
İrəvan tarixi Azərbaycan torpağıdır. Bizim 
üçün Bakı, Gəncə, Şəki, Naxçıvan və başqa 
şəhərlərimiz nə qədər doğmadırsa, tarixi 
İrəvan da o qədər əzizdir. İrəvanın Azərbaycan 
ərazisində, bizim əzəli torpaqlarımızda 
yerləşməsi tarixi faktdır. Prezidentimizin də 
dediyi kimi, bu faktı sübut etməyə ehtiyac belə 
yoxdur. Bu tarixdir. Məlum olduğu kimi, 1918-ci 
ildə Cənubi Qafqaz ərazisində ilk dəfə erməni 
dövləti yaradılıb. 

Tarixlə maraqlanan hər kəs bilir ki, Şah İsmayıl Xətainin öz 
vəziri olan Rəvanqulu xana bu ərazidə qala tikdirməyi tapşı-
randa, xan isə qalaya öz adını verib buranı “Rəvan” qalası 
adlandıranda həmin ərazidə ermənilərin izi-tozu belə olmayıb. 
İndi bu qala ermənilərə məxsusdur? Deməzlərmi ki, məntiq ha-
radadır? Bütün tarixi faktlar onu göstərir ki, Ermənistan dövləti 
tarixi Azərbaycan torpaqlarında yaradılıb. Buna baxmayaraq 
riyakar qonşularımız iddia edirlər ki, bura bizimdir və adı da 
“Yerevanqala”dır. Bu ifadələri bizimlə söhbətində politoloq 
Natiq Quluzadə bildirdi. 

– Amma belə hallar bizim üçün heç də təəccüblü deyil. Biz 
müxtəlif sahələrdə Azərbaycana məxsus maddi-mədəniyyət 
irsinin ermənilər tərəfindən özününküləşdirməyə çalışıldı-
ğının dəfələrlə şahidi olmuşuq. Sevindirici haldır ki, istər 
 Prezidentimizin, istərsə də, müvafiq sahələr üzrə təyin edilmiş 
məsul şəxslərin qətiyyəti sayəsində dünya ictimaiyyətinə 
həqiqətləri olduğu kimi, dəyişdirilmədən, şəffaf şəkildə çatdır-
mağı bacarırıq. Bu gün isə İrəvanda Azərbaycan xalqına aid 
sonuncu maddi irslərdən biri olan Təpəbaşı məhəlləsi təhlükə 
altındadır. Belə ki, həmin ərazilərdə xalqımıza aid olan sonun-
cu mədəni irs nümuləri də dağıdılmaq üzrədir. Bu səbəbdən, 
ölkəmizin tanınmış ziyalıları, elm xadimləri Ermənistanın 
paytaxtı, tarixi Azərbaycan torpağı olan İrəvan şəhərində xal-
qımıza aid olan Təpəbaşı məhəlləsində mədəni irsimizə qarşı 
həyata keçirilən vandalizm, soyqırımı ilə bağlı UNESCO-nun 
baş direktoruna müraciət ediblər.

Müraciətdə UNESCO-nun dünyanın mədəni və təbii 
irsinə sahib çıxması, onların müəyyən edilib qorunması, 
mühafizəsində nə qədər həssas olduğu vurğulanıb. Qeyd edi-
lib ki, bu müraciət təkcə Azərbaycan xalqına deyil, ümumilikdə 
dünya xalqlarına məxsus olan tarixi-mədəni irsin xilas edilməsi 
üçün edilib. Belə ki, müraciətin mətnində İrəvan şəhərinin 
qala hissəsi istisna olmaqla Şəhər, Dəmirbulaq və Təpəbaşı 
hissələrinə bölündüyü vurğulanıb. 

Məlum olduğu kimi, hər üç hissədə XX əsrin əvvəllərinə, 
daha dəqiq desək, 1918-ci ilə qədər azərbaycanlılar yaşayırdı. 

Müraciətin mətnində qeyd edilən ən maraqlı və ilk 
nəzərəçarpan faktlardan biri də, guya, qədim erməni şəhəri 
olan “Yerevanda” yaşı 200 ildən çox olan heç bir tarixi abidə, 
maddi-mədəni irs nümunəsi yoxdur. Bəs bunu necə izah etmək 
olar? Ermənilər bu ərazilərdə yaşayıb yaradıblar, amma bir 
dənə də olsun daşın üzərinə qoyulmuş daş, heykəlin üzərinə 
qoyulmuş baş yoxdur? Əvvəlki dövrlərdə onlar tamam başqa 
oğurluq siyasəti yeridirdilər. Belə ki, bizə məxsus olan tarixi-
mədəni irsi, hətta milli yeməklərimizi, musiqilərimizi, musiqi 
alətlərimizi, torpaqlarımızı özlərininmiş kimi, dünyaya təqdim 
etməyə çalışırdılar. Lakin sonradan başa düşdülər ki, tarixi 
dəyişdirmək mümkün deyil. Həqiqət Günəş kimidir, Günəşi isə 
yırtıq örtüklə qapamaq olmaz. Onlar yalnız öz daxmalarının 
pəncərəsini həqiqətlərə bağlaya bilərlər. Bu səbəbdən, bizə aid 
olan mədəniyyət nümunələrini özününküləşdirməyə yox, məhv 
etməyə, tarixdən silməyə başladılar. Gülməlidir, deyilmi?

Gec-tez başa düşəcəklər ki, heç bir hiylə ilə dəyişdirə 
bilmədikləri tarixi, yox etmək, silmək, yoxmuş kimi davranmaq 
mümkün deyil. İlk mərhələni başa düşmələri 200 ilə yaxın 
vaxtlarını aldı. Ümid edirik ki, ikinci mərhələni anlamaları bu 
qədər uzun çəkməz.

Hazırladı: 
İmran ƏLİYEV, “Xalq qəzeti”

Fövqəladə Hallar naziri  
Kəmaləddin Heydərov Yevlax 

şəhərində vətəndaşları qəbul edib

Əvvəlcə, nazir K.Heydərov xalqımızın 
ümummilli lideri Heydər Əliyevin Regional 
Mərkəzin həyətində ucaldılmış büstünü 
ziyarət edərək önünə gül dəstəsi qoyub, əziz 
xatirəsini dərin ehtiramla yad edib.

Sonra Fövqəladə Hallar naziri tərəfindən 
qəbul edilən Yevlax rayonu və Mingəçevir 
şəhərinin sakinlərinin müraciətlərinin 
əksəriyyəti yerindəcə öz həllini tapıb, bir 
sıra məsələlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun 

dərhal zəruri tədbirlərin görülməsi barədə 
Nazirliyin aidiyyəti strukturlarının rəhbərlərinə 
tapşırıqlar verilib.

Qəbula gələn vətəndaşlar onların 
müraciətlərinə yerində və operativ yana-
şılması üçün yaradılan şəraitə görə ölkə 
Prezidentinə minnətdarlıq ediblər.

“Xalq qəzeti”

Ötən il SOCAR-ın gəlirinin 
əsas hissəsi xam neft və neft 
məhsullarının satışından əldə edilib.

Şirkətdən AZƏRTAC-a 
bildirilib ki, həyata keçirilən 
optimallaşdırma və texnoloji 
transformasiya tədbirləri 
nəticəsində SOCAR 2021-ci 
ildə əməliyyat effektivliyini 
əhəmiyyətli dərəcədə artırmağa nail olub. 
Şirkətin ümumi dövriyyəsi 56,3 faiz arta-
raq 77,5 milyard manata çatıb. Hesabat 
dövründə SOCAR-ın gəlirlərinin artması-
na müəssisələrin inteqrasiyalı fəaliyyəti, 

rəqəmsal enerji texnologiyalarının yaratdığı 
əlavə dəyər, həmçinin dünya bazarında neft, 
qaz və neft-kimya məhsullarının qiymətlərinin 
yüksəlməsi səbəb olub.

UNESCO-dan İrəvanın Təpəbaşı  
məhəlləsinə də diqqət gözləyirik

Qədim Azərbaycan şəhəri olan İrəvanda azərbaycanlılara 
məxsus sağ qalan sonuncu yaşayış məntəqəsi – 
Təpəbaşı məhəlləsinin vəziyyəti ilə bağlı araşdırmaların 

nəticəsi xalqımızın irsinə qarşı mədəni soyqırımının davam 
etdiyini bir daha təsdiqləyir. Ermənistanda Azərbaycan xalqının 
milli mədəni-tarixi irsinin məhv edilməsi bütün dünyaya bəyan 
olunmalı və məsələyə hüquqi qiymət verilməlidir. Azərbaycan 
alimləri və ictimai xadimləri həyəcan təbili çalaraq,  UNESCO-ya 
müraciət ünvanlayıblar. Təşkilatdan bu vandallığa reaksiya 
verməsini və Ermənistana “dur!” deməsini gözləyirik. 
Məlum olduğu kimi, 2022-ci il 

fevralın 4-də Azərbaycan, Fransa, 
Ermənistan liderlərinin və Avropa 
İttifaqı Şurasının rəhbərinin video-
formatda görüşünün nəticəsi olaraq, 
həm də UNESCO-nun Ermənistana 
və Azərbaycana missiyalarının həyata 
keçirilməsi gözlənilir. Azərbaycan 
ictimaiyyəti UNESCO-dan missiya-
nın gedəcəyi ünvanlardan biri kimi 
Təpəbaşı məhəlləsinə baş çəkməsini 
gözləyir. İndiki Ermənistan ərazisində 
Azərbaycan xalqına məxsus Göy 
məscid, Qala məscidi, Şah Abbas, 
Dəmirbulaq, Hacı Cəfər bəy, Rəcəb 
Paşa, Məhəmməd Sərtib xan, Hacı 
İnam məscidləri kimi 300-dən çox 
ibadət yerlərinin bərpaya ehtiyacı var. 
Qərbi Azərbaycanın hər yerində onlar-
ca, yüzlərlə türk toponimləri mövcud-
dur. Burada erməni mənşəli toponim 
olmayıb, hamısı türk mənşəlidir. 
Ermənistanda azərbaycanlılara 
məxsus 500-dən çox qəbiristanlığın 
məhv edilməsi, Azərbaycanda aşıq 
sənətinin görkəmli nümayəndəsi 
Aşıq Ələsgərin qəbirinin dağıdılması 
əsl vandallıq aktıdır. Alban-xristian 
məbədlərinin isə xarici görünüşünü 
dəyişdirməklə, onları erməni-Qriqorian 
məbədlərinə bənzətməyə çalışıblar. 
Bu, Ermənis-tanın heç bir ümumbəşəri 
dəyər qəbul etmədiyini təsdiqləyir.

Ermənistan bu davranışlarına 
görə beynəlxalq hüquq qarşısında 

məsuliyyət daşıyır. Prezident İlham 
Əliyev də dəfələrlə çıxışlarında 
Ermənistanda Azərbaycan irsinin 
dağıdıldığını dünya ictimaiyyətinin 
diqqətinə çatdırıb.

Ümumiyyətlə, Ermənistanda 
Azərbaycan xalqının tarixi-mədəni 
irsinin dağıdılması, silinməsi prose-
si 90-cı illərdən sonra daha geniş 
vüsət almağa başlayıb. Monoetnik 
Ermənistanda 90-cı illərdən əhalinin 
azalması prosesinin sürətlənməsini, 
yaşayış məntəqələrinin genişlən-
dirilməsi zərurətinin olmamasını 
nəzərə alaraq, Azərbaycan xalqının 
tarixi-mədəni irsinə qarşı faşizmyönlü 
dövlət siyasəti yeridilməyə başlandı. 
İşğal dövründə isə bu vandallıq və 
saxtalaşdırma siyasəti Qarabağda və 
Şərqi Zəngəzurda davam etdirildi.

Azad edilmiş ərazilərə səfər 
edən xarici jurnalistlərin,  diplomatik 
korpusun, beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri burada gördüklərindən 
dəhşətə gəldiklərini gizlətmirlər. 
Məcsidlərin tövlə kimi istifadə edilməsi, 
saxtalaşdırılması, qəbirlərin təhqir 
olunması ermənilərin iç üzünü növbəti 
dəfə dünyaya göstərdi. Ümumiyyətlə, 
mədəni abidələrin qəsdən dağıdılması, 
onların mənsubiyyətinin dəyişdirilməsi 
və özününküləşdirilməsi beynəlxalq 
humanitar hüququn, xüsusən də 
1949-cu il Cenevrə  konvensiyalarının, 
UNESCO-nun 1954 və 1970-ci il kon-

vensiyalarının kobud şəkildə pozul-
masıdır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının 
2017-ci ildə qəbul etdiyi tarixi 2347 
saylı tarixi qətnaməsinin də müəyyən 
etdiyi kimi, mədəni irsin qəsdən dağı-
dılması, həmçinin sülh və təhlükəsizlik 
məsələsidir.

Avropa Şurası Parlament Assamb-
leyasının qəbul etdiyi “Ermənistan və 
Azərbaycan arasında münaqişənin 
humanitar nəticələri. Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsi” adlı qətnamədə də 
qeyd olunur ki, əvvəllər Ermənistanın 
dəstəklədiyi separatçıların nəzarətində 
olan və Azərbaycan tərəfindən azad 
edilən ərazilərdə vurulan zərərə və 
dağıntılara, “xüsusilə də Ağdam, 
Füzuli və digər ərazilərin, demək 
olar ki, tamamilə dağıdılması və 
talan edilməsinə, habelə son 30 il 
ərzində mədəni irsin istismarına” 
görə Ermənistan məsuliyyət daşıyır. 
Ermənistan bu cinayətlərini ört-basdır 
etmək üçün hər zaman faktaraşdırıcı 
missiyanın əleyhinə olub. Təəssüf ki, 
UNESCO-nu daha çox narahat edən 
yalnız kilsələrin vəziyyəti idi. Halbuki, 
Azərbaycan ərazisində bir dənə də 
olsun kilsənin məhz azərbaycanlılar 
tərəfindən dağıdılması faktına rast 

gəlmək mümkün deyil. Əksinə, bu gün 
də Bakının mərkəzində ermənilərin 
dini məbədi qorunub saxlanılır, onlara 
qarşı heç bir təhqir və ya hörmətsizlik 
edilmir. Dövlət tərəfindən bərpa 
edilərək mühafizə olunan Bakının 
mərkəzindəki erməni kilsəsində 
ədəbiyyat fondu saxlanılır. 

Təsadüfi deyil ki, dünya şöhrətli 
fotojurnalist Rza Deqati Füzuli, Ağ-
dam, Zəngilan, Kəlbəcər və Cəbrayıl 
rayonlarında onlarca azərbaycanlı 
qəbiristanlığının sistemli şəkildə dağı-
dılmasını lentə alaraq sənədləşdirib. 
Məhz onun əldə etdiyi faktlardan 
ibarət hesabat ABŞ Dövlət Departa-
mentinin rəsmi internet səhifəsində 
dərc olunub. Həmin hesabatda da 
vurğulanır ki, azərbaycanlılara məxsus 
qəbirlər təhqir edilib, bəzi hallarda 
qəbirləri qarət etmək üçün çuxurlar qa-
zılıb, digər yerlərdə isə ağır tikinti tex-
nikasından istifadə edərək qəbirlərin 
dağıdılıb qarət edilməsinə dair 
sübutlar toplanıb. Bir çox qəbirlərin 
başdaşları və sinədaşları dağıdılıb. 
Bundan əlavə, azərbaycanlıların 
cəsədlərinin qalıqları və sinədaşları 
təhqir edilib, qızıl dişləri çıxarılıb, 
sümükləri isə ərazilərə səpələnib. 
Erməni məzarlarının, demək olar ki, 
toxunulmaz qaldığı həmin hesabatda 
da əksini tapıb.

Bir sözlə, UNESCO-nun istər 
işğaldan azad olunmuş , istərsə 
də indiki Ermənistan ərazisindəki 
azərbaycanlılara məxsus abidələrlə, 
mədəni irslə bağlı ədalətli mövqe 
sərgiləməsinə ehtiyac var. UNESCO 
abad kilsələrə görə narahat olduğu 
qədər dağıdılmış, təhqir olunmuş 
məscidlərə, yox olmaq təhlükəsi ilə 
üzləşən Təpəbaşı məhəlləsinə görə 
də narahat olmalıdır.

Könül NURULLAYEVA, 
Milli Məclisin deputatı

Tarixi abidələri məhv etməyin  
bir adı var: erməni vandallığı!  

Bunun adı vandalizmdir, 
bəli, bunun başqa adı yoxdur. 
Ermənistanda dövlət səviyyəsində 
xalqımıza məxsus tarixi abidələrə 
qarşı faktiki olaraq, soyqırımı 
siyasəti həyata keçirilir və bu ikrah 
doğuran xətt davam etdirilir. 

Təkcə İrəvanda məhv edilən 
abidələrlə bağlı çox sayda misal-
lar çəkmək olar. Məsələn, son bir 
neçə onilliklər ərzində Azərbaycan 
xalqının İrəvan şəhərində mövcud 
olmuş İrəvan qalası, Xan sarayı, 
Abbas Mirzə məscidi, Zal xan 
məscidi, Dəmirbulaq məscidi, Sərtip 
xan məscidi, Hacı Novruzəli bəy 
məscidi, Hacı Cəfər məscidi, Qantar 
(bazarı) karvansarası, Hacı bəyim 
hamamı, Hacı Əli hamamı, Axund 
Şeyxülislam hamamı və bu kimi 
bir çox digər dini və tarixi abidələri 
məhv edilib. 

Acı təəssüf ki, bu amansız 
vandallıq aktları bu gün də davam 
etdirilir. Ermənilər tarixi saxtalaş-
dırmaqda da “mahirdirlər”. Hazır-
da İrəvanda mövcud olan Hacı 
İmamverdi məscidi və Göy məscidi 
Ermənistan fars məscidi adlan-
dırırlar. Hər halda xaricdən gələn 
turistlərə bu məscidlər məhz bu adla 
təqdim edirlər. Əllərinə fürsət düşən 
kimi onları da dağıdacaqlar. 

Qeyd etmək lazımdır ki, İrəvan 
şəhərinin tarixini özündə əks etdirən 
və azərbaycanlıların mədəni irsinin 
yeganə sübutu olaraq qalan məkan 
Təpəbaşı məhəlləsidir. Ermənistan 
rəhbərliyi artıq bir müddətdir ki, 
Təpəbaşı hissəsini tamamilə 
dağıdaraq yerində müasir yaşayış 
binaları inşa etməyi planlaşdırır. 
Azərbaycan Turizm və Menecment 
Universitetinin professoru, tarix 
elmləri doktoru Minaxanım Əsədli 
hesab edir ki, erməni şovinistləri 
bu yolla bir zamanlar İrəvanın əsas 
sakinləri olan azərbaycanlıların 
sonuncu nişanəsini – tarixi kodunu 
məhv etmək istəyirlər. 

Bu xəbər Azərbaycan 
ictimaiyyətində haqlı olaraq dərin 
nifrət və qəzəb hissi doğurub. 
Təsadüfi deyil ki, bu günlərdə 

Azərbaycanın elm və ictimaiyyət 
xadimlərinin bir qrupu İrəvandakı 
Təpəbaşı məhəlləsində xalqı-
mızın tarixi-mədəni irsinə qarşı 
həyata keçiriləcək soyqırımı 
ilə bağlı UNESCO-ya müraciət 
 ünvanlayıblar. 

Azərbaycan ictimaiyyətinin tələbi 
sadə və aydındır. Bizim ziyalılar 
və vətəndaş cəmiyyəti fəalları 
 UNESCO rəhbərliyinə  müraciət 
edərək xahiş edirlər ki, İrəvanda 
yerləşən tarixi Təpəbaşı məhəlləsi 
bu qurumun müəyyən etdiyi huma-
nitar missiyanın gedəcəyi ünvan-
lardan biri olsun. Müraciətə imza 
atanlar ümid edirlər ki, UNESCO 
həmin tarixi məkanı nəzarətə 
götürsə, Ermənistan oranı dağıdıb 
məhv etməyə cürət etməyəcəkdir.  

Siyasi elmlər doktoru Vüqar 
Rəhimzadə mediaya açıqlama-
sında bildirib ki, erməni millətçiləri 
tarixin müxtəlif mərhələlərində 
mifik “böyük Ermənistan” ideya-
sını gerçəkləşdirmək məqsədilə 
azərbaycanlılara və türklərə qarşı 
etnik təmizləmə, deportasiya və 
soyqırımları həyata keçiriblər. Tarixi 
faktlar təsdiqləyir ki, Ermənistan 
adlı uydurma dövlətin Azərbaycan 
torpaqlarında yaradılmasına bəraət 
qazandırmaq məqsədilə erməni xal-
qının olmayan tarixinin süni surətdə 
şişirdilməsinə yönəlmiş genişmiq-
yaslı proqramlar reallaşdırılmışdır. 

Vüqar Rəhimzadə sonra bunları 
deyib: “Tarixi həqiqətlər ermənilərin 
əsl simasını ortaya qoyur. 44 
günlük İkinci Qarabağ müharibəsi 
ermənilərə və onlara havadarlıq 
edən dövlətlərə dərs olmalıdır. 
Dövlət başçısı İlham Əliyevin 
çıxışlarında yer alan bu hədəfimizi 
də yada salmaq istərdik: “Qeyd 
etməliyəm ki, biz tarixi torpaqları-
mızı da unutmamalıyıq və unutmu-
ruq. Bu da gələcək fəaliyyətimiz 
üçün istiqamət olmalıdır, necə ki, 
biz bu gün də bu istiqamətdə iş 
görürük. Bizim tarixi torpaqlarımız 
İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə 
mahallarıdır. Bunu gənc nəsil də, 
dünya da bilməlidir. Mən şadam ki, 

bu məsələ ilə bağlı – bizim əzəli 
torpaqlarımızın tarixi ilə bağlı indi 
sanballı elmi əsərlər yaradılır, filmlər 
çəkilir, sərgilər təşkil olunur. Biz 
növbəti illərdə bu istiqamətdə daha 
fəal olmalıyıq və dünyanın müxtəlif 
yerlərində sərgilər, təqdimatlar 
keçirilməlidir. Çünki İrəvan bi-
zim tarixi torpağımızdır və biz 
azərbaycanlılar bu tarixi torpaqlara 
qayıtmalıyıq. Bu, bizim siyasi və 
strateji hədəfimizdir və biz tədricən 
bu hədəfə yaxınlaşmalıyıq”. 

Milli Məclisin deputatı Tahir 
Rzayev də hesab edir ki, ermənilər 
zaman-zaman  azərbaycanlılara 
qarşı deportasiya və soyqırımı 
siyasəti həyata keçirməklə yana-
şı, Azərbaycan xalqına məxsus 
minlərlə tarixi-mədəni abidə və ya-
şayış məskənlərini məqsədli şəkildə 
dağıdaraq viran qoyublar. Tarixi sax-
talaşdırmaqla özlərinə tarix yazan 
mənfur düşmən milli sərvətimiz olan 
tarixi və dini abidələri məhv etməklə, 
onların Azərbaycana məxsusluğunu 
hər vəchlə gizlətməyə çalışır.  

Yeri gəlmişkən, sözügedən 
müraciəti ünvanlayanlardan 
biri, Milli Məclisin deputatı, tarix 
elmləri doktoru, professor Anar 
İsgəndərov qeyd etdi ki, qədim 
Azərbaycan şəhəri İrəvan və 
onun əsas məhəllələrindən olan 
Təpəbaşıda ermənilər xalqımıza 
məxsus irsi sistemli şəkildə dağıt-
mağa başlayıblar və bu proses indi 
də davam edir. Hazırda Təpəbaşı 

məhəlləsi tamamilə məhv olmaq 
təhlükəsi ilə üz-üzədir. 

Professor sonra Təpəbaşı 
məhəlləsinin Azərbaycan xalqı-
na məxsusluğuna dair danılmaz 
tarixi faktları açıqladı: “Təpəbaşı 
məhəlləsindəki məscidlər, hamamlar 
onun Azərbaycan xalqına məxsus 
memarlıq irsi olduğunu sübut edir. 
Həmin məhəllənin əhalisinin əsas 
hissəsinin türk-müsəlman əhali 
olması, yalnız çar hökumətinin 
köçürmələri hesabına bu faiz 
nisbətində müəyyən dəyişikliklərin 
yaranması 1831-ci ilə məxsus ka-
meral təsvirdən də aydın görünür”. 

Bütün bu məhəllələr bağlardan 
ibarətdir və qış vaxtı buralarda heç 
kim yaşamır. Məmri arxı şəhərin 
Təpəbaşı hissəsini və şəhər 
hissəsinin bir neçə bağını suvarır, 
daş borularla Qalaya gedir və onu 
su ilə təchiz edir. 1831-ci ildə İrəvan 
şəhərinin Təpəbaşı hissəsində 
tatarlardan, yəni Azərbaycan 
türklərindən ibarət 594 ailə, 1333 
kişi, 1264 qadın, cəmi 2537 nəfər 
qeydə alınmışdı. Ermənilərdən isə 
burada 277 ailə, 589 kişi, 587 qadın, 

ümumilikdə 1176 nəfər qeydiyyatda 
idi. Kameral təsvirdə 1831-ci ildə 
Təpəbaşı məhəlləsində Hüseynəli 
xan məscidi və Hacı İmamverdi 
məscidi göstərilib. Bu məscidlərdən 
başqa, bir neçə də uçmuş məscidlər 
var ki, onlar burada qeyd olunma-
yıb.

Vaxtilə azərbaycanlılardan ibarət 
olan bu məhəllənin etnik tərkibi 
tarixin üç mərhələsində (1918-
1920-ci, 1948-1953-ci, 1988-ci il 
illər) süni şəkildə dəyişdirilib və bu 
gün ermənilərdən ibarət monoetnik 
məhəlləyə çevrilib. Burada yaşa-
yan insanlar özlərini yerli irəvanlı 
adlandırsalar da, onların çox kiçik 
bir qismi daha öncədən bu ərazidə 
yaşadığına dair sübutlar gətirə bilir. 

Lakin burada yaşayanların 
böyük hissəsi 1920-ci illərdə 
hələ İrəvan adlandırılan şəhərə 

qonşu dövlətlərdən köçürülən 
ermənilərdən ibarətdir. Həm 
Ermənistan, həm də Azərbaycan 
arxivlərində bunu sübut edən 
minlərlə sənəd saxlanılmaqdadır.

Professor Anar İsgəndərov 
ümid etdiyini bildirdi ki, UNESCO 
rəhbərliyi ona ünvanlanan müraciətə 
etinasız qalmayacaq və tarixi, 
memarlıq və hüquqi aspektlərdə 
Azərbaycan xalqına məxsus 
Təpəbaşı məhəlləsinin bərpasına, 
erməni vandalizmindən xilas olması-
na öz köməyini göstərəcək.

Sonda bir məqamı da vurğu-
lamaq yerinə düşər. Bu gün sivil 
dünya, eləcə də qlobal media 
Ermənistanın törətdiyi vandalizm 
aktlarına biganə  qalmamalıdır. Dün-
ya birliyi özünü “yazıq”, “məzlum” 
kimi təqdim etməyə cəhd edən 
ermənilərin əsl xislətindən agah 
olmalıdır. Onların İrəvanda xalqı-
mızın abidələrinə qarşı törətdikləri 
bədnam əməllərin isə bircə adı var: 
erməni vandallığı! 

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

Bəllidir ki, tarix boyu Ermənistan tərəfindən 
Azərbaycan xalqının maddi-mədəniyyət abidələrinə 
qarşı qəddar düşmənçilik siyasəti aparılıb. Erməni 
millətçiləri əllərinə fürsət düşən kimi həmin abidələri 
dağıdıb məhv etməyə, Yer üzündən silməyə çalışıblar. 
Dağıtmağı, məhv etməyi ermənilər yaxşı bilirlər. Onlar 
son iki yüz ildə Azərbaycana məxsus yüzlərlə, minlərlə 
abidəni yerlə-yeksan ediblər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığına 
 uyğun olaraq, mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin respublika-
nın bölgələrində vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq, Fövqəladə 

Hallar naziri Kəmaləddin Heydərov 8 iyul 2022-ci il tarixində Yevlax şəhərində, Na-
zirliyin Aran Regional Mərkəzinin inzibati binasında Yevlax rayonu və Mingəçevir 
şəhərinin sakinlərinin qəbulunu keçirib.

SOCAR 2021-ci ili yüksək 
göstəricilərlə başa vurub

UNESCO-ya ünvanlanan 
həyəcan siqnalı

9 iyul 2022-ci il, şənbə6
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