
Ermənilərin Zəngəzurda törətdikləri 
soyqırımı və vandallığın qanlı izləri

Bu terrorçu dəstələrinin  başçıları 
A.Ozanyanın, D.Kanayanın, 
Q.Nijdenin P.Ter-Davtyanın məqsədi, 
ilk növbədə, Zəngəzur qəzasını 
işğal edib, əhalisini soyqırıma məruz 
qoyub yaratmaq isdədikləri “Böyük 
Ermənistan”a qatmaq idi. Bu silahlı 
quldur dəstələrinin əsas cəbbəxanası, 
hərbi düşərgələri və “görüş-təlimat 
yerləri” Qafan–Gorus cəbhə xəttində 
(Mehri və Xustup dağları əhatəsində) 
erməni kilsə şəbəkəsi olmuşdur. 
Əsrlər boyunca Azərbaycana qar-
şı kilsə və xəyanətkar dəstələr 
səviyyəsində qəsbkarlıq xətti yeridən 
ermənilərin XX əsrdə daşnak ideolo-
giyası ilə silahlanaraq apardığı sitemli 
soyqırımı və deportasiya siyasəti bu 
dəfə heç bir coğrafi və mənəvi sərhəd 
tanımamışdır. 

Silahlı hay quldurları o  zaman 
Zəngəzurda türk-müsəlman mənşəli 
yaşayış məntəqələrinin dinc 
sakinlərinə qarşı törətdikləri soyqırımı 
ilə yanaşı, xalqımızın maddi-mənəvi 
və mədəni abidələrini də qarət və 
yerlə-yeksan etmişlər. Ən faciəvi hal 
odur ki, onların bir sıra abidələrimizin 

mənşəyini zorla özlərinə bağla-
maları sovet dövründə bu yerlərlə 
bağlı tariximizin önəmli səhifələrinin 
beynəlxalq aləmdə təbliğ və təşviq 
edilməsinə maneələr yaratmışdır. 

Hay kilsəsinin Azərbaycan 
hüdudunda yürütdüyü düşmənçilik 
siyasətinin mahiyyəti dəyişməz qalsa 
da, tarixi dövrə uyğun olaraq ayrı-ayrı 
ərazilərdə (Cənubi Azərbaycanda, 
Qarabağın dağlıq hissəsində, aran 
və dağlıq Şirvanda, Borçalı və 
Dərbənd nahiyələrində) müxtəlif 
üsul və vasitələrdən, qaydalardan 
istifadə etmişlər. 1918–1920-ci illərdə 

düşmənin əsas hədəfində olan 
Zəngəzur və Qarabağ qəzalarında 
hay quldurlarının A.Ozanyanın, 
Q.Nijdenin, A.Srvantstyanın başçılığı 
ilə törətdiyi soyqırımında aşağıdakı 
niyyətlər gizlənmişdi.

–Güclü dövlətlərin müsəlman-türk 
dünyasına qarşı yönəlik siyasətlərinə 
uyğun olaraq, erməni millətçiləri 
xalqımızın təbii və mədəni sərvətlərlə 
zəngin ərazilərini ələ keçirmək, 
özlərini dünyaya bu yerlərin həqiqi 
sahibləri kimi təqdim etmək; 

–Zəngəzur qəzasının əhalisinin 
qətliamı, yurd-yuvalarının dağıdıl-
ması, tarixi-mədəni abidələrinin yer 
üzündən silinməsi ilə buradakı tarixi 
izlərimizi yox etmək, təbii sərvətlərin 
mənimsənilməsinə nail olmaq;

–Zəngəzur qəzasını ələ 
keçirdikdən sonra Qarabağ və Nax-
çıvan ərazilərinə də iddia edilməsi 
istiqamətində saxta zəmin yaratmaq. 

Daşnak siyasətçilər, hay-qriqorian 
kilsəsi və onların silahlı qruplaşması 
Zəngəzur qəzasında qanlı faciələrə 
imza atmaqla bu mənfur niyyətlərinə 
çatmışlar. Onlar 1918–1920-ci illərdə 

bu qəzanın 115 müsəlman-türk 
yaşayış məntəqəsini yerlə-
yeksan edərək, 10 minlərlə 
dinc sakini soyqırımına məruz 
qoymuşlar. Daşnak quldurla-
rın qanlı cinayətlərinin sübutu 
kimi, ayrı-ayrı nahiyələrdə 
soyqırımının və maddi-mədəni 
irsimizə qarşı təcavüzün miq-
yası daha genişdir. Qəzanın 
Mehri, Qarakilsə, Zəngilan, 
Qubadlı, Laçın, Cəbrayıl... 
nahiyələri belə vəhşi hücumla-
rın hədəfində olmuşdur. 

Bu dövrdə A.Ozanyanın 
bandası Qarakilsə nahiyəsində 
58 müsəlman-türk kəndini 
(Urud, Vağədü, Ağdü, Qızılcıq, 
Şəki, Dəstəgur, Qızılşəfəq, 
Ərəfsə, Comərdli, Sofulu, 
Murğuzlu...) yerlə-yeksan 
edərək, əhalisini qətlə yetirmiş-

dir. Ürəyi soyumayan bu qaniçənlər 
qədim Alban məbədlərini, qoç və 
günəş şəkilli qəbir daşlarını, bir sıra 
memarlıq tikililərini də məhv etmişlər. 
Dəstəgur kəndində yaşı 2 min il olan 
qədim Alban qəbiristanlığı (hündürlü-
yü 2 metrə çatan, naxışlı və yazılı baş 
daşları, sənduqələr) dağıdılmışdır. 
Kənddə fəaliyyət göstərən Şamxal 
Əfəndinin dünyəvi və dini məktəbi 
isə yandırılmışdır. Qonşu Vağudi 
kəndinin qədim memarlıq tikintisi olan 
məscid 400 nəfər dinc sakin içəri 
doldurulduqdan sonra partladılmış, 
yerdə qalan əhali gülləboran edil-

mişdir. Sofulu kəndi  yaxınlığındakı 
“Qırxlar piri” adlanan müqəddəs 
ziyarətgah da hay hücumları zamanı 
dağıdılmışdır. 

Zəngilan nahiyəsinin Ağalı kəndini 
Qubadlı şəhəri ilə birləşdirən ticarət 
yolu üstündə, Mehri dəhlizindən 50 ki-
lometr aralıda yerləşən, 500 illik tarixi 
olan Hüseynbəyli məscidi, Zəngilan-
Qubadlı avtomobil yolunun Zilanlı 
kəndi ərazisindən keçən hissəsində 
olan qədim məscid yandırılaraq qarət 
edilmişdir. Bu məscidlərin yeri keçən 
əsrin 80-90-cı illərinədək qalırdı. 

Nahiyənin bu hissəsindəki qədim 
Sürməli kəndinə edilən hücumlar bu 
yaşayış məntəqəsinin yer üzündən 
silinməsi və əhalisinin qonşu Xo-
cahan kəndində məskunlaşması 
ilə nəticələnmişdir. Bir cəhəti də 
qeyd edək ki, Zəngilan nahiyəsinə 
basqın edən quldur A.Ozanyan və 

Q.Nijdenin dəstələrinə Gorus və 
Qafan nahiyələrinin haylar yaşayan 
Gərəvünc, Xınzirək (bu kənd əvvəllər 
Almalıq adlanıb) Zeyvə, Ağavurd, 
Şurnux kəndlərinin də sakinləri 
kömək etmişlər. 

1918-ci ildə yaradılmış 
Azərbaycan Fövqəladə Təhqiqat 
Komissiyasının üzvü N.M.Mixaylovun 
hesabatında göstərilmişdir ki, 
Zəngəzur qəzasının 115 müsəlman-
türk kəndi erməni quldurları tərəfindən 
dağıdılaraq yer üzündən silinmiş 
və 10 mindən çox dinc sakin qətlə 
yetirilmişdir. Bu faciələr daşnakxislət 
bolşeviklər S.Şaumyan və A.Mikoyan 
və tərəfindən Azərbaycanın digər 
bölgələrində də davam etdirilmiş-
dir. Xalqımızın soy-kökünə qənim 
kəsilmiş, qanına susamış daşnaklar 
bununla kifayətlənməyərək maddi-
mənəvi irsimizə də qənim kəsilmişlər. 
Bu qanlı izlərə Azərbaycanın hər 
yerində rast gəlinmir...

Zəngilan nahiyəsinin  Malatkeşin 
kəndinin qərbində, Əsgülüm 
silsiləsinin suayırıcında XIV–XV 
əsrlərinin yadigarı olan eyni adlı qala 
da (fateh Əmir Teymur 1401-ci ildə 
Naxçıvan yürüşündə burada olmuş-
dur) düşmənlərin hədəfindən yayın-
mamışdır. Bu nahiyənin mərkəzi olan 
Zəngilan şəhərinin əsası olan Pirçi-
ban kəndindən şərqə doğru 2 kilometr 
aralıda “Qızıldaş” yüksəkliyində 
müqəddəs ziyarətgah, Ağalı kəndi 
ərazisində Azıx mağarası yaşında 

olan 7–8 mağara, Həkəri çayının sol 
sahilində yerləşən Məmmədbəyli 
kəndində qədim türbələr (X–XI 
əsrlərə aid) və məscid, eləcə də kənd 
qəbiristanlığı yerlə-yeksan edilərək, 
qiymətli yazı, qəbir (qoç şəkilli, günəş 
təsvirli sənduqələr) nümunələri oğur-
lanmışdır. Mənfur niyyətlərini Genlik 
və Müşülan kəndlərində davam 
etdirən ermənilər 1967–1968-ci illərdə 
qəbiristanlıqda qoç şəkilli qəbirləri 
oğurlamış, məscid divarındakı yazıları 
pozub yerində hay işarələri çəkmişlər.

Zəngilan nahiyəsinin Şatarız, 
Beşdəli kəndləri ilə Qafan nahiyəsinin 
Saf kəndi arasında, Xusdub və 
Meydan dağlarının sinəsindəki 130 
hektarlıq şərq çinarı meşəliyini 1918–
1920-ci illərdə vəhşi haylar doğrayıb 
aparmışlar. Zəngəzur qəzasının 
Qafan nahiyəsində müsəlman-türk 
mənşəli Pürülü, Armudlu, Müsəlləm, 

Pəhyan, Gıhı (əhalisinin sayına görə 
ən böyük kənd olub) kəndlərinin 
yaşı minilliklərlə ölçülən tarixi 
qəbiristanlıqları dağıdılmış, bir çox 
qəbir nümunələri daşınaraq aparıl-
mışdır.

Erməni vandallarının dağıntıları-
nın və qarətlərinin izlərinə Qubadlı 
nahiyəsinin də bir çox yerlərində 
rast gəlinirdi. Padar və  Balasoltanlı 
kəndləri arasındakı “Məscidli” yeri, 
Çərəli kəndi ətrafında “Şeyx Əfəndi” 
piri, “Xəçin dərəsi” piri, “Sofulu” 
piri, “Mavdan” piri, “Yolaşan” piri, 
Boyunəkər kəndində 200 illik yaşı 
olan Hacı Hürcahan gümbəzi, 
Dondarlı kəndinin 8 kilomertliyində 
memarlıq üslubunda tikilən, 18 metr 
hündürlüyü olan günbəz də 1918-
1920-ci illərdə quldur basqınlarına 
məruz qalmışdırr.

Ümumiyyətlə, Zəngəzur 
qəzasının Zəngilan, Qubadlı, 
 

 yalnız bir il, yəni dörd fəsil davam 
edərək, 2021-ci ilin baharında ta-
mamlandı. Həmin vaxtdan sonra, 
indini də nəzərə alsaq, o, lokalla-
şıb sönməkdə olan fəsil infeksiya-
larından birinə çevrilib.

 M.Qəniyev konkret olaraq 
pandemiyanın bitmə tarixi barədə 

şad xəbər verib. Bildirib ki, pan-
demiyanı Ümumdünya Səhiyyə 
Təşkilatı elan edib, bitməsini də 
rəsmən həmin qurum açıqlamalı-
dır. Professor həmin tarixi açıq-
layıb: “Koronavirus pandemiyası 
artıq əbədiyyətə qovuşdu. Onun 
bitməsini 2022-ci ilin 31 mayın-
da ÜST rəhbəri Tedros Adanom 
Qebreisus rəsmən və şəxsən elan 
edəcək. Odur ki, normal həyatınızı 
yaşayın, pandemiyanı unudun”.

Amma yadda saxlamaq 
 lazımdır ki, insanın  immuniteti 
nə qədər aşağı olsa,  virusun ən 
yüngül ştammı belə orqanizmdə 
fəsadlar yarada bilər. Buna görə 

də COVID– 19-la mübarizədə 
immun sisteminin normada 
 olması mühüm rol oynayır. 
Sağlam insanın immun sisteminə 
müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Onun 
normal işləməsi üçün şərait 
yaratmaq lazımdır. İmmunoloq-
lar tövsiyyə edirlər ki, immun 
sisteminin normal səviyyədə 
işləməsinə kömək edəcək bəzi 
amillərə diqqət yetirilsin. İlk 
növbədə, peyvənd cədvəlinə, o 
cümlədən, illik qrip peyvəndinə 
laqeyd yanaşılmasın. Həmçinin 
qida elementlərinin, vitaminlərin 
və mikroelementlərin miqdarı və 
tərkibinə diqqət yetirilsin. Normal 
gecə yuxusu vacibdir, çünki bu 
zaman yeni immun hüceyrələri 
əmələ gəlir. Unutmamalıyıq ki, 
immun sisteminin zəifləməsinin 
səbəblərindən biri də  stresdir. 
Orqanizmin müqavimətini 
tənzimləmək üçün immun, sinir 
və hormonal sistemlərimiz daimi 
qarşılıqlı əlaqədə işləyir. İnsan 
özünü fiziki formada  saxlamalı, 
açıq  havada daha çox vaxt 
keçirməlidir. İstənilən yoluxucu 
xəstəlik vaxtında və tam şəkildə 
müalicə edilməlidir. İmmun sistemi 
çox mühüm, lakin az öyrənilən 
sahədir. Onun işində ciddi bir 
pozuntuya dair şübhələr varsa, 
həkimə müraciət mütləqdir, çünki 
bir pozuntu əmələ gəldiyi halda 
xüsusi müalicə tələb oluna bilər.

Onu da qeyd etməliyik ki, 
əhalinin vaksinasiya prosesində 
fəal iştirakı kütləvi immunite-
tin əldə edilməsinə səbəb olur. 
Bu mənada, ölkəmizdə gedən 
vaksinasiya prosesini qənaətbəxş 
hesab etmək olar. Operativ 
qərargahdan bildirildiyinə görə, 
Azərbaycanda martın 9-dək 
vurulan vaksinlərin ümumi sayı 
13 milyon 176 min 571, birinci 
mərhələ üzrə vurulan peyvəndlərin 
ümumi sayı 5 milyon 309 min 703, 
ikinci mərhələ üzrə 4 milyon 796 
min 474, üç və daha çox doza 
vaksinlərin sayı 2 milyon 855 
min 788, pozitiv nəticədən sonra 

“buster” doza vaksinlərin sayı 214 
min 606-dır. Yoluxmaların sayında 
isə ciddi azalma var. COVID–19 
infeksiyasına son sutkada 126 
yoluxma faktı qeydə alınıb, 882 
nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 
11 nəfər vəfat edib. İndiyədək 
ölkədə ümumilikdə 789 min 883 
nəfərin koronavirus infeksiyasına 
yoluxması faktı müəyyən  edilib, 
onlardan 777 min 396 nəfər 
müalicə olunaraq sağalıb, 9558 
nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 
2929 nəfərdir.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Birinci Dünya müharibəsi illərində Osmanlı 
dövləti ərazisindən Qərbi Azərbaycan ərazisinə 
kütləvi surətdə doluşan 50 min nəfərə qədər hay 

 toplumunun önündə gələn silahlı quldur dəstələri bu 
yerlərin əzəli sahibləri olan türk-müsəlman əhalinin 
qəniminə çevrilmişlər. Türk soyuna qarşı barışmaz bir 
nifrətlə coşdurulub vəhşiləşdirilmiş bu siahlı bandalar soy-
daşlarımız yaşayan hər bir yaşayış məntəqəsini dağıtmış, 
dinc, əliyalın əhalini kütləvi qırğına məruz qoymuşdur.

10 mart 2022-ci il, cümə axşamı8
Azərbaycan uşaqlarının dincliyi 
pozulmuş dünyaya sülh mesajı 

“Ey idman, sən sülhsən!”– Müasir Olimpiya 
hərəkatının banisi Baron Pyer de Kuberten 
sülh və dinc həyat timsalı sayılan idmana 
vurğunluğunu məhz belə ifadə etmişdi. 
Beynəlxalq İdman Mətbuatı Assosiasiyasının 
(AİPS) milli qurumu olan Azərbaycan İdman 
Jurnalistləri Assosiasiyası (AİJA) ölkəmizdə 
də təntənə ilə qeyd edilən 5 Mart Bədən 
Tərbiyəsi və İdman Gününə həsr etdiyi layihəni 
unudulmaz idman fədaisinin bu məşhur kəlamını 
deviz seçərək gerçəkləşdirdi. 

Dünyamızda  milyonlarla 
insanın müharibə dəhşət-
lərindən əziyyət çəkdiyi bir 
vaxtda AİJA-nın təşkilatçılığı 
ilə Azərbaycanın öncül təhsil 
ocaqlarından birində –  
Bakıda fəaliyyət göstərən 
“Hədəf” liseyində həyata 
keçirilən layihə Azərbaycan 
uşaqlarının beynəlxalq 
aləmə ünvanladığı sülh 
 mesajı oldu. Uşaqların 
normal təfəkkürünün inkişa-
fına, sağlam həyat tərzinə, 
bədən tərbiyəsinə və sülhə 
sevgisinin artmasını hədəfə 
alan iki günlük humanist 
layihə çərçivəsində paytaxt 
şagirdləri dünyanın hər 
bir nöqtəsinə çatıb anla-
şılsın deyə,  ingilis dilində 
idman və sülh mövzusun-
da müzakirələr apardılar, 
esselər yazdılar, rəsmlər 
çəkdilər. Bütün bunlar 
Azərbaycan uşaqlarının 
dünyamızı qarşıdurma və 

savaşsız görmək arzusunu 
ehtiva edərək bütün qitələrin 
insanlarına ünvanlandı.

Layihənin bağlanış 
mərasimində AİJA-nın bi-
rinci vitse-prezidenti Nərgiz 
Mahmudzadə, “Hədəf” 
liseyinin direktor müavinləri 
Püstəxanım Səfərova və 
Ravil Böyükzadə, xarici dillər 
kafedrasının rəhbəri Eren 

Kancılar, şagirdlərdən Raul 
Ələkbərli, Ziya Şəldiyev və 
başqaları çıxış edərək idma-
nın yer kürəsində sülhün, 
dinc həyatın carçısı kimi 
misilsiz rolunu və önəmini 
vurğuladılar. Qeyd edildi ki, 
yarışlarda rəqiblərin, koman-
daların udub-uduzmasından 
asılı olmayaraq mübarizənin 
sonunda bir-birinə dostluq 
və xoş məram nümayiş 

etdirməsi dünyadakı bütün 
qarşıdurmaların da, bax, belə 
sonuclanması üçün ən yaxşı 
nümunədir. 

Sonda müzakirələrdə 
və yaradıcılıq yarışmasında 
fərqlənən 20-dən çox iştirak-
çıya AİJA sertifikatı təqdim 
olundu.

R.TAHİR, “Xalq qəzeti”

“Muğam ocağı – Şuşa”
Mədəniyyət Nazirliyinin “Şuşa ili” münasibətilə həyata keçirdiyi “Şuşa 

mədəniyyətinin inciləri” layihəsinin “Muğam ocağı – Şuşa” bölməsi üzrə 
növbəti təqdimat Şuşa muğamlarına həsr olunub.

Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda bir 
neçə muğam ifaçılıq məktəbi var. Xüsusi 
maraq doğuran Qarabağ muğam məktəbi 
əsasən Şuşada formalaşıb. Vaxtilə Şuşa 
həm də muğam məclisləri ilə şöhrətlənmişdi. 
Nəticədə bu şəhər musiqi mədəniyyəti 
baxımından Cənubi Qafqazda və yaxın 
ölkələrdə nadir məkana çevrilmişdi. “Şuşada 
uşaqlar “Segah” üstə ağlayır, “Şahnaz” üstə 
gülürlər” və digər bu qəbildən olan deyimlər 
mədəniyyət paytaxtımızın Azərbaycan 
muğam, musiqi sənətinin inkişafındakı 
əhəmiyyətli rolundan xəbər verir.

Qarabağ muğam məktəbinin 
nümayəndələri milli musiqi mədəniyyətimizin 
inkişafında xüsusi rol oynayıblar. Azərbaycan 
muğamları içərisində Şuşada yaranan, 
təkmilləşən muğamlar, şöbələr və guşələr var.

Məsələn, “Kürdü” və “Şahnaz”ın 
birləşməsindən əmələ gələn kiçik muğam 
“Kürdü-Şahnaz” adlanır. O, “Şahnaz”, 
“Dilkəş”, “Kürdü” və “Zil şahnaz” şöbələrindən 
ibarətdir. Bu muğamı XIX əsrin ikinci yarı-
sında məşhur şuşalı xanəndə Hacı Hüsü 
yaradıb.

Kiçik həcmli vokal instrumental muğam 
olan “Qatar” əvvəllər “Bayatı-kürd” muğamı 
üstündə şöbə kimi oxunub, sonralar həcm 
etibarilə genişləndirilərək müstəqil muğama 
çevrilib. Qarabağ xanəndələri “Qatar”a ba-
yatını da əlavə edərək birlikdə “Qatar-bayatı” 
oxuyublar. Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi 
Məmməd Fərzəliyev, Segah İslam, Cahan 

Talışinskaya həmin muğamın mahir ifaçıları 
olublar. “Qatar”, əsasən, tarın, “Qatar-bayatı” 
isə yastı balabanın müşayiəti ilə oxunur.

“Rast”ın tərkibinə daxil olan “Mahur-hin-
di” muğamı “Mahur”un iki növündən biridir. 
Həm melodik quruluşuna, həm də şöbələrinin 
xüsusiyyətlərinə görə “Rast”ın xarakterinə 
uyğun gəlir. "Həmid Segahı" XIX əsrin ikinci 
yarısı – XX əsrin əvvəllərində yaşamış “Rast” 
və “Segah” muğamlarının ən mahir ifaçıların-
dan hesab olunan Malıbəyli Həmidin adı ilə 
adlandırılıb.

XIX əsrin birinci yarısında Şuşada 
yaranmış zərbi-muğam olan “Qarabağ 
şikəstəsi” “Segah" muğamı kökündədir, ağır 
tempdə oxunur. Üzeyir Hacıbəyli “Əsli və 
Kərəm”, Müslüm Maqomayev “Şah İsmayıl”, 
 Zülfüqar Hacıbəyov “Aşıq Qərib”, Reynhold 
Qlier “Şahsənəm” operalarında həmin ritmik 
 muğamdan istifadə ediblər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) bülleteninə istinadla deyə bilərik ki, 
ötən həftə 10 milyondan çox insan koronavirus infeksiyasına yoluxub, 60 
mindən çox adam bu infeksiya səbəbindən vəfat edib. Yoluxma hallarının 

sayı əvvəlki iki həftə ilə müqayisədə 16 faiz, ölüm hallarının sayı isə 10 faiz azalıb. 
Həmin dövrlə (14–20 fevral) müqayisədə Qərbi Sakit Okean regionunda yoluxanla-
rın sayı 32 faiz artıb. Eyni zamanda, qalan beş regionda xəstələnmə halları azalıb. 
Yeni yoluxmaların daha ciddi şəkildə azalması Şərqi Aralıq dənizi bölgəsində (34 
faiz) və Amerikada (30 faiz) qeydə alınıb. Həftə ərzində dünyada bütün yeni yolux-
ma hallarının 52 faizi Avropanın payına düşüb ki, bu göstərici də 24 faiz  azalıb. 
Amma, Qərbi Sakit okean regionunda ölüm halları 22 faiz, Şərqi Aralıq dənizi 
bölgəsində 4 faiz artıb. Qalan regionlarda isə azalma müşahidə edilib.  Afrikada 
 azalma 59 faizlə ifadə olunub.
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