xanın oğlanla-
rının onqonunu müəyyən edir. Həmin 
mərasim Azuk bolsun, yəni var-dövlət 
qazansın (Rəşidəddin Fəzullah 
1992.s.39) adlanır.

Rusiyanın Qafqazşünas 
tədqiqatçıları XIX əsrin sonların-
da Qarabağda etnoqrafik bilgilər 
toplayarkən görmüşdülər ki, Azıx 
kəndinin əhalisi özünü həm də Azux 
adlandırır. Onların mifik təxəyülünə 
görə ayı dəyirmançı imiş. İnsanların 
çörəyə hörmətsizliyini görüb azıxmış, 
yəni heyvana dönüb meşəyə qaçmış-
dır (Сегал 1902. s. 272).

Buna uyğun olaraq, Azərbaycan 
dilində azıxmış sözü vardır. Ev 
heyvanları aylarla çöldə qalıb 
vəhşiləşəndə deyirik heyvan azıxıb. 
“Əmrah” dastanında belə bir epizod 
var. Xidmətçi qız həyətə çıxanda görür 
ki, üz-gözünü tük basmış, cındırından 
cin ürkən bir qoca kişi bağdakı almala-
rı yeyir. Qorxaraq evə qayıdıb deyir:

Xanım, bağa bir azıxmış giribdi,
Yeyib qurtarıbdı yar almasını.
Ermənilərin iddialarına görə, 

türklər Ön Asiyaya XI əsrdə gəliblər. 
Onlar Qazaxıstanın keçmiş prezidenti 
Nursultan Nazarbayevdən 3 milyon 
dollar pul alıb, XI əsrdən sonra-
kı sənədləri Almatıya göndərdilər. 
Əslən Azov urumlarından olan 
A.N.Qarkavetsə 3 kitab yazdırdılar. 
Həmin kitablarda xristian qıpçaq-
ların erməni qıpçaqlar kimi təqdim 
edilməsinə nail oldular (Гаркавец 

1979.s.100; Гаркавец 1987.s.225; 
Гаркавец 1988.s.3-176). IV-VII 
əsrlərdə yazılan kilsə salnamələrini 
isə qazaxlara göstərmədilər. 

Əgər II əsrdə yaşamış Ptolomey 
yazırsa, Azov dənizinin sahilində 
Yazıq adlı etnos yaşayır (Волкова 
1973.s.102), azıxların şimali və 
cənubi Qafqazda varlığını hansı 
əsasla XI əsrə çəkirlər?

İberiyada 87–103-cü illər ara-
sında çar Azuq hakim olubsa 
(Меликсетбеков 1938.s.29), qıpçaq-
ları hansı niyyətlə Qazaxıstana, Qırğı-
zıstana qovurlar?

Yalnız qıpçaqlar yox, oğuzlar, 
peçeneqlər, berendeylər Qafqazın və 
Ön Asiyanın qədim mədəniyyətinin 
yaradıcılarıdır. Bu barədə e.ə. 
II minilliyə aid Misir papirus 
mətnlərində, e.ə. IX əsrə aid Assuri-
ya kitabələrində, e.ə. VIII əsrdə aid 
Urartu mixiyazılı mətnlərində qiymətli 
bilgilər vardır. Urartu kahinləri 
Ayı etnosunun tanrısına 1 dana 
qurban kəsərdilər (Пиотровский 
1944.s.273).

Assuriya hökmdarı III Tiqlatpala-
sarın kitabəsində deyilir ki, haradasa 
Suriya ilə Türkiyə arasında Ayup adlı 
ölkə var. Bir Urartu qaya yazısın-
da isə qeyd olunur ki, Ayup Urartu 
tayfa ittifaqına daxil olan etnoslardan 
biridir. Ayin zamanı Ayup etnosunun 
tanrısına bir dana qurban kəsərdilər. 
Azıx, Ayup, Ayı etnoslarının mənşəyi 
barədə sussa da, bu məlumatları 
Qapançı soyadlı erməni Qraçik etiraf 
edir (Капанцян 1985.s.46). Qədim 
slavyan salnamələrində isə göstərilir 

ki, Ayepa peçenq və ya berendey 
tayfalarından biridir. Ayepa ayı eba, 
yəni ayı oba deməkdir. Xitayların, 
başqurdların, qırğızların Ayu, Ayuçi 
adlı oymaqları var idi (Шаниязов 
1974.s.135).

Bir sıra türk dillərində, o cümlədən 
Kumık dilində ayıya ayup deyilir 
(Список описание местностей 
и племен Кавказа т.XVII, Ч.3, 
1893.s.20). Totemi ayup, yəni ayı 
olan etnosun yurd yerləri Ayıp, Ayıplı 
formalarında xəritəmizə daxil edilmiş-

dir. İndi kiməsə Aşağı Ayıplı, kiməsə 
Çaxırlı kəndinin adı xoş gəlmir. Çakır 
qartalın bir növünün adıdır. Onun 
çaxıra heç bir aidiyyəti yoxdur.

Yerlərdən gələn təqdimatlar 
əsasında Milli Məclisdə şəhər, kənd 
adları dəyişdirilir. Deputatlarımız 
özləri də bilmədən tarixi toponimiya-
mızın qiymətli nümunələrini xəritədən 
silirlər. Azıx mağarasından başqa, La-
çında Azıx qəbiristanlığı var idi. Çox 
ehtimal ki, həmin məzarlıqda xristi-
anlaşmamış, yayda yaylağa, qışda 
qışlağa köçən tərəkəmə Azıx alpları 
dəfn olunmuşdur. Həmin məzarlığı 
tapmaq, arxeoloji qazıntılar aparmaq, 
salamat qalan epitafiya mətnlərini 
oxumaq lazımdır. 

Kiməsə Ayı, kiməsə Ayıbasanlı 
kəndinin adı xoş gəlmirsə, onları 
dəyişmək lazım deyil. Henrix Qrets 
“Yevreylərin tarixi” kitabında ya-
zır ki, Avraam Kənan əsgərləri ilə 
döyüşdən çəkinərək onların torpaq-
larından cənub-şərq, Ayi və bet-El 
vilayətlərinin arasına köçdü (Генрих 
Грець II. 1907.s.144).

Bibliyadakı Avraam müqəddəs 
Quranımızdakı İbrahim peyğəmbərdir. 
Nəzərə alsaq ki, İbrahim 
əleyhissəlam e.ə. 1775-ci ildə vəfat 
etmiş və Şumerin Ur şəhərində 
dəfn olunmuşdur (Библейская 
Энциклопедия т.1, 1891.s.14; Эрнст 
ренан т.1, 2750.s.78). Deməli, ayı, 
ayup, azıx etnonimlərinin, azı, 4 min 
illik tarixi vardır. 

İlhami CƏFƏRSOY,  
filologiya elmləri doktoru

Kaşğarda Azıx şəhəri

Azərbaycanın arxeoloqları qazıntılara başlayana qədər 
erməniləri nə Azıx kəndi maraqlandırırdı, nə Azıx 
mağarası. Onlar hələ Məmmədəli Hüseynovun adını 

eşitməmişdilər, Mingəçevirdən tapılan yazılı şamdana görə 
arxeoloq Vahidovun kölgəsini qılınclayırdılar.

Pandemiya dövründə ibadətlər evlərdə – 
ailə daxilində həyata keçiriləcək

Qeyd edək ki, Azərbaycan  
 COVID – 19 - a qarşı vaksin alan ilk 
ölkələrdən biri olub və yanvarın 18 - dən 
koronavirusa qarşı vaksinasiyaya başla-
nılıb. Son məlumatlara görə, indiyədək 
ölkəmizdə 1 milyon 200 minə yaxın insa-
na vaksin vurulub. Peyvəndləmə prosesi 
ölkəmizdə sürətlə gedir. Dövlət tərəfindən 
yaradılan bu imkanları nəzərə alaraq, 
bütün ölkə əhalisi vaksinasiya prosesində 
fəal iştirak etməlidir. Bildiyimiz kimi, ha-
zırda 40 yaşından yuxarı vətəndaşlarımız 
peyvənd olunur. Vaksinasiya və korona-
virusla digər mübarizə üsullarında hər 
bir vətəndaşın mövqeyi təkcə özünü fərd 
olaraq qorumaq kimi anlaşılmalı deyil. 
Çünki hər bir fərd cəmiyyətin bir üzvü 
olaraq məsuliyyəti ilə bu işdə öz töhfəsini 
verməlidir.

Koronavirusla mübarizədə komp-
leks yanaşma davam etdirilir. Bu günə 
kimi, COVID–19-la bağlı tibb dünya-
sını düşündürən bəzi suallar hələ də 
öyrənilməmiş qalır. Buna görə peyvənd 
olunan şəxslərin digər tibbi tövsiyələrdən, 
tələb və qadağalardan imtina etməsi 
yolverilməzdir. Son dövrlər sosial 
şəbəkələrdə bəzi şəxslərin açıq hava-
da maska taxmağa ehtiyac olmadığı ilə 
bağlı fikirləri sərgilənir. Bu da cəmiyyətdə 
hər kəs tərəfindən eyni cür qarşılan-

mır. Bəziləri bu fikirlərə etiraz etsələr 
də, başqaları razılaşır, hətta kafelərin 
açıq olduğu, orada insanların oturduğu 
halda açıq havada maska taxmağın 
yersiz olduğu qənaətindədirlər. Amma 
mütəxəssislər təəssüflə qeyd edirlər ki, 
həmin şəxslərin maska taxmamaqla bağlı 
mövqeyi bir qədər fərdi formadadır. Hal-
buki, bu məsələyə pandemiyanın inkişafı 
nəticəsində ölkə əhalisinin sağlamlığına 
dəyə biləcək mənfi tendensiyalar fonunda 
baxmaq lazımdır. 

Nəzərə alınmalıdır ki, maska taxmaq 
tələbi, metronun bağlanması və digər 
qadağalar tibbi və digər sahələr üzrə 
aparıcı ekspertlərin olduğu inkişaf etmiş 
Avropa və Amerika ölkələrində də tətbiq 
olunur. Bundan başqa, onu da nəzərə 
almaq lazımdır ki, bu qadağalar, həmçinin 
ona görə tətbiq olunur ki, məsuliyyətli və 
məsuliyyətsiz, tibbi-gigiyenik qaydaları 
və koronavirusla bağlı məlumatları bilən 
və bilməyən vətəndaşlar var. COVID–19 
təhlükəsi və yayılma sürəti hökuməti 
məcbur edir ki, fərdi yanaşma deyil, ümu-
mi yanaşma ilə önləyici tədbirlər həyata 
keçirsin. Tanışların bir-birilə rastlaşanda 
görüşüb öpüşdüyünü nəzərə alsaq, bu tip 
qadağaların belə hallarda böyük qoru-
yucu funksiyaya malik olduğunu görmək 
olar. Başqa bir məqam kimi isə insanların 

açıq havada bəzi məkanlarda çox sıx 
toplandığını qeyd etmək olar. Müxtəlif 
istirahət yerləri, bank və digər ictimai 
xidmətlərin göstərildiyi yerlər, dayanacaq-
lar və s. kifayət qədər əhali sıxlığının rast 
gəlindiyi məkanlardır. Bu məsələlər təkcə 
vətəndaşların öz məsuliyyətinə etibar 
edilsə, çox ağır nəticələrlə üzləşmək olar. 
Doğrudur, artıq bir ildən çoxdur ki, qada-
ğalar şəraitində yaşayırıq, açıq havada 
gedərkən təmiz hava almaq istəyirik. 
Lakin şəraiti və nəticələri düşündükdə, 
sağlam qərarlar verildiyi anlaşılır.

Daha bir vacib məsələ ilə bağlı 
mütəxəssis fikrini qeyd etmək yerinə 
düşər. Artıq müqəddəs Ramazan 
ayı başlayıb. Bu ayda insanlarımız 
daha da diqqətli olmalıdır, həm mad-
di, həm mənəvi, həm də psixioloji 
yardımlar etməlidir. Adətən, bu ayda 
vətəndaşlarımız aztəminatlı və həssas 
qruplardan olan şəxslərə xüsusi diqqət 
yetirirlər. Bu gözəl əməlləri də yerinə 
yetirərkən, özünün və həmçinin təmasda 
olduğu şəxslərin sağlamlığını qorumaq 
üçün qaydalara riayət etmək vacibdir. 
Kütləvi formada iftar süfrələri və digər 
formada toplaşmalar koronavirusun 
sürətlə yayılması üçün zəmin yarada 
bilər. Müqəddəs dinimizdə də sağlamlı-
ğı qorumaqla bağlı tövsiyələr var. Ona 

görə də, bütün atdığımız addımlarda 
özümüzün, ailəmizin və ətrafımızdakı 
şəxslərin sağlamlığını ciddi sürətdə 
nəzərə almalıyıq. Ramazan ayı insanlara 
Allahı sevmək prinsiplərini öyrədir, onlara 
öz iradə qüvvələrini, dözümünü yoxla-
maq imkanı verir, onları gözüaçıq, təmiz 
vicdanlı olmağa yönəldir və oruc tut-
maqla ifadə olunur. Müqəddəs dinimizdə 
sağlamlıq problemləri olan şəxslər üçün 
də bu məqamlarda istisnalar mövcuddur. 
Ona görə koronavirus xəstəliyi keçirən 
şəxslərin oruc tutmaqla bağlı həkimlə 
məsləhətləşməsi və sağlamlığı ilə bağlı 
tövsiyə alması vacibdir.

Dietoloqlar məsləhət görürlər ki, oruc 
tutan şəxslərin imsak etməsi və imsakdan 
yarım saat əvvəl 4–5 stəkan su içməsi 
lazımdır. Ramazan ayında oruc tutanlar, 
xüsusilə, pandemiya dövründə doğru 
qidalanmazlarsa, onların səhhətində 
problemlər yarana bilər. Belə ki, bu ayda 
oruc tutanların orqanizminin təmizlənməsi 
prosesi baş verir. Lakin onlar düzgün 
qidalanmasalar, onun zərərləri meydana 
çıxa bilər. Orqanizmdə fəsadlar yaranma-
sın deyə, imsakda doymamış yağ turşula-
rının qəbul edilməsi vacibdir. Bunun üçün 
günaşırı olaraq qoz, fındıq, badam kimi 
çərəzlər və 1–2 dilim çovdar çörəyi ilə 20 
qram kərə yağı qəbul edilə bilər. Xurma 

isə əslində iftar zamanı deyil, imsakda 
qəbul edilməlidir. Çünki o, orqanizmin 
ehtiyac duyduğu şəkərin 80 faizini ödəyir. 
Buna görə səhərlər xurmadan istifadə 
edənlərin iftarda onu yeməsinə ehtiyac 
yoxdur. Həmçinin onu da qeyd edək ki, 
imsakdan dərhal sonra yatmaq insan 
səhhətinə ziyandır. Yaxşı olar ki, imsaka 
duranlar yemək yedikdən yarım saat 
sonra yatsınlar. İftarda isə ərik, gavalı və 
alma qurusu mütləq istifadə edilməlidir. 
Bu, həm onları tox tutacaq, həm də orqa-
nizmin vacib maddələrə olan ehtiyacını 
ödəyəcək. Oruc tutanlar doğru qidalan-
masalar, bu, onların koronavirusa yolux-
ma ehtimalına təsir edə bilər. Orucluların 
doğru, yəni, imsak və iftarda düzgün 
qidalanması onların immun sisteminin 
güclü olması üçün kifayətdir. İmmun sis-
temi üçün vacib olan D vitaminini günəş 
və qidalardan almaq olar. Bu vitamin 
dəniz məhsulları, yumurta, kərə yağı və 
süd məhsullarında boldur. Həmçinin sink 
və C vitamini çərəzlər və dəniz məhsulları 
vasitəsi ilə orqanizmə daxil olur.

Bütün tövsiyələrə, maarifləndirməyə 
baxmayaraq, təəssüflə qeyd etməliyik ki, 
son vaxtlar ölkəmizdə yeni növ korona-
virus infeksiyasına sutkalıq yoluxma halı 
2 mindən yuxarıdır. Hətta bir neçə gün 
əvvəl bu rəqəm 3 minə yaxınlaşmışdı. 
Bu, çox təhlükəli bir dönəmdir. Buna 
görə də əhalini qaydalara riayət etməyə, 
maska taxmağa, sosial məsafəni qoru-
mağa, insanlarla az təmasda olmağa, 
kütləvi toplanma yerlərindən uzaq olma-
ğa, ictimai-iaşə obyektlərinə mümkün 
qədər üz tutmamağa çağırırıq. “Yüzünə 
dözən, yüz birinə də dözər” – deyiblər. 
Bir il sağlamlığınızın qorunması ilə bağlı 
bu qadağalara əməl etmişik, vəziyyətlə 
əlaqədar yenə də davam etmək 
məcburiyyətindəyik. Əgər qaydalara əməl 
olunmazsa, yoluxma sayı daha böyük 
rəqəmlərə gəlib çıxacaq. Bununla yanaşı, 
xatırlatmalıyıq ki, vətəndaşlar mütləq 

şəkildə vaksinasiya prosesində aktiv 
iştirak etməlidir. Çünki əhalinin 80 faizi 
vaksinasiya olunduqda, virus həyatımızda 
qalsa belə, pandemiya dönəmi bitəcək.

Son statistikaya əsasən, vurulan 
vaksin dozalarının sayının 1,2 milyona 
yaxınlaşması ilə kifayətlənmək düz-
gün deyil. Çünki koronavirus tez-tez 
mutasiyaya uğrayır ki, bu da növbəti 
yoluxma dalğasına, xəstə sayının və 
ölüm hallarının artmasına səbəb olur. 
Buna görə də əksər ölkələr sərt ka-
rantin tədbirləri tətbiq etməyə məcbur 
olurlar. Məhz bu səbəbdən vətəndaşlar 
koronavirusla mübarizədə həmrəylik 
göstərməli, karantin tədbirlərinə əməl 
etməklə yanaşı, vaksinasiya prosesində 
çox aktiv olmalıdırlar. Vaksinasiyanın 
sürəti artırılarsa, xəstələnmə, ağırlaşma 
və ölüm səviyyəsini azaltmaq mümkün 
olacaq. Eyni zamanda, sərt karantin 
tətbiq olunarkən vaksinasiyadan keçənlər 
digərlərinə nisbətən üstünlüklər də əldə 
edəcəklər. Həmin təcrübə bir neçə ölkədə 
tətbiq olunur. Bu, xarici ölkələrə səfərlərin 
mümkünlüyü, sərbəst hərəkət, SMS 
icazənin olmaması və s. ola bilər.

... Əvvəllər qohum-qonşular, dost-
tanışlar imsak-iftar süfrələrində bir yerə 
yığışır, dualar edirdilər. Ötən il olduğu 
kimi, bu il də Ramazan ayı pandemiya 
dövrünə təsadüf etdi. Ölkəmizdə tətbiq 
olunan karantin qaydalarına əsasən, 
kütləvi toplaşma tədbirləri qadağandır. 
Ona görə də hər kəs müqəddəs ayda 
öz ailəsi ilə süfrə arxasında toplanıb 
dünyanın bu bəladan tezliklə qurtulma-
sı üçün dualar etsin. Qaydalara əməl 
etməklə, vaksinasiya prosesinə fəal 
qoşulmaqla gələn il Ramazan ayını öz 
sevdiklərimizlə, doğmalarımızla, qohum-
tanışlarımızla birlikdə keçirməyə nail ola 
bilərik... Allah qismət etsin! Amin!

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Pandemiya başlayandan Azərbaycan dövləti hazırlanan 
vaksinlərin əldə olunması üçün müxtəlif platformalar çərçivəsində 
fəaliyyət göstərib. Dünyanın bir sıra ölkələrinin maliyyə resursları 
çatışmazlığından vaksinə əlçatanlığında problemlər olsa da, 
Azərbaycan bu peyvəndləri vaxtında əldə etdi və vaksinasiyanı davam 
etdirmək üçün ölkədə yetərincə ehtiyat görüldü. Eyni zamanda, dövlət 
başçımız İlham Əliyev tərəfindən vaksinlərin ədalətli bölgüsü ilə bağlı 
inkişaf etmiş dövlətlərə çağırışları oldu və Azərbaycan Prezidentinin 
bu tələbi həm ÜST tərəfindən bəyənildi, həm də beynəlxalq 
ictimaiyyətin böyük dəstəyini aldı.

Azərbaycan Tarix və 
Mədəniyyət Abidələrini 
Müdafiə Təşkilatı(ATMAMT) 
İctimai Birliyinin dini, tarixi 
və mədəni abidələrimiz erməni 
vandalları tərəfindən dağıdıl-
ması və təhqir olunması faktla-
rına dair hesabatında mühüm 
məlumatlar yer alıb.

Arxeoloji abidələr Dağlıq Qa-
rabağ və ona bitişik ərazilərdə çox 
qədim tarixə malikdir. Eləcə də daş 
və torpaq sədlər, ağac və ya daşdan 
tikilmiş qədim mühafizə divarları-
nın qalıqları, dini xarakterli ərazilər, 
ziyarətgahlar, məbəd və monastr
ların qalıqları, dini mərasimlərin 
keçirildiyi güman edilən ərazilər, 
qəbiristanlıqlar və kurqanların yaşı 
min illərlə ölçülür. Torpaqlarımızın 
işğalı müddətində həmin ərazilərdə 
daşıdaş üstə qoymayan ermənilər 
arxeoloji abidələrə də vəhşiliklə 
divan tutublar. 

"Mədəni irs bir xalqın 
millimədəni, tarixi sərvəti olsa 
da, bu nümunələr, ümumilikdə, 
bəşəriyyətə məxsusdur və bəşər 
mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. 
Odur ki, bir xalqın mədəni irsinin 
digər xalqlar və ya millətlər 
tərəfindən dağıdılması, for-
masının dəyişdirilməsi, məhv 
edilərək vandalizmə uğradılması 
beynəlxalq konvensiyalara görə 
yolverilməzdir” – deyə ictimai 
birliyin sədri Faiq İsmayılov 
bildirib. Onun sözlərinə görə, tor-
paqlarımız ermənilər tərəfindən 
işğal olunduğu dövrdə terrora 
məruz qalan maddimədəniyyət 
nümunələri içərisində çox sayda 
tarixi abidələr də yer alıb. Belə 
ki, Azərbaycanın işğal altındakı 
ərazilərində arxeoloji qazıntılar 
aparmaq məqsədilə Ermənistan 
hökuməti tarix elmləri doktoru 
Hamlet Petrosyanın rəhbərliyi 
ilə komissiya yaradıb. 2000ci 
ildən etibarən daimi fəaliyyət 
göstərən bu komissiya Dağlıq 
Qarabağ və ona bitişik ətraf 
rayonlarda, o cümlədən Xocalı, 
Xocavənd, Xankəndi, Ağdam, 
Şuşa, Kəlbəcər və Laçın rayonla-
rının ərazilərində olan arxeoloji 
abidələrin dağıdılması ilə məşğul 
olub: "Bu dağıntıların həyata 
keçirilməsində, Ermənistanın ali 
və orta ümumtəhsil məktəblərinin 
şagird və tələbələrini və eləcə 
də Qarabağın erməni əhalisini 
səfərbər ediblər. Ermənistan 
hökuməti və “Daşnaksütyun” ter-
ror təşkilatının nümayəndələri bu 
komissiyanı beynəlmiləlləşdirərək 
tərkibinə Böyük Britaniya, 
İspaniya, Niderland və İslan-
diyadan mütəxəssislər cəlb 
ediblər. Onların bu qeyriqanuni 
fəaliyyəti nəticəsində Dağlıq 
Qarabağ və ona bitişik ətraf 
rayonların ərazilərində kurqanlar, 
küp qəbirlər, qədim təsərrüfat 
yerləri, eləcə də XocalıGədəbəy 
mədəniyyətinə aid bütün arxeoloji 
mədəniyyət nümunələri dağıdıla-
raq yerlə yeksan edilib”. 

Ekspert bildirir ki, düşmən 
ölkənin arxeoloqları tərəfindən 
təşkil edilən bu qanunsuz arxeo-
loji qazıntılar zamanı ermənilər 
tərəfindən yer altında olan qiymətli 
maddi mədəniyyət nümunələri 
əldə edilərək Ermənistana daşınıb. 
Dağlıq Qarabağ ərazilərinə nəzarət 
olunmaması, belə qazıntıların 
kütləviləşməsinə və tarixi tapın-
tıların Ermənistana daşınmasına 
səbəb olub.

F.İsmayılovun araşdırmasına 
görə, Ağdam rayonunun Şahbu-
laq ərazisindəki qədim yaşayış 
məskənlərini və kurqanları 
istismar etmək üçün Ermənistan 
hökuməti 2000ci ildə arxeoloji 
kəşfiyyat qrupu yaradıb. 2000ci 
ildən Ermənistanın  Qarabağa 
göndərdiyi arxeoloji qrup Ağdam 
rayonunun Şahbulaq ərazilərində 
qanunsuz arxeoloji fəaliyyətlə 
məşğul olub. Bu qanunsuz 
fəaliyyətə maliyyə dəstəyi 
Ermənistanın “Erkir” ictimai 
təşkilatlar birliyinə məxsusdur. 
Xocalı rayonu, Əsgəran qəsəbəsi 
ərazisində əsgərlər səngər 
qazarkən arxeoloji abidələr 
üzə çıxmışdı. Xankəndi şəhəri 
ətrafında da oxşar qeyriqanuni 
arxeoloji qazıntılar aparılıb.

Dağlıq Qarabağda erməni 
vandalizminə uğrayan Xocavənd 
rayonunun Salakətin kəndi yaxınlı-
ğında olan Azıx paleolit düşərgəsi 
dünyada məşhurdur. Bu mağara da 
işğal müddətində erməni saxtakar-
lığından kənarda qalmayıb. 

Mənbələrə görə, yaşı milyon 
ildən artıq olan Azıx mağara 
düşərgəsi insanlıq tarixinin ən 
qədim mərhələlərinin ardıcıllı-
ğını əks etdirən yeganə abidədir. 
Ocaqların (700 min il əvvəl), tiki-
li qalığının (350400 min il əvvəl) 
aşkar edildiyi Azıx mağarası bu 
göstəriciləri ilə dünyada cəmi bir 
neçə ən qədim abidələrdən biridir. 
Azıx mağarası dünya arxeologiya 
elmində müstəsna əhəmiyyətə 
malik abidələrdəndir.

AMEA Tarix İnstitutunun 
Paleolit arxeoloji ekspedisi-
yası Məmmədəli Hüseynovun 
rəhbərliyi altında 1960–1986cı 
illərin iyuniyul aylarında Azıx 
paleolit düşərgəsində komp-
leks şəkildə arxeoloji qazıntı 
işləri aparıb. Kür–Araz çayları 
vadisində Quruçay dərəsinin sol 
sahilindəki Tuğ çökəkliyində 
yerləşən Azıx mağarası qədim 

dövrün mədəni abidəsi kimi 
UNESCOnun mədəni irs 
siyahısına düşüb. Tədqiqatlar 
göstərir ki, Azıx mağarası öz 
qədimiliyinə, çox təbəqəliliyinə, 
arxeoloji cəhətdən zənginliyinə 
görə dünyada yeganə abidədir. Bu 
mağarada qədim və orta paleolit 
daş alətlərin texnikasından onların 
təkamül dərəcəsini müəyyən 
etmək mümkün olub. Azıx mağa-
rasında aşkar olunmuş fauna və 
arxeoloji materiallar Azərbaycan 
ərazisində azıxantropların 
təsərrüfat fəaliyyəti haqqında 
geniş təsəvvür yaradıb. Belə bir 
möhtəşəm abidə Ermənistan 
hökuməti tərəfindən 1992ci 
ildən 2001ci ilədək silah anbarı 
kimi istifadə edilib, 2001ci ildən 
etibarən mağarada qanunsuz arxe-
oloji qazıntılara start verilib.

Qırx dörd günlük Vətən 
müharibəsindəki qələbəmizdən 
sonra digər arxeoloji abidələrlə 
yanaşı, Azıx mağarası da 
əsarətdən azad oldu. Bu ya-
xınlarda işğaldan azad olunan 
ərazilərə səfər edən ölkə başçısı 
İlham Əliyev Birinci vitsepre-
zident Mehriban xanım Əliyeva 
ilə birlikdə Azıx mağarasına baş 
çəkərək “Azıx mağarası dünya-
nın ən qədim insanının yaşayış 
yerlərindən biridir, Azərbaycan 
tarixinə məxsusdur, bizim tarixi 
sərvətimizdir” – deyə bəyan 
etdi: “Ermənistan bu mağarada 
qanunsuz olaraq işlər aparmışdır, 
xaricdən qanunsuz olaraq alimlər 
gətizdirmişdir. Onlar bu mağa-
raya, bizim tarixi irsimizə böyük 
ziyan vurmuşlar. Onlar bu ziyanın 
hamısını ödəyəcəklər. Onları 
məcbur edəcəyik. Bundan sonra 
azərbaycanlı alimlər və onların 
dəvəti ilə gələcək xarici ölkə 
alimləri burada qanuni yollarla 
tədqiqatlar aparacaqlar”.

F.İsmayılov sonda dedi ki, 
Azərbaycan tərəfi dəfələrlə 
beynəlxalq qurumlara, təşkilatlara 
müraciət edərək ermənilərin 
işğal olunan ərazilərimizdə 
abidələrimizə divan tutduğu, da-
ğıdıb məhv etdiyi barədə narahat-
lığını bildirib. Lakin təəssüf ki, bu 
məsələyə hələ heç bir beynəlxalq 
qurum münasibət bildirməyib.

Hazırladı: 
M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 

“Xalq qəzeti”

Ermənilər arxeoloji abidələrimizi  
də bərbad günə qoyublar
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