
 1 

 



 2 

Elmi redaktor:                                      Ərəstü HƏBĠBBƏYLĠ 

                                                                                                                    Phd, dosent 

                                

 

Rəyçilər:                               Ġsmayıl HACIYEV 

                                                                                               AMEA-nın həqiqi üzvü  

                                                                  

      Musa QASIMLI 

                                                                                              AMEA-nın müxbir üzvü,  

                                                                            tarix üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Havva MƏMMƏDOVA 

tarix üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Qasım HACIYEV 

tarix üzrə elmlər doktoru 

  

dosent Elman CƏFƏRLĠ            

 

 dosent Ziyad ƏMRAHOV 

                                                                                                

 

Emin Arif (ġıxəliyev). Geosiyasi maraqların toqquĢması kontekstində 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi. Naxçıvan: “Əcə-

mi” NəĢriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2018, 384 s. 

 

Kitab müəllifin 2011-ci ildə nəşr olunan “Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sivilizasiyalararası 

münasibətlər kontekstində” adlı əsərinin təkmilləşdirilmiş formasıdır. Əsərdə ilk növbədə “erməni 

məsələsi” həm geosiyasi maraqların, həm də Qərb və Türk sivilizasiyalarının toqquşması 

müstəvisində araşdırılmış, onun Azərbaycana təsiri tarixi süzgəcdən keçirilərək təhlil edilmiş, ABŞ-

ın, Avropa dövlətlərinin, Rusiyanın və regionun aparıcı dövlətlərinin Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ  münaqişəsinə dair mövqeyi, ikili standartlar siyasətinin mahiyyəti və pərdə arxası 

məqamları, konfliktin bitməməsinin əsas səbəbləri, onun həllinə mane olan amillər geniş şəkildə 

analiz edilmiş, münaqişənin yaxın gələcəyinə dair proqnozlar verilmişdir.  

Kitab müvafiq profil üzrə mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 4700000000 

   053-2018 

 

                                                      © Əcəmi, 2018  



 3 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Rəyasət 

Heyətinin 19 may 2017-ci il tarixli 06/10 nömrəli qərarı ilə 

 (protokol№ 06) nəşrinə icazə verilmişdir. 

 

MÜƏLLĠFĠN DĠGƏR ƏSƏRLƏRĠ: 

 

TÜRKĠYE VE AZERBAYCAN AÇISINDAN ERMENĠ SORUNU. Ankara: 

Türk Vakfı yayınları, 2002, 231 s. 

 

 

KAFKASYA JEOPOLĠTĠĞĠNDE RUSYA, ĠRAN, TÜRKĠYE REKABETLERĠ 

VE ERMENĠ FAKTÖRÜ. Ankara: Naturel yayıncılık, 2004, 378 s. 

 

 

ERMƏNĠ ĠDDĠALARININ SĠYASĠ MAHĠYYƏTĠ. Bakı: Nurlan, 2006, 187 s. 

 

 

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN MÜNAQĠġƏSĠ SĠVĠLĠZASĠYALARARASI 

MÜNASĠBƏTLƏR KONTEKSTĠNDƏ. Bakı: Elm və Təhsil, 2011, 324 s. 

 

 

ĠNGĠLTƏRƏNĠN GEOSĠYASĠ MARAQLARINDA “ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ”-

NĠN YERĠ VƏ AZƏRBAYCANA TƏSĠRĠ (1917-1920). (Böyük Britaniyanın 

arxiv materialları əsasında). Naxçıvan: “Əcəmi” NəĢriyyat-Poliqrafiya 

Birliyi, 2016, 144 s. 

 

 

MÜASĠR SƏLĠB YÜRÜġLƏRĠNĠN HƏDƏFĠ: TERRORĠZM YOXSA 

ĠSLAM?! Naxçıvan: “Əcəmi” NəĢriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2017, 168 s. 

 

 

BÖYÜK GÜCLƏRĠN AZƏRBAYCANLA BAĞLI GEOSĠYASĠ MARAQ-

LARINDA NAXÇIVANIN YERĠ. Bakı: Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Elmin ĠnkiĢafı Fondu, 2017, 300 s.  (həmmüəlliflər: 

Ġ.Hacıyev, E.Cəfərli, M.ġabanov). 

 

 



 4 

MÜNDƏRĠCAT 

 

 

GĠRĠġ ........................................................................................................................6 

 

BĠRĠNCĠ FƏSĠL.  

ERMƏNĠLƏRĠN AZƏRBAYCANA QARġI ƏRAZĠ ĠDDĠALARININ 

TARĠXĠ KÖKLƏRĠ VƏ MÜASĠR VƏZĠYYƏT ..............................................22 

1.1.   Ermənilərin mənşəyi məsələsi, bu yöndə ortaya atılan iddialar və  

         tarixi həqiqətlər .....................................................................................22 

1.2.   Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin  

         yaranması tarixi və səbəbləri ...............................................................37 

1.3.  Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində  

 münaqişənin nizamlanması prosesi və mövcud vəziyyət ..................62 

 

ĠKĠNCĠ FƏSĠL.  

QƏRB VƏ TÜRK SĠVĠLĠZASĠYALARI ARASINDAKI 

MÜNASĠBƏTLƏRDƏ “ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ”NĠN YERĠ, ONUN 

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ  

MÜNAQĠġƏSĠNƏ TƏSĠRĠ ..................................................................................78 

2.1. Qərb-Türk sivilizasiyalarının toqquşması, bu müstəvidə  

       “erməni məsələsi”nin təhlili və beynəlxalq siyasətdə yeri ...................78 

2.2. Erməni kilsəsi və Hai-Tahd doktrinası ................................................118 

2.3. Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarında  

       siyasi və dini amillər ............................................................................137 

 

ÜÇÜNCÜ FƏSĠL.  

GEOSĠYASĠ RƏQABƏTLƏRĠN TÖRƏMƏSĠ  KĠMĠ BEYNƏLXALQ 

TERRORIZM: BU KONTEKSTDƏ ERMƏNĠ TERRORU .................................... 155 

3.1.  Terrorizmin mahiyyəti və dinlərdə terrora baxış................................155 

3.2.  Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə və onun nəticələri .....................175 

3.3.  Erməni terrorizmi beynəlxalq terrorizm şəbəkəsinin tərkib  

         hissəsi kimi .........................................................................................187 



 5 

 

DÖRDÜNCÜ FƏSĠL.  

“ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ”NĠN BÖYÜK VƏ REGĠONAL GÜCLƏRĠN 

GEOSĠYASĠ MARAQLARINDA YERĠ, ONUN  

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ   

MÜNAQĠġƏSĠNƏ TƏSĠRĠ ...............................................................................199 

4.1. Amerika Birləşmiş Ştatları ..................................................................200 

4.2. Avropanın aparıcı dövlətləri ............................................................... 225 

4.2.1. Fransa ................................................................................................234 

4.2.2. İngiltərə ..............................................................................................240 

4.2.3. Almaniya ...........................................................................................258 

4.3. Rusiya ...................................................................................................263 

4.4. İran ........................................................................................................279 

4.5. Türkiyə .................................................................................................294 

4.6. İsrail ......................................................................................................306 

 

BEġĠNCĠ FƏSĠL.  

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQĠġƏSĠNĠN YAXIN GƏLƏCƏYĠ: SÜLH, MÜHARĠBƏ,  

YOXSA ATƏġKƏS? ...........................................................................................322 

5.1. Münaqişənin həllində “sülh” variantının analizi və  

       tərəflərin mövqeyi ................................................................................322 

5.2. “Müharibə” variantı və Azərbaycanın qarşılaşa biləcəyi  

       ehtimali təhlükələr ................................................................................328 

 

NƏTĠCƏ ..............................................................................................................340 

 

ƏDƏBĠYYAT SĠYAHISI ........................................................................350 

 

 



 6 

    

 

GĠRĠġ 

 

Keçmiş SSRİ ərazisində baş vermiş genişmiqyaslı və həlli yolları 

düyünə salınan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zaman 

içərisində daha çox dövlətlərarası və qlobal problem xarakteri almışdır. XX 

yüzilliyin 80-ci illərinin sonunda Sovetlər İttifaqının siyasi məkanında 

meydana gəlmiş bu münaqişə ittifaq dağılandan sonra avtomatik olaraq iki 

yeni müstəqil dövlətin – Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan 

Respublikasının dövlətlərarası probleminə çevrildi. Üzərindən 30 ilə yaxın 

bir müddət keçsə də, münaqişə öz siyasi və hüquqi həllinə hələ də qovuş-

mamışdır. Əvvəla, hər iki ölkədə qarşı tərəfə münasibətdə düşmən obrazı 

möhkəm yer almışdır. İkincisi, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında “nə 

müharibə, nə də sülh” kimi qeyri-müəyyən vəziyyət davam edir. Hər iki 

variantın da nizama salınması mümkün olmadığına görə, problemin 

beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həlli tələb edilir. Dünyanın aparıcı 

dövlətləri bu münaqişəyə münasibətdə müxtəlif mövqelərdə durduqlarından 

bu variant da real nəticə vermir. Tədqiqat işində münaqişənin həlli istiqa-

mətində ortaya çıxan çətinliklərə və onun həllinə bilavasitə mane olan 

amillərə aydınlıq gətirilmişdir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları 

ilə çıxış etmələri, Ermənistanın yeritdiyi təcavüzkarlıq siyasəti hər kəs 

tərəfindən bilinsə də, məsələyə bu iddiaların sırf Ermənistan tərəfindən irəli 

sürülməsi şəklində baxmaq doğru olmaz. Müəyyən mənada bunlar həqiqətə 

uyğun olsa da, məsələnin mahiyyətini bütünlüklə açmır. Yəni önə sürülən 

iddiaların arxasında üzdə Ermənistan görünsə də, başda Rusiya olmaqla 

pərdə arxasında bu iddialara dəstək verən və maraqlı olan Qərb dövlətləri 

dayanır. Azərbaycanın problemli zonaya çevrilməsi onların da maraqlarına 

uyğundur. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində erməni-

lərin mövqeyini dəstəkləyən və bu münasibətini rəsmi orqanlarda sabit 

strategiyaya çevirən Rusiya və Qərb dövlətləri problemə, daha doğrusu 

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü qorumaq təşəbbüsünə real prinsiplər 
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çərçivəsində yanaşmırlar. Müxtəlif tərzli təzyiqlər, türklüyün başına 

müsəllət olunan “erməni problemi” bilavasitə Rusiyanın, ABŞ-ın və Avropa 

dövlətlərinin ənənəvi strategiyalarından qaynaqlanır. Halbuki erməni 

məsələsi, erməni terrorizmi və davam edən qanlı cinayətlərin arxasında nə 

“zavallı” erməni xalqının həqiqi müstəqilliyi, nə də gələcəyi var. Tarix boyu 

bu dövlətlərin əsas məqsədləri regionda özündən asılı olacaq, ona xidmət 

edəcək bir dövlət və millət əldə etmək olmuşdur ki, bu potensial da 

ermənilərdə və Ermənistanda kəşf edilmişdir. Tarixə nəzər yetirilsə, aydın 

görünər ki, XIX əsrin ikinci yarısına qədər Qərb dövlətləri erməni 

məsələsinə elə bir ciddi maraq göstərməmişlər. Düzdür, Rusiyanın erməni 

məsələsinə öz geosiyasi planlarında yer ayırmasının kökü bir qədər keçmişə 

dayanır, lakin problemin beynəlmiləlləşməsi məhz 1870-ci illərdən etibarən 

böyük dövlətlərin regionda milli mənafelərinin çulğaşması sayəsində 

mümkün olmuşdur. Hal-hazırda erməni məsələsinə maraq göstərən güclər 

ayrı-ayrılıqda bu dövlətdən və millətdən öz geosiyasi, milli və dini 

maraqları üçün istifadə edirlər. Tədqiqat işində böyük və regional dövlət-

lərin siyasi, milli və dini maraqları əsas götürülməklə geosiyasi maraqların 

və sivilizasiyaların toqquşması kontekstində erməni məsələsinə baxışı göz-

dən keçirilmiş, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 

tutduqları mövqe və yeritdikləri siyasət təhlil edilərək araşdırılmışdır.   

Məlum olduğu kimi, “erməni məsələsi” geosiyasi rəqabətlər və maraq-

ların qarşıdurması nəticəsində ortaya çıxaraq aktuallaşmış və beynəlxalq 

siyasətdə özünəməxsus yer tutmuşdur. Şübhəsiz ki, geosiyasi rəqabətlər və 

qarşıdurmalar bəzi məsələlərdə özünü sivilizasiyaların toqquşması fonunda 

da qabarıq şəkildə göstərir. Məhz bu mənada vaxtilə geosiyasi rəqabətlərin 

nəticəsi kimi ərsəyə gətirilən “erməni məsələsi”ni Qərb-Türk sivilizasi-

yalarının toqquşmasının törəməsi, daha dəqiq bir ifadə ilə, antitürk düşüncə 

tərzi və fəaliyyətlərin təzahürü kimi də xarakterizə ertmək mümkündür. Heç 

təsadüfi deyildir ki, son zamanlarda elmi dairələrdə dünyada baş verən bir 

çox münaqişə və qarşıdurmaların başlıca səbəbinin sivilizasiyaların toq-

quşması ilə əlaqələndirilməsi məsələsi daha çox müzakirə olunan möv-

zuya çevrilib. Bu düşüncənin qeyri-real olduğunu iddia edənlər də ola 

bilər və şübhə yoxdur ki, mövcuddur. Bir məsələni qeyd etmək lazımdır 
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ki, sivilizasiyaların təsnifatına dair başlıca faktor kimi din amilinə xüsusi 

üstünlük verilsə də, milli amil ikinci plana atılmamalıdır. Aparılan təhlil-

lər onu deməyə əsas verir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində Qərb dövlətlərinin ikili standartlar mövqeyindən çıxış 

etmələrinin və hər fürsətdə Ermənistanı dəstəkləmələrinin səbəbi, kökü 

tarixi keçmişlərə uzanan Qərb və Türk sivilizasiyaları arasındakı müna-

sibətlər, antitürk zehniyyət və düşüncə tərzi ilə sıx əlaqədardır. 

Tarixi proseslərin təhlilinə əsaslanaraq, milli və dini baxımdan Qərb 

sivilizasiyası ilə Türk-İslam sivilizasiyası arasındakı münasibətlərin han-

sı səviyyədə olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür. Bu bir həqiqətdir 

ki, Qərb ilə Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər tarix boyu hə-

mişə gərgin və münaqişəli olmuşdur. Uzun illər Qərb dünyasında mövcud 

olan milli və dini əsasa söykənən “xaçlı (səlib) yürüĢləri” zehniyyəti hal-

hazırda fərqli adlar altında formalaşır.  Qeyd etmək lazımdır ki, bu zehniy-

yət yalnız İslama qarşı deyil, daha dəqiq bir ifadə ilə, İslamı özündə 

bütünləşdirən və tamamlayan Türk sivilizasiyasına qarşı yönəlmişdir ki, bu-

nun da əsaslı səbəbləri vardır. Qərbdə türklərə qarşı nifrət hissinin güclən-

məsində keçmişdən miras qalan milli, dini və psixoloji amillər əsas rol 

oynayır. Qərb-Türk sivilizasiyaları arasında keçmişdən günümüzə qədər 

davam edən toqquşma bilavasitə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə də öz təsirini göstərmiş, nəticədə Türk-İslam sivilizasiyasının 

daşıyıcılarından biri kimi Azərbaycan bundan ciddi yaralar alaraq, təhdid 

altında olan ölkələr sırasına daxil olmuşdur. Bu baxımdan məsələnin mahiy-

yətini anlamadan konfliktin görünməyən səbəblərinin aşkarlanması‚ 

Azərbaycana yönəlik oynanan oyunların açığa çıxarılması və gələcəyə 

doğru fəaliyyət proqramlarının planlaşdırılması qeyri-mümkündür. Məhz 

buna görədir ki, araşdırmada ilk növbədə Ermənistan Respublikasının 

Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti və onun pərdə arxası tədqiq 

edilməyə, eyni zamanda Qərb sivilizasiyası ilə Türk sivilizasiyası arasındakı 

münasibətlərin və geosiyasi maraqların toqquşmasının Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri təhlil olunmağa çalışıl-

mışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən Ermənistan Respublikasının hər yönüylə 

Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasətinin tədqiq edilməsi, münaqişədə 



 9 

aparıcı dövlətlərin tutduqları mövqe və ikili standartlar siyasətinin mahiy-

yətinin aşkara çıxarılaraq təhlil edilməsi təkcə elmi deyil, həm də böyük 

siyasi aktuallıq kəsb edir. Problemin hərtərəfli tədqiqinin aktuallığı bir sıra 

amillərlə izah oluna bilər.  

Əvvəla, tədqiqat predmeti kimi seçilmiş mövzunun araşdırılması həm 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin, həm də müasir 

dünyamızda baş verən problemlərin anatomiyasını dərk etməyə imkan verir.  

İkincisi, dünyada müxtəlif adlar altında böyük siyasi oyunlar oynan-

maqda, dünyanın siyasi xəritəsi dəyişdirilməyə çalışılmaqda, beynəlxalq 

münasibətlər sistemində qarşıdurmalar özünü göstərməkdədir. Sivilizasi-

yalararası qarşıdurmaların və geosiyasi maraqların toqquşmasının tərkib 

hissələrindən biri kimi erməni məsələsi və onun Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri ilə bağlı aparılan tədqiqat işi bu prob-

lemləri təhlil etmək və lazımi elmi-siyasi nəticələr çıxarmaq baxımından da 

əhəmiyyətlidir.  

Üçüncüsü, dünyada cərəyan edən millətlər və dinlərarası qarşıdur-

malar, böyük dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bu kimi problemlərə 

fərqli münasibətləri, eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsində ikili standartlar mövqeyindən çıxış etmələri ermənilərin 

istər siyasi, istərsə də dini baxımdan ərazi iddialarını daha da gücləndir-

mələrinə rəvac vermiş, Azərbaycan və bütövlükdə türklük üzərindəki təz-

yiqləri artırmışdır. Sırf bu səbəbdən Ermənistan Azərbaycana qarşı ərazi 

iddialarında xüsusilə din, daha doğrusu xristianlıq amilini qabartmaqdadır. 

Bu nöqteyi-nəzərdən aparılan elmi araşdırmalar Azərbaycanla bağlı həqi-

qətlərin öyrənilməsi, böyük dövlətlərin laqeyd münasibətlərinin ortaya 

qoyulması, Ermənistanın terrorizmi müdafiə edən dövlət imicinin üzə çıxa-

rılması və təbliğatı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

həllinə mane olan amillərin aşkar edilməsi baxımından da böyük siyasi ak-

tuallıq kəsb edir.  

Problemin çox ciddi şəkildə araşdırılmasına ehtiyac həm də ondan 

qaynaqlanır ki, tədqiq olunan mövzu indiyədək kifayət qədər kompleks 

şəkildə öyrənilməmişdir. Düzdür, mövzunun tədqiqi sahəsində müəyyən 

işlər görülsə də, mövcud konfliktin həllinə mane olan amillərin tam 
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dolğunluğu ilə açıqlanması istiqamətində hər hansı bir konkret və bitkin 

tədqiqat işi mövcud deyil. Bir sıra tədqiqat əsərlərində bu səbəblərin izahı 

sırf Rusiya amili, Qərb dövlətlərinin ikili standartlar siyasəti, “din qardaşlığı 

və xristian təəssübkeşliyi” çərçivəsində verilsə də, məsələnin tam şəkildə 

açılması həm lazımi səviyyədə deyil, həm də hər kəsin ümumi mənada 

bildiklərindən o tərəfə getmir və səbəbləri təfsilatlı olaraq göstərilmir. Biz 

bu çatışmazlıqları nəzərə alaraq, faktiki materiallar əsasında problemin 

görünməyən tərəflərini açıb ortaya qoymağa çalışmışıq. Amma bu, o demək 

deyildir ki, araşdırdığımız problemin tam həllinə nail olmuşuq. Təbii ki, 

bizə də bəlli olmayan bir sıra cəhətlər mövcuddur. Məhz bu baxımdan 

öyrənilən problemlə bağlı fikir və mülahizələrimizi müzakirə üçün açıq 

hesab edir, bu istiqamətdə nəzəri ümumiləşdirmələr və geniş müzakirələr 

keçirilməsinə ciddi ehtiyac olduğunu bildiririk. 

Araşdırma zamanı azərbaycanlı, türk, rus, amerikan, ingilis, erməni və 

s. müəlliflərin elmi-tədqiqat əsərlərindən əsas mənbələr kimi istifadə olun-

muşdur. Mövzu ilə bağlı əsərlərdən bəhs edərkən azərbaycanlı tədqiqat-

çılardan R.Mehdiyev, Ə.Həsənov, İ.Hacıyev, Y.Mahmudov, M.Qasımlı, 

C.Həsənli, A.İsgəndərli, H.Məmmədova, E.Nəsirov, R.Mustafayev, Q.Ha-

cıyev, A.Paşayev, N.Məmmədov, V.Quluzadə, V.Arzumanlı, N.Mustafa, 

V.İbayev, Ə.Abdullayev, F.İsmayılov, E.Cəfərli, Ə.Həbibbəyli, R.S.Ulusel, 

H.Hüseynov, G.Nəcəfli, N.Gözəlova, Z.Əmrahov, A.Məmmədli və digər 

müəlliflərin əsərləri üzərində xüsusilə dayanmaq lazımdır.  

Akademik R.Mehdiyevin “Azərbaycanlılara qarşı soyqırım gerçək-

likləri” adlı əsərində erməni təcavüzünün əsl mahiyyəti açılmış, Ermənis-

tanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və bu iddiaların tarixi kökləri müəy-

yən edilmiş, tarixin müəyyən mərhələlərində xalqımıza qarşı törədilən soy-

qırımı cinayətlərinin pərdə arxası məqamları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə bağlı dövlətlərin yeritdiyi ikili standartlar siyasəti təhlil edilmişdir (61).     

Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Ə.Həsənov öz əsərlərində Azər-

baycanın beynəlxalq siyasətdə tutduğu yeri ümumi şəkildə nəzərdən keçir-

miş, dövlətin xarici siyasətinin prinsipləri və istiqamətlərini, beynəlxalq 

təşkilatlarda iştirakı məsələlərini, dünyanın bir sıra ölkələri ilə əlaqələrini 

araşdırmış, SSRİ rəhbərliyinin XX əsrin sonlarında həyata keçirdiyi Qafqaz 
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siyasətini təhlil etmiş, Ermənistanın Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddia-

larının səbəblərini və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin köklərini açıqlamış, bu 

münaqişə ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin mövqeyini nəzərdən keçirmiş 

və Azərbaycan Respublikasının münaqişənin dinc yolla tənzimlənməsi 

sahəsində fəaliyyətini tədqiq etmişdir (32; 33; 34). 

Akademik İ.Hacıyev araşdırılan problemə ümumi nəzər salmış və er-

məni iddialarının əsassızlığını təkzibedilməz faktlar əsasında ortaya qoy-

muşdur. Müəllifin əsərlərində ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, xüsu-

silə də Naxçıvana qarşı uzun illərdən bəri yürütdükləri qəsbkarlıq siyasəti-

nin əsl mahiyyəti və nəticələri təfərrüatı ilə öz əksini tapmışdır (8, 21; 22; 

23, 160).  

Akademik Y.Mahmudov və tarix üzrə elmlər doktoru, professor K.Şü-

kürovun müştərək yazdıqları “Qarabağ: real tarix, faktlar, sənədlər” adlı 

əsərdə ermənilərin Dağlıq Qarabağa məqsədli şəkildə köçürülməsi, DQMV-

nin yaradılması və ağır nəticələri, müxtəlif dövrlərdə ermənilərin Azərbay-

cana qarşı ərazi iddiaları, Dağlıq Qarabağın işğalı və işğal olunmuş ərazi-

lərdə ermənilərin törətdikləri cinayətlər işıqlandırılmışdır (59). 

AMEA-nın müxbir üzvü M.Qasımlının əsərlərində isə beynəlxalq mü-

nasibətlər sistemində Azərbaycan Respublikasının tutduğu yer, Azərbayca-

nın xarici siyasəti probleminin konseptual-nəzəri əsasları araşdırılmış, onun 

prinsipləri, mahiyyəti, məqsəd və vəzifələri, qarşılıqlı əlaqələrin perspek-

tivləri nəzəri cəhətdən təhlil edilmiş, Dağlıq Qarabağ məsələsinin dinc 

vasitələrlə həlli yolunda Azərbaycan diplomatiyasının fəaliyyəti işıqlandı-

rılmışdır (47; 48; 50; 51). 

Tarix üzrə elmlər doktoru, professor C.Həsənlinin “SSRİ-Türkiyə: So-

yuq müharibənin sınaq meydanı” adlı əsərində 1939-1953-cü illərdə Sovet-

Türkiyə münasibətlərinin keçdiyi tarixi yol, onun həlledici mərhələləri və 

dönüş məqamları tədqiq edilsə də, yeni açıqlanan arxiv materiallarına isti-

nadən İ.Stalinin fitvası ilə Ermənistan və Gürcüstan Sovet Respublikalarının 

bu prosesdə fəal iştirakının, habelə Cənubi Qafqaz respublikaları arasında 

başlanmış əsəb müharibəsinin maraqlı tarixi mənzərəsi yaradılmışdır (28). 

Müəllifin digər əsərlərində 1918-1920-ci illərdə Azərbaycanın beynəl-

xalq münasibətlər sistemində tutduğu yer, Türkiyə, Almaniya, İngiltərə, 
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ABŞ, Fransa, İtaliya və s. dövlətlərin Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azər-

baycana münasibətləri dərindən araşdırılmışdır (29; 30). 

Tarix üzrə elmlər doktoru, professor A.İsgəndərlinin “Azərbaycan 

həqiqətləri: 1917-1920” adlı kitabında ermənilərin Cənubi Qafqazda məs-

kunlaşması, onların Osmanlı imperiyasının tərkibində fəaliyyəti, 1918-

1920-ci illərdə erməni hərbi birləşmələri tərəfindən Bakı, Şamaxı, Quba, 

Lənkəran, Zəngəzur, İrəvan, Urmiya, Maku və Xoyda türk-müsəlman əhali-

sinə qarşı həyata keçirilən soyqırımları, dövrün ictimai-siyasi məsələləri 

mövcud arxiv sənədləri və qərb müəlliflərinin əsərləri əsasında tədqiq edil-

mişdir (39). 

Tarix üzrə elmlər doktoru, professor H.Məmmədovanın “Azərbaycan 

Respublikasının xarici siyasətində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsi” adlı əsərində münaqişənin tarixi kökləri, onun əsas mər-

hələləri, xüsusilə müstəqillik dövründəki vəziyyəti nəzərdən keçirilmiş, 

problemin Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətindəki yeri və rolu təd-

qiq edilmiş, bu məsələ üzrə beynəlxalq təşkilatlarda aparılan işlər, regional 

güc mərkəzlərinin mövqeyi hərtərəfli və yeni faktiki materiallar əsasında 

təhlil olunmuşdur (65).  

Siyasi elmlər doktoru, professor E.Nəsirovun “Azərbaycan-ABŞ mü-

nasibətləri (1991-1997-ci illər)” adlı monoqrafiyasında Azərbaycan Res-

publikası ilə ABŞ arasındakı münasibətlərə, eyni zamanda Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və bunun həlli məsələsinə toxu-

nulmuş, Dağlıq Qarabağ probleminin nizama salınması prosesində ABŞ-ın 

tutduğu mövqe öz əksini tapmışdır (76).  

XX əsrin əvvəllərində sadəcə Azərbaycan türklərinin deyil, eyni za-

manda yəhudilərin və digər xalqların da qətlə yetirilmələrində ermənilərin 

rolu məsələsi siyasi elmlər doktoru, professor R.Mustafayevin “Страсти 

по виртуали” adlı əsərində bütün təfsilatı ilə tədqiq edilmişdir (279). 

Tarix üzrə elmlər doktoru Q.Hacıyevin “Heydər Əliyevin Dağlıq 

Qarabağa erməni iddialarına qarşı mübarizəsi” adlı əsərində ümummilli 

lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi dövründə ölkəmizə qarşı yö-

nəlmiş əsassız ərazi iddiaları, erməni separatizmi, Ermənistan-Azərbaycan, 
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində apardığı məqsədyönlü 

siyasəti araşdırılmışdır (24). 

Uzun illər arxivlərdə saxlanılan və erməni vəhşiliyini ifşa edən sənəd-

lərin aşkar edilərək, tarixin müəyyən mərhələlərində ermənilərin xalqımıza 

qarşı törətdikləri cinayətlərin öyrənilməsi baxımından tarix üzrə elmlər dok-

toru A.Paşayevin “Açılmamış səhifələrin izi ilə” adlı kitabı olduqca qiymət-

lidir (82). 

N.Məmmədovun “Geosiyasətə giriş” adlı iki cildlik kitabında dün-

yada cərəyan edən əsas geosiyasi hadisələr, planetin geosiyasi xarakteris-

tikası, geosiyasi güc mərkəzləri və onlar arasındakı münasibətlər, qlobal-

laşan dünyada geosiyasi məsələlərə yeni baxışlar, milli dövlət maraqları uğ-

runda mübarizə, yeni dünya nizamı və s. məsələlər haqqında ətraflı məlu-

mat verilmiş, böyük və regional dövlətlərin müasir mərhələdə əsas siyasi 

məqsədləri işıqlandırılmışdır (66; 67).  

Kitabın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin geo-

siyasi aspektlərinə həsr edilmiş bölməsi xüsusi maraq kəsb edir. Bu böl-

mədə münaqişənin tarixi köklərinə ümumi nəzər salan müəllif beynəlxalq 

təşkilatların və vasitəçi dövlətlərin fəaliyyətlərini gözdən keçirərək qeyd 

edir ki, dünya nizamını müəyyənləşdirən fövqəlgüclərin işğal faktına liberal 

yanaşması, dolayısı ilə təcavüzə göz yumması bu qənaəti gücləndirir ki, 

hazırda dünyada etnik-milli münaqişələrin həllində beynəlxalq hüquq deyil, 

digər siyasi maraqlar önə çəkilir (67, s. 314). 

V.Quluzadənin “Gələcəyin üfüqləri (Azərbaycan Respublikasının xa-

rici siyasəti barədə mülahizələr, müsahibələr, şərhlər)” adlı kitabında Azər-

baycanın xarici siyasətinin keçdiyi yollar, qarşısında duran vəzifələr, xarici 

siyasətin prioritetləri, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-

sinin nizamlanması istiqamətində aparılan danışıqlar prosesi və s. məsələlər 

xronoloji ardıcıllıq və diplomatiyanın imkan verdiyi səmimiliklə açılıb 

göstərilmişdir (55). 

V.Arzumanlı və N.Mustafanın birgə yazdıqları “Tarixin qara səhifə-

ləri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq” adlı monoqrafiyada düşünülmüş və 

planlı şəkildə həyata keçirilən məkrli siyasət nəticəsində öz tarixi-etnik 

torpaqlarından didərgin salınan azərbaycanlıların məruz qaldıqları depor-
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tasiya və soyqırımı məsələləri araşdırılmışdır. Bu mənada mövcud mono-

qrafiya Azərbaycan tarixinin qaranlıq səhifələrinin öyrənilib üzə çıxarılması 

istiqamətində tədqiq olunan əhəmiyyətli əsərlərdən biridir (5). 

N.Məmmədovun “Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, 

deportasiya, işğal” adlı kitabında XX yüzillik ərzində Ermənistanın Azər-

baycana qarşı əsassız ərazi iddiaları, separatizmin tarixi obyektiv təhlil edil-

miş, havadarlarına arxalanaraq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdik-

ləri soyqırımı, qanlı cinayətlər izlənmiş, torpaqlarımızın işğalı, xalqımızın 

başına gətirilən faciələr və deportasiyaya məruz qalmaları kimi acı reallıqlar 

tədqiq edilmişdir (63). 

V.İbayevin “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

beynəlxalq hüquq müstəvisində” adlı əsərində münaqişənin tarixi, siyasi, 

hüquqi kökləri, inkişafı tədqiq edilmiş, problemin beynəlxalq hüquqi as-

pektləri, münaqişə zamanı törədilmiş beynəlxalq hüquq pozuntuları, onların 

hüquqi tövsifi, tətbiq olunan hüquq, məsuliyyət məsələləri nəzərdən keçiril-

mişdir. Müəllif belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəbini Azərbaycanın daxilində axtarmaq 

düz deyil. Çünki bu səbəb Azərbaycandan kənarda “Böyük Ermənistan” 

yaratmaq məqsədi ilə ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarında ifa-

dəsini tapmışdır. O, eyni zamanda münaqişənin həllinin düyünə düşməsinin 

səbəblərindən birini müxtəlif dövlətlərin maraqlarının regionda toqquşması 

ilə əlaqələndirmişdir (38, s. 37).                                                                               

Ə.Abdullayev, Ş.Kərimov və B.Zahidovun birgə yazdıqları “Beynəl-

xalq terrorizm: onunla cinayət-hüquqi və kriminoloji mübarizənin aktual 

problemləri” adlı əsərdə bəşəriyyətin ən böyük problemlərindən olan terro-

rizmin mahiyyəti, əsas xüsusiyyətləri açıqlanmış və onunla beynəlxalq miq-

yasda mübarizə aparılmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır. Kitabda eyni 

zamanda erməni terrorizmi beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi kimi təhlil 

edilmiş, onun sülh və insanlıq əleyhinə törətdiyi cinayətlər faktlar əsasında 

göstərilmişdir (1). 

F.İsmayılovun “Qarabağ konflikti ABŞ-ın qlobal siyasəti kontekstin-

də” adlı əsərində müasir dövrdə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzin-
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də olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun həlli 

istiqamətində ABŞ-ın yeritdiyi siyasət geniş şəkildə tədqiq edilmişdir (41).  

E.Cəfərlinin “Naxçıvanda erməni-Azərbaycan münaqişəsi” adlı əsəri 

araşdırılan mövzunun tədqiqi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əsərdə 

erməni etnosunun tarixi ilə bağlı həqiqətlər araşdırılmış, onların çar Rusi-

yası tərəfindən Cənubi Qafqaza, o cümlədən Azərbaycana və onun ayrılmaz 

tərkib hissəsi olan Naxçıvan diyarına köçürülməsinin səbəbləri və nəticələri 

təhlil edilmişdir (9). 

Ə.Həbibbəyli “Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası” adlı əsə-

rində bəşər sivilizasiyaları arasında özünəməxsusluğu ilə seçilən Türk sivi-

lizasiyasının digər sivilizasiyalarla, xüsusilə də Qərb sivilizasiyası ilə müna-

sibətlərindən bəhs etmiş, Qərb sivilizasiyasının kosmopolit siyasəti qarşı-

sında Türk sivilizasiyasının yeri məsələlərini ətraflı təhlil etmişdir (26). 

R.S.Uluselin “Qloballaşma və türk sivilizasiyası” adlı əsərində müasir 

dünya inkişafının qlobal prosesləri kontekstində türk sivilizasiyasının seçkin 

mövqeyi, onun tarixiliyinin və çağdaşlığının vəhdəti problemləri araşdırıl-

mış, türk sivilizasiyasının inkişaf prosesi dünya tarixinə qlobal baxışın yeni 

konsepsiyasından öyrənilmiş, Şərq və Qərb sivilizasiyalarının interaksiya-

sında problemin önəminə diqqət yönəldilmişdir (88). 

H.Hüseynov və T.Bəhərçinin birlikdə yazdıqları “Qərb-Şərq münasi-

bətləri xristian və İslam təfəkkürü baxımından” adlı monoqrafiyada Qərb-

Şərq və xristian-İslam münasibətləri fəlsəfi və tarixi baxımdan araşdırılmış, 

Qərb ictimai fikrinin və fəlsəfəsinin Şərqin maddi-mənəvi dəyərlərinə, el-

minə, fəlsəfəsinə, mədəniyyət və sivilizasiyasına münasibətinin ikili möv-

qeyi, dinin xalqlar və dövlətlər arasındakı ixtilaflarda oynadığı rol, “siviliza-

siyaların toqquşması” təliminin mahiyyəti, Qərb-Şərq münasibətlərinin 

Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrində yeri, Azərbaycanda dini tolerantlıq 

məsələləri tədqiq olunmuşdur (36). 

G.Nəcəflinin “1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrə-

van bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soy-

qırımlar” adlı əsərində XX əsrin əvvəllərində adları qeyd olunan bölgə-

lərdə türk-müsəlman əhaliyə, o cümlədən azərbaycanlılara qarşı erməni-

lər tərəfindən həyata keçirilmiş soyqırımı cinayətləri araşdırılmışdır (74). 
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N.Gözəlovanın “Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı 

Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində (1918-1920)” adlı əsərində 

1918-1920-ci illərin qanlı hadisələri Britaniya kitabxanasının arxiv sənədləri 

əsasında araşdırılmışdır (20). 

Z.Əmrahovun “Osmanlı imperiyasında “erməni məsələsi” problemi” 

adlı monoqrafiyasında XIX əsrdə Osmanlı imperiyasında erməni məsələ-

sinin ərsəyə gətirilməsində çar Rusiyasının, İngiltərənin, Fransanın, eləcə də 

erməni kilsəsi və missioner təşkilatların rolu araşdırılmış, Türkiyə tarix-

şünaslığında bəhs olunan problemlə bağlı mövcud baxışlar ortaya qoyul-

muşdur (17).  

A.Məmmədlinin “Ermənilərin gerçək tarixi” adlı monoqrafiyasında 

ermənilərin mənşəyi barəsində yazılmış əsərlərə tənqidi yanaşılaraq bu et-

nosun böyük dövlətlərin təkibində oynadığı mənfi rol, “Böyük Ermənistan” 

yaratmaq məqsədilə Türkiyə ərazisindən torpaq qoparmaq cəhdləri, çar Ru-

siyasından istifadə edərək tarixi Azərbaycan torpaqlarında özünə dövlət 

qurmaq niyyəti, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasəti yerit-

məsi və s. məsələlər obyektiv materiallar əsasında təhlil edilmişdir (62). 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı nəşr olunan və tədqiqatımızda istifadə 

etdiyimiz digər bir sıra əsərlər də ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına qarşı 

əsassız iddialarının təkzib edilməsi baxımından son dərəcə əhəmiyyətlidir.  

Türkiyə mənbələrində də Osmanlı dövründən başlayaraq, “erməni 

məsələsi”nin tarixinə aid, erməni cəmiyyətlərinin və siyasi təşkilatlarının 

törətdikləri cinayətlərə dair verdikləri məlumatlarda yeri gəldikcə Azər-

baycanda törədilən qırğınlara da toxunulmuşdur. 

Erməni xəyanətinin ağrısını yaşayan bir ölkə kimi Türkiyə Cümhu-

riyyətində erməni məsələsinə dair çox sayda əsərlər nəşr olunmuşdur. Xüsu-

silə E.Urasın erməni mənbələrini təhlil edərək yazdığı “Tarixdə ermənilər 

və erməni məsələsi” adlı kitab son dərəcə dəyərli və bu sahədə araşdırma 

aparan bütün tədqiqatçıların istisnasız olaraq yararlandıqları fundamental bir 

əsərdir (257). 

Ə.Kiçiyin “Erməni kilsəsi və türklər” adlı əsərində erməni terrorunda 

şəksiz çox böyük rolu olan erməni kilsəsinin tarixi incələnmiş (202), 
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Ə.İltərin “Erməni kilsəsi və terror” adlı əsərində erməni kilsəsinin terror 

aksiyalarında rolu və verdiyi dəstək geniş şəkildə tədqiq edilmişdir (174). 

S.Laçınərin əsərləri də ermənilərin soyqırımı iddialarını ifşa edən və 

onların iç üzünü açan fundamental tədqiqatlardır (205; 206; 207; 208; 209; 

210; 300; 364; 407). Məlum olduğu kimi, amansız cinayətlər törətmələrinə 

baxmayaraq, ermənilər özlərinin soyqırımına məruz qaldıqlarını iddia 

etməkdə və bu məsələni gündəmə gətirərkən 1915-ci il hadisələri ilə yəhudi 

xolokostu arasında paralellik aparmaq strategiyasını əsas götürməkdədirlər. 

1915-ci ildə baş verən hadisələri “pre-xolokost” (pre-Holocaust), yəni 

“xolokost öncəsi xolokost” adlandıran ermənilərin iddialarına görə, nasistlər 

tərəfindən yəhudilərə tətbiq edilən soyqırımı ilə guya ermənilərə tətbiq 

edilən soyqırımı arasında heç bir fərq yoxdur. S.Laçınər tərəfindən aparılan 

araşdırmalar ermənilərin bu cür iddialarını təkzib edərək, məhz onların 

türklərə və digər millətlərə qarşı soyqırımı cinayətləri həyata keçirdiklərini 

sübut edir.  

Türkiyədə erməni iddiaları və terroruna həsr olunmuş ən sanballı 

tədqiqatlardan K.Gürünün (159), A.Qazigirayın (151), C.Anadolun (99), 

T.Arının (100), F.Armaoğlunun (102; 103), Ə.Gülərin (156; 157), Z.Özka-

nın (230), Ə.Süslünün (247), Ö.G.İşyarın (175), T.Başakın (111), K.Kası-

mın (184; 185; 299; 357), N.Gül ilə G.Əkinçinin (154; 155) və digər türk 

araşdırmacılarının da əsərlərini göstərmək olar. Bu tədqiqatlar problemin 

dünəni və bu günü, ermənilərin törətdikləri cinayətlər, eyni zamanda 

“erməni kartı”nın regional siyasət strategiyasının mühüm amil olması ilə 

bağlı ciddi təhlillərin və tarixi paralellərin aparıldığı qiymətli mənbələrdir. 

Habelə Türkiyədə nəşr olunmuş arxiv sənədlərindən ibarət toplular, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş çox 

sayda kitab və məqalələr də böyük əhəmiyyətə malikdir. 

Rus strateqi A.Duqinin türk dilində nəşr edilmiş “Rus geosiyasəti av-

rasiyaçı münasibət” kitabının Qafqaza həsr olunan bölməsində Türkiyə və 

Azərbaycan arasında yerləşən xristian Ermənistanın heç bir dənizə çıxışı 

olmayan geosiyasi mövqeyinin bütün zəif cəhətlərini dərk edərək, Moskva 

meyilli strateji mövqe mənimsəməsi, eyni zamanda İranla regional müna-

sibətlərini daha fəal bir şəkildə inkişaf etdirdiyi göstərilmişdir (141). 
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Mövzu ilə bağlı Qərbdə nəşr olunan əsərlərdən danışarkən ilk növbədə 

fransız alimi J.Malevilin “Армянская трагедия 1915 года” adlı əsərini 

qeyd etmək lazımdır. Müəllif çoxsaylı ermənipərəst alimlərinin əksinə 

olaraq baş vermiş hadisələri obyektiv təhlil etməyə çalışmış və tarixdə ilk 

müstəqil erməni dövlətinin məhz İngiltərənin iradəsi ilə çar imperiyasının 

xarabalıqları üzərində qurulduğunu göstərmişdir (277, s. 15). 

Avstriya alimi E.Fayqlın “Erməni milli kilsəsinin zəfəri və trage-

diyası” adlı məqaləsi (147) və “Erməni mifomaniyası” adlı kitabı da (148) 

reallığı əks etdirmək baxımından diqqəti cəlb edir. Müəllif inandırıcı dəlil-

lərlə erməni terrorizminin iç üzünü açmış, eyni zamanda erməni kilsəsinin 

terror siyasətini araşdırmışdır. 

Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin beynəlxalq arenada təsdiqi üçün ame-

rikan alimi S.Uimzin “Ermənistan – terrorçu “xristian” ölkənin gizlinləri” 

adlı əsəri çox dəyərli mənbədir. Kitabda erməni kilsəsinə olan real alim 

mövqeyi və problemə cəsarətli yanaşması diqqətəlayiqdir. Erməni milləti-

nin mənşəyindən və “erməni xristianlığı”nın spesifikliyindən söhbət açan 

müəllif onların xristianlığını şübhə altına alaraq, regionda etnik təmiz-

ləməyə fitva verənlərin məhz erməni kilsəsi olduğunu qeyd etmişdir. Təd-

qiqatçı eyni zamanda ABŞ-ın Ermənistana münasibətdə tutduğu yanlış 

mövqeyə də öz ciddi etirazını bildirmiş, minlərlə Anadolu və Azərbaycan 

türkünün tökülmüş qanında, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş bir mil-

yondan çox azərbaycanlının acınacaqlı taleyində əsas günahın məhz Rusiya 

ilə ABŞ-ın üzərinə düşdüyünü qeyd edərək, tutarlı faktlar əsasında Avropa 

dövlətlərini də ittiham etmişdir (87).  

Böyük dövlətlərin siyasi münasibətləri kontekstində Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsinin araşdırılması problemini öyrənmək üçün ümu-

milikdə geosiyasi və sivilizasiyaların toqquşması məsələlərinə həsr edilmiş 

əsərlərin də mühüm əhəmiyyəti vardır. Məşhur sivilizoloq alim S.Hantinq-

tonun “Sivilizasiyaların toqquşması və dünya nizamının yenidən qurul-

ması” adlı əsərində sivilizasiyaların toqquşması məsələsi ətraflı analiz edil-

miş, fərqli sivilizasiyaların daşıyıcıları, xüsusilə xristian dünyası ilə İslam 

dünyası arasında cərəyan edən qarşıdurmanın səbəbləri özünəməxsus şə-

kildə açıqlanmış və bu aspektdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında da-
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vam edən Qarabağ konfliktinə müəyyən qədər də olsa, yer verilmişdir (169, 

s. 418-423).  

Z.Bjezinskinin daha çox politoloji yönümdə və sırf amerikanpərəst 

nöqteyi-nəzərindən yazdığı “Böyük şahmat lövhəsi” adlı kitabı ABŞ-ın 

yeganə güc olaraq onun maraqlarının qorunmasına xidmət etsə də, əsərdə 

qlobal tarazlıqların pozulmasından, gələcəkdə ortaya çıxa biləcək hadisə-

lərdən, şahmat lövhəsi üzərindəki geostrateji aktorların oyun üslubları və 

Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərdən də bəhs edilmişdir. Ermənistanın 

xristian, Azərbaycanın isə müsəlman olması səbəbi ilə konflikti dini 

müharibə olaraq da dəyərləndirən müəllif geosiyasi baxımdan Azərbay-

canın regional aktorlar olan Rusiya, İran və Türkiyə üçün böyük bir 

əhəmiyyət kəsb etdiyini, xüsusilə bu dövlətin Rusiya üçün əsas hədəfə 

çevrildiyini qeyd edərək göstərir ki, Azərbaycanın itaət etməsi Orta Asi-

yanın Qərbdən, xüsusilə də Türkiyədən qopması mənasına gəlir. Bu ba-

xımdan Rusiya Azərbaycanın itaət etməsi üçün ona hərtərəfli təzyiqlər 

göstərmiş və Ermənistanla hərbi əməkdaşlıq qurmuşdur. Nəticədə, Azər-

baycanın ərazi bütövlüyü Dağlıq Qarabağın itirilməsi ilə təhlükə altına 

düşmüşdür (118, s. 117).  

Qədim tarixi keçmişə və mədəniyyətə sahib olduqlarını əsaslandırmaq 

üçün saxta tarixçilik metodologiyasına baş vuran erməni müəlliflərinin də 

mövzuya aid əsərlərini qeyd edib, səciyyələndirmək lazımdır. Bu alimlər 

erməni tarixini gördükləri kimi deyil, görmək istədikləri kimi yazmaqda və 

bunun təbliğatını aparmaqdadırlar. Tarixlərini daha da qədimlərə apararaq, 

dünya mədəniyyətini, yazını, astrologiyanı, mis və dəmir mədənçiliyini 

məhz özlərinin kəşf etdiklərini, dünyada insan həyatının Sevan gölü 

sahillərindən başlandığını önə sürməkdə və özlərini xristianlığı ilk qəbul 

edən xalq olaraq görməkdədirlər. Onlar öz əsərlərində həddən artıq 

mübaliğələrə də yol verərək, Nuh peyğəmbərin erməni olduğunu və erməni 

dilində danışdığını iddia edirlər (267, s. 30; 288). Məlum məsələdir ki, belə 

iddialar elm adına heç bir həqiqəti özündə əks etdirmir. Bütün bunlar sadəcə 

olaraq təxəyyüllərə əsaslanan əfsanəvi düşüncələrdir. Ədalət naminə demə-

liyik ki, K.Kerovpyan (190), M.Abekyan (265), Raffi (282) kimi bir sıra 

müəlliflər erməni xalqının qədim tarixi haqqında yekdil bir fikrin olmadığı, 
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onların mənşəyi və tarixlərinin qədimliyi məsələsində ziddiyyətli məqam-

ların mövcudluğu barəsində həmfikirdirlər.   

O.Kaçaznuni (176), G.Libaridiyan (211) və s. erməni müəllifləri də 

erməni məsələsində böyük dövlətlərin xüsusi rolu olduğunu qeyd edərək, öz 

əsərlərində Rusiyanın, o cümlədən Qərbin yeritdiyi siyasətin imperialist 

mahiyyətini, bu dövlətlərin erməniləri öz siyasətlərinin tərkib hissəsinə və 

təzyiq alətinə çevirdiklərini də göstərmişlər.  

Ermənilərin Anadolu və Azərbaycan türklərinə qarşı cinayətləri, bu 

cinayətlərin pərdə arxasındakı böyük güclərin hərtərəfli dəstəyi barədə 

arxivlərdə, rəsmi sənədlərdə və internet materiallarında da çox sayda tarixi 

faktları özündə yaşadan qiymətli sənədlər vardır ki, bunlar da tədqiqata cəlb 

edilərək əsərdə öz əksini tapmışdır.  

Tədqiqat işinin dəyərini artıran ən vacib məqamlardan biri də tarixi 

reallıqların öz obyektiv mahiyyətini qoruması baxımından Böyük Britani-

yanın Milli Arxivlərində (The National Archives of United Kingdom) 

yer alan sənədlərdən istifadə edilməsidir. İngiltərə arxivləri ermənilərin 

törətdikləri cinayətlərlə bağlı reallıqların aşkara çıxarılmasında əsas rol 

oynayan qiymətli materiallara sahibdir. Bu sənədlərdə erməni faktorunun 

Böyük Güclər, xüsusilə də İngiltərə üçün əhəmiyyətini göstərən ingilis 

dövlət adamlarının öz aralarındakı yazışmaları və yüksək səviyyəli rəsmi 

şəxslər tərəfindən imzalanmış çox gizli raportlar mövcuddur. Həqiqətən 

də Böyük Britaniya arxivlərində yer alan sənədlər tarixi reallıqların 

ortaya çıxarılması və araşdırılan problemin daha obyektiv kriterilər içəri-

sində dəyərləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir. Çünki Qərb dün-

yasında ermənilər və onların havadarları istər Azərbaycan, istərsə də 

Türkiyədəki materialların obyektiv deyil, tərəfli olduğu yönündə təbliğat 

aparırlar. Əlbəttə, Azərbaycan və Türkiyə arxivlərində yer alan materi-

allar tarixi həqiqətlərin ortaya çıxmasında böyük önəmə sahibdir, lakin 

obyektiv dəyərini qoruması baxımından məsələnin başlıca olaraq Böyük 

Britaniyanın arxiv materialları əsasında tədqiq edilməsinin daha faydalı 

olacağı qənaətindəyik. Ermənilər tərəfindən törədilən cinayətlərin Azər-

baycan və Türkiyə arxivlərində yer alan sənədlər əsasında isbatının Qərb 

ictimaiyyətində o qədər də inandırıcı olmadığını nəzərə alaraq və ya belə 
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düşünərək, reallıqların məhz İngiltərə arxivlərindəki sənədlərə söykənə-

rək aşkara çıxarılmasını qarşıya qoyduq. Bu materiallar Türk sivilizasi-

yasına qarşı XX əsrin əvvəllərində ermənilərdən baryer olaraq istifadə 

edildiyini, “erməni məsələsi”nin Böyük Güclərin birbaşa maraqları daxi-

lində olduğunu, bu məqsədlə maliyyələşdirilən və hərbi baxımdan silah-

landırılan erməni dəstələrinin 1917-1920-ci illər arasında Cənubi Qaf-

qazda, xüsusilə də Azərbaycanda yerli əhaliyə qarşı sistemli soyqırımı 

siyasəti yeritdiklərini sübut edir. Düşünürük ki, erməni iddialarına tutarlı 

şəkildə cavab vermənin, əsas olaraq da dünya ictimaiyyətinə həqiqətləri 

çatdırmağın yolu digər materiallarla birlikdə, Böyük Britaniyadakı arxiv 

sənədlərinə də müraciət etməkdən keçir.  

Arxiv materialları ilə yanaşı rus, ingilis, türk, erməni alimlərinin və 

rəsmi nümayəndələrin tarixi sənəd mahiyyətindəki əsərlərinə də geniş 

yer verilmişdir. Hesab edirik ki, əldə edilən materialların təhlili Böyük 

Güclərin erməni məsələsi ilə bağlı siyasətinin müəyyən cəhətlərini yeni-

dən gözdən keçirməyə, eyni zamanda tarix boyu bu istiqamətdə apardıq-

ları siyasəti səciyyələndirən məqsəd və mahiyyətini daha geniş şəkildə 

anlamağa imkan yaradacaqdır.  

Problemin tədqiqinə həsr olunmuş elmi ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, 

son illərdə Türk sivilizasiyasına, həmin sivilizasiyanın daşıyıcılarından olan 

Azərbaycana olan münasibətlər nöqteyi-nəzərindən erməni məsələsinin, 

xalqımıza qarşı törədilən soyqırımı cinayətlərinin əsl mahiyyətinin və pərdə 

arxası səbəblərinin, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi-

nin tarixi köklərinin, onun yaranma səbəblərinin və mövcud vəziyyətlə bağ-

lı problemlərin öyrənilməsinə və araşdırılmasına diqqət daha da artmışdır. 

Beləliklə, istifadə olunmuş mənbələr tədqiqat işinin mövzusunun 

müxtəlif aspektlərini əks etdirir və bir-birini tamamlayır. Bu materialların 

tədqiqata cəlb edilməsi ümumilikdə erməni məsələsinin və eyni zamanda 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ortaya çıxan 

problemlərin daha ətraflı və dərindən işıqlandırılmasına kömək edir. 
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BĠRĠNCĠ FƏSĠL 

  

ERMƏNĠLƏRĠN AZƏRBAYCANA QARġI ƏRAZĠ ĠDDĠALARININ 

TARĠXĠ KÖKLƏRĠ VƏ MÜASĠR VƏZĠYYƏT 

 

1.1. Ermənilərin mənĢəyi məsələsi, bu yöndə ortaya atılan iddialar və 

tarixi həqiqətlər 

 

XIX əsrdə Darvinin öz təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanaraq‚ insanın 

insanabənzər meymun növündən törəyərək, müasir insana çevrilməsini elan 

etməsi nəticəsində xalqların mənşəyi və tarixi keçmişlərinə dair araşdır-

malar yeni bir mahiyyət aldı. Darvinin bu yeni nəzəriyyəsi ilə insan 

soyunun mənşəyi ilə bağlı müqəddəs kitabların verdiyi məlumatlar getdikcə 

rədd edilmiş oldu və bütün xalqların eyni atadan, yəni Adəmdən yaran-

dığına inam tədricən azaldı. Elmi düşüncənin belə bir yeni anlayışı çərçivə-

sində müxtəlif sosial elmlər ortaya çıxdı. Bu elmlərin də əsas məqsədi 

“Müqəddəs Kitablar”dan daha məqbul sübutlar və inandırıcı faktlar tapmaq 

idi. 

İctimai elmlərin mənimsədiyi pozitiv cərəyan XIX əsr düşüncə tərzinə 

o qədər də yad deyildi. Təxminən 300 il öncəsində təbiət elmləri ilə məşğul 

olanlar bu metodu onsuz da tətbiq etməyə başlamışdılar. XIX əsrin əvvəl-

lərindən etibarən müxtəlif ictimai elmlərlə birlikdə, dilçilik də xalqların 

tarixi keçmişi məsələsi ilə ciddi surətdə maraqlanmağa başladı. Dillər 

qruplara bölündü. Bu qruplardan biri də Hind-Avropa dil qrupu adını aldı. 

Hindistandan başlayaraq bir sıra Asiya toplumları və bütün Avropa xalqla-

rının dilləri bu qrupa daxil edilirdi. 

Araşdırmalarını gücləndirən dilçilər Hind-Avropa dil qrupuna daxil 

olan xalqların eyni soydan gəldikləri qənaətinə vararaq, bu xalqların ilk 

vətənlərinin harada və ilk ana dillərinin nə olduğunu müəyyən etməyə çalış-

dılar. Bu suallara cavab olaraq başlanğıcda hind-avropalıların ana vətən-

lərinin Hindistan, ana dillərinin isə sanskritçə (qədim hind yazısı – E.Ş.) 
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olduğu mülahizələrini irəli sürsələr də, bu tezis uzun ömürlü olmadı. Bir-

birindən fərqli üç iddia ortaya çıxdı:  

Birinci iddiaya görə, Hind-Avropa xalqlarının ana vətəni Orta Asiya 

və ya Pamir adlı ölkə idi;  

İkinci iddiaya görə, bu xalqlar başlanğıcda Baltik dənizinin cənub 

sahillərində yaşayırdılar;  

Üçüncü iddiaya görə isə, hind-avropalıların ilk vətənləri Qərbi Av-

ropa idi.  

Bütün Hind-Avropa dilçilərinin gəldiyi ortaq nəticə bundan ibarət idi 

ki, bu xalqların ilk dili sanskritçə idi. Yəni mütləq Hind-Avropa ana dili 

mövcud olmuş, lakin bu dil bir sıra ortaq kök sözlüklər istisna olmaqla, heç 

bir xalq tərəfindən qoruna bilməmişdi. Dilçilər Hind-Avropa dili sayılan bir 

çox dil arasında erməni dilinə də diqqət çəkdilər. İlk dəfə 1837-ci ildə alman 

dilçisi və ermənişünas alimi, professor Henrix Peterman ermənicənin də 

Hind-Avropa qrupu dillərindən biri olduğunu qeyd etdi. Alman erməni-

şünası, Halle Universitetinin “Şərq ədəbiyyatı və araşdırmaları” kafed-

rasının professoru Riçard Qoşe, avstriyalı tədqiqatçı Fridrix Müller və 

alman ermənişünası, Göttingen Universitetinin “Şərq dilləri” kafedrasının 

əməkdaşı Paul de Laqard isə ermənicənin Hind-Avropa dillər qrupunda 

müstəqil bir sahə olmayıb, Ari qoluna mənsub olduğunu iddia etdilər (bu 

barədə ətraflı məlumat üçün bax: 190, s. 70). Erməni dilinin Hind-Avropa 

mənşəli olması dəqiqləşdirildikdən sonra dilçilər və tarixçilər erməni 

xalqının mənşəyi məsələsi üzərində də tədqiqat aparmağa başladılar. İlk 

işləri ermənilərin hind-avropalı atalarının kimlər olduğunu, nə vaxt, haradan 

və hansı yollarla bu torpaqlarda məskunlaşdıqlarını müəyyən etmək oldu. 

Hind-Avropa tarixçiləri qədim yunan mənbələrinə əsaslanaraq, hind-

avropalı soydaş millətlərin ana vətənlərini tərk etdiklərini, bir hissəsinin e. ə. 

XV əsrdə Balkan yarımadasında məskunlaşdığı, Balkan və ya Frakiya 

(Frigiya) yarımadasına gələnlərin içərisində armenlərin də olduğu və digər 

hind-avropalı xalqlarla birlikdə onların da Kiçik Asiyaya köçərək, e. ə. VII 

əsrdə dağlıq bir bölgədə məskunlaşdıqları qənaətinə gəldilər (190, s. 71). 

Erməni alimi Keğam Kerovpyan “Mifoloji erməni tarixi” adlı əsərində 

ermənilərin mənşəyi və formalaşması ilə bağlı tanınmış erməni tədqiqat-
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çılarının fikirlərinə və iddialarına geniş yer vermişdir. Təəssüflər olsun ki, 

erməni dilini bilmədiyimizdən məcburi olaraq biz məhz Keğam Kerovp-

yanın türk dilində nəşr olunan əsərinə müraciət edərək, erməni alimlərinin 

iddialarına nəzər salacağıq.  

Kerovpyan göstərir ki, hind-avropalı tədqiqatçılar erməniləri köçəri 

xalqlardan biri olaraq hesab etsələr də, bu iddia erməni dilçi alimi professor 

Ararat Qəribyan tərəfindən ciddi şəkildə tənqid edilmişdir. Qəribyana görə, 

ermənilər köçəri bir xalq olmadıqları kimi, başqa bir xalqın qolu da deyillər. 

Onlar aborigen, mənşəcə yaxın olan xırda tayfaların qarşılıqlı qaynayıb-

qarışması, siyasi və sosial-iqtisadi təsir nəticəsində meydana gəlmiş bir 

xalqdır. Qəribyan ən az iki yüz soy və ya tayfanın birləşməsi nəticəsində 

erməni xalqının meydana gəldiyini iddia etməkdədir (190, s. 72). 

Digər erməni alimi Hakop Manandyan isə “Erməni xalqının tarixinə 

analitik baxış” (erməni dilində adı: Kınnaqan desutyun hay joğovırti 

badmutyan. Yerevan, 1945) adlı kitabında qeyd edir ki, ermənilərin 

əcdadlarının təxminən e. ə. VII əsrdə və ya VI əsrin əvvəllərində Kiçik Asi-

yadan köçən hind-avropalı armenlər olduğu XIX əsrdə aparılan elmi araş-

dırmalar sayəsində ortaya çıxmışdır. Armenlər trak-friq boyları ilə birlikdə 

Avropadan Çanaqqala yoluyla e. ə. XIII əsrin sonları və ya XII əsrin əvvəl-

lərində Kiçik Asiyaya köçmüşlər və erməni xalqının formalaşması prosesin-

də bölgənin qədim xalqları və xüsusilə də hind-avropalı olmayan sakinləri 

ilə qaynaşıb birləşmişlər (190, s. 72-73).  

Düzdür, Manandyan ermənilərin köçəri olduqlarını qəbul etsə də, 

günümüzdəki ermənilərin əcdadları ilə urartulular arasında əlaqə yaratmağa 

çalışmışdır. Tədqiqatçıya görə, ermənilərin əcdadları sadəcə hind-avropalı 

armenlər deyil, eyni zamanda urartulular və Urartunun ən qədim yerli xalq-

ları və Hayasa ölkəsinin yerliləridir (190, s. 73).  

Halbuki Urartu dili və mədəniyyətinin Hind-Avropa dil qrupuna deyil, 

Ural-Altay qrupuna aid olduğu sübuta yetirilmişdir (bu barədə bax: 9, s. 28-

29; 52, s. 37; 62, s. 17; 90, s. 276; 134, s. 11-12).  

Keğam Kerovpyan da ermənilərin mənşəyi və tarixi barədə “ənənəvi 

metodologiya”dan kənara çıxmaq istəməsə də, müəyyən məqamlarda 

reallığı qəbul etmək məcburiyyətində qaldığını etiraf edərək göstərir ki, 
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XIX əsrdən günümüzə qədər nəzəriyyələrdə ortaya çıxan bir sıra 

ziddiyyətlərə baxmayaraq, bütün hind-avropalı tədqiqatçılar armenlərin 

Hind-Avropa mənşəli köçərilər olduğunu və gəlib yerli etnoslarla qaynayıb-

qarışdığı düşüncəsində həmfikirdirlər (190, s. 73).  

Sarkis Atamyan 1955-ci ildə Nyu-Yorkda nəşr olunan “Erməni 

cəmiyyəti” adlı kitabında (istinad edən: Ömər Göksəl İşyar. Regional və 

qlobal maraqlar çərçivəsində sovet-rus xarici siyasəti və Qarabağ 

problemi) ermənilərin ana vətənlərinin Yunanıstandakı Fessaliya olduğunu 

qeyd etmişdir (175, s. 102) 

Ümumiyyətlə, erməni xalqının qədim tarixi haqqında yekdil bir fikir 

mövcud deyil. Eyni zamanda onların mənşəyi və tarixlərinin qədimliyi 

məsələsində ziddiyyətli məqamlar çoxdur. Şübhəsiz ki, hər bir millət 

özünəməxsus qədimliyi və mədəniyyəti ilə seçilir, amma elmdə mübali-

ğələrə yol vermək təhrifçilikdən başqa bir şey deyildir. Bu bir həqiqətdir ki, 

ermənilər saxta tarixçilik metodologiyasına baş vuraraq çox gülünc iddialar 

önə sürürlər. Bu iddiaları ana maddələr halında nəzərdən keçirək:  

1) Ermənilərin Nuh peyğəmbərlə bağlı iddiaları:  

Erməni tarixçilərinin böyük əksəriyyəti ermənilərin tarixini “Nuh 

Tufanı”na qədər apararaq‚ Nuh peyğəmbərin nəvəsinin nəvəsi Hay və ya 

Hayk ilə başlandığını iddia etməkdədirlər. Bu iddiaya görə, Nuhun gəmisi 

Ağrı dağında lövbər salmışdır və məhz buna görə də Nuhun nəvəsinin 

nəvəsi Haydan törəyən ermənilərin ana vətəni Şərqi Anadoludur. Eyni 

zamanda Hay / Hayk 400 il yaşamış və öz ölkəsini Babilistana qədər geniş-

ləndirmişdir (bu barədə bax: 151, s. 12; 159, s. 12-16; 257, s. 100-101). Hal-

buki məsələyə fərqli aspektdən yanaşan erməni alimi Keğam Kerovpyan 

yazır ki, Hayk və xələfləri tarixi simalar deyil, erməni xalqıyla qaynayıb-

qarışan müxtəlif millətlərin adlandırmalarıdır (190, s. 86). Belə bir vəziy-

yətdə Hayk əfsanəvi şəxsiyyət olduğuna görə onun Nuhdan törəməsi də 

uydurmadır.   

Erməni tarixçisi Mikael Vardabet Çamiçyanın 1811-ci ildə İtaliyada 

nəşr edilmiş “Ermənilərin tarixi” adlı kitabında (istinad edən: Esat Uras. 

Tarixdə ermənilər və erməni məsələsi) qeyd edilir: “...Tufandan sonra 

Nuhun oğulları Yafəs, Sam və Ham Araratda məskunlaşaraq törəyib 
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çoxaldılar. Sam oğlanları ilə birlikdə şimal-qərbə, Ham ilə Yafəs də 

oğlanları ilə birlikdə Ermənistanın müxtəlif ərazilərinə yayıldılar. Hamın 

övladları qərb hüdudlarında, Yafəsin oğlanları da Ararat dağı ətrafında 

məskunlaşdılar. Onların bir qismi Mesopotamiya tərəflərinə getdilər ki, 

Yafəsin nəvələrindən olan və ermənilərin atası olaraq qəbul edilən Hay (və 

ya Hayk) da onların içərisində idi. Babil qalasının inşasında iştirak edən 

Hayk 130 yaşında ikən bu qalanın yıxılması səbəbiylə oğulları və nəvələri 

ilə birlikdə Ermənistana gəldi. Onların hamısı eyni dildə, eyni ləhcədə 

danışırdılar və böyük ehtimalla bu dil ermənicə idi. Yafəsdən Qomer, 

Qomerdən Torqom, Askenaz, Torqomdan da Hayk əmələ gəldi. Hayk ata və 

ya baba mənasındadır. Haykdan da millətimiz ortaya çıxdı. Yəni bir millətin 

atası olduğu üçün ona Hayk adı verilmişdir. Bizim tariximiz Haykdan 

başlayır... 

...Babildə olduğu dövrlərdə öz gözəlliyi, qıvrım saçları, kəskin 

baxışları, qüvvətli qolları, ox atmaqda məharəti ilə fərqlənən Hayk Babil 

kralı, tarixdə Nemrud deyə bilinən Pelin (və ya Belin) zülmünə qarşı çıxdı. 

Bütün dünyaya hakim olan Pel özünü Tanrı adlandıraraq, hər kəsin ona 

sitayiş etməsini əmr etdi. Məğrur Hayk isə kralın bu istəyinə qarşı gəldi. 

Babildə oğlu Armenak, Manavaz, Xor və bir neçə övladı anadan oldu. 

Sonra Hayk Pelə tabe olmamaq üçün oğlanları, qızları, nəvələri və 300 

nəfərlik güclü dəstəsi ilə Ararat bölgəsinə gəldilər. O, Araratda Nuhun 

dilini danışan öz millətinə rast gəldi və onları öz hakimiyyəti altında 

birləşdirdi...” (257, s. 25-26). 

Belə çıxır ki, Nuh peyğəmbər erməni imiş, erməni olduğuna görə də 

onun və övladlarının ayaq basdığı torpaqlar ermənilərə məxsus olmalıdır. 

Bu məsələdə müəyyən məqamlara aydınlıq gətirməyin son dərəcə vacib 

olduğunu hesab edirik. Nədir bu məqamlar?  

Əsas məqam yəhudi ideologiyası ilə erməni ideologiyası arasında 

paralellik aparmaq və oxşarlıq yaratmaq siyasətidir. Yəhudilərin inancına və 

onların müqəddəs kitablarına görə, guya Tanrı tərəfindən seçilmiş millət 

məhz İsrailoğulları, yəni yəhudilərdir və Tanrı (Yehova) Hz. İbrahimin yu-

xusuna girərək, “... Misir (Nil) çayından ta ... böyük çay olan Fərata qədər 

kənanilər, kənizilər ... və yəbusilərin məmləkətini sənin nəslinə verirəm”, – 
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demiş və Nildən Fərata qədər olan torpaqları İsrailoğullarına hədiyyə 

etmişdir (101, s. 7; 132, s. 45). Sonradan “siyasi sionizm” fəlsəfəsinin 

meydana gəlməsi ilə yəhudi ideologiyasında dünya hakimiyyəti məfkurəsi 

təşəkkül tapmışdır. 

Eyni siyasət erməni ideologiyasının da tərkib hissəsi kimi forma-

laşmışdır. Dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istədikləri şüar budur ki, guya 

Tanrı tərəfindən “seçilmiş olan millət” məhz ermənilərdir (208, s. 57). 

Yəhudilərdəki dünya hakimiyyəti məfkurəsinin əksinə olaraq ermənilər belə 

bir ideyanı reallaşdıra bilməyəcəklərini dərk etdiklərinə görə, sadəcə Qafqaz 

və Şərqi Anadolu bölgələri ilə kifayətlənir və iddia etdikləri bu torpaqların 

bir zamanlar məhz Hz. Nuhun nəvəsinin nəvəsi olan Haya vəd edildiyini 

önə sürürlər. Məhz bu baxımdan erməni ideologiyası “seçilmiş millət və vəd 

olunmuş torpaqlar” iddiaları üzərində yaranıb möhkəmlənmişdir.   

Ümumiyyətlə, ermənilər öz tarixlərini olduğu kimi deyil, görmək 

istədikləri kimi yazmaqda və bunun təbliğatını aparmaqdadırlar. Tarixlərini 

daha da qədimlərə apararaq, dünya mədəniyyətini, yazını, astrologiyanı, mis 

və dəmir mədənçiliyini özlərinin kəşf etdiklərini və dünyada insan həyatının 

Sevan gölü sahillərindən başlandığını önə sürməkdə (379) və özlərini 

xristianlığı ilk qəbul edən xalq olaraq görməkdədirlər (288). 

Digər erməni alimləri kimi, qatı millətçi fikirləri ilə tanınan Zori 

Balayan da “Oçaq” adlı kitabında Nuh peyğəmbərin erməni olduğunu və 

məhz bu dildə danışdığını iddia etmişdir. Bu iddiaya əsaslanaraq o, yazır: 

“Rəvayətə görə, Nuh peyğəmbər Tufandan sonra gördüyü ilk torpaq 

parçasına “erevume” (yəni “görünür” E.Ş.), – deyə səslənmiş və torpağın 

adı Yerevan olaraq tarixə keçmişdir...” (267, s. 30). 

Məlum məsələdir ki, belə iddialar elm adına heç bir həqiqəti özündə 

əks etdirmir. Bütün bunlar mifoloji təxəyyüllərə əsaslanan əfsanəvi iddia-

lardır. Məsələyə dini aspektdən yanaşsaq, Adəm peyğəmbər bəşəriyyətin ilk 

atası sayıldığı kimi, Nuh peyğəmbər də Dünya Tufanı səbəbiylə bəşəriy-

yətin ikinci atası sayılır. Belə bir vəziyyətdə, hər hansı milli mənsubiy-

yətdən söhbət gedə bilməz. Yox, əgər Hz. Nuh ermənilərin də iddia etdiyi 

kimi, ermənidirsə, o zaman ağla gələn ilk fikir budur: bəşəriyyət erməni-
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lərdən törəmiş və bütün dillər erməni dili əsasında formalaşaraq, sonradan 

deformasiyaya məruz qalmışlar. Necə deyərlər, bax, budur müəmma!  

Hələ 1703-cü ilin mayın 27-də mifoloji təxəyyüllərlə yaşayan erməni 

nümayəndələri Rusiya imperatoru I Pyotra tam ciddiliklə yazırdılar ki, 

dünyanın yaranması bizim ölkədən başlanmışdır. Nuhun gəmisi Ararat 

dağında dayananda, Nuh o gəmidən çıxmış və dünyaya aləm bu gəmidən 

yaranmışdır. Çarlıqların çoxu bizim ölkənin tərkibindən ayrılmışdır. Bizim 

dövlətimiz bütün dövlətlərdən qədimdir, bütün dövlətlərin açarı bizim 

əlimizdədir (1, s. 63).  

Belə çıxır ki, sivilizasiyanın ilk beşiyi Ermənistan olmuşdur, dünyanın 

yaranması da Ermənistandan başlanmışdır. Bu bir həqiqətdir ki, hər bir 

millətin tarixin qaranlıq və qədim dövrləriylə əlaqəli əfsanə və dastanları 

vardır. Əfsanə və dastanlar mənəvi və psixoloji dəyərlər şəklində qəbul 

edilə bilər, ancaq elmi və tarixi həqiqət olaraq önə sürülə bilməz. Məsələ 

burasındadır ki, ermənilərin Nuh peyğəmbərə tək başına sahib çıxmaları heç 

bir dastani məziyyətləri belə özündə əks etdirmir. Çünki yuxarıda da qeyd 

edildiyi kimi, Nuh peyğəmbər bütün bəşəriyyətin atasıdır.  

Ümumiyyətlə, ermənilər öz mədəniyyətinin əsaslarını özgə torpaql-

arda axtarmağa çalışmaqda, mənimsəmə və özününküləşdirmə üsullarından 

geniş istifadə etməkdədirlər. Biz burada erməni tarixini təhlil etmək niyyə-

tində deyilik. Lakin ermənilərin Hz. Nuhun dilində danışdıqlarını‚ etnik 

mənsubiyyətlərini Nuh peyğəmbərə və guya onun nəvəsinin nəvəsi Hayka 

dayandıraraq, bölgənin ən qədim yerli xalqı və tarixi torpaqlara sahib 

olduqlarını iddia etmələri elmi obyektivlikdən olduqca uzaq görünsə də‚ bu 

iddia və rəvayətlərlə dünyanın diqqətini özlərinə çəkməyə nail ola bilmişlər. 

Hz. Nuh ilə bağlı rəvayətlər daha çox Naxçıvanla bağlıdır. Bu rəvayətlərdən 

istifadə edən ermənilər başqa yeni nəzəriyyələr ortaya ataraq, Nuh Tufanı 

ilə əlaqəli dini kitablarda verilən məlumatların Naxçıvandakı rəvayətlə üst-

üstə düşməsindən, xalq arasında gəminin müqəddəs hesab olunan Gəmi-

qayada dayanması fikrindən, buradakı çox qədim qayaüstü təsvirlərin, tarixi 

yerlərdəki faktlardan öz xeyirlərinə yararlanmağa cəhd göstərirlər. 

Nuh peyğəmbər və Dünya Tufanı məsələsi uzun illərdir ki, tədqiqat-

çıların diqqət mərkəzindədir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu məsələ 
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tədqiqatçılar arasında fikir ayrılığına səbəb olmuşdur. Məsələyə sadəcə bir 

əfsanə, rəvayət olaraq yanaşanlar da mövcuddur. Təbii ki, elmdə belə 

hallara rast gəlmək mümkündür. Bizim istinad edə biləcəyimiz mənbələr 

Qurani-Kərim və digər dini kitablardır. Amma bununla birlikdə, bu məsələ 

dünyanın ayrı-ayrı xalqları arasındakı rəvayət və dastanlarda – Şumer, 

Assuri, Babil mənbələrində, Hindistanda Satapatha, Brahmana və Mahab-

harata dastanlarında, Böyük Britaniya, Skandinaviya, Avstraliya, Çin və s. 

əfsanələrdə də öz əksini tapmışdır. Qeyd edək ki, müqəddəs kitablarda 

verilən məlumatlar bir-biri ilə üst-üstə düşmür. Məsələn, Bibliyada gəminin 

dayandığı yerin Ağrı dağı (Bibliyada Ararat olaraq keçir – E.Ş.) olduğu 

bəyan edilmişdir (Bibliya, Varlıq 8/4). Qurani-Kərimdə isə gəminin 

Tufandan sonra Cudidə dayandığı qeyd olunur. Ayədə göstərilir: “Ey yer! 

Suyunu ud! Ey göy! Yağışını saxla, açıl!”, – deyildi. Su çəkildi. İş bitdi. 

Gəmi Cudi üzərinə oturdu və: “Zalimlər məhv (Allahın mərhəmətindən 

uzaq) olsun!”, – deyildi” (Qurani-Kərim, Hud surəsi, ayə: 44). 

Bir məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, bəzi tədqiqatçılar gəminin 

dayandığı yerin Cudi dağı olduğunu qeyd etsələr də, Qurani-Kərimdə 

“Cudi” dağ olaraq deyil, yüksəklik mənasında işlədilmişdir. Çünki bu ayədə 

gəminin Cudi dağına deyil, Cudiyə oturduğu göstərilir. “Cudi” sözü ərəb 

dilində “yüksəklik” mənasında işlədilir.  

Qərb dünyasında gəminin harada dayanması ilə bağlı məsələlər 

Bibliyadan qaynaqlandığından, tədqiqatçılar daha çox ona istinad edirlər. 

Ağrı dağına ekspedisiyaların təşkil olunması ilə gəminin dayandığı yer 

müəyyən edilməyə çalışılsa da, heç bir nəticə əldə edilməmişdir. Azərbay-

can Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru 

Hacı Qadir Qədirzadə “Nuh peyğəmbər, Dünya Tufanı və Naxçıvan” adlı 

monoqrafiyasında qeyd edir: “... Ard-arda aparılan axtarışlar heç bir nəticə 

vermirdi....  

....Gəmi təkcə qurudan deyil, müxtəlif təyyarələr, hətta kosmik 

aparatlar vasitəsi ilə səmadan da axtarılırdı. 1997-ci ildə ABŞ-ın MKİ-nin 

yaydığı məlumatda gəminin Ağrı dağında olmadığı rəsmən bildirildi. Amma 

müxtəlif dərnək və qruplar gəminin Ağrı dağı və onun ətrafında olmasında 

israrlı idilər. ABŞ-dakı “Nuhun gəmisi dərnəyi” belə bir elan verdi ki, kim 
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2000-ci ilə qədər gəmini tapsa bir milyon dollar mükafat alacaq. Bu 

mükafatı kimsə ala bilmədi...” (53, s. 98-99).  

Müəllif tutarlı faktlar əsasında gəminin dayandığı yerin məhz Gəmi-

qaya olduğunu sübut etməyə çalışmışdır (53, s. 106). 

Gəminin harada dayanması ilə bağlı məsələlər dini olmaqla birlikdə, 

eyni zamanda siyasi xarakter də daşıyır. Bu məsələni Ermənistan dövləti və 

erməni lobbisi dini, siyasi müstəvidə müzakirəyə çıxarmaqdadır. Yuxarıda 

da qeyd etdiyimiz kimi, ermənilər müqəddəs dini kitablarda adı çəkilən Nuh 

peyğəmbərin erməni mənşəli olduğuna inanırlar. Onlara görə, Ağrı dağına 

çıxaraq, həyatda qalmağa müvəffəq olan qövm ermənilərin atalarıdır. Bu 

baxımdan Ağrı dağı ermənilər üçün müqəddəslik simvoludur. Bu 

müqəddəslik guya Nuh peyğəmbərin erməni mənşəli olması ilə əlaqədardır. 

Ermənilər bu inancla özlərini “seçilmiş millət” olaraq görürlər. Nuh Tufanı 

kimi çətin imtahan və hətta həyatda qalmaq üçün bütün çətinliklərin 

öhdəsindən gələ bilmə qabiliyyətlərinə və dözümlü olduqlarına olan 

inamları erməni kimliyinin bir parçası halına gəlmişdir. Bu baxımdan, 

ermənilər gəminin Ağrı dağında oturması səbəbi ilə vətənlərinin Şərqi 

Anadolu olduğunu iddia edirlər. Gəminin Gəmiqayada dayanması ilə bağlı 

tədqiqatlar dərinləşdikcə, ermənilər belə bir yeni iddia ortaya atdılar ki, 

guya Nuh peyğəmbər erməni olduğuna görə, onun ayaq basdığı bütün 

torpaqlar ermənilərə məxsusdur.  

Burada “Ağrı dağı” barəsində müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirməyi 

son dərəcə vacib hesab edirik. Bu dağın adı Bibliyada “Ararat” olaraq keçir. 

Erməni mənşəli olduğunu düşünərək bu ada dərhal kəskin reaksiya veririk. 

Halbuki “Ararat” kəlməsinin ermənilərlə və erməni dili ilə heç bir əlaqəsi 

yoxdur. Bizlər nədənsə bilərəkdən və ya bilməyərəkdən bəzi sözləri erməni-

ləşdiririk ki, bu da ermənilər üçün əlverişli məqamların və yeni fürsətlərin 

meydana gəlməsinə imkan yaradır və onların saxta tarixçilik metodolo-

giyasını daha da qüvvətləndirir. Əgər “Ararat” həqiqətən də ermənicə bir 

kəlmədirsə, o zaman nəyə görə bu millət “Ağrı dağı”nı “Ararat” deyil, 

“Masis” adlandırır? Məsələ burasındadır ki, “Ararat” kimi oxunan “RRT” 

əslində Urartu adının sami dilindəki yazılışıdır. Məlum olduğu kimi, Urartu 

tayfaları hay ola bilməzdilər, çünki onlar Asiya mənşəli xalq idi. Haylar isə 



 31 

Hind-Avropa dilli xalqdır. Digər tərəfdən, yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 

bu dağ Bibliyada “Ararat” şəklində yazılmışdır, halbuki Bibliyanın ortaya 

çıxdığı dövrlərdə erməni millətindən və dilindən söhbət gedə bilməzdi. 

Şübhəsiz ki, bu məsələlər sadəcə Ermənistanın deyil, Qərb dövlətlərinin də 

dini və siyasi maraqları daxilində aktuallaşmışdır ki, bunun da mahiyyətini 

xristian dünyasında dini və siyasi motivlərin birləşərək, pərdə arxasında 

gizlənən antitürk və antiislam psixologiyasında axtarmaq lazımdır. Məhz 

bunun təsiridir ki, ermənilər bütün dünyanın diqqətini Naxçıvana çəkmək 

istəyərək, elmi obyektivlik adından çıxış edən‚ əsl həqiqətdə isə elmə 

olmazın fəlakətlər gətirən alimlərin müəyyən məqsədlər daxilində gizli 

yollarla Naxçıvan diyarına təşrif buyuraraq tədqiqatlar aparmalarına da 

şərait yaradırlar. 

Ermənilərin özlərini Nuh peyğəmbərə bağlamalarından bəhs edərkən 

bir məsələyə xüsusilə diqqət yetirilməlidir. İddia edilir ki, ermənilər tarix 

boyu əzaba məruz qalmışlar. Bunun da səbəbini özlərinin guya “Tanrının 

seçilmiş bəndələri” olmasında görürlər. Guya Tanrı erməniləri sevdiyi üçün 

iki dəfə, yəni həm Dünya Tufanı ilə, həm də 1915-ci il hadisələri ilə sınağa 

çəkmiş, onlar da bu imtahandan uğurla çıxmışlar. Yəni ermənilər “seçilmiş 

bəndələr” olduğuna, eyni zamanda imtahan edilmək istənildiyinə görə, 

Tanrı tərəfindən fəlakət sınağına çəkilmişlər. Qurani-Kərimdə buyurulur: 

“...Deyildi ki, ey Nuh! Sənə və səninlə birlikdə (gəmidə) olan camaatdan 

törənəcək ümmətlərə Bizdən əmin-amanlıq və bərəkətlər bəxş edilməklə 

gəmidən en. Gələcəkdə sizin nəsildən küfr edəcək bəzi ümmətlər də olacaq 

ki, bir müddət onlara dolanışıq verəcək, sonra isə onları şiddətli bir əzaba 

düçar edəcəyik....” (Qurani-Kərim, Hud surəsi, ayə:48). 

Belə çıxır ki, Qurani-Kərimdə buyurulan “küfr edəcək bəzi üm-

mətlərdən biri və əzaba düçar edilmiş millət”in özləri olduğunu ermənilər 

də qəbul edirlər.  

Qurani-Kərimə bir daha müraciət edək: “.... xristianlar biz Allahın .... 

sevimliləriyik!, – dedilər. De ki: Bəs, o zaman nə üçün Allah günahlarınız-

dan dolayı sizə əzab edir?” (Qurani-Kərim, Maidə surəsi, ayə:18). 
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Göründüyü kimi, hər şey bariz şəkildə ortadadır. Belə bir vəziyyətdə 

erməniləri Tanrının “seçilmiş bəndələri” olaraq deyil, “günahkar bəndələri” 

kimi xarakterizə etmək daha düzgün olardı.  

2) Ermənilərin urartulularla bağlı iddiaları:  

Eramızdan əvvəl IX əsrdə yaranmış Urartu dövlətinin tarixinə dair 

əldə edilən mənbələrdə mənşə, dil və mədəniyyət baxımından urartulularla 

ermənilər arasında hər hansı bir uyğunluq və oxşarlıq  tapılmamışdır. Urartu 

haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, assurilər bu ölkəni Urartu, 

urartululular isə öz ölkələrini Biaynili / Vainili adlandırırdılar (90, s. 277; 

148, s. 20). Bu çarlıq Türkiyə ərazisindəki Van gölü ətrafı hövzələrini və 

şimal-qərbdə Muradçayın yuxarı axarını əhatə edirdi. Onun ərazisi hələ e.ə. 

II minilliyin II yarısına aid assuri mənbələrində (I Tiqlatpalasarın e.ə. 1114-

cü ilə aid yazısında) “Nairi” adlanırdı. “Nairi” toponiminin dil mənsubiyyəti 

müəyyənləşdirilməmişdir. Nə Urartu, nə də qədim erməni mənbələrində bu 

ad çəkilmir. Lakin hesab edilir ki, urartulular qədim hurri tayfalarının bir 

qoludur (52, s. 38; 90, s. 276). Herodot onları alarodilər adlandırır (165, s. 

173, 348). Tarixşünaslıqda isə baş ilah Xaldinin adı ilə urartululara 

xaldeylər də deyilir (52, s. 38).  

E. ə. 521-ci ilə aid I Dara tərəfindən tərtib edilən Bisütun abidəsində 

Urartu adının müqabilində qədim farsca və elamca variantında “Armini” 

sözü işlədilmişdir. Deməli, göstərilən abidədə qədim farslar üçün 

“Urartu”nun qarşılığı “Armini” idi. “Armini” formasında qədim yunanlara 

keçmiş ad həmin toponimdəndir (52, s. 41). Eyni zamanda Urartu döv-

lətinin çarları hərbi səfərlər təşkil edərək, indiki Ermənistan, Kiçik Qafqazın 

dağlıq ərazisinə qədər gəlmiş və tutduqları yerlər və ya ölkələr haqqında 

qayalarda mixi əlifba ilə yazılar yazdırmışlar. Aydındır ki, o vaxtlar 

“Ermənistan” anlayışı yox idi və Urartu yazılarında çəkilən ölkə adları, qala 

və yaşayış məntəqəsi adları da ermənicə ola bilməzdi. Çünki həqiqətdə 

Urartu dili ilə erməni dili nəinki bir-birinə bənzəmir, hətta ayrı-ayrı dil 

qrupuna məxsusdurlar. Qədim Urartu dili və mədəniyyəti Ural-Altay 

qrupuna, ermənicə isə Hind-Avropa dil qrupuna aiddir. Beləliklə, Urartu ilə 

ermənilər arasında hər hansı əlaqə qurmağa heç bir əsas yoxdur.  
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3) Ermənilərin Urartu bölgəsini iĢğal edən friq soyu ilə bağlı 

iddiaları:  

Erməni tarixçiləri tərəfindən ən çox önə sürülən bu iddiaya görə, 

ermənilər Frakiyada yaşamış olan bir friq qrupundan törəmiş olub, e. ə. 

XIII-XII əsrlərdə Balkan  yarımadasında yaşamış, sonra Kiçik Asiyaya 

köçüb gəlmiş və Het dövlətinə son qoymuşlar. Friqlərin bir hissəsi assuri 

mənbələrində “urume”, Urartu mənbələrində “Arm və Armini” adlanan 

əyalətdə məskunlaşmışdılar (52, s. 41).  

Türk tədqiqatçısı Nihat Çətinqaya qeyd edir ki, “Armania” (Armini, 

Armenia) sözü “dağlıq yer, yüksək yer, yuxarı ölkə, yuxarı ellər” mənasında 

olub, qədim dövrlərdə digər millətlər tərəfindən dağlıq bölgə olan Şərqi 

Anadolunun bir hissəsinə verilən ad idi. “Urartu” sözü də eyni mənada olub, 

əraziyə verilən coğrafi addır. Süryanilər bu bölgəni “Armania”, ərəblər isə 

“Ərməniyyə” adlandırmışdılar. Digər millətlər Armaniada yaşayan insanları 

armani / erməni kimi tanımışdılar. Halbuki bizim adlandırdığımız ermənilər 

“erməni” adını rədd edərək, özlərinə “Hay”, ölkələrinə də “Hayastan” 

deməkdədirlər (134, s. 24). 

Mirəli Seyidov “Azərbaycan xalqının soykökünü düşünərkən” adlı 

əsərində, “ar” komponentinin türk dillərində bir çox adam və qəbilə 

adlarında iştirak etdiyini göstərərək, belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, əski və 

müasir türk dilləri sözlüyündə – lüğət tərkibindəki çoxanlamlı “ar // ər” 

başlıca olaraq “kişi”, “igid”, “qırmızı” deməkdir (83, s. 42). 

Nihat Çətinqaya da “ar” komponenti ilə bağlı belə bir izah verir ki, 

Mesopotamiya və Şərqi Anadoluda bir-biri ardınca görünən Şum-er, Sub-ar, 

Ur-ar-tu adlarındakı er / ar səsləşməsi təsadüfi olmamalıdır. Türk adlarında 

(Xəz-ər, avş-ar, kəng-ər, çavund-ur, sal-ur, bolq-ar adlarında olduğu kimi) 

gördüyümüz ər, ar, ur şəkilçiləri şəxs mənasına gəlir. Armeni / erməni, 

Urartu sözlərinin “yüksək yer”, “dağlıq bölgə” mənaları olduğunu nəzərə 

alsaq, bu sözlər üzərindəki türk millətinin və türk dilinin hakim olduğunu 

müşahidə edə bilərik. Qədim şumer dilində “ur” “vəhşi qurd” mənasını 

verir. Bu məna türk dastanlarında adı keçən və müqəddəs sayılan 

“Bozqurd”la son dərəcə əlaqəlidir. Bozqurd uladığı zaman ağzını səmaya 

(yüksəyə) doğru çevirir. Ulamaq “səmaya, ulu yönə doğru səslənmək” 
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mənasına gəlir. Göründüyü kimi, bu sözlər ümumilikdə yüksəklik, zirvəlik 

anlamındadır. Bir çox yerdə də bəhs etdiyimiz “ur”, “ar”, “er”, “ər” 

komponentlərinin iştirak etdiyi sub-ar, Ur-ar-tu, xəz-ər, er-məni (ar-meni) 

adları bir milləti deyil, yüksək ölkəni, dağlıq ərazini ifadə edir və coğrafi 

adlardır (134, s. 11-12). Əgər “yuxarı ellər” mənasında işlədilən Armeni-

yaya / Ermənistana köçüb gələn friq soyu iddiası qəbul edilərsə, onda 

yuxarıda bəhs edilən ermənilərin Nuh peyğəmbər və urartululardan 

törədiklərinə dair nəzəriyyələr çox bariz bir şəkildə öz-özlüyündə təkzib 

olunur və bu iddialar bir-biriləri ilə ziddiyyətlik təşkil edir.   

4) Ermənilərin Cənubi Qafqaz mənĢəli olduğu iddiaları:  

Bu iddiaya görə, ermənilərin ana vətəni Cənubi Qafqazdır. Qafqaz 

xalqlarına olan yaxınlıqları və mədəni qohumluqları bu iddiaya bir 

səbəbiyyət təşkil etməkdədir. Halbuki ermənilərin‚ daha doğrusu hayların 

Qafqaz xalqları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Ermənilərin etnik mənşəyinə və 

tarixinə dair irəli sürülən mülahizələrə nəzər salsaq, dediklərimizin yanlış 

olmadığı ortaya çıxar. Erməni müəlliflərindən Raffi özünün “Samvel” adlı 

əsərində yazır: “...Bizim tariximizdə xalq tamamilə unudulmuşdur. Biz 

erməni şinakanının (kəndlisinin) necə yaşadığını, öz “ağaları” ilə hansı 

münasibətdə olduğunu‚ nə yeyib nə içdiyini, nə cür qiyafətlər geydiyini‚ 

necə sevindiyini və şadlandığını bilmirik. Erməni sənətkarlarının hansı 

işlərlə məşğul olduqlarını, erməni tacirlərinin hansı ölkələrlə ticarət 

əlaqələri qurduqlarını‚ yaxud erməni çobanının hansı heyvanlar otardığını 

bilmirik. Bizim tariximiz bütün bunlar barəsində susur... Bizim tariximizdə 

hətta xalqımızın ən əzəmətli qüvvəsi olan qadınlarımız haqqında da heç bir 

məlumat yoxdur...” (282, s. 15). 

Daha sonra o, “...beləliklə, bizim tariximizin quruca salnaməsi 

tədqiqatçıya çox az məlumat verir. Tarixin bu səhvlərini bədii əsərlər 

düzəldə bilərdi, əgər heç olmasa onlar olsaydı. Amma bizdə Esxilin və 

Sofoklun faciələrinə, Homerin və Vergilinin qəhrəmanlıq poemalarına 

oxşar əsərlər də olmayıb. Bizim qədim ədəbiyyatımız kilsə yazılarından o 

yana gedə bilməyib... Bizim qədim ədəbiyyatda həyat tərzlərinin, adət-

ənənələrin, ailənin və ictimai münasibətlərin təsviri yoxdur...”, – deyə yazır  

(282, s. 16).  
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Digər bir erməni tarixçisi Manuk Abekyan ermənilərin kim olduqlarını 

və harada təşəkkül tapdıqları barədə yazır: “...erməni xalqının mənşəyi 

nədir, necə və nə vaxt, haradan və hansı yollarla buralara gəlmişlər, erməni 

olmazdan əvvəl və sonra hansı xalqlarla əlaqələr qurmuşlar, onun dilinə, 

etnik mənsubiyyətlərinə kimlər necə təsir göstərmişdir? Bizim əlimizdə 

bunları isbatlayan açıq və dəqiq məlumatlar yoxdur...” (265, s. 11). 

Göründüyü kimi, erməni tarixində bir müəmmalıq, bir ziddiyyətlik 

vardır. Erməni tarixindəki bu müəmmaya diqqət verən Paul Henzeyə görə, 

erməni tarixinin araşdırılması asan deyil. Bu tarix uzun, qarışıq, qismən 

qaranlıq və ümumiyyətlə, mübahisəlidir. Erməni tarixi demək olar ki, 

tamamilə ermənilər tərəfindən yazılıb. Çünki öz tarixini yazan bir şəxs və 

ya o millətin ziyalı təbəqəsi onu təbii ki, daha keçmişlərə aparacaq və 

qədimləşdirəcək, eyni zamanda onun mübahisəli cəhətlərini obyektiv 

şəkildə olduğu kimi araşdırıb ortaya qoymaqdan yan keçəcəkdir. Erməni-

lərdə bu vəziyyət xüsusilə görülməkdədir və XX əsrin ortalarından etibarən 

çox açıq bir şəkildə ortaya çıxmışdır (164, s. 173-174). 

Beləliklə, gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir: Yazılı tarixin qəbul 

etdiyi, elmi metodologiyanın faktiki sənədlərə əsaslanaraq isbat etdiyi 

“Böyük Ermənistan dövləti” mövcud olmamışdır. “Böyük Ermənistan” 

iddiası tamamilə mifologiyaya əsaslanır. Ermənilərin söykəndiyi bu 

mifologiya tarixi həqiqət olaraq göstərilə bilməz. Bunun isbatı qeyri-

mümkün olduğuna görə, onların Cənubi Qafqaz mənşəli olduğu iddiaları da 

əsassızdır. 

Danılmaz bir həqiqətdir ki, ermənilər Cənubi Qafqaza, xüsusilə də 

Azərbaycana və indiki Ermənistana, günümüzdəki Dağlıq Qarabağ proble-

minə də səbəbiyyət təşkil edən 1828-ci ildə bağlanmış olan Türkmənçay 

müqaviləsinin XV maddəsinə uyğun olaraq ruslar tərəfindən köçürülmüşlər. 

Rusiyanın o dövrdə Tehrandakı səlahiyyətli nümayəndəsi Nikolay Şavrov 

bu həqiqətləri təsdiq edərək yazır: “…Biz koloniya siyasətinə Cənubi Qaf-

qaza rusları deyil, başqalarını yerləşdirərək başladıq. 1828-ci ildən 1830-

cu ilə kimi biz Cənubi Qafqaza İrandan 40.000-dən, Türkiyədən isə 84.000-

dən çox erməni köçürmüş və onların əhalisinin azlıqda olduğu Yelizavetpol 

və İrəvan quberniyalarının ən yaxşı torpaqlarında yerləşdirmişik. Yerləş-
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mək üçün onlara 200.000 desyatindən çox xəzinə torpağı ayırmış və onlar 

üçün 2 milyon rubl dəyərində xüsusi torpaq ərazisi satın alınmışdır. Gəncə-

nin dağlıq hissəsinə və Göyçə gölü sahilinə ermənilər yerləşdirildi. Qəbul 

etmək lazımdır ki, rəsmi olaraq yerləşdirilən 124.000 ermənidən əlavə 

qeyri-rəsmi olaraq yerləşdirilənlərlə bərabər sayları 200.000-i keçmir. Bu 

əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda 1.3 milyon olan ermənilərin 1 mil-

yondan çoxu göstərilən mənbələr əsasında bu bölgənin yerli xalqı olmayıb, 

bizim tərəfimizdən yerləşdirilənlərdir…” (287, s. 63-64).  

Erməni tarixçisi M.Q.Nersisyan Türkmənçay müqaviləsindən sonra 

İrəvan və Qarabağ bölgəsinə İran və Türkiyədən ermənilərin köçürülməsi 

həqiqətini təsdiq edərək yazır: “…XIX əsrin 20-ci illərinin sonunda bu 

bölgələrə 40 mindən, Türkiyədən isə 90 mindən çox erməni köçürülmüşdü” 

(280, s. 227). 

Göründüyü kimi, ermənilərin Qafqazın qədim və yerli sakinləri 

olmadıqları, sonradan bu bölgələrə gəldikləri rus və erməni tarixçilərinin də 

əsərlərində mövcuddur. Bu həqiqəti təsdiq edən elm adamlarının yazdıqları 

kimi, ruslar tərəfindən Cənubi Qafqaza gətirildiklərini ermənilər nədənsə 

yaddan çıxarırlar. 

Məlum məsələdir ki, ermənilərin Qafqazda heç bir dövlət quruculuğu 

da olmamışdır. Fransız tədqiqatçısı Jorj de Malevil Ermənistanın mövcu-

diyyəti mövzusunda yazır: “İngiltərənin iradəsi ilə çar imperiyasının 

xarabalıqları üzərində qurulub qısa bir ömür (1918-1920) sürən Erməni 

Respublikası bütün tarixi boyu mövcudiyyəti qeydə alınan yeganə müstəqil 

erməni dövləti idi” (277, s. 15). 

Tarixi materiallar əsasında ortaya çıxan məqama görə, erməni alimləri 

elmi metodologiyanı və həqiqətləri deyil, obyektiv və elmi olmayan fərqli 

bir tarixçilik yolunu mənimsəmişlər. Tarixdə olmayan “Böyük Ermənistan” 

dövlətinin varlığını isbat etməyə cəhd göstərən ermənilər Türkiyə və 

Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirlər. Bütün bunlar 

bir iddia olaraq dəyərləndirilsə də, onlar Azərbaycanı və Türkiyəni öz 

problemləri içərisinə çəkməyə nail olublar. Bir vaxtlar Ermənistan dövlə-

tinin qurulacağı məsələsinə də sadəcə bir iddia gözüylə baxılırdı. Amma 

günümüzdə “Ermənistan” adlanan bir dövlət mövcuddur. Böyük Ermə-
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nistan dövlətinin qurulması mümkün olmaya bilər, amma bu ideyanı qlobal 

oyunun bir parçası olaraq dəyərləndirmək hər halda yanlış ifadə olmaz. Bu 

səbəblə böyük güclərin də dəstəyini alan ermənilər istər Azərbaycana, 

istərsə də Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edirlər. Əsl həqiqət budur 

ki, Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı iddiaların, daha doğrusu “Böyük Ermə-

nistan” əfsanəsinin arxasında sırf Ermənistan dayanmır. “Böyük Ermənis-

tan” ideologiyası böyük dövlətlərin də maraqlarına uyğundur. 

 

 

1.2. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin 

yaranması tarixi və səbəbləri 

 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, dolayısı ilə Dağlıq Qarabağ 

probleminin genezisini, onun geosiyasi köklərinin yaranmasının sosial-

siyasi səbəblərini araşdırmaq mühüm nəzəri-metodoloji əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu bir həqiqətdir ki, problemin geosiyasi aspekti konfliktin köklərinin 

meydana gəlməsində Rusiyanın tarixi-geosiyasi mövqeyi və bütövlükdə 

Cənubi Qafqazda milli mənafeyinin həyata keçirilməsi ilə sıx bağlıdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, Qafqaz siyasəti həm də iqtisadi mənafeləri baxı-

mından rus çarizminin geosiyasi niyyətlərinin mərkəzində olmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, çarizmin regionda öz imperiya siyasətini 

yeritməsini artıran faktorlardan biri məhz ermənilər idi. Heç təsadüfi 

deyildir ki, strateji baxımdan böyük əhəmiyyətə malik olan Azərbaycanın 

Qarabağ bölgəsində erməni əhalisinin xeyli dərəcədə çoxalması XIX əsrin 

əvvəllərində, xüsusilə Azərbaycan torpaqlarının parçalanması haqqında 

imzalanan 1828-ci il tarixli Türkmənçay müqaviləsindən sonra baş 

vermişdir. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda 

müstəmləkəçilik siyasətinin yeni mərhələsi məhz XIX əsrin 20-ci illərinin 

sonundan etibarən başlamışdır. Rus çarizmi Azərbaycanın Qarabağ 

bölgəsində xristianların sayını artırmaqla öz nüfuzunun bu regionda 

möhkəmlənməsi və müstəmləkəçilik siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 

real zəmin yaradırdı. Şübhəsiz ki, Rusiyanın erməni kartına baş vurması 

onun “Böyük İdeya”sına əsaslanır. Rusiyanın da öz növbəsində Şərqə 
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açılması və isti dənizlərə çıxmasını hədəf alan “Böyük İdеya”nın təməlləri 

оnun Bizansın dini və siyasi varisi оlmasına dayanır. XV əsrdə Rusiyanın 

paytaxtında Bizans idеalları və ənənələri yеrləşərkən “Üçüncü Rоma 

nəzəriyyəsi” adıyla yеni bir nəzəriyyə оrtaya çıxmışdı. Mоskvadakı Bizans 

qaynaqlı rumlar İstanbulun türklər tərəfindən fəth еdilməsindən sоnra 

Rusiyanın himayəçisiz qalan pravоslavlığın ən yüksək hamisi оlduğu 

nəzəriyyəsini оrtaya atdılar (141, s. 219). Bеləliklə, “Mоskva – Üçüncü 

Rоma nəzəriyyəsi” mеydana gəldi. Bu nəzəriyyələrin fоrmulu bu idi: 

əvvəlcə dünya hakimiyyətinin mərkəzi Rоma idi. Sоnra Yеni Rоma, yəni 

İstanbul оldu. Hər iki Rоma da yıxıldı. Amma “Üçüncü Rоma” ayaqdadır 

ki, o da Mоskvadır. Xristianlıqdakı “müqəddəs üçlülük” hökmünə görə, 

“Dördüncü Rоma” оlmayacaqdır. Bеlə bir vəziyyətdə Mоskva dünya 

hakimiyyətinin mərkəzidir. Bu nəzəriyyəyə görə, Mоskva Bizansın xələfi 

və pravоslavlığın yüksək  himayəçisidir (220, s. 16). Pravоslavlıq həqiqi din 

və məzhəb оlmaqla, Mоskva yеr üzündəki dоğruluq və hakimiyyətin  

mərkəzidir. “Mоskva – Üçüncü Rоma nəzəriyyəsi” Mоskva çarları və 

оnların xələfləri nəzdində “dövlət prinsipi” mahiyyətini aldı. Rusiyanın nail 

оlması vacib оlan və “tarix qarşısında еtməsi lazım və əsas оlan vəzifə” 

əvvəlcədən təyin və təsbit еdilmiş оldu. Mоskva knyazlarının Bizans 

impеratоrlarının xələfləri оlduqları və günün birində İstanbulun ruslar 

tərəfindən ələ keçiriləcəyi iddia еdilməyə başlandı (201, s. 140-141). 

Оsmanlı impеriyasının sоn dövrlərində daha da aktuallaşan Şərq 

məsələsi rusların Bizansa varislik iddiaları nəticəsində оrtaya çıxmışdı. 

Bоğazlar məsələsi də bu varislik iddiasıyla mеydana gəldi (197, s. 23-24). 

Beləliklə, türklərin müsəlman оlması və daha sоnralar xəlifəliyi də əllərinə 

almasıyla İslam dünyasının mirasında оynadıqları rоl nə idisə, rusların da 

xristianlığı qəbul еtmək və Bizansın varisi оlmaq iddiasıyla xristianlığın 

pravоslavlıq aləmində оynadıqları rоl еyni оlmuşdur. Özlərini pravоslav-

ların və slavyanların xilaskarı оlaraq görməyə başlayan ruslar Bizansı 

pravоslavlığın mərkəzi оlan İstanbulun müsəlman türk hakimiyyəti altında 

idarə olunmasına hеç bir şəkildə razı оla bilmirdi. İqtisadi, ticarət və stratеji 

səbəblərdən isti dənizlərə enmək üçün əhəmiyyətli su yоlları оlan “Türk 

Bоğazları”nın ələ kеçirilməsi kimi məsələlər gündəmə gəldikcə, Rusiyanın 
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Türkiyə siyasəti yuxarıda sadalanan hədəflər istiqamətində müəyyən 

оlunmağa və özünü göstərməyə başladı (197, s. 24). Rusiyanın bu siyasəti I 

Pyоtr dövründə də davam еtdi. Оnun məşhur vəsiyyətnaməsi Rusiya 

impеriyasının stratеgiyasını açıqca оrtaya qоyur. Buradakı bəzi məqamları 

diqqətə çatdırmağı məqsədəuyğun hesab edirik: 

“Rusiya dövləti, paytaxtı Asiya və Avrоpa xəzinələrinin açarı оlan 

İstanbul оlduğu təqdirdə dünya dövləti оla bilər. Sıx-sıx və yеrli-yеrində 

plan hazırlayıb İstanbulu ələ kеçirən şah dünyada ilahi şah оlacaq. Bu 

məqsədə nail оlmaq üçün vaxt itirmədən Qafqazı işğal еtmək lazımdır. 

Оndan sоnra dünyanın anbarı оlan Hindistana irəliləmək lazımdır. 

Hindistanın açarı Türkiyənin paytaxtıdır. Vaxt itirməyin, еyni zamanda da 

tələsməyin” (bu barədə ətraflı bax: 60, s. 149-151; 199, s. 225-dən sonra 

EK-B, B-1; 260, s. 247-250). 

Rusiyanın bu stratеgiyasında Qafqaz xüsusi rоl оynamışdır. Rusiyanın 

gеоsiyasi maraqları üçün еrmənilərdən istifadə оluna biləcəyini ilk dəfə 

anlayan çar I Pyоtr оlmuşdur. Məşhur rus tarixçisi S.N.Qlinka “Azərbaycan 

еrmənilərinin Rusiya tоrpaqlarına köçürülməsinin təsviri” adlı əsərində 

yazır: “…I Pyоtr еrməniləri əldən qaçırmaq istəmirdi. О, еrmənilərdən 

Rusiya üçün istifadə еtmək niyyətindəydi. Böyük islahatçı I Pyоtr İran 

səfərində еrməni xalqının qırılmaz sədaqətinin şahidi оlmuş və sоnradan 

sadiq еrməniləri faydalı vətəndaşlar оlaraq Rusiyaya dəvət еtmişdi” (270, 

s. 16-17). 

Tədqiqatçı Məhəmməd Əliyev Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalı 

prosesinin tarixşünaslığını araşdırarkən, Rusiyanın geosiyasi maraqları üçün 

“erməni kartı”ndan istifadə edilməsi ilə bağlı rus və erməni tarixçilərinin 

əsərlərinə müraciət etmiş və problemlə bağlı dolğun təəssürat yarada 

bilmişdir. Biz də bu monoqrafiyadan bəhrələnərək, həmin tarixçilərin 

“Rusiyanın ekspansionist siyasəti uğrunda canından keçən erməni fədai-

ləri”nə həsr olunan əsərlərinə istinad etməli olduq. 

Platon Zubov “Подвиги русских воинов в странах Кавказских с 

1800 по 1834 г. СПб: 1835, с. 19” adlı əsərində ermənilərin ruslara sadiq 

olduqlarını xüsusilə ifadə edərək yazır: “…Еrmənilərə rus zabitləri daha 
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çоx inanırlar». Çünki оnlar düşmənə arxadan zərbə vurmağı bir nеçə dəfə 

isbat еdiblər” (16, s. 19).   

Bu bir həqiqətdir ki, еrmənilər ruslara “ən yaxşı işğalçı” gözü ilə 

baxmışlar. Еrməni tarixçisi A.Arakеlyan “Присоединение Карабаха к 

царской России. Исторический журнал, № 10, 1939, с. 53” adlı əsərində 

yazır: “I Pyotr dövründən başlayaraq, ermənilər Dağlıq Qarabağ üzərində 

Rusiya protektoratlığını yaratmağa çalışmışlar. Onlar belə hesab edirdilər 

ki, ermənilərin düşmənləri Rusiyanın da düşmənləridir. Rusiya, Türkiyə və 

İran Qarabağa ələ keçirmək üçün öz aralarında müharibə aparırdılar. 

Rusiya Qarabağ üzərində sayca üstünlük təşkil еdən Şərq işğalçılarının 

dağıdıcı hücumları ilə müqayisədə rеgiоn üçün ən yaxşı işğalçı və 

müstəmləkəçi dövlət idi…” (16, s. 151). 

Ermənilərə böyük rəğbət bəsləyən digər rus tarixçisi P.İ.Kovalevski 

isə “Завоевание Кавказа Россией. Исторический очерк, СПб., 1913, с. 

80-81” adlı əsərində yazırdı ki, Rusiya erməniləri müdafiə etməli idi. Hər 

şeydən əvvəl ona görə ki, ermənilər xristian idi, eyni zamanda onlar ağıllı, 

əməksevər, işbilən, regionun əkinçilik və sənayesini öz əllərində saxlayan 

adamlardır. Ermənilər Rusiyaya nə qədər meyil göstərirlərsə, Rusiya da 

erməniləri bir o qədər sevməlidir. Ermənilər əsasən İran və Türkiyə 

ərazisində yaşayırdılar. Zaqafqaziyanı tutduqdan sonra Rusiya onları öz 

yeni tutduğu torpaqlara köçürməyə imkan tapdı (16, s. 78). 

Məhz Rusiyanın geosiyasi maraqlarının nəticəsidir ki, bütün XIX əsr 

boyunca İran və Türkiyədən Şimali Azərbaycana torpaqlarına kütləvi 

surətdə ermənilər köçürüldü və bölgədə onların sayı ilbəil artmağa başladı. 

Nəticədə ermənilərin Azərbaycan ərazilərinə köçürülməsi Qarabağın dağlıq 

hissəsində demoqrafik vəziyyətə, regionda baş verən hadisələrə ciddi təsir 

göstərdi və onların gələcək ərazi iddialarının baş qaldırmasına səbəb oldu. 

Ermənilərin ərazi iddiaları, ümumilikdə erməni məsələsi günümüzdə olduğu 

kimi, keçmişdə də böyük dövlətlərin siyasi münasibətləri kontekstində 

aktuallaşmışdı. Düzdür, 1870-ci illərə qədər dövlətlərarası münasibətlərdə 

erməni məsələsi yox idi, lakin müstəmləkəçilik siyasəti genişləndikcə, 

geosiyasi maraqlar və mənafelər artdıqca ermənilər bu yolda dini, milli-

siyasi metoda çevrildilər.  
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Osmanlı imperiyasında yaşayan katoliklərin himayə edilmələrini 

Fransanın, pravoslavların himayə edilmələrini isə Rusiyanın öz üzərinə 

götürmələri və beləliklə, Osmanlı dövlətinin daxili işlərinə müdaxilə etmək 

imkanı əldə etmələri 1840-cı illərdən etibarən İngiltərəni də fəaliyyətə 

keçirmiş və bu dövlət imperiya daxilində protestantlıq siyasətinə baş 

vurmuşdur. İngiltərənin nəzarəti altında Osmanlı imperiyasının müəyyən 

bölgələrində məktəblər, kolleclər açan bəzi protestant missionerləri xüsusilə 

ermənilərin tarixinin, ədəbiyyatının və mədəniyyətinin incələnməsi və 

hazırlanması istiqamətində böyük addımlar ataraq, onları protestantlığa cəlb 

etmiş və ingilisləri ermənilərin əsl himayədarları olduğuna inandıra bilmiş-

dilər ki, bu da ermənilərin milli duyğularının oyanmasına səbəb olmuşdur.  

Erməni problemi 1877-1878-ci illər türk-rus müharibəsində Rusiyanın 

Şərqi Anadoludakı bəzi türk bölgələrini işğal edərək, buralarda yaşayan 

erməniləri müstəqillik məqsədi ilə Osmanlı dövlətinə qarşı qızışdırması ilə 

başlamışdır. Bu vəziyyət İngiltərənin narahatlığına səbəb olmuş və 

Rusiyanın erməniləri qorumaq adı altında Şərqi Anadolunu ələ keçir-

məsindən və müharibədən təmin etmiş olduğu torpaq qazanclarının yarat-

dığı əlverişli vəziyyətdən faydalanaraq, öz nüfuzunu Mesopotamiya üzə-

rindən Bəsrə körfəzinə yaymasından qorxmuşdur. Göründüyü kimi, erməni 

davası Osmanlı imperiyası üzərində maraqları toqquşan iki böyük dövlətin 

– İngiltərə ilə Rusiyanın təhrikləri nəticəsində ortaya çıxmışdır.  

1877-1878-ci illər Osmanlı-Rusiya müharibəsi imperiya daxilində 

yaşayan ermənilərdə artıq müstəqilliklərini qazanmaq üzrə olduqları 

ümidini oyandırdı. Məhz belə bir ümid içərisində 1878-ci ilin yanvar ayında 

Ədirnədə müzakirələr başlandığı zaman Eçmiədzin Erməni Katolikosluğu 

vasitəsi ilə İstanbuldakı Erməni Patriarxlığı Məclisi rus çarına aşağıdakı 

arzularla müraciət etdi: 

1) Ermənilərin yaşadığı Fərata qədər olan torpaqların Rusiyaya 

ilhaq edilməsi; 

2) Bu olmazsa, Rusiya tərəfindən Bolqarıstana veriləcək imtiyaz-

ların ermənilərə də verilməsi; 
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3) Bu da olmazsa, islahatlar barəsində Osmanlı dövlətindən təmi-

nat alınması və bu islahatlar aparılıncaya qədər rus ordusunun erməni 

torpaqlarından çıxmaması (103, s. 567). 

Erməni patriarxlığının bu təşəbbüsü ilə birlikdə, eyni zamanda patriarx 

Nerses Varjapetyan ilə doqquz yepiskopun da imzası ilə 13 fevral 1878-ci il 

tarixli bir ərizə rus çarına, bir ərizə də Baş nazir Qorçakova göndərildi. Rus 

çarına “böyük xilaskarımız” deyə xitab edilən patriarx Nersesin Eçmiədzin 

katolikosluğuna yazdığı məktubda göstərilirdi: “...Çara müraciət etməliyik. 

Bu gün Türkiyə öz torpaqlarının böyük və önəmli hissələrini itirmiş vəziy-

yətdədir. Asiya hissəsinə də bizim sahib olmağa çalışmağımız lazımdır. Hər 

halda biz Rusiyanın himayəsinə möhtacıq. Daim onun təvəccöh və məhəb-

bətini qazanmalı, bu gün olmasa belə, çox gec qalmayacaq bir gün mey-

dana çıxacaq olan Türkiyənin Asiya məsələsi ortaya qoyulacağı zamanda 

məmləkətimizdəki hissəmizə sahib olmaq üçün indidən erməni məsələsinin 

gündəmə gəlməsinə çalışmalıyıq...”  (103, s. 567-568). 

Məhz belə cəhdlərin və erməni məsələsi ilə ciddi maraqlanan böyük 

dövlətlərin siyasi maraqlarının nəticəsidir ki, bu problem beynəlxalq 

arenada müzakirə obyektinə çevrilmiş, 3 mart 1878-ci ildə imzalanan San-

Stefano (Yaşıl köy) müqaviləsinin 16-cı maddəsinin 25 və 27-ci bəndləri 

ermənilərə həsr edilmişdir. Qeyd edək ki, erməni məsələsi Berlin 

Konqresində də (13 iyun – 13 iyul 1878) müzakirə edilmiş və San-

Stefanodakı 16-cı maddə bir az yumşaldılaraq 61-ci maddə olaraq mənim-

sənmişdir (41, s. 29). Buradan da aydın olur ki, ümumiyyətlə, böyük 

dövlətlərin siyasi münasibətləri və diplomatik müdaxilələri olmadan heç bir 

milli problem “qlobal məsələ” səviyyəsində diqqəti cəlb etməz.  

Məsələ ilə bağlı olduqca vacib bir məsələni də diqqətə çatdırmağı 

məqsədəuyğun hesab edirik. Hələ 1878-ci il martın 17-də erməni patriarxı 

N.Varjapetyan ingilis səfiri Layard ilə görüşdə ermənilərin muxtariyyət 

alması məsələsində İngiltərə hökumətinin səy göstərməsini xahiş etmişdi. 

Söhbət əsnasında ingilis səfiri patriarxdan “Ermənistan” anlayışı altında 

nəyi nəzərdə tutduğunu soruşarkən patriarx buraya Van və Sivas paşalığını, 

Diyarbəkirin çox hissəsini, köhnə Klikiya çarlığını əhatə edən ərazilərin 

daxil olduğunu demişdi. Səfir Layard bu ərazilərin əhalisinin çox hissəsinin 
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müsəlmanlar olduğunu patriarxın nəzərinə çatdırmışdır. Bunu inkar 

etməyən N.Varjapetyan söhbətin məcrasını dəyişərək demişdi ki, yerli 

müsəlman əhalisi də guya hökumətdən narazıdır və buna görə də həmin 

ölkədə xristian idarəçiliyi təşkil olunmalıdır. İngilis səfiri də bu cür iri 

planın həyata keçiriləcəyinə şübhə etdiyini bildirdikdə, erməni patriarxı 

cavabında bildirmişdi ki, əgər Avropa xristianları erməni məsələsinə biganə 

qalsalar, onun soydaşları üsyan qaldırıb Rusiyaya birləşməyi tələb edəcəklər 

(ətraflı məlumat üçün bax: 41, s. 30-31; 103, s. 568-569; 159, s. 106-107). 

Ermənilər bununla da kifayətlənməyib böyük dövlətlərin paytaxtlarına 

heyətlər göndərərək, Berlin Konqresinə təqdim edəcəkləri tələblər üçün 

dəstək almağa çalışdılar. Heç təsadüfi deyildir ki, onlar Berlin Konqresinə 

Osmanlı Sultanının qərarı ilə təyin ediləcək bir erməni valisi tərəfindən 

idarə olunacaq “Muxtar Ermənistan” layihəsi təqdim etdilər. Bu layihə 

“Ermənistan”ın idarə formalarını müəyyən edən “Təşkilat Qanunu” idi. 

Layihə o dərəcə geniş əhatəli idi ki, burada sadəcə “müstəqillik” kəlməsi 

yer almamışdı. Bu “Muxtar Ermənistan”ın sərhədləri qərbdə Fərat çayından 

başlayıb, Siyirt, Ərqani, Harput, Diyarbəkir, Van və Ərzurum bölgələrini 

özündə ehtiva edir və Rizə Ermənistanın dəniz limanı olaraq göstərilirdi 

(103, s. 569). 

İngiltərə və Rusiya istisna olmaqla, digər dövlətlər erməni məsələsi ilə 

maraqlanmadıqlarından Berlin Konqresi məsələ ilə bağlı sadəcə islahatlar 

barəsində 61-ci maddəni qəbul etdi. Bu maddə Osmanlı hökumətinin 

erməni əyalətlərində lazımi islahatlar keçirməyə borclu olduğunu təsdiq 

edir, lakin həmin islahatların keçirilməsi üzərində nəzarəti təklikdə Rusiya-

ya deyil, Berlin Konqresinin iştirakçısı olan altı böyük dövlətdən ibarət 

birliyə verirdi (57, s. 10). İngiltərə bu məsələdə mənafelərinin toqquşduğu 

Rusiyanın rolunu müqavilənin icrasına nəzarətdə əhəmiyyətli dərəcədə 

azalda bildi. Düzdür, ermənilər muxtariyyətə nail ola bilməsələr də, hər 

halda “erməni məsələsi” deyilən problemə diqqəti cəlb edə bildilər. Berlin 

Konqresindən sonra erməni problemində iki yeni amil ortaya çıxdı:  

Bunlardan birincisi, 1880-ci ildə İngiltərədə türklərə olan düşmənçiliyi 

ilə tanınan Qladstonun və Liberal Partiyanın hakimiyyətə gəlməsi və 

ermənilərə yönəlik islahatların yenidən nəzərdən keçirilməsidir. Bu isə 
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millətlərarası planda erməni probleminin öz dinamizmini qorumasına səbəb 

olmuşdur.  

İkinci amil isə ermənilərin Berlin Konqresində uğradıqları xəyal qırıq-

lığının nəticəsi olaraq məqsədlərini gerçəkləşdirmək üçün şiddət yoluna baş 

vurmağa, yəni silahlı mübarizəyə qərar vermələridir (103, s. 569-570).     

Terror və separatizm ideyalarından bəhrələnmək erməni millətçiliyinin 

tarixi inkişafının məntiqindən doğsa da, daha çox erməni mentalitetinin 

ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş və günümüzdə də bu xalqın şovinist millət-

çilərinin şüurunu qidalandırmaqdadır. Erməni mentalitetinin ən naqis ünsü-

rü olan separatizm elementlərini Daşnak partiyası formalaşdırmışdır.  

1918-ci ildə yaradılan Ermənistan Respublikasının ilk Baş naziri 

Ovanes Kaçaznuni 1923-cü ildə yazdığı raportunda göstərirdi ki, daşnak-

ların antitürk və antimüsəlman fəaliyyəti təsadüfi xarakter daşımırdı. Bu, 25 

ildən artıqdır ki, erməni xalqının beyninə yeridilən millətçilik psixologiya-

sının nəticəsidir (176, s. 31).  

Türklərə qarşı həmin bu psixologiyanın təsiridir ki, ermənilər istər 

Türkiyədə, istərsə də Azərbaycanda genişmiqyaslı terror aktlarına baş 

vurmuşlar. Türkiyədə tarixin müəyyən mərhələlərində törədilmiş terror 

hadisələri ilə bağlı geniş məlumatlar məşhur türkiyəli tədqiqatçılardan 

Rəcəb Qaracaqayanın “Biblioqrafiyası ilə birlikdə erməni probleminin 

xronologiyası (1878-1923)” (298), Əzmi Süslünün “Ermənilər və 1915 

təhcir hadisəsi” (247), İbrahim Ethem Atnurun “Osmanlı idarəsindən Sovet 

idarəsinə qədər Naxçıvan (1918-1921)” (105) və s. əsərlərdə, Türkiyə Res-

publikası Başbakanlıq Dövlət arxivlərində (143; 144) öz əksini tapmışdır.  

Azərbaycanda da ermənilər tərəfindən törədilmiş terror aktları və qanlı 

cinayətlərə Mir Möhsün Nəvvabın “1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman 

davası” (78), Məmməd Səid Ordubadinin “Qanlı illər” (81), Cəmil Həsən-

linin “1918-ci ilin yazı: Azərbaycanda erməni terrorizmi və türk-müsəlman 

soyqırımı” adlı məqaləsində (166), yenə onun “Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyətinin xarici siyasəti (1918-1920)” (29), “Azərbaycan beynəlxalq mü-

nasibətlər sistemində (1918-1920)” (30), Ataxan Paşayevin “Açılmamış 

səhifələrin izi ilə” (82), İsmayıl Hacıyev və Əbülfəz Amanoğlunun “Tarix-

də və günümüzdə Naxçıvan” (160), yenə də İsmayıl Hacıyevin “Erməni-



 45 

lərin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və qanlı cinayətləri” (25), Güntəkin 

Nəcəflinin “1918-1920-ci illərdə Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan 

bölgəsində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqı-

rımlar (74), Vaqif Arzumanlı və Nazim Mustafanın birgə yazdıqları “Tari-

xin qara səhifələri. Deportasiya. Soyqırım. Qaçqınlıq” (5), Elman Cəfər-

linin “Naxçıvanda erməni-Azərbaycan münaqişəsi” (9) və s. əsərlərdə geniş 

yer verilmişdir.  

Əldə edilən məlumatlara əsasən “Böyük Ermənistan” yaratmaq 

xülyası ilə çıxış edən ermənilər 1905-1907-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı 

açıq şəkildə genişmiqyaslı qanlı aksiyalar həyata keçirmiş, Bakıda, Şuşada, 

Gəncədə, Naxçıvanda, Zəngəzurda və s. bölgələrdə dinc azərbaycanlılara 

qarşı qırğınlar törətmişlər.  

Birinci Dünya müharibəsi, eyni zamanda Rusiyada baş vermiş 1917-ci 

il fevral burjua və oktyabr bolşevik inqilablarından məharətlə istifadə edən 

ermənilər öz iddialarını bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa nail oldular. 

1918-ci il martın 30-u, 31-i və aprelin 1-də bolşevik qiyafəsinə bürünən 

ermənilər Bakıda soyqırımı törədərək, təxminən 20 min nəfər azərbay-

canlını qətlə yetirdilər. Həmin ilin aprel-may aylarında ermənilər Şamaxıda, 

Qubada, Ağsuda, Kürdəmirdə, Salyanda, Lənkəranda kütləvi qırğınlar törət-

miş və 50 min nəfərdən çox dinc sakini ən vəhşi üsullarla qətlə yetirmişdilər 

(34, s. 716).  

1918-ci ildə Azərbaycan və Ermənistan Respublikaları öz müstəqil-

liklərini elan etdikdən dərhal sonra Ermənistanın millətçi dairələrinin təhriki 

və təzyiqi ilə Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşan ermənilər Azərbay-

can hakimiyyətini tanımaqdan imtina etdilər. Ərazi bütövlüyünü qoruyub 

saxlamağı və vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməyi özünün başlıca 

vəzifəsi hesab edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 

dövrdə Ermənistan tərəfindən Qarabağın dağlıq hissəsini diplomatik və 

hərbi vasitələrlə ələ keçirmək cəhdlərinin qarşısı qətiyyətlə alınsa da, Cənu-

bi Qafqazda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra da bu məsələ gün-

dəmdən düşmədi. Çünki Sovet Rusiyası diplomatiyasının dərinliklərində 

çarizmin xarici siyasətinə dönüş meyilləri açıq-aşkar hiss edilirdi. Məhz bu-

nun nəticəsi idi ki, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin dağlıq hissəsində ya-
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şayan ermənilərə 1923-cü ildə muxtar vilayət statusu verildi. Azərbaycanın 

tərkibində DQMV-nin yaradılması heç şübhəsiz, Ermənistanın Azərbaycana 

qarşı ərazi iddialarından və düşmənçiliyindən istifadə edən Sovet Rusiya-

sının uzaqgörən və məqsədyönlü siyasətinin nəticəsi idi. Hadisələrin tarixi 

gedişatı göstərdi ki, bu siyasət ermənilərin Azərbaycana qarşı gələcək ərazi 

iddiaları üçün zəmin və vasitə imiş.  

Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək siyasətini 

davam etdirən ermənilər 1920-ci illərin sonunda Zəngəzuru və bir sıra digər 

torpaqları Ermənistan SSR-in ərazisi elan etdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

ermənilər ərazi iddialarını iki istiqamətdə gerçəkləşdirmək istəyirdilər. Həm 

Türkiyəyə qarşı, həm də Azərbaycana qarşı ərazi tələbləri gündən-günə real 

xarakter alırdı.  

İddia edilən “Türkiyənin işğalı altındakı Ermənistan”ı xilas etməyi 

özündə ehtiva edən təklif və tələblər Moskvaya təqdim edildi. 7 iyun 1945-

ci ildə SSRİ-nin Xarici İşlər naziri Vyaçeslav Mixailoviç Molotov Türki-

yənin Moskvadakı səfiri Səlim Sarperə “Birinci Dünya müharibəsinin 

davam etdiyi dövrlərdə təxminən 1,5 milyon erməninin Türkiyədən məcbu-

rən köçürüldüyünü nəzərə alaraq, onların təkrar doğma vətənlərinə qayıt-

malarına şərait yaradılması və daha öncə ermənilərə aid olduğu iddia 

edilən Qars və Ərdəhanın Sovet Ermənistanına geri qaytarılması” şəklində 

tələblərlə çıxış etdi (244, s. 101).  

Əslində Sоvеtlərin еrməni xalqı üçün tələb еtdiyi tоrpaqlar daha çоx 

Rusiyanın Yaxın Şərqə və isti dənizlərə sahib оlmaq arzularının manifеstini 

təşkil еtməkdəydi. Bu mənada Yaxın Şərqin nеft ehtiyatlarına yiyələnmək 

üçün tramplin bölgənin yaradılmasına ehtiyac hiss olunurdu və Rusiya bu-

nun üçün еrmənilərə vətən axtarma bəhanəsi ilə rеgiоnda öz siyasi əməl-

lərini həyata kеçirməyə can atırdı. Burada vacib bir məqamı diqqətdən 

qaçırmamaq lazımdır ki, Sovet rəhbərliyi Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını 

məhz Ermənistan vasitəsi ilə gerçəkləşdirmək istəyirdi. Hökumət tərəfindən 

Batumi dairəsinin cənub hissəsi, Artvin, Oltı dairələrinin də Türkiyədən 

qoparılıb Gürcüstana verilməsi məsələsi də bu aspektdə dəyərləndirilməlidir 

(28, s. 215). 



 47 

Sovet rəhbərliyinin Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını Ermənistan və 

Gürcüstan vasitəsi ilə gerçəkləşdirmək istəyi ilk növbədə ekspansionist və 

imperialist adlandırılmaq təhlükəsini özündən uzaqlaşdırmaq, xaricdə 

yaşayan erməni mühacir təşkilatlarının rəğbətini qazanmaq, onları öz maraq 

dairəsinə daxil etmək və eyni zamanda bu mühacir təşkilatlarından öz 

məqsədləri üçün istifadə etmək niyyətindən irəli gəlirdi. Belə ki, beynəlxalq 

aləmdə vaxtilə erməniləri müdafiə edən ayrı-ayrı dövlətlər və tanınmış 

şəxslərin simasında ərazi tələblərinin beynəlxalq təminatını təşkil etmək də 

bilavasitə Sovet planlarına daxil idi. Rusiyanın bu məlum siyasəti davam 

etdiyi müddət içərisində də Ermənistan “Böyük Ermənistan” ideyasını 

reallaşdırmaq düşüncəsindəydi. Ermənistan Respublikasının rəhbərliyi 

1945-ci il iyul ayının 6-da Türkiyəyə qarşı ərazi tələbləri ilə bağlı İ.Stalinə 

və V.Molotova müraciət etmiş, bir sıra “tarixi əsaslandırmaları” Moskvaya 

göndərmişdilər. Ermənilərin müraciətləri iki istiqamətdə davam edirdi. 

Bunların birincisi xaricdə yaşayan ermənilərin vətənə qayıtması və bundan 

irəli gələn ikinci məsələ ərazilərin genişləndirilməsi idi. İkinci istiqamət isə 

yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, Türkiyəyə qarşı, az sonra isə Sovet 

Azərbaycanına qarşı yönəlmiş tələblərdə əks olunmuşdu (28, s. 212).  

SSRİ Xarici İşlər Komissarlığının sorğusuna əsasən avqust ayında 

Ermənistan SSR Xarici İşlər Komissarlığı Gürcüstanla birlikdə Türkiyəyə 

qarşı öz ərazi tələblərini hazırlayıb, geniş məruzə formasında V.Molotova 

göndərdi. Alınan məruzələr tarixi-etnoqrafik arayışlar əsasında avqust 

ayının 18-də SSRİ Xarici İşlər Komissarlığı “Sovet-Türk münasibətlərinə 

dair” adlı ətraflı arayış hazırladı (28, s. 213-214). Hazırlanan sənəddə guya 

türklər tərəfindən işğal olunmuş ərazilərin ümumi sahəsinin 26.000 km
2
 

olduğu bildirilir, bunun 20.500 km
2 
Ermənistan Respublikasının, 5.500 km

2
-

in isə Gürcüstan Respublikasının ərazisi olduğu göstərilirdi. Komissarlığın 

hesablamalarına görə, həmin torpaqlar Ermənistan SSR-in ərazisinin 80%-i, 

Gürcüstan SSR-in isə 8%-i qədər idi (28, s. 215).  

Arayışda yazılırdı: “Müasir dövlətlər içərisində Ermənistan yeganə 

ölkədir ki, onun hüdudlarında həmin xalqın yalnız azlığı yaşayır. Onun 

torpaqlarında yaşayan cəmisi 1 milyon erməni, bu xalqın kiçik hissəsini 

təşkil edir. Bir milyondan çox, o cümlədən Türkiyədən qaçmış yarım 
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milyona qədər erməni Sovet İttifaqının hüdudlarından kənarda yaşayır. 

Belə uyğunsuzluq ilk növbədə erməni xalqının qədim mədəniyyətinin beşiyi 

olan köhnə torpaqlarının xeyli hissəsinin yadların əlində olması ilə 

bağlıdır” (28, s. 213-214). 

Eyni zamanda həmin sənəddə göstərilirdi ki, Sovet İttifaqının Alma-

niya üzərində böyük qələbəsindən sonra bütün dünyaya, o cümlədən 

Amerikaya, Yaxın və Orta Şərq ölkələrinə yayılmış ermənilər arasında vətə-

nə, Sovet Ermənistanının hüdudlarına dönmək arzusu əhəmiyyətli dərəcədə 

artmaqdadır. Lakin indiki Sovet Ermənistanı xarici erməniləri yerləşdirmək 

üçün müstəsna dərəcədə məhdud imkanlara malikdir. Onun daşlıq və susuz 

ərazisinin böyük hissəsi becərmə üçün yararsızdır. İstifadəyə yararlı olan 

sahələr Ermənistan ərazisinin yalnız 1/6 hissəsini təşkil edir. Arayışda qeyd 

edilirdi ki, Türkiyədə Ermənistandan alınmış torpaqlardan səmərəli istifadə 

olunmur, böyük sahələr əkilmir, otlaqlar və biçənəklər boş-boşuna qalır. 

Əhalinin sıxlığının Sovet Ermənistanında hər kv.km.-ə 43 nəfər düşdüyü 

halda, “Türkiyə tərəfindən qəsb edilmiş erməni torpaqlarında” 3-4 nəfər ol-

duğu göstərilirdi (28, s. 214). 

Sənəddə eyni zamanda türklər tərəfindən bir milyon erməninin qırıl-

dığı, bir milyon erməninin isə müxtəlif ölkələrə qaçdığı da qeyd olun-

muşdur. Bütün bunlardan sonra arayışda belə nəticəyə gəlinirdi ki, bu əra-

zilərin onların qanuni sahibi olan erməni və gürcülərə qaytarılmasından 

başqa heç bir ağıllı dəlil gətirmək mümkün deyildir (28, s. 213-214). 

Qeyd etmək lazımdır ki, 1940-cı illərin ortalarında ərazi iddiaları 

məsələsini böyük dövlətlərin gündəminə gətirən Amerikadakı erməni 

fəaliyyətlərinə də Sovetlər tərəfindən dəstək verilmişdi (244, s. 102). Mos-

kvadan ilham alan ABŞ, Yaxın Şərq və Balkanlardakı erməni diaspor təş-

kilatları 1945-46-cı illərdə beynəlxalq toplantılara memorandumlar təqdim 

edərək, bu ərazilərin Sovet Ermənistanına geri qaytarılmasını, Ermənistan 

SSR-in hüdudlarından kənarda yaşayan ermənilərin guya öz doğma 

vətənlərinə qayıtmaları üçün lazımi şərait yaradılmasını tələb etdilər (244, s. 

103).    

Türkiyəyə qarşı ərazi tələblərinin gündən-günə real xarakter alması 

Ermənistan rəhbərliyinin yaranmış vəziyyətdən daha çox faydalanmaq 
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meylini doğurmuşdu. Moskvadan güclü dəstək alan Ermənistan Respub-

likasının rəhbərliyi yaranmış əlverişli şəraitdə Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları 

ilə eyni vaxtda Azərbaycan Sovet Respublikasına qarşı da ərazi tələbləri ilə 

Sovet rəhbərliyinə müraciət etmişdi. Əgər Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları ilə 

bağlı tələblər əsasən İ.Stalinə və V.Molotova ünvanlanırdısa, 1945-ci ilin 

sonlarında Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı tələblər, xüsusilə 

Ermənistan SSR K(b)P MK-nın birinci katibi Q.Arutinovun məktubları 

İ.Stalin və G.Malenkova ünvanlanmağa başladı. Noyabr ayının 28-də 

ÜİK(b)P MK-nın katibi G.Malenkov Ermənistan kompartiyasının katibi 

Q.Arutinovun Moskvaya ünvanladığı məktubu tanış olmaq üçün 

M.C.Bağırova göndərdi (28, s. 372). 

Q.Arutinovun məktubunda yazılırdı: “Ermənistan ərazisinə bitişik 

olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 1923-cü ildən Azərbaycan SSR-in 

tərkibinə daxil edilib. Bu vilayətin əhalisi əsasən ermənilərdən ibarətdir. 

153 min əhalinin 137 mini ermənidir. Dağlıq Qarabağın kənd təsərrüfatı 

Ermənistanın dağlıq hissəsi ilə eynilik təşkil edir. Dağlıq Qarabağın 

Ermənistanın tərkibinə daxil olması onun inkişafını və təsərrüfatlara 

rəhbərliyini yaxşılaşdırardı. Əhaliyə ana dilində mədəni-kütləvi və siyasi 

xidmət göstərilməsi işinə Ermənistan respublika orqanları tərəfindən 

rəhbərliyi gücləndirərdi. Dağlıq Qarabağ vilayətinin Ermənistanın tərki-

binə daxil olması yerli kadrların ana dilində öz təhsillərini Ermənis-

tanın ali məktəblərində davam etdirməsinə imkan verərdi. Digər tərəf-

dən, Ermənistan SSR Dağlıq Qarabağdan əlavə kadrlar ala bilərdi. Bu-

nu və Dağlıq Qarabağ əhalisinin arzusunu nəzərə alaraq Ermənistan 

Mərkəzi Komitəsi və Xalq Komissarları Soveti Azərbaycan SSR Dağlıq 

Qarabağ vilayətinin Qarabağ vilayəti kimi Ermənistan SSR-in tərkibinə 

daxil edilməsi məsələsinə baxılmasını ÜİK(b)P MK-sı və ittifaq hökuməti 

qarşısında irəli sürür. Bu məsələ həll olunarsa, Ermənistan Mərkəzi Ko-

mitəsi və Xalq Komissarları Soveti Sovet hakimiyyəti qurulması ərəfəsin-

də dağıdılmış Qarabağın keçmiş vilayət mərkəzi Şuşa şəhərinin bərpa 

olunması təklifi ilə ittifaq hökumətinə çıxacaq”  (28, s. 373).   

Q.Malenkov M.C.Bağırova Ermənistan K(b)P MK-nın təklifinə öz 

münasibətini bildirməsini yazırdı. Bu məktuba cavab vermək üçün 
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M.C.Bağırov respublikanın müvafiq strukturlarına, elmi idarələrinə tap-

şırıq verdi ki, Ermənistan Respublikası rəhbərinin toxunduğu məsələ ilə 

bağlı materiallar toplasınlar. Verilən tapşırığa uyğun olaraq çox qısa 

müddətdə Qarabağın dağlıq və aran hissəsinin tarixən Azərbaycana aid 

olması, əhalinin milli tərkibində baş verən dəyişikliklər və onların səbəb-

ləri, müxtəlif statistik məlumatlar, Qarabağın dağlıq hissəsinə muxtar 

vilayət statusu verilməsi ilə bağlı yazışmalar və müzakirələr, bu məsələ 

ilə əlaqəli ittifaq və respublika orqanlarının iclaslarının protokolları və 

sairi özündə əks etdirən çoxlu sayda sənədlər toplandı. Məsələn, keçmiş 

Qarabağ xanlığının sərhədləri və əhalisi haqqındakı arayışda göstərilirdi 

ki, Qarabağ xanlığı Kür çayı ilə Araz çayı arasında yerləşib şimal-

qərbdən Kürək çayı boyunca Gəncə, Göyçay boyunca Şəki, şərqdən Kür 

çayı boyunca Şamaxı, Muğan çölü boyunca Qaradağ, cənub-qərbdən 

Naxçıvan, qərbdən İrəvan xanlıqları ilə həmsərhəd olub, XVIII ərdə xan-

lığın əhalisi 130 min nəfərdən ibarət idi. Əgər bir vaxtlar xanlığın bu 

əhalisi bütövlükdə türklərdən ibarət idisə, toplanan sənədlərdə göstəri-

lirdi ki, Rusiya işğallarından sonra Qarabağın dağlıq hissəsində əhalinin 

milli tərkibində tədricən dəyişikliklər əmələ gəlməyə başladı. Sonrakı 

dövrdə Qarabağda əhalinin milli-etnik tərkibində baş verən dəyişiklik-

lərin dinamikası müəyyən qədər etibarlı mənbə sayılan 1823-cü ildə 

tərtib olunmuş “Qarabağ əyalətinin təsviri...” kitabına istinad edilirdi. 

Çünki bu kitabda Şuşa şəhəri və bütün kəndlər əhatə olunmaqla ailələrin 

sayı, ailə başçılarının ad-familiyası qeydə alınmışdır. Rus işğallarından 

sonrakı yüz il ərzində Qarabağda əhalinin milli-etnik tərkibində daha 

ciddi dəyişikliklərin baş verdiyi toplanan sənədlərdə aydın göstərilirdi 

(28, s. 373-374).   

Bütün hazırlıq tədbirlərindən sonra M.C.Bağırov 1945-ci il dekabr 

ayının 10-da Ermənistanın Azərbaycana qarşı irəli sürdüyü ərazi iddiaları 

ilə bağlı öz fikir və mülahizələrini ÜİK(b)P MK-nın katibi G.Malenkova 

ünvanladığı geniş məktubda açıqladı. O, yazırdı: “Ermənistan K(b)P MK-

nın katibi Arutinovun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR 

tərkibinə daxil edilməsi haqqında təklifləri ilə bağlı Sizin teleqramınıza 

cavab olaraq bildirirəm: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisi qədim 
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zamanlardan mərkəzi Pənah xan Qarabaği tərəfindən 1747-ci ildə qala 

kimi tikdirilən Pənahabad olmaqla, Qarabağ xanlığının tərkibinə daxil 

olub. 1826-cı ildə Qarabağ çar Rusiyasına birləşdirilib. Sonradan indiki 

DQMV-nın ərazisi Yelizavetpol quberniyasının Şuşa, Cavanşir, Karyagin və 

Qubadlı qəzalarının tərkibinə daxil olub. Müsavatçıların Azərbaycanda, 

daşnakların Ermənistanda ağalıq etdikləri 1918-1920-ci illərdə bütün 

Qarabağ ərazisində müsavat hökuməti mərkəzi Şuşa şəhəri olmaqla, 

Qarabağ general-qubernatorluğu yaratmışdı. Müsavatçıların və daşnak-

ların təşkil etdikləri milli qırğınlar nəticəsində Azərbaycan və Ermənistanın 

digər şəhərləri kimi Şuşa şəhəri də dağıdılmış və xarabalığa çevrilmişdi. 

Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra ilk dövrlərdə bütün 

Qarabağın təsərrüfat-siyasi həyatına rəhbərliyi vilayətin vahid inqilab 

komitəsi həyata keçirirdi. 1923-cü ildə erməni əhalisinin üstünlük təşkil 

etdiyi Qarabağın dağlıq hissəsinin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsi haq-

qında məsələ meydana çıxdı. Lakin nəzərə alaraq ki, bu ərazi Ermənistanla 

ümumi sərhədlərə malik deyil və əhalisi istisnasız olaraq azərbaycan-

lılardan ibarət olan Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər və Dəstəfur rayonları ilə 

ondan ayrılır, partiya orqanlarının göstərişi əsasında Azərbaycan Mərkəzi 

İcraiyyə Komitəsinin dekreti ilə 7 iyul 1923-cü ildə mərkəzi Xankəndi, indiki 

Stepanakert olmaqla DQMV yaradıldı. Beləliklə, DQMV-nin ərazisi heç 

vaxt Ermənistan SSR-ə bitişik olmayıb və bitişik deyil”  (28, s. 375).   

Sonra isə M.C.Bağırov Q.Arutinovun məktubunda DQMV-nin təsər-

rüfat, iqtisadi, mədəni və siyasi vəziyyəti ilə bağlı qaldırdığı məsələləri 

təkzib edir, respublika ali məktəblərində təhsil alan tələbələrin 20,5 faizinin 

ermənilər olduğu və bunların da əksəriyyətinin DQMV-dən çıxdığı, habelə 

çoxlu Qarabağ mənşəli ermənilərin rəhbər partiya, sovet və təsərrüfat 

işlərində irəli çəkildiyini qeyd edirdi. O, birmənalı formada Qarabağın 

dağlıq hissəsinin nə vaxtsa Ermənistanın tərkibində olmadığını vurğulayırdı. 

Lakin M.C.Bağırov bu məsələnin yuxarıdan gəldiyini düşünərək, Ermənis-

tan SSR-in əsasən azərbaycanlılar yaşayan Əzizbəyov, Vedi və Qarabağlar 

rayonlarının Azərbaycan SSR-ə birləşdirilməsi şərti ilə Şuşa istisna ol-

maqla, DQMV-nin Ermənistan SSR-ə birləşdirilməsinə etiraz etmədiyini 

bildirdi. Onun fikrincə, bu rayonların mədəni və iqtisadi cəhətdən geriliyini 
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nəzərə alaraq, onların Azərbaycana verilməsi əhaliyə mədəni-siyasi və 

maddi-məişət xidmətinin yaxşılaşdırılmasına imkan yaradardı. Şuşanın 

Azərbaycanın tərkibində qalmasının zəruriliyini əsaslandıraraq M.C.Ba-

ğırov yazırdı ki, Şuşa əsası qoyulan andan etibarən nəinki Qarabağın 

inzibati-siyasi və mədəni mərkəzi olub, eyni zamanda Azərbaycan xalqı-

nın öz müstəqilliyi uğrunda İran işğalçılarına qarşı mübarizədə müstəsna 

rol oynayıb. Bu şəhərdə Azərbaycanın zəngin musiqi mədəniyyəti forma-

laşıb. İbrahim xan, Vaqif, Natəvan və digər nəhəng siyasi və mədəniyyət 

xadimlərinin adı bu şəhərlə bağlıdır (28, s. 375-376).   

Qeyd edək ki, həmin dövrdə Ermənistan ilə birlikdə Gürcüstan rəhbər-

liyi də Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları önə sürürdü. Rəhbərlik Balakən, 

Zaqatala və Qax rayonlarının guya vaxtilə burada gürcü əhalisinin çoxluq 

təşkil etdiyinə istinadən Gürcüstan SSR-ə birləşdirilməsi məsələsini 

qaldırmışdı. Lakin bu məsələ tədqiqatımızın mövzusu olmadığına görə, 

ətraflı məlumat verə bilmirik. Həmin məsələ tarix üzrə elmlər doktoru, 

professor Cəmil Həsənlinin “SSRİ-Türkiyə: soyuq müharibənin sınaq 

meydanı” adlı əsərində təfsilatlı olaraq tədqiq edilmişdir (28, s. 378-383).   

M.C.Bağırovun cavab məktubundan sonra məsələnin arzuolunmaz 

istiqamət alacağını hiss edən Moskva bu məsələnin üstündən keçməli oldu. 

Lakin Türkiyə və Azərbaycandan ərazi tələblərinin əsaslandırılması üçün 

ermənilərin repatriasiyası məsələsi ortaya atıldı. Bu məsələ “ana vətənə 

qayıdış” layihəsi çərçivəsində həyata kеçiriləcəkdi. Bu məqsədlə SSRİ-nin 

Xarici İşlər naziri Mоlоtоvla əlaqə qurulmuş və xaricdə yaşayan еrmənilərin 

“ana vətənə qayıdış” məsələsinin Sоvеt idarəsi tərəfindən qəbul olunması 

xahiş еdilmişdi. Sоvеt idarəsi də bu təklifə müsbət rəy vermişdi. Əslində 

daha dəqiq ifadə еtsək, bu layihənin arxasında sırf Mоskva özü dayanırdı. 

SSRİ-nin məqsədi uzun müddət içərisində olsa da, Türkiyəni Sоvеtlərin 

təsir dairəsinə almaq və bu istiqamətdə еrmənilərdən istifadə etmək idi. 

“Ana vətənə qayıdış” layihəsi çərçivəsində Sоvеt Еrmənistanına gətiriləcək 

xarici еrmənilərdən Türkiyəyə qarşı istifadə оlunacaqdı. Çünki Mоskva 

Yaxın Şərqə sahib оla bilmək üçün ilk növbədə Türkiyəyə hücum еtməyə 

hazırlaşırdı və vaxtı gəlincə еrmənilərdən ön cəbhədə yararlanacaqdı. 

Əslində SSRİ-nin bu siyasəti həm ingilis, həm də dünyanın hegemon gücü 



 53 

olan ABŞ-ın da maraqlarını təhdid etməkdəydi. Amerikan hökuməti 

Sovetlərin bölgə siyasətinə qarşı Trumen doktrinasıyla öz münasibətini 

ortaya qoydu. Dolayısı ilə ABŞ-ın araya girməsi nəticəsində SSRİ-nin 

Türkiyəyə hücumunun qarşısı alınmış oldu. Digər bir ifadə ilə, Türkiyə 

Sovetlərin hücumundan 1952-ci ildə NATO-ya daxil olmaqla xilas oldu (bu 

barədə ətraflı məlumat üçün bax: 240).  

1947-ci ilin sonlarında ermənilərin repatriasiyası ilə bağlı yaranmış 

vəziyyəti müzakirə edən Sovet rəhbərliyi bu prosesin davam etdirilməsini 

məqsədəuyğun saydı və xarici ermənilərin köçürülməsini stimullaşdırmaq 

üçün əlavə tədbirlər gördü. Çünki Türkiyədən torpaq almağın qeyri-

mümkünlüyü göz qabağında idi. Sovet respublikaları arasında sərhəd 

dəyişikliklərinin yaxşı nəticələr verməyəcəyini də Kreml rəhbərləri anlamış 

və müvəqqəti olaraq bu məsələni təxirə salmışdılar. Yaranmış vəziyyətdə 

xaricdən köçürülən ermənilərin mənzil-məişət və təsərrüfat məsələlərinin 

həll edilməsinin ən asan yolu azərbaycanlıların öz doğma yurdlarından 

deportasiya edilməsində tapıldı (28, s. 397).  

İ.Stalinin imzaladığı 23 dekabr 1947-ci il tarixli SSRİ Nazirlər 

Sovetinin 4083 nömrəli qərarında 1948-1950-ci illərdə “könüllülük prin-

sipləri” əsasında Ermənistan SSR-də yaşayan 100 min kolxozçu və digər 

azərbaycanlı əhalinin Azərbaycan SSR-in Kür-Araz ovalığına köçürülməsi 

göstərilirdi. Qərara görə, 1948-ci ildə 10 min nəfərin, 1949-cu ildə 40 min 

nəfərin, 1950-ci ildə isə 50 min nəfərin köçürülməsi nəzərdə tutulurdu (22, 

s. 75-76). Birinci sənəddəki yetərsizlik Sovet rəhbərliyini ikinci bir qərar 

imzalamağa da vadar etdi. İkinci qərar 1948-ci il mart ayının 10-da 

verilmişdir və burada tədbirlər planı ətraflı şərh olunmuşdur (22, s. 76). 

Deklarativ xarakter daşıyan “könüllülük prinsipi” ideyası əslində 

deportasiya xarakteri daşıyan hadisəyə “humanizm donu” geyindirmək 

zərurətindən meydana gəlmişdi. Yəni azərbaycanlılar heç də qərarda göstə-

rildiyi kimi, Ermənistandakı doğma yurd-yuvalarından “könüllülük prinsi-

pi” əsasında Azərbaycana köçürülməmiş, əksinə ermənilər tərəfindən zora-

kılıqla, vəhşiliklərə məruz qalmaqla evlərindən çıxarılmışdılar (28, s. 391). 

Sоvеtlərin dünya miqyasında başlatdıqları еrmənilərin “ana vətənə 

qayıdış” layihəsi çərçivəsində 1946-cı ildə Suriya, Yunanıstan, Livan, İran, 
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Bоlqarıstan və Rumıniyadan 50,9 min, 1947-ci ildə Fələstin, Suriya, Fransa, 

ABŞ, Yunanıstan, Misir, İran və Livandan 35,4 min еrməni qəbul edilib 

Еrmənistan SSR-ə yеrləşdirildi (5, s. 113).  

V.M.Mоlоtоv İkinci Dünya müharibəsi dövründə iqtisadi zərərə 

məruz qaldığı üçün İrana köməklik еtmək məqsədi ilə оrada yaşayan 

еrmənilərin Azərbaycana köçürülməsi fikrini оrtaya atdı. Amma sonradan 

bu fikir dəyişdirildi və İrandan gələn еrmənilərin Еrmənistana, Еrmənis-

tanda yaşayan Azərbaycan türklərinin isə Azərbaycana köçürülməsi 

məsələsi gündəmə gəldi. Еrmənistanı tərk еtməyə məcbur qalan azərbay-

canlıların yaşadıqları yеrlərdə 100.000-dən çоx еrməni məskunlaşdırıldı. 

Ümumiyyətlə, 1946-1948-ci illərdə xarici ölkələrdən Еrmənistana təxminən 

100.000 еrməni köçürüldü. 1948-ci ildən sоnra Stalinin əmri ilə xaricdən 

gələn еrmənilər Еrmənistanda, 150.000-dən çox azərbaycanlı isə Еrmənis-

tandan zorla qovularaq, həyat tərzinin olduqca ağır olduğu Mil-Muğan çöl-

lərində yerləşdirildilər (82, s. 199; 249, s. 170). 

Azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiya edilməsi xarici erməni-

lərin repatriasiyası ilə əlaqələndirilməkdəydi. Əslində isə bu deportasiya 

SSRİ ilə Türkiyə arasında davam edən gərgin siyasi münasibətlər ilə də izah 

oluna bilər. Əvvəla, azərbaycanlılar türk mənşəli olduqlarından onlara Sovet 

rəhbərliyinin inamı yox idi və etibar etmirdilər. İkincisi, Türkiyə ilə SSRİ 

arasında müharibənin çıxa biləcəyi ehtimalı qarşısında rəhbərlik azərbay-

canlılardan yox, ermənilərdən istifadə edəcəkdi. Lakin yuxarıda da qeyd 

edildiyi kimi, Türkiyənin NATO-ya daxil olması ilə ehtimal edilən SSRİ-

Türkiyə müharibəsinin qarşısı alınmış oldu. 

Bəhs edilən dövrdə repatriantlar arasında belə bir fikir yayılmışdı ki, 

azərbaycanlılar yalnız Ermənistandan deyil, eyni zamanda Naxçıvandan da 

köçürüləcək və Muxtar Respublika Ermənistana birləşdiriləcək. Naxçıvan 

məsələsi Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən Moskva ilə gizli danışıqların da 

mövzusu olmuşdu. Q.Arutinov xarici ermənilərin repatriasiyası dalğasında 

Naxçıvanın Ermənistana verilməsi ilə bağlı mərkəzin ağzını aramış və 

xüsusilə Mərkəzi Komitənin ikinci katibi Q.Malenkovu “yoxlamağa” 

çalışmışdı (28, s. 404). 
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Sovet dövründə Dağlıq Qarabağ məsələsi bir neçə dəfə qaldırılsa da, 

ermənilər və onların himayədarları məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Heydər 

Əliyev kimi güclü və cəsarətli bir şəxsiyyətin hakimiyyətə gəlməsi anti-

azərbaycan qüvvələrin fəaliyyətinə bir zərbə, ilk növbədə erməni iddia-

larının reallaşmasına ən böyük maneə oldu. Hakimiyyətdə olduğu illərdə 

onun bütün fəaliyyəti ermənilərin əsassız iddialarının qarşısının müxtəlif 

yollarla alınmasına yönəlmişdi. Heç təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev 

Azərbaycana rəhbər seçildiyi andan etibarən Azərbaycanın sərhəd rayon-

larının Ermənistana birləşdirilməsi ilə bağlı qərar layihələrinin icrasını da-

yandırmışdı (ətraflı bax: 3, s. 541-542; 47, s. 326-327). Mərkəzin təzyiq-

lərinə baxmayaraq, bu məsələ ilə bağlı belə addım respublikanın gənc rəh-

bəri üçün təhlükəli olsa da, o, Azərbaycan xalqının mənafeyini hər şeydən 

tutmuşdu. Heydər Əliyev ilk növbədə iki xalq arasında münaqişələrin ya-

ranmasına imkan verməmiş, mənfi hallar baş verdikdə onun qarşısını təxirə 

salmadan dərhal dayandırmışdı.  

Heydər Əliyevin fəaliyyətinin mühüm əhəmiyyət daşıyan istiqamət-

lərindən biri 1970-ci illərdə Dağlıq Qarabağa milli ruhun qaytarılması oldu. 

O, bu istiqamətdə güclü, sistemli və əhatəli çalışırdı. Hər şeydən əvvəl 

Qarabağın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, iqtisadi inkişafını mükəm-

məl bilən Heydər Əliyev onu böyük coşqu ilə ölkədə və xaricdə tərənnüm 

etdirirdi. Görkəmli Azərbaycan arxeoloqu Məmmədəli Hüseynov tərəfindən 

1968-ci ildə kəşf edilən, Azərbaycanın ən qədim yaşayış məskənlərindən 

biri olduğunu sübut edən Azıx mağarası haqqında sənədli film çəkdirərək 

dünyanın müxtəlif ölkələrində nümayiş etdirdi. 1970-80-ci illərdə xarici 

ölkələrdə keçirilən demək olar ki, bütün Azərbaycan mədəniyyəti günlə-

rində “Azıx mağarası” adlı sənədli film göstərilirdi (47, s. 330-331). Heydər 

Əliyevin hələ o dövrdə gələcəyə yönəlik hesablanmış olaraq atdığı bu 

addım ermənilərin istər o zamanlarda, istərsə də gələcəkdə tarixi abidələrə 

olan iddialarına qarşı ən kəskin cavab idi.   

Heç təsadüfi deyildir ki, erməni alimi Ş.Mkrtçyan 1986-cı ildə Yere-

vanda erməni dilində nəşr olunan “Dağlıq Qarabağın tarixi və memarlıq 

abidələri” adlı əsərində Azıx mağarasında Aşel dövrünə aid erməni qadı-
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nının heykəlinin tapıldığını və onun hətta paltarının da müasir erməni 

qadınlarının geyiminə bənzədiyini qeyd edirdi (337). 

Ş.Mkrtçyanın əsərinə şərh yazan erməni yazıçısı Sero Xanzadyan 

da tarixi saxtalaşdırmaqda irəli gedərək yazırdı: “Azərbaycan alimlərinin 

Azıx mağarasında apardıqları tədqiqatlar göstərmişdir ki, düşərgənin 

ikinci salonunda olan dirək həqiqətən də Aşel dövründə yaşamış erməni 

qadınının heykəlidir və geyimi də müasir erməni qadınlarının geyiminə 

yaxındır” (337). 

Görkəmli arxeoloq, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Əsədulla 

Cəfərov Azərbaycanın arxeoloji abidələrinə həsr etdiyi əsərində erməni 

aliminin bu fikrinə münasibət bildirərək yazır: “...Bu, heç bir elmi əsası 

olmayan cəfəngiyat olmaqla bərabər tarixin əsassız olaraq saxtalaşdı-

rılmasıdır. Belə bir fikir söyləməklə Ş.Mkrtçyan erməni xalqının tarixini 

Aşel dövründə (550 – 350 min il bundan əvvəl) axtarmağa can atır. 

Birincisi, Azıx qədim insan düşərgəsində qadına bənzər heykəl yoxdur. 

Ş.Mkrtçyanın heykəl adlandırdığı isə mağarada olan stalaqnat dirək-

lərdən biridir. Azıx düşərgəsinin ikinci ən böyük salonunda olan nəhəng 

stalaqnat dirək əhəngli suyun qarışığından təbii yolla təxminən 2 milyon 

il bundan əvvəl əmələ gəlmişdir. Bütün təbii karst mağaralarında belə 

dirəklərə və ayrı-ayrı stalaqnat daşlara rast gəlinir. Azıx düşərgəsinin 

ayrı-ayrı salonlarında belə dirəklər daha çoxdur. Arxeoloji və geoloji 

ədəbiyyatlarda mağaraların əmələgəlmə xüsusiyyətləri şərh olunur və 

orada stalaqnat dirəklərin formalaşmasının təbii yolları ətraflı izah 

olunur. İkincisi Aşel dövründə heç bir yerdə müasir insanın əcdadı yaşa-

mamışdır. Bu dövrdə ancaq pitikantrop, sinantrop tipli ibtidai adamlar 

yaşamış, heç bir millət və xalq olmamışdır” (10, s. 54-55). 

Göründüyü kimi, Heydər Əliyevin hələ 1970-ci illərdə erməni 

iddialarını puça çıxaran əməli işləri və fəaliyyətləri gələcəyə hesablanmış 

ən mühüm addım idi. Heydər Əliyev tarixi abidələrin qorunmasına 

xüsusi qayğı göstərilməsi barədə qəti göstərişlər vermiş, qədim tikililəri 

bərpa etdirmiş, Qarabağda yaşamış yaradıcı adamların xatirələrini əbədi-

ləşdirmiş, azərbaycanlı ziyalıları daimi iş yerləri ilə təmin etmiş, diyarda 

yeni elmi-mədəni mühitin formalaşmasına, yerli əhalinin təhsil almasına 
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və daimi yerlərə daha sıx bağlanmasına əlverişli imkan yaratmışdı (bu 

barədə bax: 47, s. 331-336).  

Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağa yönəlik fəaliyyətində yeni iş 

yerlərinin açılması, həyat səviyyəsinin yüksəlməsi nəticəsində burada 

yaşayan azərbaycanlıların sayının artırılması da başlıca yerlərdən birini 

tuturdu. Uzaqgörən siyasətçinin ən böyük xidmətlərindən biri vilayətdə 

azərbaycanlıların üstün demoqrafik inkişafı oldu. Nəticədə 1970-80-ci 

illərdə Dağlıq Qarabağda azərbaycanlı əhalinin ümumi çəkisi artmağa, 

ermənilərin sayı isə azalmağa doğru getmişdi. Görkəmli alim Musa 

Qasımlı ABŞ tarixçiləri A.Benniqsen və S.E.Uimbuşa istinad edərək 

yazır ki, Dağlıq Qarabağda 1959-cu ildə yaşayan 130 min 406 nəfər 

əhalinin 17 min 995 nəfəri, 1970-ci ildə isə 150 min 313 nəfər əhalinin 

27 min 179 nəfəri azərbaycanlı idi. 1959-1970-ci illərdə vilayətdə əhali 

ümumən 15,2% artmışdısa, azərbaycanlıların xüsusi çəkisi 51% artmışdı. 

Bu artım 70-ci illərdə daha yüksək oldu. Belə ki, artıq 1979-cu ildə 

vilayətdə yaşayan 162 min 181 nəfər əhalinin 37 min 264 nəfərini 

azərbaycanlılar təşkil edirdi. Belə bir fakt əhəmiyyətlidir ki, 1970-1979-

cu illərdə Dağlıq Qarabağda əhali ümumən 7,9%, azərbaycanlılar isə 

37,7% artmışdı. Azərbaycanlılarla müqayisədə ermənilər 1959-cu ildə 

110 min 53 nəfər, 1970-ci ildə 121 min 68 nəfər olmuşdular və ya bu 

dövr ərzində yalnız 10,1% artmışdılar. 1979-cu ildə isə vilayətdə ermə-

nilərin sayı 123 min 76 nəfər olmuşdu və ya bu artım 1970-ci illə müqa-

yisədə cəmi 1,6% təşkil edirdi. Həmin illər ərzində Dağlıq Qarabağda 

ermənilərin ümumi çəkisi 95%-dən 75%-ə düşdüyü halda, azərbaycan-

lıların xüsusi çəkisi 5%-dən 23%-ə qalxmışdı (47, s. 337). 

Bundan başqa, Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində ermənilərin 

bu diyara köçürülmələrinin 150 illiyi münasibəti ilə abidə də qoyuldu. 

Bu da dahi şəxsiyyətin uzaqgörən siyasətindən qaynaqlanırdı (47, s. 

339). Hər şeydən əvvəl ona görə ki, bu abidə ermənilərin Qarabağa 

köçürüldüklərinin açıq şəkildə etirafı mahiyyətində idi. 

Heydər Əliyevin Dağlıq Qarabağda yeritdiyi cəsarətli siyasət, o 

cümlədən Azərbaycan naminə bütün fəaliyyəti ermənilər tərəfindən 

qəzəblə qarşılanırdı. Məqsədə nail olmaqdan ötrü bütün vasitələr məqbul 



 58 

hesab olunurdu. Heydər Əliyevin Sovet İKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyü-

nə namizəd seçilməsi, Azərbaycanın yüksək inkişafı, nüfuzunun artması 

ermənilər tərəfindən özlərinin məğlubiyyəti kimi qiymətləndirilirdi. 

Heydər Əliyev Sov. İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ 

Nazirlər Sovetinin sədrinin birinci müavini vəzifələrində işlədiyi zaman-

larda da Azərbaycanın mənafeyini qətiyyətlə qorumuş və erməni iddi-

alarının reallaşmasına imkan verməmişdi. Hətta onun imzaladığı qərar-

larla işdə yol verdikləri nöqsanlara görə bir sıra şəxslər, o cümlədən bəzi 

ermənilər vəzifələrindən azad edilmişdilər (47, s. 360). 

Heydər Əliyev Kremldə işlədikcə erməni iddialarının reallaşması 

mümkün deyildi. Odur ki, ermənilər müəyyən tarixi məqam gözləməyə 

məcbur oldular. Erməni dairələri başa düşürdülər ki, Heydər Əliyev bu 

vəzifələrdə qaldıqca Dağlıq Qarabağ məsələsində öz istəklərinə çata 

bilməyəcəklər. M.S.Qorbaçov hakimiyyətə gəldikdən sonra erməni dairələri 

xeyli fəallaşdılar. Heydər Əliyev tədricən sıxışdırılmağa başlanmışdı. Dahi 

şəxsiyyətin Dağlıq Qarabağda həyata keçirdiyi tədbirləri və bütün 

fəaliyyətlərini bəzi erməni alimləri və ziyalıları antierməni, pantürkizm kimi 

dəyərləndirərək təkcə ölkə daxilində deyil, eyni zamanda xaricdə də qatı 

antiazərbaycan siyasətini və təbliğatını gücləndirdilər. 400 min erməni 

Heydər Əliyevin əleyhinə olan məktuba imza ataraq Moskvaya göndərmiş 

və hətta müttəhimlər kürsüsündə oturdulmasını tələb etmişdilər (42, s. 367). 

Bütün bunlarla yanaşı, qeyd etmək lazımdır ki, Kremldə Heydər Əliyevə 

qısqanclıqla yanaşanlar da az deyildi. Bundan başqa, 1980-ci illərin orta-

larında ABŞ rəhbərləri M.S.Qorbaçovla görüşlərində yenidənqurma və 

aşkarlıq siyasətinin daha uğurlu həyata keçirilməsindən ötrü Sov. İKP MK 

Siyasi Bürosundan DTK zabitlərinin və köhnə kadrların uzaqlaşdırılmasını 

tövsiyə edirdilər. Bundan sonra bəzi xadimlərə qarşı böhtan və hücum 

kampaniyası daha da gücləndi. Nəticədə Sov. İKP MK-nın 1987-ci il 

oktyabr plenumunda Heydər Əliyev Sov İKP MK Siyasi Bürosunun 

üzvlüyündən və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsindən 

öz ərizəsi ilə istefa verdi. Heydər Əliyevin bu vəzifələrdən getməsi Azər-

baycan üçün fəlakətlər doğurdu, respublikaya münasibət dəyişdi, azərbay-

canlılar sıxışdırılmağa başlandı (47, s. 372).  
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Sovet İttifaqında yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklərin baş 

verməsi şəraitində ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayə-

darlarının köməkliyi ilə “Böyük Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək 

üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə edərək, yenidən Azərbaycanın 

Dağlıq Qarabağ bölgəsinə ərazi iddiaları irəli sürdülər. 1988-ci il hadisələri 

başlayanda ilk vaxtlar vəziyyəti son dərəcə gərginləşdirməyə, ictimai rəyi 

öz tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri və onların Moskvadakı 

himayədarları vilayətin iqtisadi geriliyi pərdəsi altında Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri hazırlanan plan üzrə 

kütləvi mitinqlər və davamlı tətillər təşkil etdilər. Muxtar vilayətdə 1988-ci 

ilin əvvəllərinədək olan vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərə nəzər saldıqda, 

sosial-iqtisadi inkişafın bir sıra sahələri üzrə DQMV-in sosial-iqtisadi 

geriliyi barədə iddiaların yalnız bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında olduğunu göstərdi.  

Sovet rəhbərliyinin məsələyə vaxtında və prinsipial qiymət vermə-

məsi, Ermənistanın əsassız ərazi iddialarının qarşısının alınmaması əvvəl 

Əsgəranda, sonra isə ermənilər tərəfindən hazırlanan xüsusi plan əsasında 

Sumqayıtda törədilmiş faciəli qarşıdurmalara gətirib çıxardı (34, s. 718).  

Onu da qeyd edək ki, Sumqayıt hadisələrinin təsiri ilə erməni 

ideoloqları “informasiya maşını”nı işə salaraq, həmin andan daha intensiv 

formada Azərbaycana qarşı düşmənçilik təbliğatına başladılar. Ermənilərin 

informasiya müharibəsi sayəsində Sumqayıtın əks-sədası ATƏM-in 

məruzəsində əksini tapmışdı. Məruzədə deyilirdi ki, ermənilərin ilk ciddi 

kütləvi surətdə öldürülməsi Bakının şimalında Sumqayıtda 1988-ci il 

fevralın son günlərində başlamışdır... Ondan sonra ermənilər Azərbay-

candan köçüb gedirlər (41, s. 53). 

Məhz həmin dövrdən başlayaraq, Ermənistan və Rusiya kütləvi 

informasiya vasitələrindən respublikamıza qarşı çirkin təbliğatda xalqımızın 

“vəhşi obraz”ını yaratmaqda heç bir elementar etika normalarına məhəl 

qoymadan istifadə edir və israrla dünya ictimaiyyətinə çatdırırdılar ki, 

Sumqayıtda guya erməni qırğınlarından sonra DQMV-nin Azərbaycanın 

tərkibində qalması mümkün deyildir.  
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Sovet rəhbərliyinin baş verən hadisələrə laqeyd münasibəti, Dağlıq 

Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbinin vaxtında Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə qəsd kimi qiymətləndirilməməsi yaran-

mış vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. Bundan istifadə edən Ermənistan SSR 

Ali Soveti 1989-cu il dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləş-

dirilməsi haqqında heç bir hüquqi əsası olmayan qərar qəbul etdi. 42 gün 

ərzində DQMV-nin müəssisələri Ermənistanın müvafiq nazirlik və idarələ-

rinin tabeliyinə verildi. Birbaşa sovet rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə 

açıq himayədarlığı sayəsində DQMV iqtisadiyyatının və digər sahələrinin 

faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana birləşdirilməsi baş 

verdi. Eyni zamanda Ermənistan Respublikası mərkəzin himayədarlığı ilə 

Azərbaycanın digər ərazilərinə hərbi qüvvə göndərərək açıq təcavüzə baş-

ladı.  

1990-cı il yanvarın 15-də SSRİ Ali Soveti Rəyasət Heyəti tərəfindən 

DQMV-də bəzi başqa rayonlarda fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi 

barədə qərar qəbul olundu. Daha sonra isə Sov. İKP MK, SSRİ Ali Soveti 

Rəyasət Heyəti və SSRİ Nazirlər Soveti Azərbaycan və Ermənistan xalqla-

rına müraciət etdi. Qəbul edilən qərar və müraciətdə təcavüzkarla təcavüzə 

məruz qalanın bərabər tutulması açıq-aşkar özünü göstərdi. Bütün bunlar və 

erməni təcavüzünün qarşısının alınmaması Azərbaycanda SSRİ rəhbərliyinə 

olan inamı heçə endirmiş və çox böyük narazılıq yaratmışdı.  

1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqu-

tuna qədər olan dövrdə Sovet İttifaqının hakim dairələri tərəfindən himayə 

edilən Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti 

yeritmiş, nəticədə minlərlə dinc sakin qətlə yetirilmiş, yaşayış məntəqələri 

dağıdılmış, talan edilmiş və yandırılmışdır. 

Biz Qarabağ münaqişəsinin başlanğıcı və ümumiyyətlə, mərhələləri 

üzərində ətraflı və müfəssəl dayanmaq niyyətində deyilik. Çünki tarixi və 

siyasi araşdırmalarda, müxtəlif monoqrafiyalarda problemlə bağlı kifayət 

qədər təhlillər verilmiş və fikirlər söylənmişdir. Bu baxımdan çox önəmli 

məqamlar üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Bir məsələni 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Qarabağ münaqişəsinin yetişməsi və onun 

nə vaxtsa “küçələrə çıxacağını” o dövrdə Siyasi Büroda və Ali Sovetdə 
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bilirdilər və hətta vəziyyət barədə tam informasiyaya sahib idilər. Sovet 

siyasi elitası da ilk iğtişaşlardan, açıq çıxışlardan, yürüşlərdən, Qarabağı 

Azərbaycandan qoparıb Ermənistana birləşdirmək uğrunda çağırışların 

səslənməsindən xəbərdar idi (41, s. 48-49).  

SSRİ hökumətinin Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürən 

Ermənistana himayədarlıq etməsi səbəbindən hadisələr getdikcə mürək-

kəbləşdi və hər iki respublika müharibə vəziyyətində qarşı-qarşıya dayandı. 

Moskvanın hakim dairələrində ermənilərin müdafiə olunması və Azərbay-

canın o zamankı respublika rəhbərliyinin bütün bu hadisələrdə seyrçi mövqe 

tutması Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün daha da genişlən-

məsinə gətirib çıxartdı ki, bu da azərbaycanlıların öz yurdlarından kütləvi 

surətdə qovulması ilə nəticələndi.  

Sovetlər İttifaqının süqut etməsindən sonra da genişmiqyaslı hərbi 

əməliyyatlara başlayan Ermənistan silahlı qüvvələri bir-birinin ardınca 

Qarabağın dağlıq hissəsində azərbaycanlıların yaşadığı yaşayış məntəqə-

lərini ələ keçirdilər. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə onlar Xan-

kəndində yerləşən Rusiyanın 366-cı motoatıcı alayının köməkliyi və iştirakı 

ilə Xocalı şəhərinə hücum edərək, min nəfərə yaxın dinc sakini qətlə 

yetirdilər.  

1992-ci il may ayının 8-də Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzi 

olan Şuşa şəhəri ələ keçirildi. Ermənistan ordusu Azərbaycan torpaqlarında 

möhkəmlənmək, Qarabağın dağlıq hissəsini Ermənistan Respublikasına 

birləşdirmək məqsədilə ətraf rayonlara hücuma başladı. Dağlıq Qarabağın 

Ermənistana birləşdirilməsi yolunda qonşu respublikanın sərhədinə yaxın 

ərazidə yerləşən qədim Azərbaycan şəhəri Laçın əsas maneə idi. 1992-ci il 

may ayının 18-də Laçın şəhəri də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 

işğal olundu. Beləliklə, “öz müqəddəratını təyin etmək” ideyasını reallaş-

dırmaq adı altında Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsini işğal edən 

ermənilərin təcavüzkar siyasəti vüsət aldı. Laçının işğalı müharibənin 

Dağlıq Qarabağın hüdudlarından çıxaraq, Ermənistanın hərbi işğalçılıq 

niyyətinin daha böyük olduğunu göstərdi. Ermənilərin “humanitar dəhliz” 

adlandırdıqları bu yol ilə Dağlıq Qarabağa qısa zaman çərçivəsində külli 

miqdarda silah, döyüş sursatı, hərbi qüvvə gətirildi. Nəticədə, 1993-cü il 
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ərzində Ermənistanın ərazi iddiası obyekti olan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin 

(4.400 km
2
) hüdudlarından kənarda yerləşən və onun ərazisindən 4 dəfə 

böyük olan Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı və Zəngilan 

rayonları (17.000 km
2
) Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. 

Müharibədə 20.000 nəfərdən çox Azərbaycan vətəndaşı həlak olmuş, 

100.000 nəfər yaralanmış, 50.000 nəfər isə əlil olmuşdur. Azərbaycanın 

işğal olunmuş ərazilərindən 1 milyondan çox əhali öz torpağında qaçqın 

vəziyyətinə düşmüş, yüzlərlə yaşayış məntəqəsi dağıdılmış, talan edilmiş və 

yandırılmışdır (34, s. 722). Hal-hazırda Azərbaycan ərazisinin 20%-dən çox 

hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.   

 

 

1.3. Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində 

münaqiĢənin nizamlanması prosesi və mövcud vəziyyət 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin dinc vasitələrlə 

nizama salınması ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət 

fəaliyyətində başlıca yer tutmuşdur. Bu münaqişənin Azərbaycan Respub-

likasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində tənzimlənməsi istiqamətində böyük 

öndərin misilsiz fəaliyyətinin görünən və görünməyən, bizə məlum olan və 

olmayan tərəflərini işıqlandırmaq, təhlil etmək üçün xüsusi bir tədqiqat 

məktəbinin yaradılmasına ehtiyac vardır. Müxtəlif dövlətlərin toqquşan 

maraqları arasında manevr edərək ölkənin işğal altında olan ərazilərinin 

anneksiyasının qarşısını almaq üçün yüksək iradə, əzmkarlıq və stabillik 

tələb olunurdu. Dağlıq Qarabağın hüquqi mənsubiyyətinin dəyişdirilərək, 

Ermənistana birləşdirilməsi prosesinin qarşısını almaq iqtidarında olan 

siyasi iradə və əzmkarlıq məhz yalnız Heydər Əliyev kimi liderə xas ola 

bilərdi. Günümüzdə Dağlıq Qarabağ və bir sıra ətraf rayonlar Ermənistanın 

nəzarətində olsa da, de-yuro Azərbaycanın ərazisi olaraq qalır. Ümumiy-

yətlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan 

qaldırılması və nizamlanması istiqamətində müstəqil Azərbaycan Respubli-

kasının xarici siyasət tarixinə xüsusilə nəzər salmaq vacibdir. Tarix üzrə 

elmlər doktoru, professor Əli Həsənov müstəqil Azərbaycan Respubli-



 63 

kasının xarici siyasətini mərhələli şəkildə təhlil edərək çox mühüm nəti-

cələrə gəlmişdir. 

O, haqlı olaraq göstərir ki, 1991-ci ildə və 1992-ci ilin birinci yarısında 

Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsasını Rusiya-Azərbaycan 

əlaqələri və bütövlükdə Rusiyaya meyillilik strategiyası təşkil edirdi. Ayaz 

Mütəllibov hökuməti SSRİ-nin dağılması ərəfəsində dünyada və Sovetlər 

İttifaqında gedən ictimai-siyasi proseslərə, beynəlxalq və regional 

hadisələrin inkişaf meyillərinə zidd siyasət yeridərək, bütün mümkün 

vasitələrlə imperiyanı qoruyub saxlamağa çalışanlarla bir sırada dayanır və 

Azərbaycanın bu qurumun tərkibindən ayrılmasına yol verməməyə səy 

göstərirdi. Bu məqsədlə hətta o, SSRİ-nin dağılmasına cəmi bir neçə ay 

qalmış Sovetlər İttifaqının saxlanılması haqqında Moskvanın təşkil etdiyi və 

Azərbaycan əhalisinin əleyhinə olduğu referendumu (mart 1991-ci il) 

Azərbaycanda da keçirərək, səsvermədə iştirak edənlərin guya 93,3%-nin 

SSRİ-nin saxlanılmasına tərəfdar olması haqqında mərkəzə saxta məlumat 

vermişdi. Ayaz Mütəllibov rejiminin əksinə olaraq, Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisi o zaman SSRİ-nin saxlanılması haqqında refe-

rendumun Naxçıvan ərazisində keçirilməsindən imtina etmiş, beləliklə də, 

əhalinin müstəqillik əzmini və arzularını nümayiş etdirmişdir (33, s. 64).  

Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan hökuməti o dövrdə nəinki 

müstəqil siyasət yeritmirdi, əksinə respublikanın o zamankı müstəqillik 

imkanlarına hər vasitə ilə mane olmağa çalışırdı.  

SSRİ dağıldıqdan və Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra belə Ayaz 

Mütəllibov hökuməti xarici siyasətdə yalnız Rusiyaya birtərəfli üstün 

meyillilik və beynəlxalq münasibətlərə Moskvanın mövqeyinə uyğun 

yanaşma kursu götürdü. Şübhəsiz ki, bu yanaşma həmin dövr üçün nə 

Azərbaycanın iqtisadi, siyasi maraqlarını əks etdirir, nə də onun 

müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, suveren dövlət hüquqlarının qorunması 

və beynəlxalq təminatına cavab verirdi. Buna görə də həmin mərhələdə 

yeridilən siyasət Azərbaycanın dövlət maraqlarını bütövlükdə nə dövlət-

lərarası, nə də regional və beynəlxalq münasibətlərin əsas inkişaf tenden-

siyası ilə uzlaşdırmağa imkan vermədi və verə də bilməzdi. Bəhs edilən 

dövrdə bütövlükdə Rusiya prizması və mövqeyi üzərində qurulan xarici 
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siyasət sözsüz ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət kursu kimi 

qiymətləndirilə bilməz. 

Əbülfəz Elçibəy hökumətinin də xarici siyasətini dəyərləndirən Əli 

Həsənov bu hökumətin beynəlxalq münasibətlər sahəsində həyata keçirdiyi 

tədbirlərin bütövlükdə vahid bir konsepsiya, sistem əsasında deyil, emosi-

onal çıxışlar üzərində qurulduğunu qeyd etməkdədir (36, s. 66). 

Müəllif eyni zamanda onu da göstərir ki, 1992-1993-cü illərdə 

Azərbaycan rəhbərliyi qarşıda duran prioritet vəzifələri müəyyənləşdirib 

həyata keçirə bilmədi. Nə vaxtsa, hansısa emosional şəraitdə səslənən “tür-

kün türkdən başqa dostu yoxdur”, “İran ağlını başına yığmalı və Cənubi 

Azərbaycan məsələsini həll etməlidir”, “Rusiya ilə bizim haqq-hesabımız 

hələ irəlidədir”, “Çində insan hüquqları pozulur”, “Çinə türk bayrağı san-

cılmalıdır”, “bütün türkdilli dövlətlər dərhal birləşməlidir” və s. bəyanatlar 

Azərbaycanı həm daxildə, öz vətəndaşları arasında, həm regionda, həm də 

xarici aləmdə çox böyük problemlərlə üzbəüz qoydu (34, s. 240).  

Həqiqətən də “türkçülük” şüarının ortaya atılması bir tərəfdən həqiqət 

olsa da, prezident səviyyəsində bu cür bəyanatların səslənməsi olduqca 

təhlükəli bir siyasət idi. Düzdür, türklük yüzillərlə davam edən müstəmləkə 

zülmünə müqavimət göstərdi, öz mənəvi dünyasını qoruya bildi. Türkdilli 

dövlətlər arasında çoxşaxəli münasibətlərin qurulması və genişləndirilməsi 

türklüyün ən vacib məsələlərindən biridir. Ancaq Adriatik dənizindən 

başlayaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan bütün türkləri birləş-

məyə, böyük türk dövləti qurmağa səsləyən açıq müraciət və çağırışlar 

Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə münasibətlərinin inkişafına zərbə 

vurmaqda və əks mövqelərin meydana gəlməsinə şərait yaratmaqdaydı. 

Digər tərəfdən, “türkçülük” şüarının ön plana çəkilməsi kimi amillərdən 

Azərbaycanı parçalamaq, onu federativ quruma çevirmək istəyən güclər də 

yararlanmaqdaydı. 

Pantürkist olaraq xarakterizə oluna biləcək fikirləri ilə ön plana çıxan 

Elçibəyin iqtidar dövrü Türkiyə ilə münasibətlər baxımından parlaq bir dövr 

olaraq dəyərləndirilərkən, Azərbaycanın Rusiya və İran ilə olan münasi-

bətləri baxımından son dərəcə gərgin bir dövr oldu.  



 65 

1993-cü ilin yayında Azərbaycanda baş verən hakimiyyət dəyişikliyi 

onun xarici siyasət fəaliyyətinin də yeniləşməsinə və ölkənin strateji 

maraqları əsasında yenidən qurulmasına şərait yaratdı. Azərbaycan Respub-

likasının Prezidenti Heydər Əliyev ilk növbədə Azərbaycan ətrafında 

formalaşmış son dərəcə gərgin beynəlxalq siyasi vəziyyəti aradan qaldır-

maq, ölkənin strateji maraqlarını əks etdirən yetkin xarici siyasət konsep-

siyası hazırlamaq zərurəti ilə üzləşdi.  

Azərbaycan dövlətinin strateji maraqlarını beynəlxalq güc mərkəz-

lərinin, region dövlətlərinin və Qafqazda xüsusi təsiri olan ayrı-ayrı dövlət-

lərin maraqları ilə uzlaşdırmaq üçün silsilə tədbirlər düşünülüb həyata keçi-

rilməli, ölkənin mənafelərini qorumaq və reallaşdırmaq üçün hərtərəfli 

ölçülüb-biçilmiş addımlar atılmalı idi. Bu işin ən çətin tərəfi müxtəlif döv-

lətlərin bütövlükdə Qafqaz regionu və bilavasitə Azərbaycan Respublikası 

üzərində köklənmiş imperiya ambisiyaları, ərazi iddiaları, iqtisadi maraq və 

nüfuz dairəsi uğrunda mübarizəsinin reallıqlarını, onların kəsişən və toqqu-

şan maraqlarını dəqiq müəyyənləşdirmək, çevik manevrlər və xüsusi faktiki 

gedişlərlə Azərbaycanın dövlətçilik mənafelərini maksimum qorumaq idi.  

Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi-

nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsini birmənalı 

olaraq ölkənin xarici siyasətinin prioritet istiqaməti kimi müəyyənləşdirdi. 

Münaqişənin aradan qaldırılması istiqamətində ən yüksək səviyyədə dövlət 

başçıları və nümayəndə heyətləri ilə ikitərəfli və eləcə də çoxtərəfli görüş-

lərdə, beynəlxalq forumlarda, ATƏT-in zirvə görüşlərində, Minsk Qrupu-

nun həmsədrləri ilə aparılan müzakirələrdə göstərdiyi ardıcıl səylər hər 

zaman Azərbaycan xalqının və dövlətinin maraqlarını hər şeydən uca tut-

ması Heydər Əliyevin siyasətinin mühüm hissəsini təşkil edirdi. 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə, onun qətiyyəti, əzmkarlığı və uzaq-

görənliyi nəticəsində 1994-cü il may ayının 12-də Ermənistanla Azərbaycan 

arasında atəşkəs haqqında razılaşma imzalandı (68, s. 114-115). Həqiqətən 

də Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən qanlı müharibənin 

dayandırılması Heydər Əliyevin böyük siyasi nailiyyətlərindən biri kimi 

xarakterizə oluna bilər. Bu tarixdə bütün cəbhələrdə elan olunmuş atəşkəs 

minlərlə azərbaycanlı gəncin həyatını ölümün pəncəsindən xilas etdi. Əldə 
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olunmuş atəşkəs rejimi dinc şəraitdə həm quruculuq işini sürətləndirmək, 

həm də minlərlə günahsız insanın qarşısını almaqla münaqişəni diplomatik 

yolla həll etmək üçün əlverişli şərait yaratdı (42, s. 118). 

Atəşkəs rejiminin tətbiq edilməsi “Bişkek protokolu”nda öz əksini 

tapmışdır. Yenə də Heydər Əliyevin iradəsi ilə tərəflərə təqdim edilən 

“Bişkek protokolu”nda Azərbaycanın xeyrinə bir sıra düzəlişlər edildi. Belə 

ki, Rusiyanın nəzarəti altında hazırlanan protokolda Azərbaycanın işğal 

edilmiş əraziləri sadəcə “tutulmuş ərazilər” kimi ifadə olunurdu. Azərbay-

can tərəfi buna qarşı çıxaraq protokolun 5-ci abzasında “tutulmuş ərazilər” 

sözünün “işğal olunmuş ərazilər”lə əvəzlənməsinə nail oldu (68, s. 115). 

Düzdür, bu ifadələr yaxın mənalı sözlər olsa da, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində torpaqlarımızın məhz zorakılıqla işğal 

olunduğunu sübuta yetirmək üçün “işğal olunmuş ərazilər” ifadəsi sənəddə 

öz əksini tapmışdır (12, s. 80). Azərbaycan diplomatiyasının qələbəsi kimi 

qiymətləndirilə biləcək bu addım diplomatik yazışmalarda Azərbaycan 

tərəfinin sözünün qüdrətinə dəlalət edir.    

Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-

sinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində dinc vasitələrlə həll edil-

məsi üçün diplomatik gücə malik olmağı ən vacib şərt hesab edirdi. Eyni 

zamanda bu münaqişənin Rusiyanın inhisarından çıxarılmasını da vacib 

hesab edən ulu öndərin gərgin əməyi nəticəsində 1994-cü il dekabrın 5-6-da 

ATƏM-in (bu sammitdən sonra ATƏT) Budapeştdə keçirilən zirvə görü-

şündə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi beynəlxalq 

səviyyədə müzakirə olundu. Budapeşt sammitinin birinci mərhələsində 

Heydər Əliyev Avropanın və dünyanın nüfuzlu dövlət xadimləri ilə görüşə-

rək, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün mahiyyətini açıqlamış, 

ölkəmizin ərazi bütövlüyünü pozmaq hesabına Ermənistan dövlətinin xül-

yalarını beynəlxalq hüquq normalarına zidd siyasət saymışdır (42, s. 119).  

Məlum olduğu kimi, problemin dinc vasitələrlə aradan qaldırılması 

məqsədi ilə 1992-ci ildə yaradılmış Minsk Qrupunun həmsədr institutu təsis 

edilmiş və Rusiya ilə bərabər Finlandiya da vasitəçi qismində münaqişənin 

tənzimlənməsi prosesinə cəlb edilmişdi. Heydər Əliyev diplomatik əzmkar-

lıq və siyasi iradə nümayiş etdirərək, Budapeşt zirvə toplantısında açıq bə-



 67 

yan etdi ki, Minsk Qrupuna bir sədrin rəhbərlik etməsi çətinlik yaradır. Bu 

baxımdan ona daha çox sədrin rəhbərlik etməsinə ehtiyac vardır (68, s. 115-

116).  

Beləliklə, məhz Azərbaycanın xarici siyasət konsepsiyasının banisi 

Heydər Əliyevin Budapeşt sammitindəki gərgin fəaliyyəti nəticəsində 

Dağlıq Qarabağ probleminin Rusiyanın müəyyən mənada inhisarından 

çıxarılması mümkün oldu.  

1996-cı il dekabrın 2-3-də Lissabonda ATƏT dövlət və hökumət 

başçılarının zirvə toplantısı həm Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tənzimlənməsi baxımından, həm də Heydər Əliyevin 

diplomatik fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. 

Lissabon sammitinin əhəmiyyəti həm də ondan ibarət idi ki, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də daxil olmaqla, ümumilikdə 

Qafqazdakı vəziyyət yüksək səviyyədə geniş müzakirə olunmuşdur.  

Lissabon sammitindən əvvəl Prezident Heydər Əliyev ATƏT-in üzvü 

olan dövlət başçılarına Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-

qişəsinin ATƏT prinsipləri, BMT nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn 

qaydalarına uyğun həll prinsipləri haqqında məktublar göndərmiş, cavab 

məktublarında isə üzv dövlətlərin rəhbərləri Azərbaycanın mövqeyini 

dəstəklədiklərini bildirmişdilər. Heydər Əliyevin münaqişənin dinc vasitə-

lərlə həll etmək arzusunda olmasını bir daha sübut edən həmin prinsiplər 

aşağıdakılardan ibarətdir: 

- Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyü; 

- Dağlıq Qarabağa öz hüququnu təyinetmə hüququna əsaslanan və 

ona Azərbaycanın tərkibində sazişdə müəyyən edilmiş ən yüksək özünüidarə 

səviyyəsi verən hüquqi status; 

- Nizamasalmaya dair müddəalara bütün tərəflərin əməl etməsinin 

təmin olunması üzrə qarşılıqlı öhdəliklər də daxil olmaqla, Dağlıq Qara-

bağın və onun bütün əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması (55, s. 148). 

ATƏT-in rəsmi sənədləri sırasına daxil olan bəyanatda bu müd-

dəaların zirvə görüşündə iştirak edən 53 ATƏT üzvü tərəfindən bəyənildiyi 

göstərilmişdir.  
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1999-cu il noyabrın 18-də ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısında da 

Heydər Əliyev bir daha bəyan etdi ki, Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən 

işğal olunmuş əraziləri azad edilməlidir. Yalnız bundan sonra Azərbaycan 

Respublikasının tərkibində Dağlıq Qarabağa müvafiq status verilə bilər (68, 

s. 117).  

Ümumiyyətlə, ulu öndər keçirilən hər bir rəsmi görüşdə və zirvə top-

lantılarında Azərbaycan ərazisində ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına 

heç vaxt yol verilməyəcəyini bəyan etmişdir. Yuxarıda da qeyd edildiyi 

kimi, Azərbaycan tərəfi konfliktin həllində “vasitəçilik inhisarı”nın bir 

dövlətin – konkret halda Rusiyanın əlində cəmləşməsini məqbul hesab 

etmirdi. Ona görə də qarşıda ilk növbədə ATƏT-də həmsədrlik məsələsi 

dururdu. Birinci həmsədr Fransa təyin olunmuşdur, lakin Heydər Əliyev bu 

namizədin Azərbaycan tərəfi ilə razılaşdırılmadığını əsas götürərək, haqlı 

olaraq buna qarşı çıxmışdı. Respublikanın Xarici İşlər Nazirliyi təşəbbüs 

göstərərək, Azərbaycan tərəfi üçün ABŞ-ın dövlət katibinin birinci müavini 

Strob Talbotun namizədliyinə üstünlük verdiyini bildirmişdir. Ermənistan 

tərəfindən olduqca soyuq qarşılanan üç sədrlik ideyası məhz belə yarandı. 

Son nəticədə 1997-ci il fevralın 10-da üç həmsədrlik real fakta çevrildikdən 

sonra konfliktin həlli yolunda diplomatik cəhdlər və səylər yeni vüsət aldı 

(41, s. 87-88).  

Beləliklə, Rusiya, ABŞ və Fransadan ibarət həmsədr dövlətlərin hər 

biri öz regional maraqlarını rəhbər tutaraq, konfliktin həllinə kömək 

edəcəklərini bildirdilər. Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsinin böyük 

dövlətlərin Qafqazda qlobal mənafelərinin ziddiyyətlər yaratdığı şəraitdə 

maraqlar sistemində önəmli yer tutması regionda diplomatik mübarizənin 

müəyyən mənada hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış etməyə başladı.  

Şübhəsiz ki, 24 oktyabr 1992-ci ildə qəbul edilən 907 saylı qərarın ləğ-

vi məsələsi də Heydər Əliyevin xarici siyasətinin ən böyük qayğısına çevril-

mişdi ki, bu barədə tədqiqat işinin “Erməni məsələsi”nin böyük və regional 

güclərin geosiyasi maraqlarında yeri, onun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinə təsiri” adlı dördüncü fəslinin “Amerika Birləşmiş 

Ştatları” adlı birinci yarımfəslində ətraflı şəkildə məlumat verilir.   
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Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsinə, ölkənin beynəl-

xalq münasibətlər sistemində ciddi mövqe tutmasına, milli maraqlarının 

təmin olunmasına və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsinə hesablanmış 

Heydər Əliyev strategiyası günümüzdə onun davamçısı Prezident İlham 

Əliyev tərəfindən davam etdirilir. İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə bağlı danışıqların gedişində daim Azərbaycan xalqının mənafeyini üstün 

tutmuşdur. 2003-cü il dekabrın 5-də ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin 

regiona səfəri zamanı ölkə prezidenti İlham Əliyev həmsədrlər Y.Merzlya-

kov, R.Perinani və A.Jakalma bildirmişdi ki, ATƏT öz fəaliyyətini inten-

sivləşdirməlidir (35, s. 15).  

2004-cü il fevralın 4-də ATƏT-in PA sədrinin Dağlıq Qarabağ üzrə 

nümayəndəsi Qoran Lenmarkerin Azərbaycana səfəri zamanı dövlət başçısı 

İlham Əliyev, münaqişənin nizama salınması prosesində əsas vasitəçi olan 

ATƏT-in Minsk Qrupu ilə yanaşı, digər beynəlxalq qurumlar – ATƏT PA, 

Avropa Şurası və Avropa İttifaqının da fəaliyyətinin gücləndirilməsinin 

böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bildirmişdir.  

2004-cü il martın 16-da ATƏT-in o zamankı sədri, Bolqarıstanın 

Xarici İşlər naziri Solomon Passi ilə görüşündə isə İlham Əliyev ATƏT-in 

Minsk Qrupunun fəaliyyətini kəskin tənqid etdi (35, s. 16).  

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlan-

ması istiqamətində Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi və o cümlədən Azər-

baycan parlamentarilərinin bir sıra uğurları olmuşdur. Ermənistan bir çox 

instansiyalarda Azərbaycanın ərazilərini işğal etmiş dövlət kimi qəbul 

edildi. Azərbaycan nümayəndə heyətinin səyi ilə Avropa Şurası Parlament 

Assambleyasının (AŞPA) 2005-ci ilin qış sessiyasında respublikamızın 

maraqlarına uyğun sənəd qəbul edildi. 2005-ci il yanvarın 25-də AŞPA-ya 

“ATƏT-in Minsk Qrupu tərəfindən araşdırılan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” 

mövzusunda məruzə təqdim edildi və bunun da nəticəsi olaraq 1416 saylı 

qətnamə qəbul olundu. Qətnamədə Ermənistanın təcavüzkarlığı pisləndi və 

bildirildi ki, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi erməni hərbi dəstələri tərəfin-

dən işğala məruz qalıb (35, s. 16). 

Azərbaycan və Ermənistanın Xarici İşlər nazirlərinin görüşləri də 

nizamlama prosesində əhəmiyyətli nüanslardandır. Belə görüşlərdən biri 
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İspaniyanın paytaxtında gerçəkləşdi. 2007-ci il noyabrın 29-da Azərbaycan 

və Ermənistanın Xarici İşlər nazirləri Elmar Məmmədyarov ilə Vardan 

Oskanyan Madrid şəhərində ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə 

görüşdülər. ATƏT üzvü olan ölkələrin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası 

zamanı baş tutan görüşdə E.Məmmədyarov, V.Oskanyan və həmsədrlərdən 

başqa, Rusiya və Fransanın Xarici İşlər nazirləri, ABŞ dövlət katibinin 

siyasi məsələlər üzrə müavini də iştirak etdilər. Görüşdə Qarabağ müna-

qişəsinin nizamlanması üçün fikir mübadiləsi aparıldı.  

Madrid prinsipləri mərhələli olaraq münaqişənin həllini nəzərdə tutur-

du. İlkin mərhələdə Dağlıq Qarabağdan kənarda işğal edilən beş rayon, da-

ha sonra isə iki rayon – Laçın və Kəlbəcərdən erməni silahlı qüvvələri geri 

çəkilməli, daha sonra isə ərazilərin demilitarizasiyası və infrastrukturun bər-

pası ilə yanaşı qaçqınların öz torpaqlarına qayıtmaları məsələləri öz həllini 

tapmalı idi. Sonuncu mərhələ olaraq isə qeyri-müəyyən müddətdə Dağlıq 

Qarabağın hüquqi statusu ilə bağlı referendumun keçirilməsi nəzərdə tutu-

lurdu (40, s. 173-174). Lakin Ermənistan tərəfi Madrid prinsiplərini qəbul 

etmədi. Bunun əsas səbəbi isə Qarabağ xaricindəki torpaqlardan erməni 

dəstələrinin çəkilməsindən sonra referendum məsələsinin gerçəkləşməsində 

Azərbaycanın çətinliklər çıxara biləcəyi düşüncəsi və Ermənistanın hər han-

sı formada geri addım atmasına qarşı olan qrupların təzyiqi idi (185, s. 63).   

BMT Baş Assambleyasında 14 mart 2008-ci il tarixində qəbul edilən 

qətnamələr isə münaqişə ilə bağlı son dövrlərdəki ən əhəmiyyətli qərardır. 

Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən növbəti icla-

sında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamənin 

ikinci bəndi belədir: “Baş Assambleya tələb edir: bütün erməni qüvvələri 

dərhal, qeyd-şərtsiz və tam tərkibdə işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini 

tərk etsin” (399).  

Göründüyü kimi, bu qərarda Ermənistan hərbi qüvvələrinin işğal altın-

dakı torpaqlardan çıxması tələb edilməkdədir. Lakin qeyd edək ki, BMT 

Baş Assambleyasında adı çəkilən məsələ səsə qoyularkən bu qətnamənin 

qəbul edilməsinin əleyhinə səs verən 7 dövlətdən 3-ü məhz ATƏT-in Minsk 

Qrupuna həmsədr olan ölkələr oldular ki, bu vəziyyət Azərbaycanda 

ATƏT-in Minsk Qrupuna olan inamı sarsıtdı (299, s. 66).   
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Qarabağ probleminin həllinə yönəlik digər bir addım da 2008-ci il 

noyabrın 2-də imzalanan Moskva bəyannaməsidir. Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan arasında imzalanan 

bəyannamə problemin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində sülh yolu 

ilə həllini özündə ehtiva edir. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezi-

dentlərinin imzaladıqları bəyannamənin 2-ci bəndinə nəzər salaq:  

“Prezidentlər ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlərinin münaqişənin 

siyasi yolla həllinin əsas prinsiplərini işləyib hazırlamaq məqsədilə 2007-ci 

ilin noyabr ayında Madriddə tərəflərlə keçirdiyi görüşü və sonrakı 

diskussiyaları nəzərə almaq şərtiylə həmsədrlərin vasitəçilik səylərini 

davam etdirməsinin böyük əhəmiyyəti olduğunu təsdiqləyirlər” (35, s. 17).  

Ancaq bu, heç də o anlama gəlmirdi ki, Azərbaycan Madrid prinsip-

lərinin mütləq olduğunu qəbul etməkdədir. Kəlbəcər və Laçına xüsusi 

şərtlərin verilməsi tövsiyəsi, Dağlıq Qarabağın statusunun burada səsvermə 

nəticəsində müəyyənləşdirilməsi Azərbaycan tərəfindən qəbulolunmaz sa-

yılmışdır (341). 

Bundan başqa, Madrid prinsiplərinə görə, “deportasiya olunmuş 

əhalinin qayıtması məsələsi” Azərbaycan tərəfindən müsbət bir tövsiyə 

olaraq qəbul edilsə də, Ermənistanın azərbaycanlıların öz torpaqlarına 

qaytarılması məsələsində səmimi olmadığı ortaya çıxmışdır. 2008-ci ilin 

seçki kampaniyası dövründə siyasi xadimlərin sülhə və kompromislərin 

zəruriliyinə müsbət yanaşmasına şərait yaratmaq da tövsiyələr sırasında idi. 

Azərbaycan tərəfi bu tövsiyəyə daim əməl etmiş və etməkdədir. İlham 

Əliyev Azərbaycan dövlətinin sülh prosesinə sadiqliyini hər zaman ifadə 

etməkdədir. Dağlıq Qarabağın heç bir zaman Azərbaycana qaytarıl-

mayacağı ilə bağlı aqressiv mesajlar isə Ermənistan rəsmiləri tərəfindən 

verilib və verilməkdədir. 

“Dağlıq Qarabağın de-fakto hakimiyyəti işğal olunmuş ərazilərin 

ermənilərlə məskunlaşdırılmasına, infrastrukturun inkişaf etdirilməsinə və 

yerli strukturların yaradılmasına son qoyulmalıdır” tövsiyəsinə isə ümu-

miyyətlə, əməl edilməmişdir. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı Azərbaycan və 

Ermənistan prezidentləri arasında növbəti danışıqların raundu 2010-cu il 
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yanvarın 25-də Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki Soçi şəhərində gerçək-

ləşdi. Xatırladaq ki, bu, Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının Rusi-

ya Prezidentinin iştirakı ilə üçtərəfli formatda keçirdikləri sayca 5-ci görüş 

idi. İlk belə görüş yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, 2008-ci ilin noyabrında 

Moskvada keçirilmiş və Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dair 

Birgə Bəyannamənin imzalanması ilə başa çatmışdı. Prezidentlərin növbəti 

üçtərəfli görüşləri 2009-cu ilin iyununda Sankt-Peterburqda, iyul ayında 

Moskvada və oktyabrda Kişinyovda MDB dövlət başçılarının sammiti çər-

çivəsində keçirildi. Bundan əlavə, 2009-cu ildə Azərbaycan və Ermənistan 

prezidentləri yanvarda Sürixdə (İsveçrə), may ayında Praqada (Çexiya), 

noyabrda Münxendə (Almaniya) (336), 2010-cu ildə isə yuxarıda da qeyd 

edildiyi kimi, yanvarda Soçidə, iyun ayında Sankt-Peterburqda və oktya-

brda Həştərxanda, 2011-ci ildə mart ayında təkrar Soçidə, iyun ayında 

Kazanda görüşüblər (335; 422). Qeyd etmək lazımdır ki, ardıcıl olaraq hər il 

prezidentlər arasında bu cür görüşlər keçirilir və mahiyyətcə eyni olan bu 

görüşlər heç şübhəsiz ki, son deyil və gələcəkdə də davam edəcəkdir. 

Məsələ burasındadır ki, Rusiya üçtərəfli formatda müxtəlif görüşlər təşkil 

edərək problemin guya nizamlanması istiqamətində vasitəçilik təşəbbüsü ilə 

çıxış etdiyini göstərsə də, hər dəfə prosesi uzatmaqda, daha konkret olaraq 

Qarabağ problemini öz inhisarında saxlamaqda davam edir. Ümumiyyətlə, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı önə 

sürülən prinsiplər və imzalanan bəyannamələr heç bir nəticə verməmək-

dədir. Bu da hər şeydən əvvəl onunla əlaqədardır ki, qoyulan müddəalar ya 

hər iki tərəfi qane etmir, ya da bəzi tövsiyələr müsbət qarşılansa da, bəziləri 

qəbulolunmaz hal alır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbay-

canın üzləşdiyi təcavüz və separatizmə qarşı dünya dövlətlərinin və bey-

nəlxalq qurumların mövqeyi qətiyyətli deyildir. Təcavüzkar dövlət ilə təca-

vüzə məruz qalan dövlət arasında heç bir şəkildə kompromis ola bilməz. 

Belə məsələlərdə təcavüzkar dövlətin beynəlxalq hüquq normalarına əməl 

etməsi kəskin şəkildə tələb edilməli, əks təqdirdə cəzalandırılmalıdır. Düz-

dür, Ermənistanın birtərəfli müdafiəsinə son qoyulsa da, Azərbaycan tor-

paqları hələ də işğal altındadır. Dünyanın aparıcı dövlətlərinin regionda 

maraqlarının toqquşması və ikili standartlara uyğun yeritdikləri siyasət, eyni 
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zamanda Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirməsi bu 

problemin günümüzdə də öz həllini tapması yolunda bir maneə olaraq qalır.  

Biz burada ATƏT-in Minsk Qrupunun fəaliyyətinə qısa da olsa 

toxunmağı vacib hesab edirik. Məlumdur ki, bu qurum 1994-cü ildə 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində Azərbaycan ilə 

Ermənistan arasında vasitəçilik etməyi öz üzərinə götürüb. Lakin 20 

ildən artıq davam edən danışıqlara baxmayaraq, Minsk Qrupunun regi-

onda sülh yaratmaq cəhdləri iflasa uğrayıb. Əlbəttə ki, ATƏT münaqi-

şələrin həlli üçün müəyyən səylər göstərib, lakin bu səylərdə ciddi çatış-

mazlıqlar var. İlk öncə qeyd edək ki, ATƏT hökumətlərarası qurum kimi 

heç bir fövqəladə gücə malik deyil. Hökumətlərarası sözünün mənası 

odur ki, ATƏT-in bu quruma üzv olan dövlətlərdəki fəaliyyəti və missi-

yası bütün üzvlərin yekdil razılığı, xüsusilə də qurumun fəaliyyət gös-

tərdiyi, yaxud ATƏT-in missiyasının həyata keçirildiyi ölkələrin razılığı 

ilə yerinə yetirilir. ATƏT-in və quruma daxil olan Minsk Qrupunun 

fəaliyyətindəki əsas çatışmazlıq, onun heç bir tərəfə ziyan vurmamağa 

çalışmasıdır. Minsk Qrupu neytral olmağa çalışır, lakin bu neytrallıq ona 

ədalətli və qərəzsiz olmağa imkan vermir. Güman edilir ki, ATƏT-in 

Minsk Qrupunun Ermənistanı açıq-aşkar təcavüzkar adlandırması və bu 

ölkəni BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əməl etməyə çağır-

ması bu qurumu Ermənistanın gözündən sala bilər. Qeyd edək ki, həmin 

qətnamələrə əsasən Dağlıq Qarabağda yerləşən hərbi birləşmələr qeyd-

şərtsiz çıxarılmalıdır. Amma bu, o demək deyil ki, Minsk Qrupu bu 

neytrallıq oyununu axıra kimi davam etdirəcək. Bununla yanaşı, ATƏT-

in Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqda 

dəqiq mövqelərini bəyan etməkdən çəkinirlər. Onlar işğal amilini qəbul 

etməkdən boyun qaçırırlar. Bu qurum çox vaxt ümumi və qeyri-müəyyən 

bəyanatlar verir və bir-birinə zidd olan fikirlər səsləndirir. Onlar Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı təkliflər verdiklərini iddia edirlər. 

Lakin münaqişənin həlli ilə bağlı güclü mövqeyin nümayiş etdirilməsi 

lazım olduqda, Minsk Qrupu Azərbaycan ilə Ermənistanın bu problemi 

öz aralarında həll etməli olduğunu və qəbul ediləcək bütün qərarların 

qurum tərəfindən dəstəklənəcəyini bildirir. Məsələyə belə münasibət və 
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qurumun məkik diplomatiyasının iflasa uğraması Azərbaycanda ATƏT-

in Minsk Qrupunun fəaliyyətinə inamsızlıq yaradıb.  

Əvvəllər ATƏT münaqişənin həllində qərəzsiz beynəlxalq vasitəçi 

hesab olunurdusa, hazırda Rusiya, ABŞ və Fransanın həmsdərlik etdiyi 

Minsk Qrupunun məsələyə yanaşması ilə ümumilikdə ATƏT-in yanaş-

ması arasında fərq var. Danışıqlar prosesinə bu üç dövlət nəzarət edir. 

Üstəlik, münaqişənin həlli ilə bağlı onların hər birinin öz mövqeyi var ki, 

bu da danışıqlarda uğur əldə edilməsini çətinləşdirir. 

Bu bir həqiqətdir ki, Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri qlobal güc 

mərkəzlərini təmsil edirlər. Həmin ölkələr təcavüzkara təzyiq etmək 

üçün geosiyasi nüfuza malikdirlər. Məsələ burasındadır ki, problem bö-

yük dövlətlərin münaqişəni həll etmək bacarıqlarında yox, onların siyasi 

iradələrindədir. Minsk Qrupunda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə 

ciddi marağın olmamasının nəticəsidir ki, qurum öz öhdəliklərini yerinə 

yetirmir. Bu da münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesində Minsk Qrupu-

nun fəaliyyətinə mane olur. Minsk Qrupunun həmsədr ölkələri münaqi-

şənin gərginləşməsinin qarşısını almaq üçün regiona səfərlər edirlər. Be-

ləliklə də onlar daha çox “münaqişənin həlli mexanizmləri”nin icrası ilə 

deyil, “münaqişənin idarə edilməsi” ilə məşğuldurlar. Artıq Azərbaycan 

ictimaiyyətində həmsədrlərin regiona səfəri haqlı olaraq “turistik eks-

kursiya” kimi qiymətləndirilir (bu barədə bax: 421). 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünyanın bir sıra qaynar nöqtələrindəki 

münaqişəli problemlərin həllinə aid beynəlxalq sülhyaratma və vasitəçilik 

missiyalarının fəaliyyəti bir qayda olaraq ləng həyata keçirilir və çox vaxt 

münaqişə tərəflərini qane edən nəticələr əldə edilmir. Təcrübələr göstərir ki, 

bilavasitə münaqişə aparan tərəflər arasında birbaşa danışıqlar daha 

səmərəli olur. BMT, ATƏT və digər təşkilatlar sadəcə alətdir. Münaqişəni 

yalnız xalqlar həll edə bilərlər. Müharibə vəziyyəti, münaqişənin nizama 

salınmaması həm Ermənistana, həm də Azərbaycana böyük zərbələr vurur. 

Ancaq Ermənistan ümumiyyətlə, problemin öz real həllinə yanaşmaq 

istəmir. Üstəlik, atəşkəs rejimini də sıx-sıx pozur. Cəbhə xəttində atəş-

kəsin pozulmasının getdikcə artması qısa müddətli də olsa, müharibənin 

başlanmasına səbəb oldu. 2-5 aprel 2016-cı il tarixində baş vermiş müha-
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ribə Qarabağ münaqişəsinin əslində dondurulmuş olmadığını ortaya qoy-

du. Bəzi iddialara görə, bu müharibənin Azərbaycanın rəsmi Moskvanın 

tələblərinə boyun əyməyən xarici siyasət yeritməsi səbəbiylə Rusiya tərə-

findən planlanmış olduğu önə sürüldü. Digər bir tərəfdən, Ermənistanın 

Gürcüstan və Ukrayna nümunələrində olduğu kimi, Azərbaycanı provo-

kasiya içərisinə çəkmək istəməsi və onun artan üstünlüyünün Rusiya 

tərəfindən məhdudlaşdırıla biləcəyi düşüncəsi ilə planlanmış olduğu id-

dia edildi (bu barədə bax: 420; 424). 

İddiaların sayını artırmaq mümkündür. Məsələ burasındadır ki, Ru-

siya digər dövlətlərdən fərqli olaraq, tərəflər arasında baş vermiş toqquş-

maya daha tez müdaxilə edərək vəziyyəti nəzarət altına aldı. Bu bir həqi-

qətdir ki, atəşkəsin pozulmasıyla yaranan gərginliklər və ümumilikdə 

Qarabağ münaqişəsi Rusiya baxımından Cənubi Qafqazda öz təsirini 

qoruması və gücləndirməsi baxımından əldə tutduğu bir vasitədir. Bu 

səbəbdən də belə bir problemin, daha doğrusu əldə tutulan vasitənin 

aradan qaldırılması qətiyyən Rusiyanın maraqları daxilində deyil. Müəy-

yən vaxtlarda cərəyan edən toqquşmalarda və ya qısamüddətli mühari-

bələrdə bir tərəfin üstünlüyü Rusiyanın ümumi siyasətinin xaricinə çıx-

mazsa, rəsmi Moskva bu cür toqquşmaya müvəqqəti olaraq səssiz qala 

bilir. “Dördgünlük müharibə” də məhz bu aspektdə dəyərləndirilə bilər.  

Ortaya çıxan məqam budur ki, Ermənistan öz qonşuları ilə prob-

lemlərini həll etmək yerinə Azərbaycan və Türkiyədən duyduğu “qorxu 

psixologiyası” səbəbindən Rusiyadan asılılığını artırmışdır. Əslində bu 

vəziyyət Ermənistanın dövlət maraqlarına da tamamilə tərsdir. Çünki 

“Böyük Ermənistan” ideologiyası ilə yaşayan bir dövlət müstəqil qərar 

verə bilməyən bir ölkəyə çevrilmişdir. Beləliklə, Ermənistanın xarici siya-

səti yanlış hesablar üzərində qurulmuşdur ki, bu da Ermənistan hökumətinin 

özünün xarici siyasətinə kifayət qədər hakim ola bilməməsi, daha dəqiq bir 

ifadə ilə, müstəqil olmaması ilə əlaqədardır. Günümüzdə Ermənistanda baş 

verən mövcud proseslərin təhlili göstərir ki, 2018-ci ilin əvvəllərində forma-

laşan yeni siyasi sistem və hakimiyyət dəyişikliyi böyük dövlətlərin qar-

şılıqlı konsensusu əsasında ərsəyə gəlib. Bu bir həqiqətdir ki, Ermənistan 

beynəlxalq güclərdən tam asılıdır və məhz onların siyasətindən çıxış edə-
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rək ölkədəki siyasi proseslərə də müxtəlif aspektlərdən yanaşmaq müm-

kündür. Dünyada baş verən mövcud siyasi proseslər təhlil olunarsa, bey-

nəlxalq təzyiqlərə məruz qalan Rusiyanın sıxışdırıldığı bir dövrdə onun 

vassalı olan Ermənistanda da dəyişikliklər baş verməkdədir. Düzdür, əla-

həzrət “Zaman” özü hadisələrin hansı məcrada inkişaf edəcəyini, Ermə-

nistanın meylinin və tərcihinin hansı tərəfə yönələcəyini göstərəcək. La-

kin dəyişməyən həqiqət budur ki, varılması mümkün olmayan hədəflərə 

varmaq üçün cəhdlər göstərildikcə, Ermənistanın izolyasiyası davam edəcək 

və regiondakı ölkələrlə problemləri artacaqdır. Öz gücünü, hədəflərini, 

dostlarını və düşmənlərini tam olaraq təsbit edə bilməyən Ermənistan qonşu 

dövlətlərlə necə münasibət quracağını və Azərbaycan gerçəyini dərk etmə-

lidir. Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyəni – təxminən 100 milyonluq 

milləti özünə düşmən elan etməsi real olmadığı kimi, əslində öz maraqlarına 

da tərsdir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan uzun illərdir özünü inteq-

rasiya proseslərinin kənarında tutmuşdur. Halbuki Ermənistanın gələcəyi 

işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxmaqdan, ekspansi-

onist siyasətindən əl çəkməkdən, Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarına son qoy-

maqdan asılıdır. 

Müəyyən təhlükələrlə üzləşdiyinin onsuz da fərqində olan Azərbaycan 

isə konfliktin dinc yollarla nizamlanması kursunu ardıcıl səbirlə davam 

etdirir. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, öz torpaqlarının Ermənistanın 

işğalı altında olmasına baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadi baxımdan xeyli 

inkişaf etmiş, regionun lider dövləti halına gəlmişdir. Xüsusilə son dövr-

lərdə onun qlobal əməkdaşlığın enerji təhlükəsizliyinə xidmət edə bilən 

nəhəng infrastruktur layihələr həyata keçirməsi, zəngin karbohidrogen 

ehtiyatlarına sahib olması Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və geosiyasi əhə-

miyyətini göz önünə çəkməkdədir. Həmin bucaq altında “Cənub Qaz 

Dəhlizi”nin energetik, siyasi və geosiyasi əhəmiyyəti daha aydın şə-

kildə özünü göstərir. 

Məlum olduğu kimi, XXI əsrdə enerji qaynaqlarına duyulan ehtiyacın 

artması bu amili strateji bir vasitə, karbohidrogen ehtiyatlarının yer aldığı 

bölgələri də bu strateji vasitənin geoiqtisadi hövzəsi olaraq geosiyasi rəqa-

bət meydanına çevirmişdir. Bu baxımdan belə bir meydanda Azərbaycanın 
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sahib olduğu zəngin təbii ehtiyatlar istər-istəməz enerjiyə tələbatı olan döv-

lətlərin diqqətini özünə çəkməkdədir. Müasir şəraitdə və rəqabətin böyük 

olduğu bir zamanda çoxlu sayda tərəfdaşla nəhəng enerji layihəsini re-

allaşdırmaq doğrudan da çox mahir xarici siyasət, daha konkret desək, 

enerji strategiyası tələb edir. Rəsmi Bakı atdığı addımlarla həm öz ma-

raqlarını reallaşdıra bilib, həm də böyük dövlətlərin maraqlarını qarşı-

lıqlı fayda prinsipləri əsasında uzlaşdırıb. 

“Cənub Qaz Dəhlizi” bütövlükdə qlobal əməkdaşlığın enerji təh-

lükəsizliyinə verdiyi töhfə aspektində əhəmiyyətli təsirə malikdir. Bu 

aspektdə həmin layihənin “Yeni İpək Yolu” layihəsi ilə qarşılıqlı əla-

qədə müsbət nəticələr verə biləcəyini istisna etmək olmaz. Heç 

şübhəsiz, belə layihələrin çox ciddi perspektivləri vardır. Əməkdaşlıq 

edən tərəflərin tərkibi genişləndikcə, faktiki olaraq qlobal əməkdaşlıq 

formatı meydana gələ bilər ki, bu da XXI əsrin çağırışları fonunda 

kifayət qədər maraqlı və aktual görünür. Bu baxımdan Prezident İlham 

Əliyevin aşağıdakı fikrinin daha geniş geosiyasi məntiqi var: “Cənub 

Qaz Dəhlizi” enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə kömək göstə-

rəcək. Bu gün enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələlər dünya gündəli-

yində çox ciddi dayanır və ölkələrin milli təhlükəsizliyi, o cümlədən 

enerji təhlükəsizliyindən böyük dərəcədə asılıdır” (439).  
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ĠKĠNCĠ FƏSĠL 

 

QƏRB VƏ TÜRK SĠVĠLĠZASĠYALARI ARASINDAKI 

MÜNASĠBƏTLƏRDƏ “ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ”NĠN YERĠ, ONUN  

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQĠġƏSĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

2.1. Qərb-Türk sivilizasiyalarının toqquĢması, bu müstəvidə “erməni 

məsələsi”nin təhlili və beynəlxalq siyasətdə yeri 

 

Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, “erməni məsələsi” geosiyasi 

rəqabətlər və maraqların qarşıdurması nəticəsində ortaya çıxaraq aktual-

laşmış və beynəlxalq siyasətdə özünəməxsus yer tutmuşdur. Aparılan 

təhlillər onu deməyə əsas verir ki, geosiyasi rəqabətlər və qarşıdurmalar 

bəzi məsələlərdə özünü sivilizasiyaların toqquşması fonunda da qabarıq 

şəkildə göstərir. Məhz bu mənada vaxtilə geosiyasi rəqabətlərin nəticəsi 

kimi ərsəyə gətirilən “erməni məsələsi”ni Qərb və Türk sivilizasiyaları 

arasındakı qarşıdurmanın törəməsi, digər bir ifadə ilə, antitürk zehniyyət və 

fəaliyyətlərin təzahürü kimi də xarakterizə ertmək mümkündür. Heç təsa-

düfi deyildir ki, son zamanlarda elmi dairələrdə dünyada baş verən bir 

çox münaqişə və qarşıdurmaların başlıca səbəbinin sivilizasiyaların toq-

quşması ilə əlaqələndirilməsi məsələsi daha çox müzakirə olunan möv-

zuya çevrilib. Bu düşüncənin qeyri-real olduğunu iddia edənlər də ola 

bilər və şübhə yoxdur ki, mövcuddur. Lakin əldə olan faktlar belə bir 

fikir yürütməyə əsas verir ki, aparıcı dövlətlərin Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ikili standartlar mövqeyindən çıxış etmə-

lərinin və hər fürsətdə Ermənistanı dəstəkləmələrinin səbəbi, kökü keç-

mişlərə uzanan Qərb-Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər, anti-

türk zehniyyət və düşüncə tərzi ilə bilavasitə əlaqədardır.  

Bütün bunları nəzərə alaraq, tədqiqat işində konkret olaraq Qərb 

sivilizasiyası ilə Türk sivilizasiyası arasındakı münasibətlərə, bu müna-
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sibətlərin tarixinə və mövcud vəziyyətə nəzər salınacaq, müəyyən təhlil-

lər aparılacaqdır.  

Tarixi proseslərin təhlilinə əsaslanaraq siyasi, milli, dini, psixoloji 

baxımdan Qərb sivilizasiyası ilə Türk-İslam sivilizasiyası arasındakı 

münasibətlərin hansı səviyyədə olduğunu müəyyənləşdirmək mümkün-

dür. Bu bir həqiqətdir ki, Qərb ilə Türk sivilizasiyaları arasındakı müna-

sibətlər tarix boyu həmişə gərgin və münaqişəli olmuşdur. Uzun illər 

Qərb dünyasında mövcud olan milli və dini əsasa söykənən “xaçlı (səlib) 

yürüĢləri” zehniyyəti hal-hazırda fərqli adlar altında formalaşır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bu zehniyyət yalnız İslama qarşı deyil, daha dəqiq bir 

ifadə ilə, İslamı özündə bütünləşdirən və tamamlayan Türk sivilizasiyasına 

qarşı yönəldilmişdir ki, bunun da əsaslı səbəbləri vardır. Qərbdə türklərə 

qarşı nifrət hissinin güclənməsində keçmişdən miras qalan milli, dini və 

psixoloji amillər əsas rol oynayır. Qərb və Türk sivilizasiyaları arasında 

keçmişdən günümüzə qədər davam edən toqquşma bilavasitə Ermənistan 

ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə də öz təsirini göstərmiş, nəticədə 

Türk-İslam sivilizasiyasının daşıyıcılarından biri kimi Azərbaycan bundan 

ciddi yaralar alaraq təhdid altında olan ölkələr sırasına daxil olmuşdur. Qərb 

və Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlərin Ermənistan-Azərbaycan 

münaqişəsinə təsirini araşdırıb sistemli şəkildə təhlil etmək üçün ilk növ-

bədə keçmişdən günümüzə xristianlıq faktoruna, onun müasir beynəlxalq 

siyasətdə oynadığı rola və “erməni məsələsi”nə olan təsirinə nəzər salmağı 

son dərəcə vacib hesab edirik. Çünki bu məsələyə açıqlıq gətirmədən onun 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri üzərində da-

yanmaq mümkün deyil.  

Bugünkü xristianlıq yəhudiliyin inanc, ibadət və ənənələriylə Yunan-

Roma dünyasının kultlarını özündə birləşdirən bir dindir. Xristian “Məsihə 

bağlı” deməkdir. Yunanca “xristos” olan bu kəlmənin ibranicəsi 

“MaĢiah”dır, “yağlanmış” mənasına gəlir. O dövrdə krallar öz vəzifələrinə 

başlamazdan əvvəl müqəddəs yağla yağlandıqlarına görə, yəhudilər 

gələcəkdəki xilaskarlarını belə adlandırırdılar. İsa da “Məsih” olduğunu 

açıqlamışdı. Lakin yəhudilər ona inanmadılar. Çünki onlar Məsihin 

Davudun soyundan gələcəyinə, Kral olacağına, sadəcə yəhudiləri xilas 
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edəcəyinə və onları dünyaya hakim qılacağına inanırdılar. Halbuki İsa 

bütün insanları haqq yoluna çağırırdı. Onun üçün əsas məsələ dünyəvi 

mənfəətlər deyil, əxlaqi, mənəvi məsələlər ön planda idi. Dünyəvi mənfə-

ətlərinə üstünlük verən yəhudilər beləliklə, çarmıx hadisəsinə səbəb oldular. 

Onlar “əsl Məsih çarmıxda ölə bilməz”, – deyərək İsanın “Məsih-xilaskar” 

olmadığına qənaət gətirdilər və onu peyğəmbər kimi qəbul etmədilər. 

Yəhudilər İsanı üsyankar və günahkar olaraq görərkən, xristianlar İsanı 

tanrılaşdırdılar (241, s. 9-10; 254, s. 261-262). İslam isə yəhudilik və xristi-

anlıqdan fərqli olaraq, Hz. İsanın peyğəmbər olduğunu açıqladı (bu barədə 

ətraflı bax: Qurani-Kərim, Məryəm surəsi, ayə: 30; Nisa surəsi, ayə: 

171).  

Qurani-Kərim Hz. İsanın yəhudilər tərəfindən öldürülməsi, eyni 

zamanda çarmıxa çəkilməsi ilə bağlı iddiaları rədd edir. Kitabda peyğəm-

bərin çarmıxda öldürülmədiyi, lakin anlaşmazlıq içərisinə düşdüklərinə 

görə, onlara elə göründüyü qeyd olunur (Qurani-Kərim, Nisa surəsi,  ayə: 

157).  

Quranın iki ayəsində, yəni Ali-Ġmran surəsinin 55-ci, Maidə surəsi-

nin isə 117-ci  ayələrində Hz. İsanın vəfat etdiyi və Allahın dərgahına qaldı-

rıldığı qeyd olunur. Heç şübhə yoxdur ki, Tanrı hər ruhu öz qatına, öz dər-

gahına çəkir. Dolayısı ilə, Hz. İsa da Allah qatına çəkilmişdir. Hz. İsa “Tan-

rının oğludur və ya Tanrıdır” deyənlərə cavab olaraq, Qurani-Kərimdə 

bildirilir ki, İsa peyğəmbər də insandır, hər insan kimi ölümlüdür, hər ruh 

kimi o da Allah qatına çəkilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, dinlərindən 

asılı olmayaraq, insanların böyük əksəriyyəti Hz. İsanın təkrar yer üzünə 

qayıdacağı məsələsində həmfikirdirlər. Hz. İsanın aqibəti, Qiyamət günün-

dən öncə yer üzünə qayıdacağı (Nüzul-i Ġsa) və dünyanı xilas edəcəyi kimi 

iddialar İslam dünyasında da müzakirə olunan ən mübahisəli məsələlər-

dəndir. Bununla yanaşı, müsəlmanlar arasında Mehdinin də zühur edəcəyi 

iddiası dərin kök salmışdır. Əlbəttə ki, tarixin müəyyən dövrlərində göndə-

rilmiş olan elçilər və ya peyğəmbərlər ayrı-ayrılıqda bir Mehdi (yəni hida-

yət olunmuş, doğru yol göstərən – E.Ş.) idilər. Bununla bağlı Quranda 

göstərilir: “Hər toplumun bir hidayətçisi (doğru yol göstərən bir rəhbəri) 

vardır” (Qurani-Kərim, Rəd surəsi,  ayə: 7).     
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“Heç bir ümmət yoxdur ki, içlərindən xəbərdarlıq edən / mesaj gətirən 

elçi çıxmamış olsun” (Qurani-Kərim, Fatir (Məlaikə) surəsi,  ayə: 24). 

Digər ayələrdə də hər ümmətə elçilərin / peyğəmbərlərin göndərilmiş 

olduğu bildirilir (Qurani-Kərim, Yunis surəsi, ayə: 47; Ġbrahim surəsi, 

ayə: 4; Nəhl surəsi, ayə: 36; Ġsra surəsi, ayə: 15).  

Onların əsas missiyası isə insanları hidayətə səsləmək, doğru yolda 

onlara rəhbərlik etmək olmuşdur. Hal-hazırda isə doğru yolu göstərən məhz 

hidayət kitabı Qurani-Kərimdir: “Biz sənə bu kitabı hər şeyi açıqlayan bir 

hidayət (yol göstərici), bir rəhmət və müsəlmanlara bir müjdə olaraq en-

dirdik” (Qurani-Kərim, Nəhl surəsi, ayə: 89). 

Yuxarıda da qeyd olunduğu kimi, Ali-İmran surəsinin 55-ci və Maidə 

surəsinin 117-ci ayələri Hz. İsanın yer üzünə təkrar gələcəyi ilə bağlı 

iddiaları təkzib edir. Eyni zamanda Ənbiya surəsinin 8-ci ayəsində də açıq 

şəkildə göstərilir: “Biz onları (peyğəmbərləri) yeməyə belə ehtiyac duyma-

yan varlıqlar olaraq göndərmədik. Üstəlik, onlar ölümsüz də deyillər” 

(Qurani-Kərim, Ənbiya surəsi,  ayə: 8). 

Həmin məsələ ilə bağlı yenə eyni surənin 34-cü ayəsində buyurulur: 

“(Ey peyğəmbər!) Biz səndən öncə yaşamış heç bir insana ölümsüzlük bəxş 

etmədik. Sən öləcəksən, onlar əbədimi qalacaqlar?” (Qurani-Kərim, Ən-

biya surəsi,  ayə: 34). 

Quranın digər bir surəsində isə belə göstərilir: “(Ey möminlər!) 

Məhəmməd Allahın rəsulu və peyğəmbərlərin sonuncusudur” (Qurani-

Kərim, Əhzab surəsi,  ayə: 40). 

Hz. İsanın ölümsüz olması ilə bağlı iddialar İslama, Qurani-Kərimə 

ziddir və məhz bilərəkdən onun tanrılaşdırılmasına yönəlik addım kimi 

xarakterizə olunmalıdır. Xristianların bu şəkildə inanmaları onları maraq-

landıran bir məsələdir və kilsənin belə bir anlayış içərisində olması da 

onların daxili işidir. Lakin müsəlmanların məsələyə eyni məntiqlə yanaşma-

ları olduqca düşündürücüdür. Həqiqət budur ki, Məsih-İsa öz missiyasını 

yerinə yetirmiş və musəviliyə yeni bir müstəvidən yanaşmışdır. Müqəddəs 

kitab Qurani-Kərimdə bu məsələlər açıq şəkildə göstərildiyi halda, Hz. İsa 

və Mehdinin yer üzünə qayıdacağı ilə bağlı inamlar hansı məntiqə sığar? 

Deyək ki, onlar qayıtdılar, bəs yaxşı, Quranda buyurulanlardan və Hz. 



 82 

Məhəmmədin söylədiklərindən fərqli nə deyəcəklər? Digər bir tərəfdən, 

Əhzab surəsinin 40-cı ayəsində də göstərildiyi kimi, madam Hz. Məhəm-

məd peyğəmbərlərin sonuncusudur, onda Hz. İsa hansı dərəcə ilə, hansı 

ünvanla yer üzünə qayıdacaq? Hər bir müsəlman Hz. İsanın peyğəm-

bərliyini təsdiq etmişdir. Sonuncu peyğəmbər də Hz. Məhəmməd olduğuna 

görə, din tamamlanmışdır. Hz. İsa və Mehdi gəlsələr belə, Qurana yeni 

ayələr əlavə etməyəcəklər və edə də bilməzlər. Belə bir vəziyyətdə, hər bir 

müsəlmanın əsas amalı Hz. İsanın nüzulunu və Mehdinin də zühurunu göz-

ləmək deyil, Allah qarşısında öhdəsinə düşəni layiqincə yerinə yetirmək 

olmalıdır. 

Qeyd olunduğu kimi, əsl xilaskar doğru yolu göstərən hidayət kitabı 

Qurani-Kərimdir. Hər bir müsəlman məhz bu İlahi Kitabın rəhbərliyində öz 

qurtuluşunu özü tapa bilər. Əgər müsəlmanlar bu kitabın onlar üçün müəy-

yən etdiyi təlimin içərisində yer almazlarsa və öz məsuliyyətlərini unudar-

larsa, hər hansı bir dövrdə ortaya çıxacağı iddia edilən Məsih və Mehdinin 

onlara heç bir faydası toxunmayacaq. 

Digər tərəfdən, Hz. İsa günümüzdə xristianlığın banisi hesab edilsə də, 

onun xristian olması məsələsi belə mübahisəlidir. Çünki o, öz söhbətlərində 

yeni bir dindən söz etməmiş, əksinə “Məsih” adı altında musəviləri doğru 

yola çağırmışdır. Bu cür incə və həssas nüanslar mövcud dinlər arasındakı 

teoloji fərqi ortaya qoyur.   

Məsələ burasındadır ki, həqiqətən də İsa-Məsih dünyaya gəlmiş ən 

sirli və təlqin qabiliyyəti yüksək olan peyğəmbərlərdəndir. Vəhy alan bir 

peyğəmbər olaraq Hz. İsa minlərlə insanı arxasından apara bilmiş və yeni 

fəlsəfələr ortaya qoymuşdur. Onun həyatı ardıcılları tərəfindən qələmə 

alınmışdır. Bu da bir həqiqətdir ki, Allahın kitabı olan həqiqi İncildən 

başqa, yüzlərlə İncil yazılmış, lakin bunlardan bir neçəsi qəbul edilmişdir: 

Matta, Mark, Luka və Ġohanna (və ya Yuhanna).  

Bu İncillər əsasən Hz. İsanın həyat hekayəsi mahiyyətindədir və bu 

kitablarda Allah ilə bağlı açıqlamalar Hz. İsaya nəzərən az saydadır. “Ata, 

Oğul, Müqəddəs Ruh” üçlüyü ilk dəfə öz zəmanəsinin ən böyük 

ilahiyyatçısı adlandırılan və bugünkü xristianlığın qurucusu olaraq bilinən 

Pavlos (bu ad mənbələrdə müxtəlif variantlarda keçir: Bolyus, Paylyus, 
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Bulis, Pavel, Paul, Saul – E.Ş.) tərəfindən ortaya atılmışdır. Tədqiqatçılara 

görə, müasir xristianlığın teoloji əsasları Pavlosun izahlarından ibarətdir 

(126, s. 201-204; 162, s. 15-16). Onun təlqinləri Allah üzərində deyil, daha 

çox İsa-Məsih üzərində qurulmuşdur. Pavlos İsanın doğulması, həyatı, 

təlqin və fəaliyyətləri ilə maraqlanmırdı. Onun üzərində durduğu əsas 

məsələ İsanın Tanrı olması, çarmıxa çəkilməsi və təkrar dirilməsi idi. 

Pavlosa görə, insan İsanın ölümü və yenidən dirilişiylə özünü bütünləş-

dirəcək olan vəftiz (günahlardan tövbə əlaməti olaraq xaç suyuna salınma 

mərasimi – E.Ş.) yoluyla xilas ola bilər. O, günahın qaynağını bəşəriyyətin 

atası Hz. Adəmin itaətsizliyinə qədər aparırdı (Ġncil, Müqəddəs həvari 

Pavelin Romalılara məktubu. V: 18-21). Ona görə də bütün insanlar 

günahkardır və bu günahlar insanın təbiətindən irəli gəlir. Həmin inanca 

görə, Hz. İsa insanların təbiətindəki bu günaha çarə tapmışdı. Guya Məsihin 

ölümü bütün bəşəriyyətin günahı üçün kəffarə olmaq üzrə özünü qurban 

verməsidir. İsanın yenidən dirilişi də bu kəffarənin günah üzərindəki 

zəfərinin dəlilidir. Hz. Adəm və Hz. İsa bəşəriyyətin iki nümayəndəsidir. 

Xristianlıq inancına görə, bu iki müqəddəs insandan biri bəşəriyyətə günahı 

gətirmiş, digəri isə günahları aradan qaldıracaq yolu göstərmişdir ki, bu da 

vəftizdir (Ġncil, Müqəddəs həvari Pavelin Romalılara məktubu. V: 18-

21; Müqəddəs həvari Pavelin Qalatiyalılara məktubu. II: 3-15). 

İsanın kimliyi və yenidən dirilməsi barəsində Pavlosun düşüncələri bir 

çox mübahisələrə səbəb olmuşdur. Bu mübahisələr İsanın tanrılaşdırılması, 

günahkar olaraq doğulan bütün insanların İsanın ölümü və yenidən 

dirilişiylə sorğuya çəkilməyəcəyi və digər məsələlərdən ibarətdir (254, s. 

263). Xristianlığa üçlük (təslis) anlayışı məhz onun sayəsində daxil 

olmuşdur ki, bu da özündə “Ata, Oğul, Müqəddəs Ruh”u birləşdirən ilahi 

bir sistemdir. Özünü Hz. İsanın ardıcılı və isəviliyin carçısı kimi təqdim 

edən Pavlos çoxallahlıq sistemindən kənara çıxmamışdır (54, s. 61).       

Bu cəhətlər xristianlıqda saysız düşüncə axınlarına, məzhəb və təriqət-

lərin ortaya çıxmasına yol açmışdır. Qeyd edildiyi kimi, İncillər daha çox 

Hz. İsanın həyat hekayəsi mahiyyətindədir. Luka İncilində yer alan aşağı-

dakı cümlələr deyilənlərə açıqlıq gətirir: “Aramızda vaqe olmuş hadisələrin 

hekayətini başlanğıcdan gözləri ilə görənlərin və kəlamı yaymaq vəzifəsi 
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tapşırılanların bizlərə nəql etdiklərinə görə, tərtibləməyə bir çox kimsələr 

girişdiyindən, mən də əvvəldən bəri baş verən əhvalatların hamısını 

diqqətlə araşdırıb tədqiq etdikdən sonra, ey möhtərəm Teofilos, hər şeyi 

olduğu kimi sıra ilə sənə yazmağı münasib gördüm” (Ġncil, Luka 1: 1-3).  

Diqqəti çəkən bir cəhət də Lukanın Pavlosun tələbəsi olmasıdır. Bu 

səbəbdən “müqəddəs” adlandırılan mətnlər, ilk kilsə, ilk xristian inancları, 

qısacası xristianlıq Pavlosun əsəridir. Bu da bir həqiqətdir ki, İncillər Hz. 

İsadan sonra yazılmışdır. Onların bir neçə variantı var idi. Müqəddəs kitaba 

onu yazanların şəxsi fikirləri əlavə edilmiş, münasib görülməyən yerlər isə 

silinmişdir.  

İndiki şəkliylə mövcud olan xristianlığın yayılmasında Roma impe-

ratoru I Konstantinin də böyük rolu olmuşdur. Konstantin hakimiyyətdə 

olduğu illərdə isəviliyi qəbul etsə də, əslində paqan (bütpərəst) idi (131, s. 

155). Onun dövründə Romanın rəsmi dini “GünəĢ”ə etiqad idi. Romada 

yeni bir dinin yayılması Konstantin üçün əlverişli deyildi. “İsanın çarmıxa 

çəkilməsi” hadisəsindən təxminən 300 il sonra Hz. İsanın ardıcıllarının sayı 

getdikcə artmışdı. İsəvilərlə bütpərəstlər arasında hardasa müharibə 

başlanmışdı və anlaşmazlıq o dərəcəyə gəlib çatmışdı ki, Roma iki yerə 

bölünmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyaydı. Belə bir vəziyyətdə Konstantin 

Romanı vahid bir din, yəni “xristianlıq” adı altında birləşdirməyə qərar 

verdi. Bunun da bəzi səbəbləri vardı. Əvvəla, Konstantin isəviliyin 

yüksəlişə keçdiyini görə bilmişdi, buna görə də o, özünü şahmat taxtasının 

içində hiss etdi və öz “piyadalar”ını oynadı. Konstantin paqanizmə aid gizli 

simvol və ayinləri yeni dinin içərisinə yerləşdirərək, hər iki tərəfin də qəbul 

edə biləcəyi qurama bir din yaratdı (117, s. 259).  

Xristian simvollarında paqanizmin izləri inkar edilə bilməz. Xristian-

lığa qədim Misir, hind, yunan və digər qədim ezoterikalar böyük ölçüdə 

təsir etmişdir. Tanrının üçlü təzahürünə bir çox qədim mədəniyyətlərin 

mifologiyalarında,din və rəvayətlərində rast gəlmək mümkündür. Bu üçlü 

sistem Misir mifologiyasında Osiris-Ġsida-Qor, Hind mifologiyasında 

PuruĢa-Pakriti-Avarata, Aqni-Vaya-Surya, Brahma-ViĢna-ġiva, Babil 

mifologiyasında Anu-Ki-Enlil, Yunan mifologiyasında Zevs-Latone-

Apollon, Zevs-Persefon-Dionisi şəklində təsvir olunmuşdur. Belə üçlü sis-
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tem xristianlığa da sirayət etmişdir. Xristianlıqdakı Məryəm-Betül inancının 

kökü “İsida dini”nə gedib çıxır (253, s. 66). İlahə İsidanın oğlu Qoru (və ya 

Qorosu) əmizdirdiyini təsvir edən rəsm və heykəllər Hz. Məryəmin balaca 

İsanı əmizdirdiyi müasir səhnələrə çevrilmişdir (281, s. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakirə Məryəmin Allahın inayəti ilə hamilə qalması məsələsiylə 

əlaqədar olaraq müqəddəs kitab Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Məryəm: 

Ey Rəbbim! Mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmadığı halda, necə 

uşağım ola bilər?, – dedikdə buyuruldu: Bəli, elədir, lakin Allah istədiyini 

yaradır. O, bir işin əmələ gəlməsini qərara aldıqda, ona ancaq “Ol” – 

deyər, o da olar” (Qurani-Kərim, Ali-Ġmran surəsi,  ayə: 47).  

Qurani-Kərimə əsaslansaq, bunlar həqiqətdir, amma məsələ burasın-

dadır ki, qucağında İsa olan Məryəmin rəsmi və ya heykəli mahiyyət baxı-

mından günümüzdə etiqad xarakteri daşıyır. Katolik ayinindəki bütün 

ünsürlər – yepiskopluq tacı, ilahi mahnılar və moizələr gizli ezoterik 

dinlərdən götürülmüşdür. Müasir xristianlıqdakı təsvirlərin və “qəbul edilən 

gerçəklər”in əslində həqiqətdən uzaq olmaları, bu simvol və təsvirlərin 

qədim Misir, İran, hind, yunan və digər ezoterikalardan qaynaqlandığı bəzi 

elm adamları tərəfindən qeyd edilmişdir (xristianlığa daxil olan bu ezoterik 



 86 

izlər və simvollar haqqında ətraflı məlumat üçün bax: 275, s. 194-196; 283, 

s. 128).  

Xristianlıq öncəsi Tanrı Mitra – Tanrının Oğlu, Dünya İşığı, 

Məğlubedilməz Günəş deyə bilinir – 25 dekabrda doğulmuşdur. Ölümün-

dən sonra daş məzara dəfn edilmiş və 3 gündən sonra təkrar dirilmişdir. 

Xristianlıq inancına görə, Hz. İsa da 25 dekabrda doğulmuş, öz missiyasını 

yerinə yetirdikdən sonra çarmıxa çəkilmiş və 3 gündən sonra dirilmişdir. 25 

dekabr eyni zamanda qədim Misir və yunan allahlarından Osirisin, 

Adonisin və Dionisin təvəllüd tarixidir (ətraflı bax: 117, s. 260; 251, s. 49-

50; 281, s. 40; 283, s. 128). Xristianlığın bu müqəddəs günü paqan (bütpə-

rəst) ənənələrindən götürülmüşdür. Xristianlıqdakı digər müqəddəs günlər-

dən biri də “bazar günü”dür. Günümüzdə kilsə camaatının əksəriyyəti 

Günəş Tanrısı RA-nın doğulduğu gün olduğunu bilmədən bazar günü – 

Sunday, yəni GünəĢ Günü – ayinlərinə gedirlər.  

Konstantin yeni xristian ənənəsini daha da sağlamlaşdırmaq üçün 

“Nikeya Şurası” adı ilə bilinən yığıncaq təşkil etmiş və bu yığıncaqda 

xristianlığa aid müxtəlif məsələlər – pasxa tarixi, yepiskopların mövqeyi, 

müqəddəs mərasimlər, onların idarə olunması və ən önəmlisi İsanın 

tanrılaşdırılması və s. müzakirə edilmişdir: Tarixin o anına qədər Məsih, 

yəni Hz. İsa həvariləri (apostolları) və ardıcılları tərəfindən ölümlü bir 

peyğəmbər olaraq qəbul edilirdi. Böyük və güclü bir adam olsa da, nəticədə 

insan idi. Yəni ölümlü! 325-ci il tarixində Nikeya Şurasında İsanın 

“Tanrının Oğlu” olması təklifləri irəli sürülmüş və səs çoxluğu ilə qəbul 

edilmişdir. Bu məclis Allahın və İsa Məsihin təbiətlərinin eyniliyi haqqında 

məşhur Nikeya müddəasını qəbul edərək, bəşəriyyətin dini gələcəyini 

müəyyən etmişdi (135, s. 74). İsanı tanrılaşdırmaq Roma imperiyası ilə 

Vatikanı birləşdirməkdə əsas rol oynamışdı. Konstantin Məsihi rəsmən 

Tanrının oğlu qəbul etməklə Hz. İsanı insan dünyasının digər aləmində var 

olan bir Tanrıya çevirmişdi. Bu siyasət bütpərəstlərin xristianlığa daha çox 

qarşı çıxmalarına mane olmaqla birlikdə, artıq İsaya inananların özlərini 

yalnız müqəddəs bir kanal vasitəsilə bağışlanmalarına da şərait yaratmışdı. 

Hər şey güclə əlaqəliydi. İsanın Allahın oğlu olaraq qəbul edilməsi kilsə ilə 

dövlətin birlikdə fəaliyyət göstərməsi baxımından zəruri idi. Mənbələrdə 
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kilsənin Hz. İsanın insanlığa verdiyi mesajları gizlətdiyi, onun anlaşılmaz 

bir allahlıq pərdəsinə bürünüldüyü və kilsənin öz gücünü yaymaq üçün bu 

vasitədən istifadə etdiyi qeyd olunur (bu barədə ətraflı bax: 117, s. 261).  

Konstantinin əl altından yeritdiyi siyasi manevrlər İsanın həyatının 

ehtişamına kölgə salmırdı. O, İsanın saxtakar olduğunu demirdi, ya da 

dünyanı öz təsiri altına alıb insanlara daha gözəl həyat təqdim etdiyini də 

inkar etmirdi. Konstantin sadəcə olaraq onun nüfuzundan yararlanırdı və 

bundan istifadə edərək xristianlığı bugünkü şəklinə salmışdır.  

Hz. İsanın həyatını ölümlü bir insan olaraq göstərən minlərlə tarixi 

mənbə mövcud olmuşdur. Lakin Konstantin tarix kitablarını yenidən 

yazmaq üçün təkrar manevr etmiş, Hz. İsanın insani keyfiyyətlərindən bəhs 

edən müqəddəs kitabları lənətləmiş və onu Tanrı kimi göstərən İncil 

yazılmasını əmr etmişdir. Konstantinin dövründə əski İncillər qadağan 

olunmuş, Markın, Mattanın, Lukanın və İohannanın İncilləri istisna olmaq-

la, digərləri topladılaraq yandırılmışdır (219, s. 80). Markos, Matta, Luka və 

İohanna İncillərindən ilk üçü arasında oxşarlıq olduğuna görə, bunlara 

Sinoptik İncillər deyilir. Sinoptik İncillərin eramızın 60-85-ci illəri arasında 

yazıldığı ehtimal edilir. Dördüncü İncil olan İohanna isə eramızın 100-cü 

ilindən sonra yazılmış olub, ilk üç İncilin şərhlərini özündə ehtiva edir. Hz. 

İsanın doğulması, 30 yaşında öz vəzifəsinə başlaması və 33 yaşında guya 

“çarmıxa çəkilməsi” nəzərə alınarsa, ən qədim İncilin ondan ən az 30 il 

sonra yazıldığı ortaya çıxar (254, s. 287). Hz. İsanın şagirdləri arasında 

oxuma-yazma bilənlər yox deyiləcək qədər az idi. İncillərdə verilən 

məlumatlar ağızdan-ağıza nəql edilən rəvayətlərdən ibarətdir. İncillərin 

yazıya köçürülməsi məsələsi mübahisələr doğurmaqdadır. Bu İncillərdə Hz. 

İsanın onları yazdırdığını müəyyən edən ifadələrə rast gəlmək çətindir. Bəzi 

xristian qaynaqlarında İncildəki mətnlərin üç və dörd dəfə dəyişdirildiyi də 

açıqlanmaqdadır. Bu dəyişikliklərə əsaslı səbəb ilk xristianlar arasındakı 

fikir ayrılıqlarıdır. Onlar öz düşüncə və iddialarını dəstəkləmək və ya inan-

mayanları inandırmaq üçün belə bir yola baş vurmuşdular. Bu baxımdan 

əksər şəxslərə məxsus təxminən yüz civarında İncillər yazılmışdır. Dörd 

İncil, yəni Markos, Matta, Luka və İohanna İncilləri sözü keçən yüzə yaxın 

İncillər arasından bir-birilərinə yaxın olmaları səbəbiylə seçilmiş və 
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“Müqəddəs Ruh”un himayəsi altında yazıldığı qəbul edilmişdir. Kilsə 

Pavlos, Petros, İohanna, Yaqub və Yəhudanın məktublarını, Rəsulların 

işləri və vəhy kitablarını səhih hesab edərək, hamısını Əhdi-Cədidə daxil 

etmişdir. Kilsənin səhih olaraq qəbul etmədikləri İncillər və yazılar arasında 

Ebionitlərin İncili və Barnaba İncili məşhurdur (254, s. 288). Ebionitlər 

yəhudi mənşəli ilk xristian icmanın üzvləridir. İbranicə “yoxsul, kasıb” 

mənasındadır (251, s. 47). Onlar Hz. İsanın tanrılığını rədd edirlər. Ebionit-

lərin və Barnabanın İncillərində Allahın birliyi, Hz. İsanın Allahın qulu və 

peyğəmbəri olduğu, çarmıxa çəkilənin o olmadığı və Hz. İsadan sonra bir 

peyğəmbərin gələcəyi bildirilir (254, s. 314). Bunlarda verilən məlumatlarla 

Quranda verilən məlumatlar arasında uyğunluq görünür. Kilsə sözü keçən 

Dörd İncillə birlikdə bəzi məktubları və kitabları Əhdi-Cədid adı altında 

toplayaraq, müəyyən əksiklikləri ortadan qaldırmağa çalışmışdır. Ancaq 

bunlar Hz. İsanın söyləyib yazdırdığı sözlər deyildi. Çünki o, aramicə 

danışırdı. Halbuki Əhdi-Cədid mətnləri yunancadır (254, s. 288-289). Qeyd 

edək ki, Dörd İncil arasında müəyyən fərqliliklər mövcuddur. Məsələn, 

Lukaya görə Hz. Məryəmin əri Yusif Helinin, Mattaya görə isə Yaqubun 

oğludur (Ġncil, Luka III: 23, Matta I: 16). İlk üç İncilə görə, Hz. İsanın əsl 

vətəni Cəlilə (Galile), İohannaya görə isə Yəhudiyyədir (Ġncil, Matta XIII: 

54-58, Markos: VI: 4, Luka IV: 29, Ġohanna IV: 3, 43-45). Hətta Matta 

və Luka İncillərinin müəyyən yerlərində İsanın Bethlehemdə doğulduğu 

qeyd olunur (Ġncil, Matta II: 1, Luka IV: 4, 15).  

İncillərdə Hz. İsa gah Allahın oğlu, gah Yusif oğlu, gah Davud oğlu, 

gah da Adəm oğlu şəklində keçir (254, s. 277). Ən qüvvətli İncil hesab 

edilən Luka İncilinin müəllifi Pavlosun tələbəsidir və həvarilərdən deyildir. 

Luka öz İncilini Pavlosun ideyaları əsasında yazmışdır. O, digər İncilləri 

tədqiq edərək öz İncilini yazdığını kitabının əvvəlində qeyd etmişdir (254, s. 

264). Qadağan olunmuş İncilləri mənimsəyənlər ağır şəkildə cəzalandırıl-

mışdır (117, s. 260-262). Qeyd edək ki, məhv edilən İncillər arasında 

Barnab (və ya Barnaba) adlı həvarinin Hz. İsadan eşitdiyi və yazdığı həqiqi 

İncil də var idi. Çox qəribə olsa da, Barnaba İncilinin bir neçə nüsxəsi günü-

müzə qədər gəlib çatmışdır. Onlardan biri uzun müddətdən sonra Vyana 

İmperator Kitabxanasına gəlib düşmüş və orada ingilis dilinə tərcümə edil-
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mişdi. Başqa bir nüsxə sonralar Britaniya muzeyində, üçüncüsü isə Ame-

rika Konqresinin kitabxanasında tapılmışdır. Lakin Barnaba İncilinin bu 

nüsxələri xalqdan gizli, məxfi saxlanılırdı. ABŞ-da hərbi komissar işləyən 

Pakistan mənşəli general Əbdürrəhim bu sirri açmış, gizli surətdə dərc 

etdirmişdir (54, s. 61). 

Barnaba İncilində Hz. İsanın Tanrının oğlu olması, həmçinin çarmıxa 

çəkilməsi haqqında heç nə deyilmir (54, s. 64). Bu İncilin 44-cü fəslində, 

İsanın dilindən özündən sonra peyğəmbər gələcəyi qeyd olunur: “Sizə 

deyirəm: Allahın peyğəmbəri bütün məxluqlara qarşı rəhmli, müdrik və 

qüdrətlidir. Onun qəlbi Allah məhəbbəti ilə doludur. O, həssas və 

mülayimdir. Onun əməlləri şəfqət və rəhmdillik, ədalət və mərhəmət, 

dözümlülük və nəvaziş ruhu ilə doludur. Uca Allah ona bütün canlılardan 

üç dəfə artıq verib. Onun gəldiyi zəmanədə firavanlıq dövrü olacaq. Buna 

inanın. Mən onu, Tanrının vəhyi və gözü ilə gördüm. Və görən kimi qəlbim 

sakitləşdi. Ey (Allahın Rəsulu) Əhməd, Allah səninlə olsun, qoy O, sənin 

qədəmlərinin altında bağ olmaq şərəfini mənə nəsib etsin. Və əgər mənə 

verilərsə, onda Allahın ən xoşbəxt qulu və Onun ən böyük peyğəm-

bərlərindən olaram. Bunu deyib, İsa Allahı tərif etdi” (96/8) (54, s. 63). 

Barnaba İncilində adı çəkilən Əhməd məhz Hz. Məhəmmədin özüdür. 

Bu adların hər ikisinin kökü “təriflənən, şükür edilən” mənasına gələn 

ərəbcə “HMD”, yəni həmddir. Yunan dilində yazılmış İncillərdə isə 

“təriflənən” sözü “periklytos”dur. Sonrakı İncillərdə bu söz təhrif oluna-

raq, səslənməsinə görə oxşar olan “parakletos” sözü ilə əvəz edilmişdir ki, 

mənası “təsəlli verən” deməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Hz. Məhəm-

mədə qədər ərəblərdə uşaqlara bu adı vermək adəti yox idi (54, s. 63). 

Ortadan qaldırılmağa çalışılan İncillərdən bəzilərinin günümüzə qədər 

gəlib çatması alimlər üçün böyük fürsətdir. 1947-ci ildə Qüdsdən 10 mil 

aralı, Qurman adlanan yerin mağaralarının birində təxminən 2000 illik bir 

tarixə sahib olan lülə halında bükülmüş kağızlar tapılmışdır. Bu, İncilin əl 

ilə yazılmış səhifələri idi ki, ya Hz. İsa, ya da həvariləri tərəfindən kağıza 

köçürülmüşdü. Kağızların böyük hissəsinin dərc olunmaması elm adamları 

arasında narazılıq doğurmuşdu. Oksford Universitetinin professoru Q.Ver-

meş bunu akademik qalmaqal adlandırmışdır (54, s. 61).  



 90 

Tədqiqatçı M.Qəhrəmanov İncilin əl ilə yazılmış səhifələri barədə 

“İlahi möcüzələr, elm və faktlar təsdiq edir” adlı əsərində “US and World 

Report” jurnalında yayınlanan məlumatlara istinad edərək yazır: “...Bu 

yazılar qədim yunan və yəhudi dillərindədir. Bunun tərcüməsinə müəyyən 

vaxt tələb olunur, amma belə uzun müddət yox. Bu kağızların dərc 

olunduğu halda rəsmi kilsəyə narazılığın və hiddətin artacağı barədə 

şayiələr çoxalmış və buna görə də Kilsələr Şurası istənilən açıqlamaya 

müqavimət göstərmişdi. Güman olunur ki, Qüdsün kənarında tapılan Hz. 

İsanın və ya onun həvarilərindən kiminsə yazdığı İncildə, Barnaba 

İncilindəki kimi, Hz. Məhəmmədin sonuncu peyğəmbər olacağı barədə 

xəbərlər verilmişdir” (54, s. 61). 

Qurani-Kərimdə belə buyurulur: “Xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa 

belə demişdi: “Ey İsrailoğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil 

olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir 

peyğəmbərlə sizə müjdə verən Allahın elçisiyəm!...” (Qurani-Kərim, Səff 

surəsi, ayə: 6).  

“Da Vinçi şifrəsi”, “Mələklər və Şeytanlar”, “İtmiş simvol” və s. kimi 

məşhur əsərlərin müəllifi Den Braun yazır ki, yanlış məlumatlandırma 

ənənəsini davam etdirən Vatikan əsl həqiqətlərin aşkara çıxmasının qarşısını 

almaq üçün əlindən gələni etmişdir. İsa-Məsih tanrılaşdırılaraq, onun 

nüfuzundan öz iqtidarlarını sağlamlaşdırmaq üçün istifadə olunmuşdur. 

Paqan (bütpərəst) xarakterli kilsə bütün xristian dünyasını Hz. İsanın 

Allahın oğlu olduğuna inandırmışdır. Buna görə də Məsihin dünyəvi xüsu-

siyyətlərini təsvir edən fəsillər İncildən çıxarılmışdır (117, s. 262). 

Hz. İsanı Tanrı olaraq qələmə verən İncillərdə göstərilir: Mübarək 

ümidimizin həyata keçməsini, ulu Tanrı və xilaskar olan İsa məsihin 

gəlməsini gözləyirik (Ġncil, Titus 2/13, Ġohanna 1/1, Ġbranilər 1/8, 

Romalılar 9/5, 1. Ġohanna 5/20). Məsih öz tələbələrinə “Sizcə Mən 

kiməm?”, – deyə soruşduqda, Petros belə cavab verdi: “Sən yaşayan Tan-

rının Oğlu Məsihsən” (Ġncil, Matta 16/16).  

Eyni zamanda incillər Hz. İsaya yalnız Tanrıya verilə biləcək sifətlər 

də verir: hər yerdə olan (Ġncil, Matta 18/22 – 27, Ġohanna 4/16, 6/64), hər 
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şeyə gücü çatan (Ġncil, Matta 8/26 – 27, Luka 4/39 – 44, 7/24), əbədi 

həyata sahib olan (Ġncil, Ġohanna 1/4, 1. Ġohanna 5/11, 12, 20) və s. 

Xristianlıq inancına görə, başlanğıcda insan təbiətüstü bir həyata sahib 

olmaq üçün yaradılmışdır. Buna baxmayaraq, insan Ona arxasını çevir-

mişdir. Yəni Allah insanı tanrılaşdırmaq istəmiş, insan isə Tanrının ona 

verdiyi bu imkanı rədd etmişdir. Belə bir vəziyyətdə Tanrı “sevgi” 

mənasına gəldiyi üçün O, insanı cəzalandırmaq əvəzinə, sevgisini isbat 

etmək istəmiş və belə buyurmuşdur: İnsan yüksəlmək istəmirsə, mən onun 

yanına enərəm, mən onun kimi olaram!  

Katolik doktrinasına görə, “Mən insanı Tanrı etmək istəyirdim, amma 

o, bu istəyimi rədd etdi. Belə vəziyyətdə mən yoxsul, acı çəkən bir insan 

olub, sevgidən başqa bir şey demək olmadığımı ona göstərməliyəm. Bəlkə o 

zaman insan Məni sevər, dünyəvi və əbədi xoşbəxtliyi ancaq Məndə tapa 

biləcəyini başa düşər” (224, s. 62).  

Qısacası, guya insan Tanrı olsun deyə, Tanrı insan oldu.  

Qurani-Kərimdə buyurulur: “Həqiqətən Məryəm oğlu İsa əl-Məsih 

ancaq Allahın peyğəmbəri, Məryəmə çatdırdığı bir sözdür” (Qurani-

Kərim, Nisa surəsi, ayə: 171); “Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir” 

(Qurani-Kərim, Ali-Ġmran surəsi, ayə: 45).  

Digər bir ayədə də belə buyurulur: “Allahın dərgahında İsanın 

vəziyyəti, torpaqdan yaradıb sonra “ol” deməsiylə olmuş olan Adəmin 

vəziyyəti kimidir” (Qurani-Kərim, Ali-Ġmran surəsi, ayə: 59).  

Bu ayədə iki peyğəmbər arasındakı bəzi oxşarlıqlara diqqət çəkilməsi 

təsadüfi deyil. Dini mənbələrə əsaslansaq, həm Hz. Adəmin, həm də Hz. 

İsanın atası olmamışdır.  

Daha çox mübahisələrə səbəb olan digər bir məsələ isə Hz. İsanın evli 

olması ilə bağlı iddialardır. İddiaların əsas mənbəyi ondan qaynaqlanır ki, o 

dövrlərdə yəhudi ənənəsinə görə evlənməmək ayıb sayılırdı. Yəni evlilik o 

dövrün yəhudi icmasında təşviq edilən bir məcburiyyət idi (95, s. 67-68). 

Bəs yaxşı, Hz. İsanın iddia edilən həyat yoldaşı kim idi? Bu qadının soylu 

bir ailəyə mənsub olan Cəliləli (Galilee) Məryəm Maqdalena olduğu 

üzərində daha çox dayanılır. Rəvayətə görə, Hz. İsa Məryəm Maqdalenaya 

kilsəni və onun təlimlərini davam etdirməsinə dair təlimatlar vermişdir. 
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Yəni kilsə Məryəmə əmanət edilmişdi (ətraflı məlumat üçün bax: 95, s. 68; 

117, s. 272-278). İddiaya görə, Maqdalena Hz. İsanın çarmıxa çəkilmə-

sindən sonra müəyyən səbəblər üzündən bətnində peyğəmbərin qanını 

daşıyan uşaqla Fransanın Marsel şəhərinə köçmək məcburiyyətində qalmış-

dır. Bəzi təriqətlərin, icmaların və hətta günümüzdəki nüfuzlu dini, siyasi 

cəmiyyətlərin inancına görə, Maqdalenanın bətnindəki bu uşaq İsanın 

soyundan olan “yəhudilərin həqiqi kralı”dır (95, s. 69). Bu inanc müəyyən 

dini, siyasi məqsədlərə xidmət etmiş və etməkdədir.  

Burada belə bir haşiyə çıxmaq məqsədəuyğundur. Mənbələrə görə, 

Fransada daha əvvəllər İsrailin qeyb olmuş 12-ci qəbiləsi olaraq bilinən 

Bünyamin (və ya Benjamin) sülaləsi məskunlaşmışdı. Bu qəbilə İsrailin 

digər 11 qəbiləsi ilə münaqişə içərisindəydi, eyni zamanda bir-birinə qız 

verib, qız almaları da lənətlənmişdi. Hətta bu qəbilə özünü digər 11 

qəbilədən üstün görməkdə, Tanrı tərəfindən “seçilmiş” olmalarına inanmaq-

daydı. Bu gün Fransada çox sayda böyük ailənin fransız adı daşımasına 

baxmayaraq, yəhudi kökənli olduğu həqiqətdir. Olduqca maraq doğuran 

məsələ budur ki, Fransanın cənubuna köçən qərbli yəhudilərin şərqdəkilərə 

nəzərən daha “saf qan” olduqları da önə sürülən iddialar arasındadır (95, s. 

69). Maqdalenanın da Bünyamin soyundan olduğuna inanılır. Belə bir 

vəziyyətdə “Müqəddəs Qan” və “Müqəddəs Kasə” əfsanələri dəyər 

qazanmış olur. Kasə əslində məcazi mənadadır, yəni qadın simvoludur, 

amma hər hansı bir qadının deyil, sadəcə Maqdalenanın simvoludur. 

“Müqəddəs Qan” və “Müqəddəs Kasə” əfsanələri “saf qan”ı özündə ehtiva 

edir. Kasə ilə bağlı rəvayətlərdə bəhs edilən İsanın qanı ilə dolu olan qədəh, 

inanca görə, Maqdalenanın, yəni Məsihin soylu nəslini daşıyan qadın 

bətninin simvoludur. Yəni “Müqəddəs Qan” Hz. İsanın soyu, onun nəsli, 

“Müqəddəs Kasə” isə Məryəm Maqdalenanın bətni, eyni zamanda Mero-

vinq soyunun davamıdır.  

İnanca görə, Məryəm Maqdalena bətnində daşıdığı “Davudun və eyni 

zamanda İsanın soyu”nu Fransaya gətirmişdir. Bu soy frankların krallıq 

soyu ilə evliliklər yoluyla qarışaraq Merovinq xanədanlığını qurmuşdur. O 

dövrlərdə uzunsaçlı krallar olaraq bilinən Merovinqlər yarı mistik, yarı 

təbiətüstü güclərə sahib olan döyüşçü krallar kimi qəbul edilirdi (95, s. 64). 
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J.R.Çörçün (J.R.Church) “Guardians of the Grail” (Kasənin mühafizə-

çiləri) adlı kitabında, Habsburq xanədanlığının da Merovinqlərin soyundan 

gəldiyi, onların Maqdalenanın “Müqəddəs Kasə” övladları olaraq məşhur-

laşdıqları qeyd edilməkdədir (293, s. 91). 

Məqsədimiz Hz. İsanın evliliyi məsələsini araşdırmaq və ya isbat 

etmək deyil: evlənmişdir ya da evlənməmişdir, bunu araşdırmaq şübhəsiz 

ki, ilahiyyatçı alimlərin üzərinə düşür. Məsələ burasındadır ki, belə iddialar 

qarışıq və müəmmalı görünsə də, ortada müəyyən məqsədlərin var 

olduğunu düşünmək mümkündür. Məqsəd “teoloji dövlət yaratma layihə-

si”dir. Bu qan bağına görə, demokratiya və sosializm davam edə bilməz.  

Məsələni açaq; İddialara görə, Hz. İsa və ailəsi Hz. Davudun qanını 

daşıyır. Bu qanın Merovinq xanədanlığı üzərində davam etdiyi və əsl 

həqiqətlərin “Sangreal” sənədlərində gizli tutulduğu önə sürülür. Fransızca 

bir kəlmə olan “Sangreal” müxtəlif variantlarda izah edilir: Sang Real – Saf 

(Həqiqi) Qan, San Greal – Müqəddəs Kasə (117, s. 278). Qan bağının 

günümüzdə də davam etdiyi iddialar arasındadır. Bu əlaqə üstün irq və ya 

millət nəzəriyyəsini özündə ehtiva edir və demokratiya, sosializm kimi 

qavramların qarşısına sədd kimi çəkilir.  

Məşhur türk tədqiqatçısı Mim Kamal Öke, “Sionizmdən mədəniy-

yətlərin toqquşmasına qədər Fələstin problemi” adlı əsərində yazır ki, 

əslində sosializm musəvilərin əsəridir. Alman millətçilərinə görə, Karl 

Marksın yəhudi olması, Sosial Demokrat liderlərin və kadrların musə-

vilərdən ibarət olması əsaslı dəlillərdəndir. Musəvilər sosializmi sosial 

islahatlar aparmaq ya da çevriliş törətmək məqsədilə mənimsəmişdilər. 

Əslində bu bir taktika idi. Musəvilər dünyaya sahib ola bilmək üçün bir 

yandan marksizmi, digər tərəfdən də kapitalizmi səfərbər etmişdilər (227, s. 

18). Bəzi tədqiqatçılara görə, SSRİ-nin və kommunizmin aqibətini hazırla-

yanlar da sionistlər olmuşdur (95, s. 65).  

Sionist düşüncəsinə görə, kommunizm təkrar canlansa belə əsla 

əvvəlki kimi olmayacaq. Çünki bərabərhüquqlu insanlar ola bilməz. Yalnız 

üstün insanlar vardır, hakimiyyət də onların olmalıdır. Məqsəd “Yeni 

Dünya Nizamı”dır və bu sistem yeni bir dinə ehtiyac hiss etmişdir ki, bu 

dinin ipucları artıq günümüzdə mövcuddur. Bunun da gerçəkləşməsi üçün 
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yeni dini mərkəzin müəyyənləşdirilməsi vacib idi. Planlanan yeni dini 

mərkəz sivilizasiyalararası münaqişələrin tam ortası olan Qüdsdür. İnanca 

görə, guya İsanın soyundan olan rahib-kral mövcuddur, amma onun kim 

olduğu bilinmir. Daha doğrusu, çox “gizli” azlıqlar tərəfindən bilindiyi 

güman edilir. İnanca görə, bir kral vardır, amma taxtı və tacı yoxdur. Bu 

kralın da ortaya çıxması üçün ona həm ruhani, həm də dünyəvi həyatı 

özündə birləşdirən “hakimiyyət mərkəzi” tapılmalıdır. Dini baxımdan bu 

coğrafi mərkəz məhz Fələstindir. Kralın ölkəsi ancaq “müqəddəs 

torpaqlar”da olmalıdır. Sion Birliyinin proqramına görə, iqtidara məhz 

müəyyən səbəblər ucbatından öz kökündən ayrılan və Fransanın cənubunda 

məskunlaşan Merovinq soyu  gətirilməlidir. Həm də elə bir coğrafi ərazidə 

ki, oradan bütün dünyaya hökm edə bilsin (95, s. 70). Mənbələrdə siyasi 

baxımdan bu coğrafi ərazinin məhz Avropa olması fikri daha çox üstünlük 

təşkil edir (95, s. 70-71; 109, s. 412). Tədqiqatçılar bu məsələnin heç də adi 

olmadığını, keçmiş və gələcəkdəki bir çox hadisəyə istiqamət verdiyini 

etiraf edirlər: “... Biz Merovinq soyunun bu qədər önəmli olduğunu nəzərə 

almamışdıq. Bu soyun dünya hakimiyyətini ələ keçirməsindəki və əsrlərdir 

nüfuzlu şəxslərin özündən asılılığını təmin edərək, onlara əmr verməsindəki 

məqsədlərini anlamamışdıq...” (109, s. 269).     

Planlanan dövlət elə bir qurumdur ki, Hz. İsanın qanını müqəddəslik 

səbəbiylə təməl əsaslara dayandırır. Öz növbəsində bu dövlət elə bir soylu 

xanədanlığa həvalə edilir ki, o da özünü əsrlərlə xristian kimi göstərmiş, 

amma əslində yəhudiliyin əsaslarını qoruyan Merovinq soyunun davam-

çılarıdır. Bu soyu iqtidara gətirəcək gizli partiyanın adı da Sion Birliyidir 

(95, s. 71). 

İrəli sürülən iddialar hal-hazırda yaşadığımız dünya və Avropa şərtlə-

rində inanılmaz görünür. Amma dünənə qədər Avropa İttifaqı deyilən bir 

birliyin olmadığı göz önünə alınarsa, təxəyyül edilən bu dövlətin heç də 

uzaq olmadığı ortaya çıxar. Belə bir vəziyyətdə Avropa İttifaqı demokratik 

deyil, teokratik olacaqdır (95, s. 71). Məqsəd teokratik Avropa Birləşmiş 

Dövlətlərini yaratmaqdır. Plana görə, bu dövlət guya Hz. İsanın soyundan 

gələn xanədanlıq tərəfindən idarə olunmalıdır (109, s. 412). Qeyd etmək 

lazımdır ki, planlanan dövlət sadəcə Avropa ilə məhdud qalmır, ümumiy-
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yətlə, bütün dünyanı əhatə edir. ABŞ-ın Xarici Əlaqələr Şurası (CFR – 

Council on Foreign Relations) üzvlərindən Ceyms Uarburqun (James 

Warburg) 17 fevral 1959-cu ildə Xarici Əlaqələr Komitəsindəki çıxışı bu-

nun əyani sübutudur: “Bir dünya dövləti istər-istəməz qurulacaq. Əsas mə-

sələ bu nəticəyə xoşluqlamı, yoxsa zorla varılmasıdır” (95, s. 95). 

Dünya hakimiyyətini hədəfləyən güclər din faktorundan istifadə 

edərək, sivilizasiyalararası toqquşmalara şərait yaratmaqdadırlar. Bu qarşı-

durmalar 11 sentyabr 2001-ci il hadisəsindən sonra daha da alovlanmış və 

kulminasiya nöqtəsinə çatmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün ilahi 

dinlərin kökü birdir. Yəni bu dinlər əsla bir-birinə qarşı çıxa və ya bir-birini 

təhqir edə bilməzlər. Dinlər sevgini, sülhü özündə əks etdirir. Təbii ki, 

məqsədimiz xristianlığın və musəviliyin imicinə kölgə salmaq, eyni zaman-

da bütün xristian və musəvi dünyasını eyni qəlib içərisində göstərmək deyil. 

Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqdan söhbət gedirsə, o dinlərə və mədə-

niyyətlərə mənsub olan insanların etiqadına hörmətlə yanaşılmalıdır. Amma 

təəssüflər olsun ki, hal-hazırda din amilindən siyasi vasitə kimi istifadə 

edilərək digər mədəniyyətlərin ehtişamına zərbə vurulmağa çalışılmaqda, 

Xristian – İslam, Musəvi – İslam düşmənçiliyi formalaşdırılmaqdadır.   

Qeyd edək ki, ABŞ-ın iqtisadi və hərbi mərkəzlərinə edilən hücumlar 

nəticəsində ondan əvvəlki hücumlarda da olduğu kimi, (bu barədə növbəti 

fəsildə bəhs ediləcəkdir – E.Ş.) dünya ictimaiyyətinin şüuraltında islami 

terror anlayışları yaradılmışdır. 11 sentyabr hadisəsindən sonra ABŞ-ın o 

zamankı prezidenti Corc Buş (George W.Bush) terrorun kökünün kəsilməsi 

üçün mübarizə etmək əvəzinə “Crusades”, yəni “xaç yürüĢləri” ifadəsini 

işlətməsi müəyyən mübahisələrə səbəb oldu. 1977-1978-ci illərdə ABŞ-da 

“Ağ Ev”də Milli Təhlükəsizlik Şurası və Təhlükəsizlik Planlama şöbəsinin 

koordinatoru, 1986-1987-ci illərdə Amerikan Siyasi Elmlər Birliyinin sədri, 

Amerikan Milli Təhlükəsizlik Heyətinin Strategiya üzrə direktoru, Harvard 

Universiteti Strateji Araşdırmalar İnstitutunun rəhbəri kimi məsul vəzifə-

lərdə işləmiş Amerikanın ən məşhur strateqlərindən olmuş, sivilizoloq alim 

Samuel Hantinqton “Sivilizasiyaların toqquşması və dünya nizamının 

yenidən qurulması” adlı kitabında yazır ki, Corc Buşun sıx-sıx Tanrıdan 

yardım istəməsi kimi ritorik yalvarmaları ərəblərin nəzərində “dini bir 



 96 

müharibə” olaraq görülür (169, s. 373). Eyni zamanda onun “xaçlı yürüş-

ləri, terrorizmə qarşı müharibə çox vaxt aparacaq... Bu bir müharibədir... 

Tanrıdan bizə ilham gəldi” şəklindəki ifadələri də İslam ölkələri və müsəl-

man ictimaiyyəti arasında hüzursuzluğa yol açdı (258, s. 38). Şübhəsiz ki, 

“xaçlı yürüşləri” ifadələrinə rəvac verən çox sayda səbəblər vardır. Xristi-

anların ruhani liderlərinin cərəyan edən hadisələrə münasibətlərində də bun-

ları görmək mümkündür.   

2006-cı ilin sentyabr ayında xristianların (katoliklərin) ruhani lideri 

Papa XVI Benediktin Almaniyanın Reqensburq Universitetindəki sivili-

zasiyalararası dialoqa deyil, qarşıdurmaya yönəlik çıxışı artıq hər kəsə 

məlumdur. Papa XIV əsrin axırlarında Bizans imperatoru Manuel II Paleo-

loqos ilə bir İslam alimi arasında baş vermiş söhbətə istinad edərək, diplo-

matik yolla İslam haqqındakı düşüncələrini ortaya qoydu. Onun sözlərinə 

görə, xristianlıqdan fərqli olaraq, İslam ağıl və məntiqlə uzlaşmayan bir 

dindir. Məhəmməd peyğəmbər bəşəriyyətə yalnız pis və insanlığa uyğun 

olmayan şeylər gətirmiş, eyni zamanda öz ardıcıllarına dini qılıncla yaymaq 

əmrini vermişdir (232, s. 283).  

Papa XVI Benediktin bu sözləri “sivilizasiyaların toqquşması” şüarını 

təsdiqlədi və bu şüar uzun illərdən bəri davam edən böhranlar zəncirinə yeni 

bir halqa kimi əlavə olundu. Bütün dünya ölkələrində müsəlmanların müx-

təlif şəkildə öz etirazlarını bildirmələri, hətta xristian dünyasının tanınmış 

simalarının da Papadan İslam dini haqqında dediyi sözlərə şərh gətirməsini 

tələb etmələri və gərginliyin günbəgün artması səbəbiylə XVI Benedikt bu 

sözlərin ona aid fikirlər olmadığını, Bizans imperatoru Paleoloqosdan sitat 

gətirdiyini bildirdi.  

Qeyd edək ki, fərdi düşüncələr elmi obyektivliyə əsaslanmır və reallığı 

da heç vaxt özündə əks etdirmir. Manuel II Peleoloqosun fikirləri də təbii 

ki, tamamilə subyektiv olubdur. Digər bir tərəfdən, bu fikirlərlə bağlı ortaya 

müxtəlif suallar da çıxır:  

a) İmperator Manuel II Paleoloqos bu sözləri niyə söyləyib?  

b) İmperatorun söylədikləri həqiqətə uyğundurmu?  

c) Papa XVI Benedikt bu sözləri niyə gündəmə gətirdi və əsas məqsədi 

nə idi? 
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Bu suallara cavab olaraq tanınmış yəhudi politoloqu Uri Avnerinin 25 

sentyabr 2006-cı il tarixli “Quş Şalom” qəzetində nəşr edilən “Papa yanılır, 

xristianlar və yəhudilər İslama minnətdar olmalıdırlar” adlı məqaləsində 

diqqət çəkdiyi müəyyən maraqlı məqamlara nəzər salmağı məqsədəuyğun 

hesab edirik:  

“...Papa ilə imperator II Corc Buş mükəmməl bir uzlaşma 

içərisindədirlər. Papanın çıxışı dünya miqyasında fırtınalar qopardı və 

mədəniyyətlər qarşıdurması mövzusunda Buşun “islamofaşistlərə” qarşı 

başlatdığı müharibə ilə üst-üstə düşdü...    

...Mən ateist bir yəhudi olaraq bu müqayisəyə girməyə niyyətli 

deyiləm. Çünki Papanın məntiqini anlamaqda çətinlik çəkirəm. Amma 

“mədəniyyətlər müharibəsi”nin içində yaşayan bir israilli olaraq bu 

mövzudan çox narahat olduğum üçün öz fikrimi gizləyə bilmirəm. Papa 

İslamın məntiqə zidd olduğunu isbat etmək üçün Məhəmməd peyğəmbərin 

öz ardıcıllarına dini qılıncla yaymaq əmrini verdiyini iddia etdi. Onun 

sözlərinə görə bu durum məntiqdən kənardır, çünki inanc vücuddan deyil, 

ruhdan doğur. Yaxşı, bəs qılınc ruha necə təsir edər? Papa bu iddiasını 

gücləndirmək üçün Bizans imperatorundan iqtibas gətirdi...  

...İrəlicədən onu deyək ki, bu sözləri söyləyən imperator o dövrdə 

Osmanlı türklərinin qorxusu altında idi. Osmanlılar Dunaya qədər gəlib 

çatmışdılar. Elə o sözün söylənməsindən bir neçə il sonra da İstanbul 

türklərin əlinə keçdi və Bizans imperatorluğuna son qoyuldu. O dövrdə 

Manuel Avropanın dəstəyini almaq üçün təbliğat kampaniyasına başladı. 

Kilsəni yenidən birləşdirməyə söz verdi, xristian ölkələrini türklərə qarşı 

ayağa qaldırmaq və növbəti səlib yürüşlərini qızışdırmaq üçün bu cür 

sözlər söylədi. Yəni din siyasətə alət edildi. Belə baxanda, bugünkü 

imperator II Corc Buş da müsəlman dünyasına qarşı kilsəni birləşdirmək 

istəyir. Həm də elə bir zamanda ki, barışcıl, sülh tərəfdarı mövqe tutan 

türklər Avropanın qapısını döyürlər. Hər kəsə məlumdur ki, Papa türklərin 

Avropa Birliyinə üzv olmasına qarşı çıxır. 

Ciddi və məşhur bir ilahiyyatçı olaraq Papa yazılı mətnləri inkar edə 

bilməz. Bu səbəblə də Quranın dinin zorla yayılmasını israrla qadağan 
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etdiyini qəbul etmiş olmalıdır. “Dində məcburiyyət yoxdur” ayəsi o qədər 

aydındır ki, kimsə çıxıb “mən bunu görmədim, bilmədim” deyə bilməz... 

...Müsəlmanlar əsrlər boyunca Yunanıstanı idarə etdilər, yunanlar 

müsəlman oldularmı? Kimsə onları islamlaşdırmağa çalışdımı? Əksinə, 

xristian yunanlar Osmanlı idarəsində ən yüksək dövlət məqamlarına qədər 

ucaldılar. Bolqarlar, serblər, rumınlar, macarlar və digər Avropa xalqları 

Osmanlı hakimiyyəti altında xristian dininə bağlı olaraq yaşadılar. Kimsə 

onları müsəlman olmağa məcbur etmədi və onlar səmimi xristian olaraq 

qaldılar... 

...1099-cu ildə xristianlar Həzrəti İsa adı ilə Qüdsü işğal etdilər, 

müsəlmanları və yəhudiləri fərq qoymadan qılıncdan keçirdilər. Ancaq 

Fələstinin 400 il boyunca müsəlmanlar tərəfindən idarə edildiyi müddətdə 

xristianlar ölkədə çoxluq təşkil edirdilər, heç bir basqı görmürdülər... 

...Katoliklərin İspaniyanı yenidən ələ keçirməsi ilə bir terror havası 

əsməyə başladı. Yəhudilər və müsəlmanlar çox ağır bir seçim qarşısında 

qoyuldular: ya xristian olmaq, ya qətlə yetirilmək, ya da ölkəni tərk edib 

getmək. İnancını dəyişdirməyi qəbul etməyən yüz minlərlə yəhudi haraya 

getdi, bilirsinizmi? Demək olar ki, hamısı müsəlman ölkələrinin qanadı 

altında özlərinə sığınacaq tapdılar... 

...Öz xalqının tarixini doğru-dürüst bilən yəhudilər İslam dininin 50 

nəsil yəhudiləri qoruduğu halda, dinlərini dəyişdirmək üçün onları qılıncla 

qətlə yetirən xristian dünyası qarşısında İslama dərin minnətdarlıq hissi ilə 

yaşayırlar” (7).      

İslam haqqında, onun müqəddəs qurucusu barədə dünya miqyasında 

tanınmış digər görkəmli mütəfəkkirlər də obyektiv fikirlər söyləmişlər. 

İslamı düzgün və qərəzsiz öyrənən, bəşəriyyətin qeyri-müsəlman hissə-

sindən olan dahi mütəfəkkirlərin çoxu ya müsəlman olmuş, ya da İslam və 

onun peyğəmbəri haqqındakı həqiqətləri səmimiyyətlə etiraf etmişlər. Bu 

mütəfəkkirlərdən məşhur ingilis alimi Riçard Belli, dahi rus yazıçısı Lev 

Nikolayeviç Tolstoyu, dahi alman yazıçısı İohann Volfqanq Höteni, məşhur 

fransız yazıçısı, filosof Roje Harodini, görkəmli fransız alimi, okeanoqraf 

Jak İv Kustonu, Münhen Universitetinin hüquq elmləri üzrə doktoru, Alma-

niyanın dövlət aparatının yüksək rütbəli məmuru, eyni zamanda Əlcəzairdə 
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və daha sonra Mərakeşdə fövqəladə və səlahiyyətli səfir olmuş Vilfrid 

Hofmanı, Toronto Universitetinin “Anatomiya və embriologiya” ixtisası 

üzrə professoru Keyt Muru, Banqkok Tibb İnstitutunun “Anatomiya” 

ixtisası üzrə professoru Tasaja Tasajonu, bütün dünyada tanınan amerikan 

bioloqu, professor Alfred Korneri və s. misal göstərmək olar (ətraflı məlu-

mat üçün bax: 54, s. 66-82).     

Yuxarıda sadalananlardan belə bir məqam ortaya çıxır ki, XVI Bene-

dikt Bizans imperatorundan sitat gətirməklə əsl həqiqətdə öz düşüncəsini 

ortaya qoymuşdur. Son dövrlərdə Avropanın bəzi ölkələrində yayımlanan 

və İslam dünyasını ayağa qaldıran karikatur böhranına Qərb mətbuatının sa-

hib çıxması, necə həmrəylik çağırışları səslənildiyi, təhqiri törədənlərin de-

yil, təhqirə məruz qalanların necə yerdən-yerə vurulduğu, o cümlədən Ya-

xın Şərqdə axan qanlar da artıq hər kəs tərəfindən bilinən həqiqətdir. Papa 

XVI Benediktin İslama qarşı yönəldilmiş sözləri ilə Corc Buşun “xaçlı 

səfərləri” çağırışları, eyni zamanda ABŞ-ın Yaxın Şərqdə törətdikləri hadi-

sələr və karikatur böhranı arasında dərin bir bağlılıq vardır. Belə bir vəziy-

yətdə Qərb dünyasının aparıcı dövlətlərində siyasi və dini baxımdan “xaçlı 

yürüşləri” zehniyyətinin yenidən formalaşdığını söyləmək mümkündür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bu zehniyyət təkcə İslama qarşı deyil, eyni zaman-

da bütövlükdə Türk sivilizasiyasına qarşı da yönəldilmişdir ki, bunun da 

əsaslı səbəbləri vardır.  

Samuel Hantinqtonun “Sivilizasiyaların toqquşması və dünya nizamı-

nın yenidən qurulması” adlı kitabı nəşr edildikdən sonra müəllifin “ortaya 

çıxmaqda olan qlobal siyasətin başlıca və ən təhlükəli miqyasının fərqli 

sivilizasiyaların daşıyıcıları arasındakı münaqişələr olacağı” ilə bağlı düşün-

cəsindən sonra insanlar son dərəcə təəccüblənmiş və qorxmuşlar (169, s. 9). 

Hantinqtonun fikirləri olduqca fərqli bir şəkildə qəbul olunmaqda və 

analitiklər tərəfindən həddən artıq tənqid edilməkdədir. “Sivilizasiyaların 

toqquĢması” ifadəsinin insanları qorxutduğu danılmaz bir həqiqətdir. Lakin 

Hantinqtonun bu iddiası fikrimizcə, o qədər də yanlış deyil. Niyə?  

Məlum olduğu kimi, Qərb-Şərq ziddiyyətləri və qarşıdurmalarının 

minilliklərlə davam edən tarixi keçmişi vardır. Lakin bu qarşıdurmalar 

sivilizasiyaların toqquşması şəklində deyil, mənfəətlərin toqquşması şəklin-
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də təzahür edirdi. Xristianlıq və İslam dinləri meydana çıxdıqdan, eyni 

zamanda dünya dinlərinə çevrildikdən sonra bu qarşıdurmalar həmin din-

lərin daşıyıcıları arasında davam etdirildi. Bir məsələni qeyd etmək lazımdır 

ki, mənfəətlər tarixiliyindən asılı olmayaraq həmişə toqquşmuşdur, lakin 

sonrakı dövrlərdə Qərb-Şərq sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər dini, 

yəni Xristian-İslam kontekstində özünü göstərməyə başladı. XX əsrin 

əvvəllərindən sonlarına qədər sivilizasiyaların deyil, geosiyasi maraqların 

toqquşmasının şahidi oluruq. Çünki Birinci Dünya müharibəsinin sonunda 

İslam sivilizasiyasının hakim daşıyıcısı kimi Osmanlı dövlətinin tarix 

səhnəsindən silinməsindən sonra bu dinin yayıldığı ərazilərin əks sivili-

zasiyaların hakim daşıyıcılarının nəzarəti altına keçməsiylə Xristian-İslam 

toqquşması özünü unutdurdu, lakin SSRİ-nin çökməsiylə yenidən alovlandı. 

Xüsusilə də unudulmuş mövzunu məşhur əsəriylə yenidən gündəmə gətirən 

Samuel Hantinqton özünün “sivilizasiyaların toqquşması” şüarı ilə Qərb-

Şərq, Xristian-İslam arasındakı ziddiyyətli proses və münasibətləri yada 

salaraq, problemi dövrün daha aktual məsələsinə çevirdi.  

Düzdür, müəllif öz əsərində sivilizasiyaların təsnifatına dair əsas fak-

tor kimi din amilinə xüsusi üstünlük verir. Lakin sivilizasiyaların əsasında 

dayanan faktorlar arasında milli amil ikinci plana atılmamalı, onun yeri 

xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Bu gün qlobal siyasətdə başlıca yeri sivili-

zasiyalararası münasibətlər tutur. Digər sivilizasiyalar bir tərəfə, Qərb sivi-

lizasiyası ilə Türk və İslam sivilizasiyaları arasında qarşıdurmanın cərəyan 

etdiyi bir reallıqdır. Bunun mahiyyətini dərk etmək üçün məsələyə Qərb-

İslam və Qərb-Türk sivilizasiyaları çərçivəsində baxmaq lazımdır. 

Samuel Hantinqton yazır ki, İslam ilə xristianlıq arasındakı münasi-

bətlər həmişə gərgin olmuşdur. VII əsrdən VIII əsrin ortalarına qədər ərəb-

islam ekspansionizmi Şimali Afrika, Yaxın Şərq, İran və Şimali Hindis-

tanda müsəlman hakimiyyətini yaratdı. Təxminən 200 il boyunca İslam və 

xristianlıq arasındakı sərhəd xətləri taraz vəziyyətdə saxlanıldı. Daha sonra 

XI əsrin sonlarında xristianlar qərbi Aralıq dənizində nəzarəti ələ keçirdilər 

və xaçlı səfərlərini başlatdılar. Bir əsr yarım boyunca xristian hökmdarlar 

uğurlar qazana bilməsələr də, müqəddəs torpaqlarda öz dini hakimiy-

yətlərini qurmağa çalışdılar. Sonra səhnəyə türklər çıxdılar... Osmanlı 
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türkləri Bizansı zəiflətdilər və daha sonra Şimali Afrika ilə birlikdə 

Balkanların geniş ərazilərini fəth etdilər. Onlar 1453-cü ildə İstanbulu ələ 

keçirdilər, 1599-cu ildə isə Vyananı mühasirəyə aldılar (169, s. 308-309).  

Müəllif fransız tarixçisi Bernard Levisdən də sitat gətirərək yazır ki, 

Avropa təxminən 1000 il boyunca İspaniyaya ilk müsəlman axınından 

türklərin Vyananı mühasirəyə almasına qədər sıx-sıx təhlükə altında idi. 

İslam Qərbin həyatda mövcud olmasını qeyri-müəyyən edən və bunu ən 

azından iki dəfə gerçəkləşdirən yeganə mədəniyyətdir (169, s. 309).  

Fransız tədqiqatçısı Andre Miquel “İslam və onun mədəniyyəti” adlı 

kitabında göstərir ki, xaçlı səfərləri dövrü İslamda comərdliyi və zəkanı, 

xristianlıqda isə təcavüzkarlığı, dəvətsiz müsafir izdihamlarını və dəhşətləri 

özündə ehtiva edir. Bütün bunlara baxmayaraq, türklər (Əyyubilər dövrün-

dən bəhs olunur – E.Ş.) səlib yürüşlərini bütün xristian dünyasına şamil 

etməyi qətiyyən düşünməmiş və hətta bütün xristianları eyni qəlib içərisində 

dəyərləndirməkdən qaçınmışlar. Müharibə dövründə belə onlar var-

qüvvələri ilə mübarizə apardıqları düşmənlərinin yaralarını sarıb, onlara şəf-

qət göstərəcək qədər alicənab olmuşlar (221, s. 261). 

Burada olduqca maraqlı bir məqama toxunmaq istərdik. Bu sahəni 

tədqiq edən Qərb sivilizoloqları və analitikləri sivilizasiyaları təsniflən-

dirərkən heç bir halda Türk sivilizasiyasını ayrıca bir sivilizasiya olaraq 

nəzərdən keçirməmişlər. Nə Samuel Hantinqtonun, nə Arnold Toynbinin, 

nə Frensis Fukuyamanın, nə Harald Müllerin, nə də başqalarının əsərlərində 

və ifadələrində Türk sivilizasiyası anlayışına müstəqil bir sivilizasiya növü 

kimi rast gəlinmir. Türk sivilizasiyası İslam sivilizasiyasının bir parçası, ən 

yaxşı halda isə onun subsivilizasiyası olaraq qəbul edilib göstərilməkdədir. 

Təbii ki, İslam sivilizasiyası Türk sivilizasiyası üçün başlıca xüsusiy-

yətlərdən biridir. İslami dəyərləri özündə ehtiva etməsinə baxmayaraq, Türk 

sivilizasiyasına Ərəb və İran sivilizasiyaları kimi müstəqil bir tip kimi 

baxılmalıdır. Ərəstü Həbibbəyli, Rahid Ulusel kimi azərbaycanlı tədqiqat-

çılar Türk sivilizasiyasına tamamilə İslam sivilizasiyası daxilində baxılması 

məsələsinin yanlış olduğunu qeyd edirlər (26, s. 38; 88, s. 15).  

Olduqca doğru bir mövqe! Çünki məsələyə bu aspektdən yanaşılsa, 

türklərin islamaqədərki ən azı minillik inkişaf tarixi nəzərdən qaçırılmış 
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olar. Türklərin İslamı qəbul etdikdən sonrakı dövrlərdə Qərb ilə Türk 

sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər Xristian-İslam kontekstində inkişaf 

etmişdir. Günümüzdə Qərb sivilizasiyası deyildiyi zaman ilk növbədə 

xristian dünyası başa düşülür. Türklər də İslamı qəbul etdikdən sonra bu 

dinin əsas dayağı olmuş və İslamın yayılmasında müstəsna rol oynamışlar. 

Daha dəqiq bir ifadə ilə, İslam məhz türklərin sayəsində öz ehtişamını və 

gücünü qoruyub saxlamışdır. 

Qərb və Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər tarix boyu həmi-

şə gərgin və münaqişəli olmuşdur. Bu gərginlik və antitürk zehniyyət günü-

müzdə də davam edir. Məşhur türk tədqiqatçısı Mətin Aydoğan haqlı olaraq 

göstərir ki, Qərbdə antitürk zehniyyət və düşüncə tərzinin yayğın olduğu 

reallıqdır, bu düşüncə artıq tarixi ənənəyə çevrilmişdir. Türklərin Qərblə 

münasibətləri 1600 illik müharibə və münaqişələrlə dolu bir keçmişə sahib-

dir. Orta Asiyadan gələn şimallı Hun axınçıları Qərbi Roma imperiyasının 

süqutuna səbəb olaraq kölə hegemonluğuna əsaslanan İlk çağı sona çatdır-

dılar və Orta əsrlər dövrünü başlatdılar. Fateh Sultan Mehmet isə Şərqi 

Roma imperiyasının (Bizansın) varlığına son verərək çözülməyə başlayan 

və qul hegemonluğuna əsaslanan Orta əsrlərin çöküşünü sürətləndirdi. 

Türklər Qərbi Roma imperiyasının süqutundan 1699-cu il Karlovitsa müqa-

viləsinə qədər tam 1300 il Qərb üzərində qəti üstünlüyünü qoruyub saxladı. 

Avropalıların xristianlıq uğrunda təşkil etdikləri 8 xaçlı səfərinin əksə-

riyyətinə türklər sinə gərdi və onları ağır məğlubiyyətə uğratdılar (108, s. 

181-182).            

Xaçlı səfərlərinin hansı sivilizasiyaların daşıyıcılarına qarşı yönəlməsi 

ilə bağlı ortaya belə bir sual çıxır: bu səfərlərin qarşısında Türk, yoxsa Ərəb 

sivilizasiyasının təmsilçiləri dayanmışdılar?   

Türk tədqiqatçıları Əli Çimen və Göknur Göğebakanın bu məsələ ilə 

bağlı fikirləri çox qətidir: “Xaçlı səfərlərini təşkil edənlər uzaq diyarlardan 

gələn qərblilər idi, lakin bu səfərlərə qarşı əvvəlcədən mübarizə aparanlar 

isə türklər olmuşlar. Xaçlıların 200 ilə yaxın davam edən hakimiyyətlərinə 

son verənlər də türklər idilər. Bu mübarizə Şərq ilə Qərb arasındakı körpü 

vəziyyətindəki Anadolu üzərindən gerçəkləşmiş, bölgədəki iqtidar boşlu-



 103 

ğunu doldurmaq yarışı türklər ilə xristian German-Latın toqquşmasına sə-

bəb olmuşdu” (136, s. 111).  

200 ilə yaxın davam edən 8 böyük “Xaçlı səfərləri”nə müxtəlif 

dövrlərdə Fransa kralı VII Lüdovik, Alman kralı III Konrad, Alman 

imperatoru I Fridrix Barbarossa, Fransa kralı II Filip Avqust, İngiltərə 

kralı “aslanürəkli” I Riçard və Fransa kralı “müqəddəs” IX Lüdovik də 

qoşulmuşdular (39, s. 16).  

Tarixi proseslərin təhlilinə əsaslanaraq qeyd etmək mümkündür ki, 

xaçlı müharibələri ümumilikdə Qərbin qeyri-xristianlara qarşı yürüşləri 

olsa da, konkret olaraq məhz xristian Latın-Germanların müsəlman 

türklərlə toqquşmasıdır. Bu, daha çox üzərində durduğumuz bir iddiadır. 

Çünki bütün xaçlı səfərlərində xristian Qərbin qarşısına çıxanlar hər 

zaman türklər olmuşlar.  

Hindistanın ilk Baş naziri Cəvahirləl Nehru da “Ümumdünya tari-

xinə nəzər” adlı kitabında xaçlıların müharibəsinin türklərə qarşı olduğu 

barədə dəyərli məlumatlar vermişdir (73, s. 267-272).  

Xaçlı səfərlərinin Qərb ilə Türk sivilizasiyalarının daşıyıcılarının 

toqquşması ilə bağlı reallıqları əsaslandırmaq üçün bəzi məsələlərə nəzər 

salaq. Ərəstü Həbibbəyli “Sivilizasiyaların kəsişməsində türk dünyası” 

adlı əsərində çox haqlı suallar ortaya qoyur və cavablandırır: “Ərəblərin 

İspaniyanı ilhaqı və İspaniyadan Avropaya doğru hücumları zamanı 

nəyə görə Xaçlı Birliyi ideyası yox idi? Çünki səlib yürüşlərinin başlan-

dığı dövrlərdə Ərəblər öz inkişaflarında aktiv dövrü arxada qoymuş, 

passiv mərhələni yaşayırdılar. Real baxdıqda xaçlıların başlıca məqsədi 

müqəddəs şəhər olan Qüdsü xilas etmək deyildimi? Bu şəhər coğrafi 

baxımdan Ərəb torpaqlarında yerləşmirmi? Bəs o zaman VII əsrdən 

aktiv passionarlıq dövrünü yaşayan Ərəblərin zamanında xaçlıların 

iddia etdikləri bu müqəddəs torpağı azad etməyə nəyə görə ehtiyac hiss 

edilmirdi? Səlib yürüşlərinin niyə Qərb-Şərq sivilizasiyalarının (Şərq 

dedikdə həmin dövr bu ərazidə mövcud olan Türk, Ərəb, İran sivilizasiya 

daşıyıcılarının birliyi nəzərdə tutulur) toqquşması deyil, məhz Qərb-Türk 

sivilizasiyalararası qarşıdurma olduğuna aydınlıq gətirmək üçün bu 
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hadisələrin baş verdiyi dövrdə regionun tarixi mənzərəsinə baxmaq 

lazımdır” (26, s. 125-126).  

Beləliklə, qəti olaraq demək mümkündür ki, xaçlı səfərləri Qərb 

sivilizasiyasının Türk sivilizasiyasına qarşı mübarizəsi, daha dəqiq bir 

ifadə ilə, müharibəsi olmuşdur. Türk sivilizasiya daşıyıcılarından tarixdə 

ən uzunömürlü dövlət olan Osmanlı (1299-1922) dövründə də Türk-Qərb 

münasibətləri İslam-Xristian qarşıdurması kontekstində davam etmişdir. 

Artıq XIV əsrdən Osmanlıların Avropa dövlətləri ilə müharibəsində Qərb 

təmsilçiləri “xaçlı birliyi”ni yaratmışdılar. Türklərin Anadoludan Avro-

paya hücumunun qarşısında uzun müddət Konstantinopol (İstanbul) 

dayanmışdır. Sultan Bəyazidin dövründə 1396-cı ildə bütün cəhdlərə 

baxmayaraq, İstanbul fəth oluna bilməmişdi. Lakin 1453-cü ildə Fateh 

Sultan Mehmet tərəfindən İstanbul fəth edilmiş və bununla da Türk sivi-

lizasiya tarixində ən böyük hadisələrdən biri baş vermişdir. Zaman-

zaman fəthlər genişlənmiş, xüsusilə Sultan Süleymanın dövründə Maca-

rıstanadək ərazilər işğal olunmuş, hətta Vyana mühasirəyə alınmışdı, 

lakin sonralar Osmanlı ordusu əksər işğal etdiyi ərazilərdən çıxarılmış, 

amma İstanbul əldən verilməmişdir (26, s. 132-133). Vyana mühasirəsi-

nin Qərb-Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlərdə tarixi rolu ilə 

bağlı Prof. Dr. Əhməd Davudoğlu qeyd edir ki, Vyana mühasirəsi Avro-

pa üçün bir dönüş nöqtəsi olmuşdur və Osmanlı qarşısında yaradılan koa-

lisiya ilk avropalılıq şüuru və fikrinin yaranmasında mühüm rol oyna-

mışdır (138, s. 66).  

Məhz bu baxımdan qeyd etmək lazımdır ki, Qərb sivilizasiyası türk-

lərin bu zəfər yürüşünü heç zaman unutmamış və onların gözündə müsəl-

man türk dövləti o zamanlardan bəri ən böyük rəqib və hətta düşmən ol-

muşdur. Hal-hazırda İslamla birlikdə, Türk sivilizasiyasına qarşı xaçlı zeh-

niyyətinin formalaşması göründüyü kimi, heç də təsadüfi deyildir. Hələ 

Orta əsrlər dövründə avropalı hökmdarların, ümumiyyətlə, bütün Avropanın 

nəzərində “Tanrının qırmancı” (Scorge of God) kimi qəbul edilən türklər 

Qərbin şüuraltında insan kimi deyil, vəhşi varlıqlar, hər cür qəddarlığı və 

amansızlığı törədə biləcək məxluqlar olaraq tanınırdılar (209, s. 103-104).  
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XIX əsrin sonlarında Böyük Britaniyanın Baş naziri Qladstonun 

türklər haqqında dediyi sözlərə nəzər salaq: “...Türk milləti nə idi və hal-

hazırda nədir? Bu, sadəcə İslam problemi deyil, İslamın bir millətə xas 

xarakteri ilə birləşməsi, bütünləşməsidir. Türklər Avropaya ayaq basdığı o 

ilk qara gündən indiyə qədər bəşəriyyətin ən böyük insanlıqdan uzaq 

növünü təşkil ediblər. Haraya getdilərsə, arxalarında geniş qanlı yol 

qoydular və onların hökmranlığının qurulduğu yerlərdə mədəniyyət yox 

oldu. Bəşəriyyətin insanlıqdan uzaq yeganə məxluqu məhz türklərdir...” 

(108, s. 185; 207, s. 79). 

1919-cu ildə də Böyük Britaniyanın Baş naziri Lloyd Corc isə belə 

deyirdi: “...barbar və talançı bir millət olan türklər bəşəriyyətin yoluxduğu 

xərçəng xəstəliyidir. Onlar idarə etdikləri torpaqların ətinə keçmiş bir 

yaradır...” (108, s. 185). 

Yaddaşlarda kök salmış bu cür mifik düşüncələrin və zehniyyətin, 

keçmişdəki hadisələrin nəticəsidir ki, Qərbdə türklərə qarşı həm qorxu, həm 

də nifrət psixologiyası bu gün də hakimdir. Belə bir zehniyyəti Avropa 

İttifaqına da şamil etmək olar və deyilənləri bir daha əsaslandırmaq üçün 

Avropa İttifaqının yeritdiyi siyasətə və bu qurum haqqında söylənən 

fikirlərə nəzər salmaq kifayətdir. Bu bir həqiqətdir ki, iqtisadi, siyasi və 

sosial birlik modelinə çevrilən Avropa İttifaqı dünyanın əsas güc və siyasət 

mərkəzlərindən biridir. Hələ 27 may 1999 tarixində Parisdə keçirilən 

“Avropa Solu” zirvəsində toplantının “memarı” və Fransanın sabiq Mədə-

niyyət naziri Cek Lanq (Jack Lang) deyirdi ki, Avropa İttifaqı sadəcə 

iqtisadi maraqlar və nizamlamalardan ibarət deyil. Demokratiyaya və 

bəşəriyyətə verdiyimiz dəyərləri yalnız sərhədlərimizin daxilində deyil, 

hüdudlarımızdan kənarda da müdafiə edəcəyik.... Bizim bu mübarizəmizin 

qarşısını heç kəs ala bilməz... (108, s. 118). 

Bu ifadələr hər nə qədər xoş səslənsə də, Avropa İttifaqının günü-

müzdə izlədiyi xətt real görünmür. Bu ittifaq iqtisadi, siyasi və sosial birlik 

modeli ilə yanaşı, eyni zamanda “xristian birliyi” olaraq dini təməllərə də 

söykənir. Alman Xristian Demokrat Birliyinin (CDU) sədri G.Şebl 

(G.Scheuble) “bu xristian birliyində heç bir müsəlman ölkənin yer almaya-

cağı”nı xüsusilə vurğulayırdı (108, s. 349). 
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Katolik kilsəsinə bağlı italyan yepiskoplarının mətbuat orqanı olan “L‟ 

Avvanire” qəzetinin 3 yanvar 2000-ci il tarixli sayında müsəlman Türki-

yənin Avropa İttifaqına üzvlüyü barəsində aşağıdakı qeydlər yer alır: 

“Müsəlman Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olması bizim kimliyimizə 

kölgə sala bilər. Bu üzvlük birlikdə inkişaf edən xristian ənənələri əsasında 

formalaşan Avropa mədəniyyətlərinin təməlindəki ittifaqları sarsıdar. Unu-

dulmamalıdır ki, “avropalı fikri” birbaşa “düşmən türklərə” və bütövlükdə 

Türk-İslam sivilizasiyasına qarşı formalaşıb” (129). 

Məşhur alman alimi Fritz Numark (Fritz Neumark) bütün Avropanın 

və avropalıların türklərə və İslama qarşı münasibətini bu şəklidə açıqlayırdı: 

“Səmimiyyətlə etiraf etməliyik ki, avropalılar türkləri sevməz, hətta sevməsi 

mümkün deyil. Türk və İslam düşmənçiliyi yüz illərdir ki, xristianların və 

kilsənin damarlarına və hüceyrələrinə hopmuşdur. Avropalılar türkləri 

müsəlman olduqları üçün sevməzlər. Türkiyədəki dünyəvilik bir tərəfə 

dursun, hətta Türkiyə xristian bir ölkə olsa belə, onlara yenə düşmən 

gözüylə baxarlar” (108, s. 182).  

Bu düşmənçiliyin və nifrətin səbəblərini isə Numark aşağıdakı kimi 

izah edərək türklərə belə səslənir:  

1. Müsəlman və türk olduğunuz üçün sevilmirsiniz; 

2. Avropanın bazarı idiniz. Amma hal-hazırda Avropa sizin baza-

rınızdır;   

3. Ən az 400 il Avropada kürəyimizdə və boynumuzda at çapdınız;  

4. Səlcuqlar Anadolunu, Osmanlılar isə Mərkəzi Avropa və Balkan-

ları xaçlı ordusuna məzar etdilər;  

5. Sizi silah ilə məğlub edə bilməyənlər sizləri özlərinə oxşadaraq 

üzərinizdə hegemonluğu təmin etdilər;  

6. Səlcuqlar və xüsusilə də Osmanlılar İslamiyyət naminə hər şey-

lərini fəda etməsəydilər, İslam bu gün bəlkə də sadəcə Hicazda varlığını 

davam etdirərdi. Qaldı ki, vəhabiliyi yaradanlar da ingilislərdir. Qərb 

İslamiyyətin azğın inanclara yol açması üçün həmişə və hər yerdə əlin-

dən gələni əsirgəməmişdir. Lakin Osmanlı Əsr-i Səadəti davam etdirdi;   

7. Kilsə sizə kin qusmaqdadır, səbəblərini yuxarıda izah etdim;  
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8. Sizlər öz həqiqi kimliyinizə döndüyünüz vaxt Avropanın rifahı və 

mədəniyyəti süqut edər;  

9. Yenə sizlər Avropanın tarixi düşmənisiniz və daim düşmən olaraq 

qalacaqsınız (347).  

Bu baxımdan məsələyə milli və dini olmaqla iki aspektdən yanaşmaq 

lazım gəlir. “Avropalı fikrinin düşmən türklərə qarşı formalaşması” 

məntiqindən yola çıxsaq görərik ki, Qərbdə həqiqətən də sırf milli baxım-

dan antitürk düşüncə və nifrət psixologiyası hakimdir. Bu da keçmişdən 

miras qalan hadisələrlə əlaqədardır. Digər bir tərəfdən, dini baxımdan “yüz 

illərdir ki, İslam düşmənçiliyi xristianların və kilsənin damarlarına və 

hüceyrələrinə hopmuşdur” kimi fikirlərin səslənməsi də təsadüfi deyil. Bu 

vəziyyət bilavasitə sivilizasiyaların toqquşmasına rəvac verən əsas amildir. 

Halbuki Hz. İsa xristianlara hər kəsi, hətta düşmənlərini belə sevməyi əmr 

etmişdir. İsa peyğəmbərin yüksək əxlaqi fikirlərinə əsaslanan amerikan 

tədqiqatçısı Maykl Hart Matta İncilindən sitat gətirərək (5: 43-44) yazır: 

“Hz. İsa bizə bunları əmr etmişdir ki, düşmənlərinizi sevin, sizdən nifrət 

edənlərə yaxşılıq edin. Pisliyə pisliklə cavab verməyin. Sağ yanağınıza bir 

sillə atana digər yanağınızı da çevirin. Təəssüflər olsun ki, bu sözlər bizim 

tərəfimizdən yayğın şəkildə qəbul edilmir. Xristianların əksəriyyəti “düşmə-

ninizi sevin” əmrini yaşadığımız real dünyada əsas tutulacaq məntiqli bir 

yol olaraq deyil, bəlkə də qüsursuz bir dünyada gerçəkləşə biləcək ideya 

olaraq dəyərləndirir. Biz ümumiyyətlə, bu əmrə riayət etmir və digərlərinin 

tətbiq etməsini də gözləmirik” (162, s. 17-18).    

“Düşməninizi sevin” məntiqindən məsələyə yanaşsaq, həqiqət budur 

ki, İslam əhli-kitab ənənəsinə sadiq qalaraq xristianlığa heç vaxt düşmən 

münasibət göstərməmiş, nəinki xristianlığa, digər dinlərə də həmişə hörmət-

lə yanaşmış, fərqli dinlərə mənsub olan insanların öz məbədlərində ibadət 

etmələrinə heç bir qadağa qoymamış, hətta kilsələrin və sinaqoqların inşa və 

təmir edilmələrinə şərait yaratmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Türk-İslam 

sivilizasiyasının daşıyıcısı olan Azərbaycanda da dini tolerantlıq yüksək 

səviyyədədir. Lakin təəssüflər olsun ki, əsasən Qərb dünyasında və hətta 

Ermənistanda tolerantlıq məsələsi sual olaraq qalmaqdadır. Bu gün Ermə-
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nistanda nəinki tolerantlıq yoxdur, əksinə azərbaycanlılara məxsus Türk-

İslam abidələri və məzarlıqları dağıdılmışdır.     

Ümumiyyətlə, gətirilən bu kimi faktlar adi bir qəzet xəbəri və ya 

analizlər deyil, Qərb dövlətlərinin siyasətinin başlıca meyarlarıdır. Günü-

müzdə İslama və Türk sivilizasiyasına qarşı aparılan siyasət Yeni Dünya 

Nizamının və sivilizasiyaların toqquşmasının əsas nəticələridir. Dünyanın 

aparıcı dövlətlərinin, xüsusilə Qərbin müzakirə obyektinə çevrilən erməni 

məsələsi, soyqırımı iddiaları, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində müxtəlif beynəlxalq qurumların, o cümlədən ATƏT-in 

Minsk Qrupunun qətiyyətsizliyi, bu münaqişədə Qərb dövlətlərinin ikili 

standartlardan çıxış etmələri və digər məsələlər məhz bu aspektdə dəyərlən-

dirilməlidir.  

Samuel Hantinqton qeyd edir ki, fərqli sivilizasiyaların daşıyıcıları 

arasındakı münasibətlər, əgər belə demək mümkündürsə, heç vaxt yaxın ol-

mayacaq və ümumiyyətlə, soyuq və düşmən olaraq qalacaqdır (169, s. 305).  

Müəllif eyni zamanda sivilizasiyalararası münaqişəni 1) lokal və ya 

mikro səviyyə, 2) qlobal və ya makro səviyyə olmaqla iki fərqli formada 

izah edərək yazır ki, lokal və ya mikro səviyyədə olan münaqişələr fərqli 

sivilizasiyalara mənsub olan qonşu dövlətlər və həmçinin bir dövlətin içində 

fərqli sivilizasiyaların daşıyıcıları arasında baş verir ki, belə münaqişələr 

xüsusilə müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar arasında yayğındır. Qlobal və 

ya makro səviyyədə olan münaqişələr isə fərqli sivilizasiyaların böyük 

dövlətləri arasında baş verir (169, s. 306).   

Fərqli sivilizasiyaların böyük dövlətləri arasında baş verən, yəni qlobal 

və ya makro səviyyəli münaqişələrin öz növbəsində fərqli sivilizasiyaların 

daşıyıcıları olan qonşu dövlətlər arasında yaranan, yəni lokal və ya mikro 

səviyyəli münaqişələr üzərində təsiri isə inkaredilməzdir. Bu münaqişə-

lərdəki düyünlər beynəlxalq siyasətin klassik problemlərindəndir. Şübhəsiz 

ki, bu məsələlər tarix boyunca dövlətlər və millətlər arasında cərəyan etmiş 

münaqişələrin qaynağıdır. Fərqli sivilizasiyalara mənsub qonşu dövlətlər 

arasında baş verən münaqişələr eyni zamanda sivilizasiyalar arasındakı 

qlobal güc balansında yaranan dəyişikliklər səbəbi ilə də ortaya çıxa bilər. 

Geosiyasi rəqabətlərin nəticəsi kimi ərsəyə gətirilən “erməni məsələsi” də 
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sivilizasiyaların toqquşmasının, daha doğrusu Qərb-Türk sivilizasiyaları 

arasındakı toqquşmanın potensial qaynaqlarından biridir və zamanla 

Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə öz ciddi təsirini göstərmişdir.  

Samuel Hantinqton digər bir yerdə də göstərir ki, İslam İslam olaraq, 

Qərb də Qərb (xristian – E.Ş.) olaraq qaldığı müddət içərisində iki böyük 

sivilizasiya arasındakı qarşıdurma ötən 14 əsrdə olduğu kimi, gələcəkdə də 

davam edəcəkdir (169, s. 312-313).  

Müəllifin dediklərindən yola çıxsaq, belə bir məqamla qarşılaşarıq: hər 

iki böyük sivilizasiya arasında ziddiyyət davam edərsə, fərqli siviliza-

siyaların daşıyıcıları olan Ermənistan ilə Azərbaycan arasında da münaqişə 

davam edəcəkdir. Əgər Ermənistan və Azərbaycan kimi, yer üzündə 

mövcud olan digər dövlətlər, daha doğrusu fərqli sivilizasiyaların və 

dinlərin mənsubları olan xalqlar arasında münaqişələr davam edərsə, belə 

bir vəziyyətdə hansı nizamlayıcı dialoqdan söhbət gedə bilər?  

Samuel Hantinqtonun sivilizasiyaların təsnifatına dair mülahizələrin-

dən aydın olur ki, o, ümumiyyətlə, əsas faktor kimi din amilinə üstünlük 

verir. Doğrudur, dinləri sivilizasiyaların məhsulu kimi qəbul etmək olar və 

sivilizasiyalararası münasibətlərdə başlıca rol oynadığı danılmaz həqiqətdir. 

Lakin sivilizasiyaların əsasında dayanan faktorlar arasında milli amil ikinci 

plana atılmamalı, onun yeri xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Qərb və Türk 

sivilizasiyaları arasındakı münasibətlərdə məhz milli və dini amillər əsas rol 

oynayır. Bu prizmadan məsələyə yanaşılsa, aydın görünər ki, Qərb dövlət-

lərinin qlobal miqyasda istər erməni məsələsində, istərsə də Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduqları mövqe və ikili 

standartlar siyasəti məhz antitürk düşüncə tərzindən, Qərb ilə Türk sivili-

zasiyaları arasındakı toqquşmadan qaynaqlanır. Ermənilər də öz növbəsində 

Qərbin türk düşmənçiliyindən və antitürk fəaliyyətlərindən yararlanmağa 

çalışaraq öz iddialarını dini, siyasi müstəviyə çıxarırlar. Onlar “yer üzünün 

ilk xristian etnosu” kimi gülünc iddialarla dünya ictimaiyyətinin beynini 

qarışdıraraq, Azərbaycanın tarixi ərazilərindəki dini abidələri erməni abi-

dələri şəklində tanıtdırmaqda və tarixi həqiqətləri saxtalaşdırmaqdadırlar. 

Bu cür iddialar ermənilərin Azərbaycan torpaqları üzərindəki ekspansionist 

əməllərinə vasitə xarakteri daşıyır. Şübhəsiz ki, ortada dini təəssübkeşlik də 
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olduğuna görə, Azərbaycan üzərindəki beynəlxalq təzyiqlər də artmaqdadır. 

ABŞ Prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq köməçisi, 

məşhur politoloq Zbiqnev Bjezinski “Böyük şahmat lövhəsi” adlı kitabında 

yazır ki, Ermənistanın xristian, Azərbaycanın da müsəlman olması nəzərə 

alınarsa, müharibənin dini münaqişə mahiyyətində olduğu görülə bilər (118, 

s. 117).  

Qənaətimizcə, Ermənistanın Qərb dünyasında dəstəklənməsinin başlı-

ca səbəblərini antitürk düşüncə tərzində, Qərb sivilizasiyası ilə Türk sivili-

zasiyası arasındakı toqquşmada, Türk sivilizasiyasına qarşı xaçlı zehniy-

yətinin formalaşmasında, eyni zamanda Qərb-xristian dünyasının şüural-

tında yatan “günahlardan arınma və ya təmizlənmə psixologiyası”nda axtar-

maq lazımdır.  

“Günahlardan arınma psixologiyası”na açıqlıq gətirməyi xüsusilə 

vacib hesab edirik. Bu psixologiyanın pərdə arxasında gizlənən məqamlar 

nələrdir? Məlum olduğu kimi, xristian Avropa ölkələri yəhudiləri Hz. 

İsanın, dolayısı ilə Tanrının qatilləri (Godkillers) olaraq görmüş və bu 

səbəbdən ilk günah inancında olduğu kimi, bütün yəhudi nəslini məsul 

tutmuşlar (138, s. 381). Beləliklə, Tanrının öldürülməsi günahından təmiz-

lənməsi mümkün olmayan “qanı kirli ikinci dərəcəli insanlar sinfi” kimi 

tanınan yəhudilər ən aşağı millət olaraq qəbul edilmişlər. Qeyd edək ki, 

eramızdan əvvəlki dövrlərdə də Assuriya, Babil və Roma tərəfindən 

sürgünə məruz qalan yəhudilər 1290-cı ildə İngiltərədən, 1394-cü ildə 

Fransadan, 1492-ci ildə də İspaniyadan deportasiya olunmuşdular. Yəhudi-

lərin adı çəkilən ölkələrdən sürgün edilmələri xristianlar tərəfindən bu 

millətin dini səbəblərdən qovulması şəklində xarakterizə olunmuş və 

xristian dünyasının ən qaranlıq dövrlərindən biri kimi qəbul edilmişdir. 

Nəticədə antisemitizm ideologiyası formalaşmışdır. XX əsrin əvvəllərində 

də nasistlərin idarəsi altında alman yəhudilərinin vətəndaşlıqları əllərindən 

alınmış və müxtəlif vəzifələrə gəlmələri qadağan edilmişdi. İkinci Dünya 

müharibəsinin başlanması ilə yəhudilərin kütləvi surətdə öldürülmələrinə 

hökm verilmiş, bu hökm dövlət siyasəti olaraq mənimsənmiş və həyata 

keçirilmişdi (187, s. 236; 217, s. 13-31; 256, s. 13-40). Beləliklə, musəvi 

yəhudilərin Nasist Almaniyası tərəfindən soyqırımı gerçəkləşdirilmişdir. 
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Yəhudi soyqırımında məsuliyyət bilavasitə Almaniyanın üzərinə düşsə də, 

xristian olmaları səbəbi ilə ümumilikdə Qərb-xristian dünyası günahkarlıq 

duyğusuna qapılmışdır.  

Türk tədqiqatçısı Əfqan Canşen yazır ki, yad düşüncələrə və həyat 

tərzlərinə qarşı bir növ fundamentalizm olaraq xarakterizə olunan “nasist 

alman ideologiyası” xristian-yəhudi qarşıdurması əsasında formalaşaraq 

ortaya çıxmışdı. Avropanın digər ölkələrində olduğu kimi, Almaniyada da 

yəhudi əleyhdarlığının “Ausschluss”, “Radau” növləri ilə birlikdə, dini 

antisemitizm – “antijudaizm” də mövcud idi (127, s. 83).  

Yəhudilərə qarşı nifrətin müəyyən mənada digər səbəblərlə birlikdə 

dini antisemitizm – “antijudaizm”, yəni xristian-yəhudi düşmənçiliyi 

üzərində qurulduğunu etiraf edən Adolf Hitler “Mənim mübarizəm” (al-

manca adı “Mein Kampf” olan bu kitab Türkiyədə “Kavgam” adıyla nəşr 

edilmişdir) adlı kitabında yazırdı: “...İsa yəhudi milləti haqqında bəslədiyi 

düşüncələrini heç bir zaman gizlətməmişdir. Hətta lazım gəldiyi vaxt 

bəşəriyyətin düşməni olan bu yəhudiləri Allahın ibadətgahından qamçı ilə 

qovmuşdur... Yəhudilər bu gün olduğu kimi, keçmişdə də dindən vasitə kimi 

istifadə etmişlər. Məhz bu səbəbdəndir ki, İsa çarmıxa çəkilmişdir. Hər 

yəhudinin ruhu öz məzhəblərinin qurucusuna nə qədər yaddırsa, xristian-

lığa da o qədər yaddır...” (167, s. 314-315).  

Kitabda eyni zamanda yəhudilərə qarşı bütün xristianlar səfərbərliyə 

çağırılmaqdadır: “Yəhudilər həmişə katoliklərlə protestantlar arasına nifaq 

salmışlar. Katoliklərlə protestantlar bir-biriləriylə mübarizə apararkən 

üstün irqlərin və bütün xristianların yeganə və təhlükəli düşməni olan 

yəhudilər oturduqları yerlərdən böyük zövqlə gülürlər. Bu məzhəblərin və 

onların mənsublarının söykəndikləri əsaslar beynəlxalq arenada yəhudi-

lərin meydana gətirdikləri zəhərlə məhv edilir... Hər kəs öz məzhəbinə 

mənsub olanın digər məzhəblərlə mübarizə aparmasının qarşısını almalı və 

bütün məzhəblər birləşərək xristianlar arasına nifaq toxumları səpməyi 

planlayan saxtakarlarla mücadilə etməlidirlər. Məzhəblərin hər hansı biri-

nin mənfi cəhətlərini tənqid etmək aramızdakı dini ayrılığı gücləndirməkdən 

başqa bir işə yaramaz...” (167, s. 588-589). 
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Bu baxımdan Hitlerin sonrakı illərdə xristianların düşməni olaraq 

gördüyü yəhudilərdən onları soyqırımına məruz qoyaraq qisas alması dini 

antisemitizm çərçivəsində də dəyərləndirilə bilər. 

“Müqəddəs dəhşət: dini cinayətlər tarixi” kitabının müəllifi Ceyms 

A.Haut təkzibedilməz materiallar əsasında yazır ki, insanlıq tarixinin ən 

bağışlanılmaz ləkələrindən olan nasistlər tərəfindən yəhudilərə qarşı tətbiq 

edilən soyqırımı cinayəti eyni zamanda dini zəmində də gerçəkləşdiril-

mişdir. Bu cinayət əsrlərdir xristianlığın musəvilik haqqındakı təlimlərinin 

acı meyvəsi idi. Əgər Tanrının adından musəvilərə qarşı nifrət aşılanmamış 

olsaydı, bu cinayətlər baş verməzdi. Nasistlər eyni ilə xristian ənənələrinə 

görə hərəkət etdilər. Hitlerin törətdiyi soyqırımı musəvilərə qarşı uzun illər-

dən bəri qidalanan nifrətin ən yüksək həddi idi (163, s. 105-106).  

Müəllif digər bir yerdə də qeyd edir ki, nasistlərin törətdikləri 

cinayətlər yeni bir canilik deyildi. Onlar sadəcə olaraq 2 min illik tarixi olan 

musəvi əleyhdarlığına əsaslanan xristian ənənələrini davam etdirdilər. 

Faşistlərin ölüm düşərgələrinin kökləri xristianlığın tarixi strukturunda 

axtarılmalıdır. Musəvilərin şeytani rolları ilə əlaqəli əfsanələr əsrlər boyun-

ca xristianlığı onlara qarşı hücuma sövq etmişdir (163, s. 108).  

Müəllif eyni zamanda vaxtilə rahib olan ilahiyyatçı alim Peter de 

Rosanın 1988-ci ildə nəşr olunan “Məsihin kəndli keşişləri” adlı kitabından 

sitat gətirərək yazır ki, Müqəddəs Papanın qəbul etdiyi qərarlarla qətliamlar, 

qaz otaqları və nasistlərin ölüm düşərgələrindəki insan sobaları arasındakı 

faciəvi əlaqələr inkar edilə bilməz (163, s. 108).  

Xristian rahibləri və ümumilikdə kilsə tərəfindən insanların beyinlə-

rinin musəvi düşmənçiliyi ilə doldurulduğunu da qeyd edən Ceyms A.Haut 

onu da göstərir ki, din xadimləri sizə kimi öldürəcəyinizi söyləməz, sadəcə 

kimdən nifrət edəcəyinizi deyərlər. Kilsə daim gənclərə onların ən həssas 

dövrlərində musəvilərin İsanı öldürdüyünü və bu səbəblə Tanrının yəhudi-

ləri əbədiyyətə qədər lənətlədiyini öyrətmişdir. 2 min il boyunca musəvilərə 

qarşı törədilən bütün cinayətlərdə kilsənin barmağı vardır. Harada xristian 

kilsəsi varsa, orada musəvi düşmənçiliyi vardır. Nasistlər də hakimiyyətə 

gəldiklərində öz cinayətlərini məhz bu reallıq üzərində qurdular (163, s. 

109-110).  
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Fikirlərimizi bir daha əsaslandırmaq üçün valideynləri İkinci Dünya 

müharibəsi dövründə nasistlər tərəfindən öldürülən yəhudi mənşəli ame-

rikalı tarixçi Daqobert Ranesin sözlərinə müraciət etməyi məqsədəuyğun 

sayırıq. O, yəhudi soyqırımı barəsində xristian kilsəsini ittiham edərək de-

yirdi: “Hitlerin musəvilərə qarşı törətdiyi vəhşi cinayətlər onsuz da daha 

əvvəllər xristian kilsəsi tərəfindən yəhudilərə tətbiq edilirdi. Bu ilk zərbə 

deyildi... Musəvi kitablarının və yəhudilərin yandırılması... Hitler bunların 

hamısını kilsədən öyrəndi. Keçmiş dövrlərdə kilsə yəhudi uşaqlarını və 

qadınları diri-diri yandırarkən, Hitler onlara daha sürətli ölüm bağışladı. 

Əvvəlcə qaz otaqlarında öldürdü, sonra da yandırdı” (163, s. 109).   

Ölüm düşərgələrində yəhudilərin vəhşicəsinə qətlə yetirilmələrindən 

15 il sonra Papa XXIII Con belə bir dua etmişdi: “Tanrım, onlara (yəhudi-

lərə – E.Ş.) qarşı bütün insanlığa aşılamış olduğumuz lənətdən ötrü bizi 

bağışla!” (163, s. 110).  

Göründüyü kimi, yəhudi soyqırımında məsuliyyət bilavasitə Almani-

yanın üzərinə düşmür. Bütün yəhudilərin düşüncəsinə görə, kilsə aşılamış 

olduğu fikirlərdən dolayı yəhudi soyqırımından məsuliyyət daşıyır. Məhz 

bu baxımdan Qərb-xristian dünyası günahkarlıq duyğusuna qapılmışdır. 

Yəhudilərə qarşı törədilən xolokostun (yəhudi soyqırımının) Qərb-

xristian şüuru üzərindəki təsirləri o qədər dərindir ki, onun səbəb olduğu 

dərin psixoloji gərginlik xristianların heysiyyətinə toxunmuş və bu təsir 

üstündən illər keçsə də, özlərini günahkar hiss etmələrinə yol açmışdır. 

Onların erməni məsələsinə baxışı daha çox bu şüurun bilavasitə tarixdən 

miras qalmış hadisələri ilə əlaqəlidir. Bu günahlardan arınmaq üçün guya 

türklər tərəfindən törədilən qondarma “erməni soyqırımı”nın yəhudi soyqı-

rımına öncülük təşkil etdiyi iddiası ortaya atılmış, hətta musəvilərin məhv 

edildiyi qaz otaqlarının türklər tərəfindən icad edildiyi və Hitlerin belə bir 

addım atmasında türklərin başlıca rol oynadığı da iddia edilmişdir (373).  

Almaniya Parlamentinin nəzdində fəaliyyət göstərən “Elmi Tədqiqat 

Xidməti” adlı təşkilatın 3 aprel 2000-ci il tarixli raportunda göstərilir: 

“Alman nasional-sosialistlərinin gerçəkləşdirdikləri kütləvi yox etmə 

metodları əslində 1915-ci ildə ermənilərə qarşı türklər tərəfindən həyata 

keçirilmişdir. Ermənilər ağır şərtlər altında işlədilərək məhv edilmiş, 
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insanlar heyvan vaqonlarına doldurulmuş və onların üzərində vəhşicəsinə 

tibbi təcrübələr aparılmışdır. Erməni əsgərləri və sivillər müxtəlif viruslara 

yoluxduruldular. Trabzonda erməni uşaqları hamama aparılmaq bəhanə-

siylə onlar üçün təşkil edilmiş otaqlarda zəhərli qazla öldürülmüşdülər. 

Gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, Adolf Hitler türklər tərəfindən törə-

dilən soyqırımı barəsində mükəmməl məlumatlara sahib olmuş və bunu özü 

üçün nümunə kimi mənimsəmişdir” (108, s. 184-185).  

Halbuki yuxarıda da sitat gətirdiyimiz yəhudi mənşəli amerikalı tarixçi 

Daqobert Ranesin sözləri bu iddiaları kökündən təkzib edir. Əgər Hitler 

həqiqətən türklərdən nümunə götürsəydi, o zaman Daqobert Ranes kilsəni 

deyil, türkləri ittiham edər ya da ən azından bu barədə məlumat verərdi. 

“Hitler soyqırımını türklərdən öyrəndi” şüarı əsl həqiqətdə “biz əslində belə 

cinayətlərə yol vermərik, bu işdə müsəlman türklərin barmağı var” məntiqi 

ilə işləyən bir mexanizmlə günahlardan arınma metoduna baş vurulmuşdur 

(364). Yəni burada musəvilərin düşməni olaraq xristianlar deyil, guya 

xristianlara yol göstərən və onları cinayətlərə sövq edən müsəlman türklər 

göstərilir.  

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, yəhudilərlə xristianlar arasında 

keçmişdən miras qalan düşmənçiliyin hökm sürdüyü tarixi həqiqətdir. 

Lakin İsrailin milli dövlət olaraq ortaya çıxması “yəhudi məsələsi”nin fərqli 

yöndə aktuallaşmasına yol açmışdır. Qərb yüzillərlə Avropa məkanında 

yəhudi-xristian qarşıdurması olaraq xarakterizə olunan yəhudi məsələsini 

müsəlman-yəhudi münaqişəsinə çevirərək Yaxın Şərqə ixrac etmişdir (138, 

s. 380). Halbuki Avropada yüzillərlə davam edən yəhudi məsələsi xristian 

teologiyasından qaynaqlanan antisemit hərəkət olsa da, İkinci Dünya 

müharibəsindən sonra Yaxın Şərqə ixrac edilən İsrail məsələsinə qarşı 

bölgədəki müsəlman ictimaiyyətin göstərdiyi reaksiya antisemit deyil, siyasi 

əsası olan antisionist bir reaksiyadır (138, s. 381). Yəni burada əsas məqsəd 

xristian-yəhudi düşmənçiliyinin tədricən unutdurulması və öz yerini yəhudi-

müsəlman münaqişəsinə verməkdən ibarət olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır 

ki, günümüzdə yəhudi məsələsi yəhudi-müsəlman qarşıdurması ilə birlikdə, 

yəhudi-türk düşmənçiliyi üzərində də aktuallaşmaqdadır. İsrail ilə Ərəb 

dövlətləri arasında yəhudi-müsəlman düşmənçiliyi yaradıldığı kimi, erməni-
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lərlə türklər arasında da belə bir problem meydana gətirilmişdir. Erməni 

məsələsi bilavasitə türklərə qarşı yenə keçmişdən miras qalan xaçlı zehniy-

yətindən qaynaqlanır ki, Qərb-xristian dövlətlərinin bu məsələdə tutduğu 

mövqe həmin zehniyyətin bariz təcəssümüdür.  

10 avqust 1920-ci il Sevr müqaviləsini xatırlayaq. Bu müqaviləyə 

görə, Türkiyənin şərqində Doğu Bəyazit, Van, Muş, Bitlis və Ərzincanı 

əhatə edən Ermənistanın, İraq və Suriya arasında da Kürdüstanın qurulması 

planlaşdırılmışdı (ətraflı bax: 2, s. 54-55; 174, s. 69; 242, s. 109). İngiltərə 

özünü Cənub-Şərqi Anadoluda yaşayan kürdlərin yeganə himayəçisi kimi 

qələmə verərək, ermənilərlə kürd xalqı arasında əməkdaşlıq yaratmaq niy-

yətindəydi. İngiltərəyə görə, keçmişdə kürdlərə erməniləri təzyiq altında 

tutmaq vəzifəsi tapşırılmışdı. Mənbələrdə guya onların da türklərin haki-

miyyəti altında əzab-əziyyət və sıxıntı çəkdiklərini nəzərə alan ingilislərin 

Sevr müqaviləsi ilə Şərqi və Cənub-Şərqi Anadoluda erməni-kürd əməkdaş-

lığı yaratmaq üçün çox cəhdlər göstərdiyi yer almaqdadır (255, s. 209-210).  

Həqiqətən də Sevr müqaviləsi yaxın dövrdə bir millətə cəza olaraq qə-

bul etdirilən ən ağır sülh müqavilələrindən biri idi və Türkiyənin müharibə 

qəniməti olaraq planlı şəkildə parçalanmasına yol açırdı. Türkiyə Böyük 

Millət Məclisi bu müqavilənin qüvvəyə minməsinin qarşısını almaq üçün 

lazım gələrsə müharibəyə girmək əzmini göstərdi və Sevr müqaviləsinə qar-

şı milli səfərbərlik elan etdi (245, s. 86).  

Ortaya belə bir sual çıxır: Bölgədə Ermənistan və Kürdüstanın qurul-

ması ilə Türkiyənin parçalanması və onun ərazi bütövlüyünün pozulma-

sında Qərbin məqsədi nə ola bilərdi? Yəni ermənilərin və kürdlərin taleyi 

onları bu qədər yaxındanmı maraqlandırırdı? Qənaətimizcə, bu sualın cava-

bını yenə xaçlı zehniyyətində və tarixdən miras qalan keçmişin intiqamında 

axtarmaq lazımdır.    

Ssenarisi hələ o vaxtdan yazılan bu oyun günümüzdə də davam edir. 

Qondarma erməni soyqırımı qərar layihələrinin hər il gündəmə gəlməsində 

Qərb-xristian dövlətlərinin şüuraltında gizlənən günah duyğularının və xaçlı 

zehniyyətinin payı olduqca böyükdür. Ancaq burada vacib bir sual ortaya 

çıxır: İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qərb-xristian dünyasının şüural-

tında məzlumluq psixologiyasının formalaşdığı bir həqiqətdir, ancaq məz-
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lumların və zərər çəkənlərin kimlər olduğuna hansı dövlətlər qərar vermiş-

lər? Türk tədqiqatçısı Erol Göka haqlı olaraq yazır ki, həqiqi mənada məz-

lumluq psixologiyasından yararlananlar və yararlandıranlar bu psixolo-

giyanın arxasında gizlənən Qərb-xristian dövlətləridir. Onlar istər Birinci 

Dünya müharibəsindən, istərsə də İkinci Dünya müharibəsindən, eyni 

zamanda milyonlarla insanın ölümündən məsuliyyət daşıyırlar. Məsələ 

burasındadır ki, əsl günahkarlar işlədikləri cinayətləri təmizə çıxarmaq üçün 

belə bir “məzlumluq” oyununu oynayırlar (152, s. 133).  

Çox önəmli bir məsələni də vurğulamaq lazımdır ki, Birinci Dünya 

müharibəsinin baş verməsindən heç bir formada məsuliyyət daşımayan 

xalqlar arasına nifaq salanlar hal-hazırda hakimlik kürsüsünə əyləşərək, 

türkləri ittiham edirlər. Heç kim “iki böyük dünya müharibəsinin başlan-

masının əsl səbəbləri nə idi?”, “dünyadakı güc mübarizələri və rəqabətləri 

nə deməkdir?” kimi imperialist əməlləri və mövqeləri ortaya çıxaracaq su-

allar verməməkdə, bunun yerinə “ermənilər türklər tərəfindən soyqırımına 

məruz qaldılar” şəklində ittihamlar yağdırmaqdadırlar.  

Məzlumluq psixologiyasının altında gizlənən həqiqət hər iki dünya 

müharibəsinin cavabdehlərinin günah və cinayət psixologiyasıdır. Ümumi-

likdə yəhudilərin tarix boyu başına gətirilənlərdən məsuliyyət daşıdıqları 

halda baş vermiş cinayətlərə bəraət qazandırmaq üçün Qərb-xristian dün-

yası “biz əslində belə cinayətlərə yol vermərik, bu işin arxasında müsəlman 

türklərin barmağı vardır” tezisini ortaya ataraq, gülünc yolla günahlarından 

təmizlənməyi ümid edir. 

Ortaya çıxan məqam budur: müəyyən mənada Qərb-xristian dünyası 

günahlardan arınmaq və özlərinə bəraət qazandırmaq üçün tarixdə ilk 

soyqırımını törədənlərin xristianlar deyil, ilk dəfə məhz xristian erməniləri 

soyqırımına məruz qoyan müsəlman türklər olduğunu iddia etməkdədirlər. 

Bu baxımdan Qərb-xristian ictimaiyyətinin nəzərində öz dini və siyasi 

mənafelərinə uyğun olaraq ermənilərə xüsusi rəğbət yaratmaq məqsədi ilə 

“xristianlığı rəsmən qəbul edən ilk dövlət və millət Ermənistan və erməni-

lərdir. Tarixdə ilk dəfə xristian ermənilər müsəlman türklər tərəfindən soy-

qırımına məruz qalmışlar” şəklində təbliğatlara geniş yer ayırırlar. Şübhəsiz 

ki, məhz “tarixdən miras qalan xaçlı zehniyyəti və keçmişdə törədilən 
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günahlardan təmizlənmə metodologiyası” kimi amillər qondarma erməni 

soyqırımının hər il beynəlxalq arenada dünya ölkələrinin parlamentlərinin 

gündəminə gətirilməsi və müzakirə edilməsinin əsas səbəblərindəndir.  

Yuxarıda sadalanan amillərdən yola çıxaraq belə bir nəticəyə gəlmək 

mümkündür ki, məsələnin mahiyyətində keçmişdən miras qalan milli 

düşmənçilik hissləri, “xristian qardaşlığı və təəssübkeşliyi” dayandığına 

görə, bu dövlətlərlə Ermənistan arasındakı məsafə azalmaqda və birlikdə 

fəaliyyət göstərə bilməkdədirlər. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində Qərb dövlətlərinin ikili standartlar mövqeyindən çıxış 

etmələrinin səbəbini də məhz bu amillərdə axtarmaq lazımdır. Düzdür, 

keçmişdən miras qalan milli düşmənçilik hissləri Azərbaycandan daha çox 

Türkiyəyə şamil olunur. Lakin ortada qlobal erməni məsələsi olunca, bu 

amil dolayı olaraq öz növbəsində Azərbaycana da təsir edir. Bir tərəfdən 

Azərbaycan Türk və İslam dünyasının bir parçasıdır, digər tərəfdən də 

müharibə Qərbin maraqlarına cavab verən Ermənistanla aparılır. Məhz bu 

baxımdan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsas 

diqqət və dəstək Ermənistana verilir. Azərbaycanın cəlb olunduğu münaqişə 

lokal Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində de-

yil, qlobal erməni məsələsi çərçivəsində diqqəti cəlb edir. Əslində bu, keç-

mişdən miras qalan Qərb-Türk sivilizasiyalarının toqquşmasının əsas tərkib 

hissəsidir. Burada Ermənistan Qərb dövlətlərinin maraqlarının icraçısı, 

Azərbaycan isə əsas məqsəd, yəni onların maraqlarının gerçəkləşməsi yo-

lunda kiçik bir maneədir. Əgər münaqişədə Azərbaycan lehinə qərarlar 

qəbul edilərsə və ya Ermənistana təzyiqlər göstərilərsə, o zaman “erməni 

kartı” qismən də olsa zəifləyər və “günahlardan arınma metodologiyası” 

iflasa uğraya bilər. Yəni din amili sırf xristian ermənilərə göstərilən rəğbət-

dən deyil, türklərə qarşı, Türk sivilizasiyasına qarşı milli və dini əsası olan 

xaçlı zehniyyətindən, kökü xristian-yəhudi düşmənçiliyinə əsaslanan günah 

duyğularından və əbədi ləkədən qurtulmaq prinsiplərindən qaynaqlanır.  
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2.2. Erməni  kilsəsi  və Hai-Tahd doktrinası 

 

Uzun illərdir ki, ermənilər öz dilləri, dinləri, əraziləri və iddiaları ilə 

müxtəlif konfransların və simpoziumların mövzusu olmuşdur. Bundan 

dolayı, günümüzə qədər onlar haqqında çox sayda əsərlər yazılmışdır. 

Ancaq bu əsərlərin əksəriyyəti siyasi və tarixi mahiyyətdədir. Halbuki 

ermənilər öz kilsəsi ilə də mövcud olmuş və əsrlərdir ki, bu kilsə ermə-

nilərin mövcudluq simvoluna çevrilmişdir. Məlum olduğu kimi, erməni 

millətçiliyi din üzərində qurulmuşdur. Dünyada bu cür millətçiliyin 

bənzərini tapmaq çox çətindir. Ümumiyyətlə, erməni şovinizminin, millətçi 

erməni partiyalarının maddi və mənəvi qida qaynağı rolunu erməni kilsəsi 

böyük məharətlə oynamış və oynamaqdadır. Erməni tarixçisi Dikran 

Boyacıyanın təbiri ilə desək, erməni kilsəsi ilə erməni milləti o qədər iç-

içədir ki, biri olmadan digərini təsəvvür etmək mümkün deyil (230, s. 57). 

Hz. İsanın və müqəddəs Qriqorun prinsiplərindən uzaqlaşan və özünəməx-

sus bir yol cızaraq, millətçi partiyalara və terror təşkilatlarına öncülük edən 

erməni kilsəsi haqqında arxiyepiskop Qevond Turyan yazırdı: “...Dini 

icmalar uzun zamanlardan bəri erməni partiyalarının inqilab ocaqları 

olmuş, ən şeytani proqramlar buralarda hazırlanmışdır. Dini mərkəzlər 

silah anbarlarına və inqilab komitələrinin qərargahlarına çevrilmişdir. Dini 

liderlər söz və yazı ilə xalqı üsyana təşviq edirlər. Artıq moizələrdə ibrə-

tamiz sözlər və İncilin doktrinası zikr edilmir. Sədaqət və doğruluğun əksinə 

yalançılıq, humanizmin əksinə kin və intiqam, əxlaqın əksinə isə alçaqlıq və 

şərəfsizlik təlqin edilir... Dini liderlər komitələr tərəfindən təşkil edilmiş 

bayramlara, yığıncaqlara və mərasimlərə öndərlik edirlər...” (174, s. 75).  

Onu da qeyd edək ki, bu sözlərin müəllifi olan Qevond Turyan 

ermənilər tərəfindən təhdid edilmiş və 1922-ci ildə ABŞ-a köçmək 

məcburiyyətində qalmışdı. Nəhayət, 24 dekabr 1933-cü ildə Nyu-Yorkdakı 

dini ayini keçirmək üçün erməni kilsəsinə gəldiyi zaman o, daşnak 

terroristləri tərəfindən guya Hai-Tahd doktrinasına, yəni ermənilərin milli 

davasına xəyanət etməsi səbəbi ilə qətlə yetirilmişdir (302, s. 74-75).  

Erməni milli psixologiyasına görə, başda böyük dövlətlər olmaqla 

dünyanın bütün xristian ölkələrinin nəinki ermənilərin haqq səsinə cavab 
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vermələri, hətta Hai-Tahd doktrinasına hərtərəfli dəstək vermələri zəruridir. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, ermənilər xristianlığı ilk qəbul edən etnos, 

eyni zamanda xristianlığın “ilk şəhid milləti”dir. Kilsə ənənələrinə görə, Hz. 

İsa göydən müqəddəs sayılan Eçmiədzinə enərək, erməni kilsəsini inşa 

etmiş və onu digər böyük məzhəblərin kilsələrindən fərqli olaraq, müstəqil 

və daha ehtişamlı bir mövqeyə gətirmişdir (174, s. 19; 257, s. 126). Erməni 

iddialarına görə, bunun səbəbi erməni millətinin Tanrı tərəfindən seçilmiş 

olmasıdır. Buna görə də Tanrı seçilmiş olduqları səbəbiylə kilsəni məhz 

onların torpaqlarında qurmuşdur. Buradan belə bir sual doğur: əgər 

ermənilər həqiqətən də yer üzünün ilk xristian millətidirsə, nəyə görə sülhə 

tərəf ilk addım atmaqla öz inanclarını sübut etmirlər? Məgər Hz. İsa kini, 

nifrəti, terrorizmimi təlqin edirdi? Əlbəttə, intiqam hərəkətləri İsa peyğəm-

bər tərəfindən heç vaxt öyrədilməmiş və qəbul edilməmişdir. Əgər ermə-

nilər həqiqətən də xristianlıq dininə bağlı millətdirsə, nəyə görə digər 

xristian inanclıların Ermənistana gəlib Hz. İsaya olan məhəbbətini bölüş-

mələrinə icazə verilmir? Qeyd edək ki, kilsə hər hansı bir erməninin digər 

xristian məbədlərində ibadət etməsini qadağan edir. Bu barədə “Ermənistan 

– terrorçu “xristian” ölkənin gizlinləri” adlı kitabında müəllif Samuel 

Uimz yazır: “...Erməni kilsəsi digər xristian məbədlərində ibadət edən hər 

bir ermənini kilsədən uzaqlaşmış hesab edir. Erməni kilsəsi rəsmi kilsədən 

başqa digər kilsələrdə ibadət edən erməniləri cəhənnəm odu ilə lənət-

ləyir...” (87, s. 66). 

Ümumiyyətlə, Erməni kilsəsi siyasi və ictimai müzakirələrin mərkəzi 

olmuşdur. Millətin problemləri həmişə kilsəni dərindən düşündürmüşdür. 

“Böyük Ermənistan” dövlətini yarada bilmək üçün dünya ölkələrini 

hörümçək toru kimi saran kilsə erməni partiyalarını və terror təşkilatlarını 

ətrafına yığmış, müntəzəm bir şəkildə onları dəstəkləmişdir. Bu ikili sistem, 

yəni kilsə və siyasi partiyalar daim türklük əleyhinə fəaliyyət göstərmiş və 

göstərməkdədir. Erməni soyqırımı iddialarının gündəmə gətirilməsində də 

bu ikili sistem böyük rol oynamışdır.  

Erməni soyqırımı iddialarının altında gizlənən həqiqətlərin 4 T planı 

ilə açıqlanması mümkündür:  

Birinci T planı – Terror  
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İkinci T planı – Tanınma 

Üçüncü T planı – Təzminat 

Dördüncü T planı – Torpaq tələbləri 

“Birinci T planı – Terror” Daşnaksütyun, ARA (Armenian 

Revolutionary Army – Erməni İnqilabçı Ordusu), JCAG (Justice 

Commando for the Armenian Genoside – Erməni Soyqırımı Ədalət 

Komandosu), ASALA (Armenian Secret Army Liberation of Armenia – 

Ermənistanın Xilası Üçün Erməni Gizli Ordusu) və digər terror təşkilatları 

tərəfindən gerçəkləşdirilmişdir.   

“İkinci T planı – Tanınma” qondarma erməni soyqırımının bütün 

dünya və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmasından ibarətdir. 

Soyqırımı iddialarının qəbul edildiyi təqdirdə, təzminat və torpaq tələbləri 

gündəmə gələcək. Dünyanın bəzi dövlətlərində ermənilərin soyqırımı kimi 

tanınan 1915-ci il hadisələri hər il müntəzəm olaraq müzakirəyə çıxarılır. 

Bu 4 T planının mahiyyətini daha geniş şəklidə açıb təhlil edək; 

Birinci T Planı – Terror: Azərbaycana və eyni zamanda Türkiyəyə 

qarşı ərazi iddialarını, müxtəlif illərdə Azərbaycan və Anadolu türklərinə 

qarşı törədilmiş qətliam və cinayətlərin‚ terror hadisələrinin səbəblərini 

araşdırıb təhlil edərkən ermənilərin psixologiyasının və erməni milli maraq-

larının nə olduğunu öyrənmək lazım gəlir. Yəni ermənilərin psixologiyasını 

və onların milli maraqlarını bilmədən bu səbəbləri açıb göstərmək mümkün 

deyil. Bu psixologiyanın mahiyyəti nədir? Erməni milli maraqlarının əsasını 

nə təşkil edir? Ermənistan nə istəyir? Bu terror hadisələrinin pərdə arxa-

sında nə dayanır? 

Ermənistan Qafqaz dövlətlərinin və xalqlarının mənafe və maraqları 

ilə üst-üstə düşməyən, çox vaxt bu maraqlara əks bir münasibət bəsləyir. 

XX əsrin əvvəllərində regionda ortaya çıxan dövlətlərin qısa müddətli 

müstəqilliyi prosesində bu münasibət və ziddiyyətlilik çox açıq bir formada 

özünü büruzə vermişdi. Bu qarışıq münasibət bu gün də davam edir. 

Ermənistan fərqli bir fəlsəfəni mənimsəmişdir.  

Erməni fəaliyyətlərinin hər pilləsində erməni kilsəsinin inkarolunmaz 

bir rolu var. Erməni tarixçisi H.Basdırmacıyan “erməni kilsəsi, erməni 

millətinin kilsə tərəfindən can verilən ruhunun təkrar dünyaya gəlmək üçün 
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yaşadığı vücuddur”, – deyərək bu həqiqəti doğrulamışdır (174, s. 17). 

Arxivlərin verdiyi məlumatlara görə, erməni kilsəsinin dəstəyi ilə ermənilər 

Naxçıvanda, Qarabağda, Gəncədə, Qarsda, yəni istər Azərbaycanda, istərsə 

də Türkiyənin bəzi vilayətlərində terror aktlarını gerçəkləşdirmiş və xalqı 

qətliamlara məruz qoymuşlar. 

Ermənilərin özlərini Qafqaz xalqlarından fərqli görmələri, çox vaxt bu 

xalqlarla münaqişə halına girmələri, yəni hər cəhətdən fərqlilik erməni milli 

maraqlarının bünövrəsini təşkil etməkdədir. Ermənilər dünyanın müxtəlif 

yerlərində yaşamalarına baxmayaraq, öz dövlətlərində özlərindən başqa heç 

bir millətin yaşamağını istəmirlər. Çox asanlıqla assimilyasiyaya məruz qala 

bilər şəklində görünsələr də, əslində bu zahirdə belədir. Dəyişiklik yalnız 

xarici baxımdandır. Erməni milli ideologiyası Daşnaksütyun Partiyasının da 

rəhbər tutduğu Hai-Tahd (ermənilərin davası) doktrinasıdır. 

Hai-Tahd doktrinasına görə, erməni milli maraqlar doktrinası üç hə-

dəfdən ibarətdir: 

1. İtirilmiş torpaqların geri qaytarılması və “Bütöv Ermənistan” milli 

dövlətinin yaradılması, yəni “Böyük Ermənistan” hədəfi; 

2. Dünyadakı ermənilərin öz milli dövlətinə qayıdıb yerləşmələrinə 

imkan yaratmaq; 

3.   Sosial dövlət qurmaq (154, s. 374). 

Daşnaksütyun ideoloqlarına görə, erməni milli maraqlarının həyata 

keçirilməsi üçün inqilab, silahlı mübarizələr, terror, cinayət və qətl 

hadisələri zəruridir. Qeyd edilməlidir ki, bizlər tərəfindən qəbul edilən 

“terror, cinayət və qətl hadisələri” məfhumları ermənilər tərəfindən haqq-

ədalət simvolu kimi mənimsənmişdir. Erməni terror qrupları törətdikləri 

cinayətləri qəbul etsələr də, bu hərəkətlərini qanuniləşdirirlər. Hətta erməni 

millətinin və qurumlarının böyük əksəriyyəti də bu cinayətləri qəbul edirlər, 

lakin bu terror cinayətlərinin səbəblərini qanuni yollardan izah etməyə cəhd 

göstərərək, özlərinə bəraət qazandırmağa çalışırlar. Halbuki terrordan hər 

hansı bir şərt daxilində qanuni metod olaraq istifadə edilməsi beynəlxalq 

qanunlara ziddir. Onlar eyni zamanda din faktorundan da istifadə edərək, 

xristian dövlətlərin dəstəyini qazanmış və “dünyanın ilk xristian etnosu və 

dövləti, eyni zamanda xristianlığın ilk şəhid milləti” adı altında müsəlman 
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türklərdən intiqam almağı hədəfləmişlər ki, müəyyən mənada da buna nail 

olmuşlar. Radikal erməni qrupları türklərə qarşı müəyyən etdikləri hədəf və 

məqsədlərini həyata keçirmək üçün hər vasitədən istifadə etməyi vacib 

sayırlar. Əcdadları və milləti üçün “ədalət” tələbi ilə fəaliyyət göstərən bu 

qruplar öz istəklərini guya əxlaqi və mənəvi dəyərlər üzərində qururlar. 

Erməni milli psixologiyasına görə, əgər terrordan daha şiddətli bir metod 

olsa, ermənilər “ədalət” naminə ondan da istifadə etməlidirlər. Bu vəziyyət 

ermənilər arasındakı nifrətin və terroru qidalandıran ana damarın nə qədər 

güclü bir məqama çatdığını ortaya qoyur. 

Daşnak ideoloqlarından Hrant Markaryan yazır ki‚ dünyada qanun-

ların yox, gücün hakim olduğu müddət içərisində Daşnaksütyun siyasi və 

ideoloji hərəkatlarla birlikdə qanuni və inqilabi qüvvə olaraq fəaliyyət gös-

tərmək məcburiyyətindədir (170, s. 44).  

Bu düşüncəyə görə, inqilabi mübarizə metodunun qeyri-qanuni olması 

qəbul edilmir, eyni zamanda haqq və ədalətin yerini tapması məqsədilə 

məqbul və mümkün vasitə kimi də mənimsənilə bilər. Bunu digər daşnak 

ideoloqu Eduard Oqanesyanın münasibətində daha açıq görmək müm-

kündür: “Ədalət müqəddəs bir dəyər qədər qanundan həmişə üstdə dayanır. 

Bu yüksək dəyərin gerçəkləşməsi üçün qanunlara əhəmiyyət verməmək, 

hətta lazım gəlsə bu qanunları zorakılıq yolu ilə ortadan qaldırmaq 

mümkündür” (170, s. 44).  

Düşüncə, göründüyü kimi çox açıqdır, ancaq daşnak ideoloqları 

“ədalətsiz” məfhumuyla görəsən nəyi nəzərdə tuturlar? Şübhəsiz ki, nəzərdə 

tutulan “Hai-Tahd” doktrinasının əsasını “itirilmiş torpaqlar” iddiası təşkil 

edir. Daşnaksütyunun əsas məqsədi iddia edilən “itirilmiş torpaqlar”ın geri 

qaytarılması olunca‚ “tarixi erməni torpaqlarını işğal edənlər” ədalətsizlik 

etmiş olurlar. Bu torpaqların da qaytarılması üçün uyğun görülən ən böyük 

vasitələr inqilab, silahlı mübarizələr, terror, soyqırımı və cinayətlərdir. Belə 

bir vəziyyətdə erməni milli maraqları beynəlxalq hüquq və qanunlara zidd 

gəlir. “Ədalətsizliyin ortadan qaldırılması üçün qanunların tapdalanmasının 

mümkünlüyü və vacibliyi” məfhumu da buradan qaynaqlanır. Bu düşün-

cəyə görə, ermənilərin öz “itirilmiş torpaqlarına” qovuşmalarına mane 
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olmaq haqsızlıqdır. Belə bir maneə ilə üzləşmək “xarici qüvvələrin qurbanı” 

məfhumunu meydana gətirir.  

Qeyd edək ki, sözü edilən Hai-Tahd doktrinası ermənilərin etno-

psixoloji travma vəziyyətinin bir məhsuludur. Doktrinanın nəzəri əsasını 

ermənilərin milli təhlükəsizlikləri üçün başlıca təhdid olaraq qəbul edilən 

“qonşularından duyulan qorxu” ənənəsi təşkil edir. Bunun səbəbi isə ermə-

nilərin tarix boyunca milli dövlətlərinin olmamasıdır. Yəni bu bir travma 

vəziyyətidir. Ümumilikdə travma vəziyyətini özünəməxsus şəkildə dəyər-

ləndirən görkəmli türk alimi Vamik Volkan belə bir izah verir ki, millətlərin 

kimliyində keçmişdə əldə etdikləri uğurlar və qarşılaşdıqları faciələr böyük 

rol oynamaqdadır. Bunlar “seçilmiş travmalar və zəfərlər”dir. Bəzi millətlər 

seçilmiş olduqlarını düşünərək, tarixi həqiqətlərdən uzaqlaşmaqda və müəy-

yən mənada mifologiyaya söykənməkdədirlər. Mifoloji təsəvvürlər sıx-sıx 

yad edilməkdə və nəsildən nəslə ötürülməkdədir (410).  

Düzdür, ermənilərin tarixi keçmişlərində əldə etdikləri uğurlar olmasa 

da, onlar öz milli kimliklərini qoruyub saxlamaq üçün mifologiyalara söy-

kənməkdə və özlərini buna inandırmaqdadırlar. Bu baxımdan ermənilər 

məhz belə bir travma vəziyyətindədirlər. Onlar özlərini “qurban edilən mil-

lət” olaraq təsəvvür etməkdədirlər. Yəni ermənilər “zavallı və yaxşı”, türk-

lər isə “pis və insanlıqdan uzaq məxluqdurlar”. Dolayısı ilə “qurban edilən 

ermənilər” türklər tərəfindən travma meydana gətirən hadisələrə insafsızca 

məruz qaldıqlarına inanmaqdadırlar. Digər bir ifadə ilə, erməni kimliyi 

“yaxşının pis tərəfindən məhv edilməsi” anlayışı üzərində qurulmuşdur.  

Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşlarından tədqiqatçı 

Gündüz Aktan erməni kimliyi ilə bağlı qeyd edir ki, erməni kimliyinin 

tərifinin əksini isbat etmək onların kimliklərini puç edəcəyi üçün tarixi 

həqiqətlərə dair məlumatlar zehni bir senzuradan keçirilib rədd edilməkdə 

və ya görməzdən gəlinməkdədir (97).  

Bu vəziyyət ermənilərin yaratdıqları öz mifoloji keçmişlərinə fanatik 

dərəcədə bağlı olduqlarını göstərməkdədir. Məsələ burasındadır ki, əsrlər 

boyu ermənilər bu anlayış və məfhum içərisində tərbiyə edilirlər. Yəni onlar 

“itirilmiş torpaqlar” və “xarici qüvvələrin qurbanı” kimi ifadələrə özlərini 

inandırmış və bunları yeni nəsillərə aşılamışlar. İddia edilən itirilmiş 
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torpaqlar Şərqi Anadolunu – ki, bu bölgələr ermənilər tərəfindən Qərbi 

Ermənistan olaraq qəbul edilməkdədir – Azərbaycanın Naxçıvan, Dağlıq 

Qarabağ və Kür çayına qədər olan ərazilərini, Gürcüstanın Borçalı, 

Cavaxetiya bölgələrini və s. əraziləri əhatə edir. 

Ermənilər tərəfindən törədilən cinayət və qətllərin əsasını məhz bu 

iddialar təşkil edir. Erməni şüurunda həqiqət və haqq-ədalət mənasını 

daşıyan bu iddialar “Böyük Ermənistan” düşüncəsindən və bu düşüncənin 

coğrafi sərhədlərindən qaynaqlanır. Ermənistanda gənclərin türk 

düşmənçiliyi ruhunda yetişdirilib, “Qədim Böyük Ermənistan” kimi saxta 

tarixi keçmişlərini dərindən öyrənmələri istər keçmişdə olsun, istərsə də 

günümüzdə xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bir türkü öldürən hər bir erməni 

qəhrəman hesab edilir. Çox kiçik yaşlarından etibarən onların etnik 

kimliklərinin türk düşmənçiliyi üzərində qurulduğu danılmaz bir həqiqətdir. 

Bu düşüncələrlə yetişən ermənilər türkləri tarixi və əbədi düşmən olaraq 

qəbul etməkdə və dünyanın onların guya haqq səsinə cavab vermələrini 

tələb etməkdədirlər. Onlara görə, türklər törətdikləri cinayətlərin hesabını 

verməli, əzəli yurdları olan qədim erməni torpaqlarını geri qaytarmalı və 

etdikləri “xəta”nı qəbul etməlidirlər. Beləliklə, onlarda haqsızlığa uğra-

mışlıq hissi meydana gəlmişdir. Ermənilər heç bir ölkənin və beynəlxalq 

qurumların onları başa düşmədiklərini fikirləşirlər. Onlara görə, belə bir 

vəziyyətdə türklərə həddini bildirmək lazımdır ki, bu da yalnız şiddət, yəni 

terror vasitəsilə mümkün ola bilər. Halbuki ermənilər heç bir ölkənin və 

beynəlxalq təşkilatların onları anlamadıqlarını düşünsələr də, erməni terro-

runun ortaya çıxmasında və güclənməsində əsas rolu məhz böyük güclər 

oynamışlar. Burada xüsusilə keçmiş Sovetlər İttifaqının payı inkaredil-

məzdir. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ermənilərdən yararlanaraq 

Türkiyəyə qarşı torpaq tələbləri ilə çıxış edən Stalinin bu siyasəti bir müddət 

açıq-açığına davam etmişdi. Stalindən sonra isə Sovetlər gizlin olaraq 

erməni terror təşkilatlarını dəstəkləmişdir. ASALA-nın da bu dəstək nəti-

cəsində ortaya çıxdığı qeyd edilməlidir. Bundan başqa, Fransa öz ərazisində 

çox sayda erməninin məskunlaşmasından qaynaqlanan daxili siyasət səbəb-

lərindən dolayı erməni terroristlərinə qarşı olduqca humanist münasibət 

göstərmiş, Yunanıstan, Cənubi Kipr, Suriya, İran və digər dövlətlər də stra-
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teji amillərlə birlikdə tarixdən miras qalan soyuq və kəskin münasibətlər 

səbəbi ilə erməni terror təşkilatlarına simpatiya ilə yanaşmışlar (295, s. 32-

33). Günümüzdə də beynəlxalq terrorizm şəbəkəsinin tərkib hissəsi olan 

erməni terrorizminə qarşı münasibətdə Qərb dövlətləri ikili standartlar 

mövqeyindən çıxış edirlər.  

Ġkinci T Planı – Tanınma: 24 aprel 1915-ci il hadisələri ermənilərin 

milli düşüncəsində “Böyük Fəlakət – Meds Yeqhern”, Qərb dünya-

sında isə “tarixdə soyqırımına məruz qalmıĢ ilk xristian millət” ola-

raq xarakterizə olunur. Məhz bu düşüncənin təsiridir ki, ermənilər Qərb 

xristian dünyasından ilham alaraq hər il aprel ayının 24-də soyqırımı 

iddialarını bütün dünya ölkələrinin, xüsusilə də böyük dövlətlərin 

parlamentlərinin gündəminə gətirirlər. Halbuki ermənilərin iddia etdik-

ləri bu hadisə soyqırımı olmayıb, Osmanlı dövlətinin öz təhlükəsizliyi 

naminə erməni üsyanlarının və türklərə qarşı törədilən qırğınların qar-

şısını almaq üçün hazırlamış olduğu müdafiə tədbiri idi. Belə ki, 24 aprel 

1915-ci ildə erməni komitələri və partiyalarının fəaliyyətinə son verilmiş, 

İstanbulda yüzlərlə erməni terroristi həbs edilmişdir. Bəzi tədqiqatçılara 

görə, bu rəqəm 2345 (159, s. 213; 230, s. 146), digərlərinə görə isə 235-

dir (148, s. 88; 426, s. 78). Yəni burada heç bir ölüm və cinayət hadisə-

lərindən söhbət gedə bilməz. Ermənilər komitə üzvlərinin həbs edildiyi 

24 aprel tarixini soyqırımı günü elan etmişlər. Əgər söhbət Osmanlılar 

tərəfindən ermənilərin təhcirindən gedirsə, onların yerlərinin dəyişdiril-

məsinə qərar verilən Təhcir (Köç) Qanunu 27 may 1915-ci ildə qəbul 

edilmişdir (174, s. 61; 230, s. 259; 247, s. 131). Yəni “24 aprel” erməni-

lərin iddia etdikləri kimi soyqırımına səbəb olan köçürülmə tarixi deyil, 

Daşnaksütyun, Hınçak, Ramqavar kimi komitə üzvlərinin həbs olunduğu 

tarixdir.  

Təhcir (köçürülmə) və buna bağlı olaraq “erməni soyqırımı” adıyla 

önə sürülən hadisələrin əsl kökü Osmanlı dövlətinin hər müstəqil dövlət 

kimi müharibə əsnasındakı qanuni müdafiə hüquqlarını qorumaq istəmə-

sindən qaynaqlanmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 1915-ci ildə qəbul edilən 

“Təhcir Qanunu” sadəcə ermənilərə deyil, Osmanlı dövlətinə qarşı üsyan və 
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düşmənlərlə əməkdaşlıq edənlərə qarşı tətbiq edilmişdir. Qanun mətnləri 

incələndiyində “erməni” kəlməsinə rast gəlinmir (230, s. 149; 257, s. 605). 

Burada soyqırımı ifadəsinə həm lüğət baxımından, həm də beynəl-

xalq hüquq qaydaları baxımından açıqlıq gətirməyi son dərəcə vacib 

hesab edirik. Etnik, milli və dini səbəblər üzündən silahsız və müdafiəsiz 

insanların kökündən məhv edilməsi soyqırımıdır. Birləşmiş Millətlər Təşki-

latı soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və edən tərəfin cəzalandırıl-

masına dair 9 dekabr 1948-ci il tarixində beynəlxalq sözləşmə qəbul etmiş, 

bu sözləşmə 1951-ci ildə qüvvəyə minmişdir. Sözləşməyə imza atan 

dövlətlər istər müharibə, istərsə də sülh dövründə edilən soyqırımını 

beynəlxalq cinayət hesab etmiş və bu cinayətin qarşısının alınmasını bir 

öhdəlik kimi öz üzərlərinə götürmüşlər (246, s. 630-631). Belə bir sual 

ortaya çıxır: Türklər bəhs edilən tarixdə Osmanlı vətəndaşı olan silahsız və 

müdafiəsiz erməni xalqını həqiqətən də milli və dini səbəblər üzündən 

soyqırımına məruz qoymuşlarmı?  

Tarix boyunca etnik azlıqlarla münasibətlərini müasir dövlətlərdən 

belə üstün bir səviyyədə quran Osmanlı dövlətinin XX əsrdə belə bir 

cinayətə baş vura biləcəyini düşünmək son dərəcə yanlışdır. Hər şeydən 

əvvəl ona görə ki, əgər milli baxımdan sırf ermənilər hədəf alınsaydı, 

Osmanlı dövründə onlardan paşa, nazir, millət vəkilləri çıxa bilərdimi?  

Osmanlı imperiyasındakı azlıqların vəziyyəti obyektiv baxışla 

dəyərləndirilərsə, ermənilərin və hətta rumların dil və din azadlığına 

sahib olduqları, hərbi xidmətə çağrılmadıqları, ticarət haqqını əldə 

etdikləri, dövlətin üst səviyyəli postlarında yer tutduqlarını görmək olar. 

Tarixi materiallarda vaxtilə milləti-sadıka (sadiq millət) olaraq xarak-

terizə edilən ermənilərdən 29 paşa, 22 nazir, 33 millətvəkili, 7 səfir, 11 

Başkonsul, 11 universitet müəllimi, 41 yüksək rütbəli məmur olduğu 

göstərilir (189, s. 63; 230, s. 9). Hətta Osmanlı dövlətində ermənilərə 

“əhli-kitab” statusu içərisində dini tolerantlıq da göstərilmiş, çox sayda 

erməni kilsəsinin açılmasına icazə verilmişdir (145, s. 156-158). 

Belə bir vəziyyətdə Osmanlının ermənilərə soyqırımı tətbiq etdiyi 

şəklində önə sürülən iddiaların əsassız olduğu ortaya çıxır. Ermənilərin 

təşkilatlanaraq silahlı dəstələr yaratdıqları sənədlərlə isbatlandığına görə, 
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cərəyan edən hadisələrə birmənalı olaraq “soyqırımı” demək yerinə, 

ermənilərdən qaynaqlanan və onların başlatdığı “üsyan” və bu üsyana qarşı 

Osmanlı dövlətinin öz qanuni səlahiyyətlərindən istifadə edərək aldığı 

tədbirlər demək daha doğru bir ifadə olar. Dünya miqyasında dövlətlərin bu 

cür tədbirlər aldığına dair çoxlu nümunələr mövcuddur. Məsələn, 1939-40-

cı illərdə Fransa hökuməti Almaniyanın sərhəd bölgələrində yaşayan 

elzasları Fransanın cənub-qərbində yerləşən Dordoqnaya köçürmüşdü. Eyni 

şəkildə Amerikan hökuməti də Yaponiyanın gerçəkləşdirdiyi Pörl Harbur 

hücumundan sonra yapon mənşəli amerikan vətəndaşlarını Pasifikdən 

alaraq Missisipi vadisinə köçürmüşdü (148, s. 42). 

Təhcir məsələsini soyqırımı olaraq dünya dövlətlərinin müzakirəsinə 

çıxaran ermənilər köç vaxtı ölən insanların sayını da mübaliğəli olaraq 

artırmaqdadırlar. Onlar bu rəqəmi 1,5 milyon olaraq göstərirlər. Halbuki o 

tarixlərdə Osmanlı imperiyasının sərhədləri daxilində bu qədər erməni 

yaşamırdı. Görkəmli türk tarixçisi Kamuran Gürün qeyd edir ki, ermənilər 

tərəfindən göstərilən ölü sayısı 1915-ci ildə 300 mindən başlamış, 1980-ci 

illərdə 2 milyona çatmışdır. İllər keçdikcə bir millətin əhalisinin artması 

normal bir hadisədir, lakin müəyyən bir tarixdə ölmüş insanların zaman 

keçdikcə sayının artması çox qəribə bir icaddır (159, s. 223).  

Müqayisəli təhlillər əsasında ortaya çıxan məqam budur ki, 1,5 milyon 

erməninin soyqırımına uğradığı şəklində ortaya atılan iddialar heç bir 

reallığı əks etdirmir. Tərəfsiz olaraq məsələyə yanaşılarsa, ortada soyqırımı 

kimi bir hadisənin baş vermədiyi açıqca görülə bilər. Əgər bu qədər insan 

kütləvi qırğına məruz qalıbsa, o zaman Birinci Dünya müharibəsi sonunda 

sayları 1 milyonu keçən erməni əhalisi necə sağ qalmışdır? Eyni zamanda 

1915-ci ildən sonra Fransa, ABŞ, İngiltərə, Rusiya, İran, Suriya və s. 

ölkələrə gedən ermənilərin saylarının o ölkələrin əhalisinin qeydiyyata 

alınması ilə bağlı statistik materialları əsasında öyrənilməsi və hal-hazırda 

bu ölkələrdə yaşayan ermənilərin sayının təsbit edilməsi iddia edilən 

soyqırımının törədilib-törədilmədiyi sualını ortaya qoyur. Burada diqqəti 

çəkən başqa bir məqam da var. Əgər iddia edildiyi kimi, 1,5 milyon erməni 

öldürülübsə, onlar harada dəfn olunublar? Kütləvi məzarlıq haradadır? 



 128 

Soyqırımı kimi ağır ittihamlarla çıxış edən ermənilər sübut üçün kütləvi 

məzarlığı göstərmək məcburiyyətindədirlər.  

Köç əsnasında ermənilərin müxtəlif xəstəliklərdən ölməsi mümkün-

dür. Bu inkaredilməz həqiqətdir, lakin bu hadisələri soyqırımı adlandırmaq 

mümkündürmü? Digər bir tərəfdən, Osmanlı dövlətinə qarşı üsyan və 

düşmənlərlə əməkdaşlıq edən erməni fəaliyyətləri qarşısında hökumət hansı 

addımı atmalıydı? Bu dövlətin sərhədləri daxilində yaşamasına baxma-

yaraq, xəyanət edənlərə qarşı Osmanlının həm hüquqi baxımdan, həm də 

təhlükəsizliyi qorumaq düşüncəsi ilə belə bir yola baş vurması qanun 

çərçivəsində deyildirmi?  

Hadisələri sırf obyektivlik prizmasından dəyərləndirsək görərik ki, hər 

iki tərəfdən də ölənlər və öldürülənlər olmuş, hər iki tərəf də ağır nəticələrlə 

qarşılaşmışdır. Amma bu soyqırımı deyil, müharibə idi. Eyni zamanda 

məsələnin dərinliyinə endikcə, köçürülmə hadisəsinə rəvac verən amilin 

Osmanlı dövləti deyil, bilavasitə erməni komitələri və təşkilatları olduqları 

açıqca görülə bilər. Əgər onların başlatdıqları üsyanlar və Osmanlı dövlə-

tinin parçalanmasına yönəlik xarici qüvvələrlə əməkdaşlıq fəaliyyətləri 

olmasaydı, heç şübhəsiz ki, təhcir (köç) hadisəsinə ehtiyac qalmayacaqdı.   

Osmanlı dövlətinin ermənilərin düşmənlərlə əməkdaşlıq çərçivəsində 

üsyan və qırğın hərəkətlərinin artması səbəbiylə aldığı tədbirlər və bu 

tədbirlərin tətbiq olunması əsnasında müxtəlif səbəblərdən dolayı meydana 

gələn itkilər ermənilər tərəfindən dünya dövlətlərinin diqqətini çəkmək üçün 

təbliğat silahı olaraq istifadə edilir. Hətta onlar 1915-ci ildə baş vermiş 

hadisələrlə yəhudi soyqırımı arasında əlaqə qurmağa çalışaraq, bu metodla 

öz iddialarını yaymaq və dolayısı ilə bunun qəbul olunması istiqamətində 

təbliğat aparırlar. Bu məqsədlə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində “Xolo-

kost”u anma günlərində “XX əsrin ilk soyqırımı qurbanları” olaraq iştirak 

etməyə təşəbbüs göstərirlər (300, s. 253).  

Məlum olduğu kimi, faşistlərin idarəsi altında alman yəhudilərinin 

vətəndaşlıqları əllərindən alınmış və müxtəlif vəzifələrə gəlmələri qadağan 

edilmişdi. İkinci Dünya müharibəsinin başlanması ilə “qanı kirli ikinci 

dərəcəli insanlar sinfi” kimi tanınan yəhudilərin kütləvi surətdə öldürül-

mələrinə hökm verilmiş və bu hökm dövlət siyasəti olaraq mənimsənərək 
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həyata keçirilmişdi (138, s. 381). Kütləvi soyqırımı yəhudiləri vahid 

mərkəzdə birləşməyə aparıb çıxardı. Nəticədə onlar öz milli və dini birlik-

lərini qorumaq üçün Yaxın Şərqdə bir dövlət müstəqilliyi əldə etdilər. Bu 

dövlət eyni zamanda Qərb dövlətlərinin də maraqlarına uyğun idi. Beynəl-

xalq siyasətdə bu vəziyyətdən istifadə etməyi planlaşdıran ermənilər də 

tarixdə soyqırımına məruz qaldıqlarını iddia etməklə və tarixi ərazilər önə 

sürməklə heç bir zaman olmayan “Böyük Ermənistan” dövlətini bərpa et-

mək, həmçinin “məzlum və zavallı” xalq kimi müxtəlif imtiyazlar, güzəştlər 

və eyni zamanda təzminat almaq niyyətinə düşdülər. Bugünkü siyasət də o 

istiqamətdə aparılmaqdadır. Bu siyasət dünya ictimaiyyətinə haqq-ədalətin 

öz yerini tapması şəklində təqdim olunur. Bəzi nüfuzlu kəsimlər guya Hitler 

tərəfindən söylənən “artıq kim erməni soyqırımını xatırlayır ki?” sözlə-

rindən hər fürsətdə istifadə etməkdə (303, s. 115) və Hitlerin bu soyqırımı 

fikrini türklərdən mənimsədiyini önə sürməkdə, eyni zamanda dünya 

ictimaiyyətinə faşistlər tərəfindən törədilən yəhudi soyqırımı ilə qondarma 

erməni soyqırımı arasında əlaqə qurmaq məqsədilə “türklərin gizli yazış-

maları” adı altında ermənilərin vəhşicəsinə öldürülmələrini əmr edən saxta 

sənədlər təqdim etməkdədirlər (189, s. 62). Həqiqətdə isə bu sənədlərin və 

Hitlerə aid edilən sözlərin heç bir əsası yoxdur. Qeyd etmək yerinə düşərdi 

ki, yəhudi soyqırımı üçün sadəcə Hitler iqtidarı məsuliyyət daşısa da, 

uydurulan erməni soyqırımı üçün adı tarixə keçən Osmanlı dövləti deyil, 

bütün türk milləti ittiham edilməkdədir. Dünya birliyi bizi identik (eyni) 

xalqlardan biri olaraq görür. Təbii ki, ermənilər də bizə eyni gözlə baxmaq-

dadırlar. Ermənilər üçün Osmanlı və ya Anadolu türkü, Azərbaycan türkü 

eyni qəlib içərisindədir. Yəni türk hər yerdə eynidir və bütün türklər bir 

millət olaraq ermənilərin qan düşmənidir. Onlar bu məsələni milli düşmən-

çiliyə çeviriblər. Dünya tarixinə nəzər salsaq, əslində yer üzərində “qan 

davası” olmayan millət yoxdur. Əgər məsələyə bu prizmadan baxılsa, 

əlcəzairlilərlə fransızların‚ liviyalılarla italyanların‚ koreyalılarla yaponla-

rın‚ yaponlarla amerikanların, almanlarla rusların, ruslarla bütün Şərqi 

Avropa xalqlarının milli ədavət içərisindəmi olmaları lazımdır? Yoxsa onlar 

keçmişin intiqamını ala bilmək üçün müharibəmi aparmalıdırlar? Təbii ki, 

bunun heç bir məntiqi əsası yoxdur. Çox qəribədir ki, xəyallarla yaşayan bu 
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millət həqiqətən də özlərini “məzlum və zavallı” bir millət olaraq görür və 

kor-koranə də olsa buna inanırlar. Məsələ burasındadır ki, “qondarma 

erməni soyqırımı hekayəsi” əfsanələşdirilmişdir. Bunun da arxasında kilsə 

dayanır. Kilsə uydurulan soyqırımı ilə Nuh Tufanı arasında məntiqsiz bir 

əlaqə quraraq, erməni-türk düşmənçiliyini daha da gərginləşdirmişdir. Bu 

ənənəyə görə, guya ermənilər Tanrı tərəfindən “seçilmiş bir millətdir” və 

Tufan hadisəsindən sonra onların nə qədər dözümlü və əzmli bir xalq 

olduğu ortaya çıxmışdır. Yəni Tanrı onları Nuh Tufanı ilə sınağa çəkmiş, 

ermənilər də bu sınaqdan uğurla çıxmışlar. İddiaya görə, birinci imtahandan 

müvəffəqiyyətlə çıxan erməniləri Tanrı ikinci dəfə də imtahana çəkib ki, bu 

imtahan da əfsanələşdirilən “erməni soyqırımı”dır. Guya ermənilər kütləvi 

surətdə məhv edilmək istənilmiş, amma bütün bunlara baxmayaraq, öz 

iradəsi, dözümü və əzmi sayəsində millət olaraq tarix səhnəsindən silin-

məmişlər. Ermənilər arasında yayılan inanca görə, birinci fəlakət Tufan-

dırsa, ikinci fəlakət də türklərdir. Buna görə də türklər ermənilər tərəfindən 

insan kimi deyil, simvolik olaraq təbii fəlakətlərin meydana gətirdiyi hadi-

sələrin sinonimidir (205, s. 41). Erməni kilsəsi tərəfindən şüuraltına belə 

düşüncələr yerləşdirilmişdir ki, guya ermənilər Allahın lütfü ilə necə ki, 

Tufanda məhv olmamış və ardından bütün dünyaya yayılaraq ana vətən-

lərinə qayıtmaq gücünü özlərində tapa bilmişdilərsə, 1915-ci il hadisə-

lərindən sonra da həyatda qalmağı bacarmışlar (209, s. 103). Amerikan 

tədqiqatçısı Samuel Uimz bu barədə yazır: “Ermənilər xristian dünyasının 

içində dönə-dönə nağıllar söyləyərək, özlərinin İisus Xrist yolunda əzabkeş 

millət olması haqqında xristian dünyasında ictimai fikir yaratmaq istə-

mişlər. Ermənilər xristian olmayan hər şeyin xristianlığa qarşı ziyan, qorxu 

və nifrət olması təsəvvürünü formalaşdırırlar. Bu günlər ermənilərin 

danışdığı ən böyük nağıl isə bundan ibarətdir ki, guya 1915-ci ildə onların 

1.5 milyon nəfər ulu babası türklər tərəfindən qətlə yetirilmişdir və bu, iyir-

minci əsrin ilk genosid nağılıdır...” (87, s. 62). 

Daha sonra o, yazır: “...Ermənilər iddia edirlər ki, onlar əvvəlcə 

öldürülmüş və sonra – bu cür yaxşı xristian olduqlarından – 1.5 milyon 

nəfəri İisus kimi zühur etmişlər. Hər şey bir yana, erməni liderləri xəyali 



 131 

genosidi “çarmıxa çəkilmə”, yeni diktator ölkənin yaradılmasını isə İisus 

kimi “zühur etmək”lə müqayisə edirlər. Bu saxtakarlıqdır!...” (87, s. 177). 

Bu soyqırımı əfsanəsindən bir amil olaraq istifadə edib millətin 

beynini zəhərləyən erməni kilsəsi terror təşkilatlarını da hər vəchlə dəstək-

ləmişdir. Digər bir tərəfdən, erməni-türk düşmənçiliyindən məharətlə isti-

fadə edən böyük dövlətlər öz dövlət siyasətlərinin bir parçası olaraq‚ 

erməniləri müxtəlif istiqamətlərə çəkə bilmişlər. Erməni məsələsi böyük 

dövlətlər tərəfindən ortaya atılmış bır oyundur. Şübhəsiz ki, bu oyun günü-

müzdə də davam edir. Erməni lobbisinin, diasporun və diaspor partiya-

larının Ermənistanın xarici siyasətində artan təsiri, mövcud Ermənistan 

hökumətinin soyqırımı iddialarını gündəmə gətirməsi, Türkiyəyə qarşı radi-

kal siyasət yeritməsi keçmişdən bəri davam edən tarix düşmənçiliyin daha 

da gərginləşməsinə şərait yaratmışdır. Daşnak ideoloqlarından Hrant Mar-

karyanın “Armenian forum” jurnalına verdiyi müsahibəsində qondarma 

erməni soyqırımı və Şərqi Anadolu, özlərinin ifadəsinə görə isə Qərbi 

Ermənistan haqqında dediyi sözlərə nəzər yetirək: “...Qərbi Ermənistanın 

xilası barəsində “ilhaq etməklə xilas etmək” arasında böyük fərq var. Əgər 

Ermənistan Türkiyəyə qarşı torpaq tələbləriylə çıxış etsə, bu, bir baxıma 

ekspansionist hərəkət olaraq qələmə verilə bilər. Ancaq bizim öz Ana 

Vətənimizdə soyqırımına məruz qalmağımıza və bu torpaqlardan zorla 

çıxarılmağımıza diqqət yetirilərsə, o zaman bu torpaqların ilhaq etmək 

istədiyimiz hər hansı bir torpaq parçası deyil, öz malımız olduğu ortaya 

çıxar. Qərbi Ermənistanın xilası uğrunda mübarizə dövlətlər arasında ərazi 

ixtilafı deyil, Ana Vətənin xilası naminə mübarizədir. Soyqırımının tanın-

ması cəhdləri də öz-özlüyündən ortaya çıxmış bir məqsəd deyildir. Bu 

cəhdlər Qərbi Ermənistanın xilası mübarizəsində açılan bir səhifədir...” 

(212, s. 23). 

Qondarma erməni soyqırımının dünyanın bir çox ölkəsi və beynəlxalq 

təşkilatları tərəfindən tanınmasına cəhd göstərilməsi sadəcə Türkiyəni 

maraqlandıran bir məsələ deyil. Bu, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin 

də ən vacib və ağrılı məsələlərindən biridir. I T planını, yəni terroru gerçək-

ləşdirən ermənilər əsas olaraq II T planının, yəni qondarma erməni soyqırı-

mının tanınmasına və həyata keçirilməsinə, Türkiyənin də bu soyqırımını 
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qəbul etməsinə, digər bir ifadə ilə, guya vaxtilə etdiyi “xəta”nı etiraf etmə-

sinə cəhd göstərməkdədirlər. Əgər Türkiyə bir dövlət olaraq 1915-ci ildə 

baş verən hadisələri soyqırımı olaraq qəbul edərsə, şübhəsiz ki, III və IV T 

planlarının gündəmə gəlməsi qaçılmaz olacaqdır. Bu da nəinki Türkiyənin, 

eyni zamanda Azərbaycanın da yeni problemlərlə qarşılaşması deməkdir.  

  Bu gün Ermənistan müəyyən amillərə görə, Türkiyəyə qarşı hərbi 

təcavüzün tətbiq edilməsinin uyğun olmadığını və hətta bunun təhlükəli 

olduğunu dərk etdiyi üçün yığılıb qalmış kini, nifrəti və hiddəti ucbatından 

müdafiə olunmayan digər türksoylu Azərbaycana hücum etməyi daha 

məqsədəuyğun hesab etmişdir. Türkiyəyə qarşı soyqırımı, təzminat və 

torpaq iddiaları uzaq və əlçatmaz vəzifə kimi göründüyü üçün Moskvanın 

dəstəyi ilə Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək tamamilə gerçək görü-

nürdü.  

Məhz bunun nəticəsidir ki, ermənilər Azərbaycanın ayrılmaz parçası 

olan Dağlıq Qarabağı və ətraf rayonları işğal etmiş, Azərbaycan türklərinə 

qarşı Qaradağlı, Xocalı faciələri kimi qanlı cinayətlər törətmişlər. Bu 

cinayətlər XX əsrdə mülki əhaliyə qarşı törədilən terrorizmin ən dəhşətli 

nümunələrindəndir.  

Qaradağlı cinayəti 1992-ci il fevralın 17-də Xocavənd rayonunun 

Qaradağlı kəndində Ermənistan silahlı qüvvələri və Rusiyanın 366-cı ala-

yı tərəfindən törədilən soyqırımıdır. Bu soyqırımını ikinci Xocalı da ad-

landırırlar. Belə ki, bu kəndin 119 sakinindən 104 nəfəri girov götü-

rüldükdən sonra qoca və cavanlar ayrı-ayrı maşınlara doldurularaq yol-

boyu kəndlərdə düşürülmüş və ən qəddar üsullarla qətlə yetirilmişlər. 

Hətta kənd sakinlərinə də müraciət olunub ki, kim azərbaycanlı öldürmək 

istəyirsə, gəlib istədiyi girovu öldürə bilər. Beləliklə, ermənilər girov 

götürülənlərdən 67 nəfəri öldürdükdən sonra qazdıqları quyuya doldur-

muşlar (331).  

1992-ci ilin fevral ayının əvvəllərində Qarabağın qədim yaşayış 

yerlərindən olan Malıbəyli və Quşçular kəndlərinin erməni-rus hərbi 

birləşmələri tərəfindən işğal edilməsi ilə, nəhayət fevral ayının 17-də 

Qaradağlı soyqırımının törədilməsi ilə Xocalıya gedən yol tamamilə 

açıldı (331). 
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Şəhər yerlə-yeksan edilmiş, yer üzündən silinmişdir. Şübhəsiz ki, bu 

faciə zamanı törədilən vəhşilikləri sözlə təsvir etmək mümkün deyil. Bütöv 

ailələrin məhv edilməsi, insanların diri-diri yandırılması, öldürülən azərbay-

canlıların cəsədlərinin belə təhqir olunması, insanların qulaqlarının kəsil-

məsi, dərisinin soyulması, azyaşlı uşaqların başlarının kəsilməsi, hamilə 

qadınların qarınlarını süngülərlə deşib, bətnlərindən körpələrin çıxarılması – 

ümumiyyətlə, belə faktlar erməni vandalizminin əlamətləridir.  

Erməni terror təşkilatı ASALA-nın fəal üzvlərindən olan Vazgen 

Sisinyan Xocalıda azərbaycanlı körpələrin öldürülməsində iştirakını etiraf 

etməkdən belə çəkinməyib. Xocalı soyqırımında iştirakı təsdiqlənən, 1988-

ci il fevralın 18-də Xankəndi ermənilərinin Xocalıya basqınına bilavasitə 

rəhbərlik edən Ermənistan Respublikasının keçmiş prezidenti Robert 

Koçaryan Vazgen Sislyana Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı adını verib 

(6, s. 7).    

Xocalı soyqırımı ilə bağlı əsas tutarlı faktlar əldə etdiyimiz internet 

materiallarında təfərrüatı ilə öz əksini tapmışdır. Olduqca vacib hesab 

etdiyimiz faktları sistemləşdirib diqqətə çatdırmağı məqsədəuyğun hesab 

edirik. Əldə edilən materiallar içərisində erməni jurnalisti Daud Xeyriyanın 

Livanın “Əş-Şərq” nəşriyyatında çapdan çıxan “Xaç uğrunda” adlı kita-

bında olduqca düşündürücü məqamlar vardır. Müəllif kitabının 19-cu 

səhifəsindən 76-cı səhifəsinədək olan hissəsini Xocalı uğrunda gedən 

döyüşlərə həsr edib. Kitabında yazır: “...Bəzən çaşıb ayağımızı meyitlərin 

üstünə qoyaraq keçib gedirdik... Bataqlıqdan keçmək üçün ölənləri yanaşı 

düzüb yol düzəltdik. Ayağımı ölənlərin üstünə qoyub getmək istəmədim. 

Polkovnik Ohanyan mənə işarə etdi ki, qorxmayın. Müharibənin qanun-

larından biri də budur. Mən ayaqlarımı sir-sifəti qana bələnmiş 9-10 yaşlı 

bir qızın sinəsinə sıxıb irəli addımladım... Ayaqlarım və fotoaparatım qan 

içində idi...” (377). 

O, daha sonra qeyd edir: “...Ermənilərin Qaflan qrupu (qrup meyitləri 

yandırmaqla məşğul idi) 100 nəfərdən çox türk cəsədini yığıb Xocalıdan 

təqribən bir kilometr qərb istiqamətində yandırdı... Sonuncu maşında 

təqribən 10 yaşında olan bir qız uşağı da gördüm. O, alnından və 

qollarından yara almışdı. Sir-sifəti göyərmiş bu uşaq hələ ölməmişdi. 
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Aclığa və soyuğa, aldığı yaralara baxmayaraq ölməmişdi. Asta-asta nəfəs 

alırdı. Ölümlə çarpışan bu uşağın gözlərini unuda bilmirəm... Bir azdan 

onu da “Qaflan”çıların səyyar ölüm ocaqlarında yandıracaqdılar. Heysiz-

hərəkətsiz uzanmış, dırnaqlarından qan süzülən bu uşağı Tiqranyan deyə 

çağırılan bir əsgər tolazlayıb, qalaqlanmış meyitlərin üstünə atdı... Sonra 

da bu insan qalağına od vurdular. Bu zaman elə zənn etdim ki, yanan 

meyitlərin içərisində kimsə qışqırır. Aman və imdad diləyir... Mən bütün 

bunlardan sonra daha irəli gedə bilmədim. Amma fikrim var idi ki, Şuşanı 

da görüm... Geri qayıtdım. Onlar isə xaç uğrunda döyüşlərini davam 

etdirirdilər...” (377). 

Bu kimi hadisələri özündə ehtiva edən faktlara nəzər saldıqca 

düşünürsən ki, görəsən belə qəddarlıq, barbarlıq ola bilərmi? İnsan da belə 

bir metoda əl ata bilərmi? Bu sualın cavabını ermənilərin Azərbaycan 

türklərinə, ümumiyyətlə türklüyə qarşı nifrət psixologiyasında, türkü 

öldürməkdən mənəvi zövq alma düşüncəsində axtarmaq lazımdır. Qeyd 

etmək lazımdır ki, ermənilər arasında 100 ildən artıq davam edən kin və 

nifrətlə birlikdə qorxu psixologiyası da hakimdir. Çünki bir fərd və ya millət 

qorxmadığı şəxsə və ya millətə qarşı belə bir vəhşilik nümayiş etdirə 

bilməz. Keçən əsrin əvvəllərində Azərbaycanda və Türkiyədə törədilən 

soyqırımı cinayətlərinin Xocalıda eyni üslubda vəhşicəsinə bir daha təkrar 

edilməsi bunun başlıca sübutudur. Türklərə olan nifrətin dərəcəsini 

müəyyən etmək üçün radikal milli çıxışları ilə tanınan erməni ideoloqu Zori 

Balayanın 1996-cı ildə nəşr olunan “Воскрешение души нашей” (Ruhu-

muzun canlanması) adlı kitabına nəzər salmaq kifayətdir. O, kitabında 

azərbaycanlılara işgəncə verilməsində necə iştirak etdiyini fəxrlə yazır. Heç 

bir şərh vermədən həmin kitabdan bir hissəni təqdim edirik: 

“...Yalnız xalqının ürəyi çıxarılan və qəm-qüssə alovuna atılan erməni 

bu sətirlərdən böyük qürur duya və məmnunluq hissi keçirə bilər. 

Biz Xaçaturla uşaqların saxlandığı zirzəmiyə enən vaxt, əsgərlərimiz 

artıq uşaqlardan birini ovuclarından pəncərə çərçivəsinə mıxlamışdılar. 

Uşağın səs-küyünü azaltmaq üçün Xaçatur uşağın ağzına onun öldürülmüş 

anasının kəsilmiş döşünü soxdu. Sonra mən uşağın başının, döşünün və 

qarnının dərisini soydum. O, qan itirməsindən 7 dəqiqə sonra öldü. Birinci 



 135 

ixtisasıma görə həkim olduğum üçün humanist idim, buna görə də türk 

uşağına etdiyim bu əməllərə görə özümü xoşbəxt saymadım. Amma ruhum 

xalqımın bir faizinin belə qisasını aldığım üçün sevincdən qürurlanırdı.   

Xaçatur bədəni hissələrə böldü və onları itlərə atdı. Axşam eyni şeyi 

biz daha üç türk uşağı ilə etdik. Mən bir vətənpərvər erməni və vətəndaş 

kimi borcumu yerinə yetirdim. Xaçatur da xeyli tər axıtdı. Mən onun və 

digər əsgərlərimizin gözlərində intiqam və güclü humanizm mübarizəsi 

gördüm. Sonra isə mənim uşaqlıq dostum mayor Suren dedi: “Biz vəhşi 

deyilik, lakin soyuq ürəyimizi saxlamalıyıq... 

...Ertəsi gün biz kilsəyə gedərək, 1915-ci ildə ölənlərimiz üçün dua 

etdik...” (416). 

Lakin Zori Balayan belə bir kitab yazmadığını iddia edərək, internetə 

ötürdüyü məlumatda aşağıdakı məqamlara diqqət çəkir: “...Hər şey 

qondarmadır. Mən belə bir kitab yazmamışam. Doğrusunu deyə bilərəm ki, 

1996-cı ildə Moskvada “Akademiya” nəşriyyatında çapdan çıxmış “Cəhən-

nəm və cənnət arasında” adlı 348 səhifəlik kitabımda belə yazmışam: İki 

qadının döşünü, birinin başını kəsdilər, qızın isə dərisini soydular. Bax, belə 

bir vəhşilik! Bunları görən bir neçə kursant huşlarını itirdilər.” Bəli, mən 

bunları yazmışam və həqiqətləri qeyd etmişəm. Gətirdiyim bu sitat “29 

fevral 1988-ci ildə Sov. İKP Siyasi Bürosunun iclasındakı işçi qeydi” adlı 

çox ciddi bir sənədə əsaslanır. 27-28-29 fevral 1988-ci ildə Sumqayıtda 

ermənilərin qəddarcasına qətlə yetirilmələrinə həsr olunan bu iclasa Sov. 

İKP-nin baş katibi M.S.Qorbaçov rəhbərlik edirdi. Sədr SSRİ-nin Müdafiə 

naziri D.T.Yazova dönərək: Deyin görək, Dmitri Timofeyeviç, necə öldür-

dülər?”. Bax, mən məhz Yazovun cavabını kitabımda qeyd etmişəm...” 

(400). 

Göründüyü kimi, Zori Balayan ona qarşı yönəldilən haqlı ittihamlara 

1996-cı ildə Moskvada nəşr olunan “Cəhənnəm və cənnət arasında” adlı 

kitabı ilə cavab verərək, guya belə vəhşiliklərin azərbaycanlılar tərəfindən 

1988-ci ildə Sumqayıtda ermənilərə qarşı törədildiyini yazmaqda və 

ictimaiyyətin diqqətini Xocalı faciələrindən uzaqlaşdıraraq fərqli yönə 

çəkməkdədir. Düşündürücü məqam budur ki, nədənsə Zori Balayanın 

özünəməxsus məkrli “etirafı” içərisində Sumqayıtda baş verən hadisələrdə 
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cinayətlərin Eduard Qriqoryanın başçılığı altında gerçəkləşdirildiyi göstəril-

mir. Söhbət obyektivlikdən gedirsə, Balayan hökmən Sumqayıtdakı 

qırğınlara mənşəcə erməni olan, “paşa” ləqəbli E.Qriqoryanın bilavasitə 

başçılıq etdiyini göstərməli idi.  

Unutmamaq lazımdır ki, Zori Balayan millətlərarası ziddiyyətlərin 

kəskinləşməsində xüsusi rol oynayan qatı millətçi ideoloqdur. Məkrli 

niyyətlərinin təbliğində inadcıl olan Balayan və onun kimi ideoloqların 

əməllərinin başlıca qayəsi həmişə olduğu kimi, milli məsələni zorakılıq yolu 

ilə həll etmək olmuşdur.  

Əldə olan faktlar və eyni zamanda yuxarıda adları çəkilən erməni 

müəlliflərinin etiraflarından da göründüyü kimi, Azərbaycan tarixinin ən 

ağrılı və acılı səhifələrindən biri olan Xocalı faciəsi tam olaraq bir 

soyqırımıdır. Günümüzdə hər hansı bir faciənin soyqırımı olaraq tərif 

edilməsi üçün saylara diqqət çəkilir və əgər yüz minlərlə insan məhv edi-

lərsə, bunun soyqırımı olaraq xarakterizə oluna biləcəyi düşünülür. Belə bir 

vəziyyət bir gecədə 613 insanın qətl edildiyi Xocalı faciəsinin soyqırımı 

olaraq tanınmasına yönəlik şübhə oyandırmamalıdır. Çünki 9 dekabr 1948-

ci ildə BMT tərəfindən qəbul edilən “Soyqırımı Cinayətinin Qarşısının 

Alınması və Cəzalandırılması Sözləşməsi”ndəki tərifdə müəyyənedici ünsür 

say deyil, millət, din, soy ya da irq kimi xüsusiyyətlər üzərində qurulan bir 

qrupun sistematik və məqsədli olaraq tamamilə ya da qismən məhv edilməsi 

planıdır. Ermənilərin Xocalıda törətdikləri cinayətlər BMT tərəfindən qəbul 

edilən bu sözləşmənin ikinci maddəsi ilə uyğunluq təşkil edir. Bu maddənin 

bəndlərində göstərilir: 

1. Əlaqədar qrup üzvlərinin (milli, etnik və dini olaraq) öldürülməsi; 

2. Əlaqədar qrup üzvlərinin ruhi və fiziki səhhətlərinə zərər veril-

məsi; 

3. Əlaqədar qrup üzvlərinin fiziki varlıqlarının ortadan qaldırılması 

(233, s. 203). 

Məhz bu baxımdan ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər 

insanların (qrupun) planlı və sistematik olaraq məhv edilməsinə yönəlik 

məqsəd və cinayətlərin təzahürləridir. Ermənistan 1993-cü ildə BMT-nin 

“Soyqırımı Cinayətinin Qarşısının Alınması və Cəzalandırılması Sözləş-



 137 

məsi”ni imzaladığı üçün bu nizamnamə qarşısında məsuliyyət daşıyır (18, s. 

106). Bu səbəblə Xocalı faciəsinin soyqırımı olaraq tanınması üçün BMT-

yə, beynəlxalq məhkəməyə hər dəfə müraciət olunmalı və bu müraciətdə 

tutarlı sübutlar çərçivəsində soyqırımını gerçəkləşdirən bütün siyasi xadim-

lərin, hərbiçilərin və iştirak edən digər məsul şəxslərin adları açıq şəkildə 

göstərilməli və cəzalandırılmaları sıx-sıx yenidən tələb edilməlidir. BMT-

nin Soyqırımı sözləşməsinin 3-cü və 4-cü maddələrinə uyğun olaraq soyqı-

rımına rəvac verən hərəkətlərdən birini belə həyata keçirən, gerçəkləşdi-

rilməsi üçün razılığa gələn, ictimaiyyətə yönəlik bu cür hərəkət və 

fəaliyyətləri qızışdıran, təşviq edən, eyni zamanda bu fəaliyyətləri əvvəl-

cədən planlaşdıran və hədəfləyən, istər icraçı, istərsə də rəsmi və ya qeyri-

rəsmi şəxs olaraq cinayətlərdə iştirakı təsdiqlənən hər kəsin cəzalandırılması 

vacibdir (233, s. 203).   

 

 

2.3. Ermənistanın Azərbaycana qarĢı ərazi iddialarında   

dini və siyasi amillər 

 

Bilindiyi kimi, erməni siyasətçilərinin və dövlət xadimlərinin “Böyük 

Ermənistan” planlarının həlqələri Şərqi Anadolu ilə birlikdə tarixi Azərbay-

can torpaqlarını da əhatə edir. Bu hədəflərinə nail olmaq üçün dünya erməni 

lobbisi, erməni milli-siyasi partiyaları və Ermənistan dövləti müştərək 

fəaliyyət göstərərək, həm tarixi Azərbaycan torpaqlarına, həm də Türkiyəyə 

qarşı ərazi iddialarını gücləndirmək məqsədilə bir sıra planlar hazırla-

maqdadırlar: Tarixi təhrif etmək, dünya ictimaiyyətinin gözündə “dünyanın 

ilk xristian etnosu və dövləti”, “xristianlığın Qafqazdakı varisləri və qalası” 

kimi obrazlar yaradaraq qonşu xalqlara qarşı inzibati-ərazi, qədim 

mədəniyyət və dini iddialarını qanuniləşdirmək, Türkiyənin və Azərbay-

canın imicini zəiflətmək, hər iki ölkəni informasiya blokadasına salmaq, 

dünya ictimaiyyətinin gözündə “vəhşi türk”, “əzabkeş erməni xalqı” 

obrazını yaratmaq, Azərbaycan və Türkiyənin dünya dövlətləri ilə münasi-

bətlərinin pisləşməsi üçün hər cür üsula əl atmaq, bütün bunların gerçək-

ləşməsi üçün din amilindən başlıca vasitə kimi istifadə etmək. 
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Heç təsadüfi deyildir ki, ermənilər özlərini Nuh peyğəmbərin 

nəslindən gəldikləri şəklində dünya ictimaiyyətinə yalanlar aşılamaqda, 

“dünyanın ilk xristian dövləti” olması ilə bağlı əsassız iddialar önə 

sürməkdədirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, din amili ermənilərdə əsas strateji 

vasitələrdən biridir. Bu sayədə xristianlıq siyasi müstəviyə oturdulmaqda və 

dünyanın bir çox ölkəsində məsələ ilə əlaqədar olaraq genişmiqyaslı 

təbliğatlar aparılmaqdadır. Bu barədə istənilən qədər fakt mövcuddur ki, 

bunlardan birinə nəzər yetirək: 1 mart 2001-ci il tarixində İngilis Milli 

Kitabxanasında (British National Library) ermənilər tərəfindən “Nuhun 

xəzinələri” adı altında sərgi nümayiş etdirilmiş, bu təbliğat əsnasında Şərqi 

Anadolu ilə Azərbaycanın bəzi tarixi əraziləri, o cümlədən Naxçıvan qədim 

erməni torpaqları şəklində tanıtdırılmış və bu iddiaların ingilis ictimaiy-

yətinin şüuraltına yerləşdirilməsinə cəhd göstərilmişdir (207, s. 114). Sər-

ginin açılışında İngiltərənin keçmiş Xarici İşlər naziri və Fəhlə Partiyasının 

millət vəkillərindən olmuş Robin Kukun (Robin Cook) ermənilərin dini 

liderləri ilə birlikdə iştirak etməsi bu təbliğatın nə qədər güclü olduğunu 

göstərir. Qeyd edək ki, açılış mərasimində dünya ermənilərinin baş patriarxı 

Karegin ilə Ermənistanın o zamankı dövlət başçısı Levon Ter-Petrosyan da 

iştirak etmişdir (207, s. 115). Sərgi əsnasında daha çox üzərində durulan 

mövzulardan biri də 2001-ci il tarixinin guya ermənilərin xristianlığı qəbul 

etmələrinin 1700-cü ildönümü olması idi. Nuhun gəmisi və xristianlıq kimi 

çox önəmli məsələlər bu sərgidə ortaq mövzu olunca, ermənilərin məsələ ilə 

bağlı mətbuatda çıxış etmələri xeyli asanlaşmışdır. Bundan başqa mətbuat 

nümayəndələri və siyasətçilərlə yanaşı, bir çox təhsil müəssisələri ilə də 

təmasa keçilmiş, bu müəssisələrdə erməni mədəniyyəti təbliğ edilmişdir. 

Hətta London Universitetində “Ermənistan və kilsə” mövzusunda 

konfranslar da təşkil edilmiş, bu sayədə həm Nuh peyğəmbərlə əlaqəli, həm 

də ilk xristian ölkəsi və xristianlığın ilk şəhid milləti olduğu şəklində 

təbliğat aparmışlar (207, s. 115). 

Digər bir fraqment; Ermənistan 2001-ci ilin sentyabr ayında özəl 

qonaqları mərhum Papa II İohan Pavelin də iştirakı ilə, “dünyanın ilk 

xristian dövləti” adı altında ermənilərin xristianlığa girişlərinin 1700-cü 

ildönümünü qeyd etmişdir. Xristianlıqdakı digər məzhəblərdə olduğu kimi, 
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Vatikan ilə Qriqoryanlıq arasında da ciddi ziddiyyətlər mövcuddur. Bu 

ziddiyyətlərə baxmayaraq, Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanın rəsmi 

dəvətini mərhum Papa II İohan Pavel tərəddüdsüz qəbul etmişdi (147, s. 

66). Görəsən, Papa Ermənistanda ona göstərilənlərin və deyilənlərin 

həqiqətən yanlış olduğunu düşünmüşdümü? Erməni kilsəsinin iddiasına 

görə, Hz. İsa Eçmiədzinə (ermənilər Eçmiədzinin mənasını Tanrının yeganə 

oğlunun yer üzünə endiyi məkan olaraq izah edirlər – E.Ş.) enərək erməni 

kilsəsini inşa etmiş, onu digər kilsələrdən fərqli olaraq, daha müstəqil və 

ehtişamlı bir mövqeyə gətirmişdir (174, s. 19; 257, s. 126). Vatikan isə bu 

nəzəriyyəni rədd edərək, kilsənin ilk dəfə Romada inşa edildiyini və bu işin 

icrası üçün Hz. İsa tərəfindən müqəddəs St. Pierreyə tapşırıldığını irəli 

sürməkdədir. Katoliklərə görə, İsanın vəkili məhz bu şəxsdir (257, s. 126). 

Bu məsələ üzərində dayanmaq niyyətində deyilik və eyni zamanda 

məqsədimiz Vatikan ilə Qriqoryan erməni kilsəsi arasındakı ziddiyyətləri də 

aşkara çıxarmaq deyil. Şübhəsiz ki, bunlar dini və siyasi oyunlar 

müstəvisində baş verən məsələlərdir. Sadəcə bir cəhəti qeyd etmək 

kifayətdir ki, aralarındakı ziddiyyətlərə baxmayaraq, müəyyən məsələlərdə 

məqsəd eynidir. Yəni xristianlıq ön plandadır. Vatikan ilə erməni kilsəsi 

arasında müəyyən ziddiyyətlər olsa da, Ermənistanın keçmiş prezidenti 

Robert Koçaryanın rəsmi dəvətini Papa II İohan Pavelin qəbul etməsi daha 

əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, sırf xristian ermənilərə göstərilən rəğbətdən 

deyil, xristian dünyasının günah duyğularından və əbədi ləkədən qurtulmaq 

prinsiplərindən, yəni “günahlardan arınma metodologiyası”ndan və gərgin 

psixoloji gərginlikdən qaynaqlanmışdır. Həmin ənənəni 24 aprel 2016-cı 

ildə Papa Françesko da davam etdirdi. O da özünün Ermənistan səfərində 

1915-ci il hadisələrini “soyqırımı” və ermənicə “Böyük Fəlakət” mənasına 

gələn “Meds Yeghern” olaraq dəyərləndirdi. Ermənistanı ziyarət edən 

ikinci Papa olaraq tarixə keçən Françeskonun bu addımı da günah duyğu-

larından qurtulmaq prinsipi kimi xarakterizə oluna bilər (bu barədə ətraflı 

bax: 425).  

Ermənilər tarixdə ilk dəfə xristianlığın rəsmi dövlət səviyyəsində 

Ermənistanda elan olunması hadisəsinin 301-ci ildə gerçəkləşdiyini iddia 

etməkdədirlər. 301-ci il tarixinin ilk xristian dövlətinin quruluş ili olaraq 
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göstərilməsinin və eyni zamanda guya “dünyanın ilk xristian etnosu və 

dövləti” şəklində önə sürülən iddiaların səbəbi tamamilə dini, siyasi 

mahiyyətdədir və qonşu ölkələr üzərində dini və mədəni üstünlüklər əldə 

etmək üçün aparılan təbliğatdır. “Dünyanın ilk xristian etnosu və dövləti” 

olmalarının 1700-cü ildönümü vasitəsilə erməni kilsəsi dünya ictimaiy-

yətinin diqqətini yanlış məlumatlarla Azərbaycana qarşı gerçəkləşdirilən 

işğaldan uzaqlaşdırmaq istəmişdir. Digər bir ifadəylə, “ilk xristian döv-

lətini” özününküləşdirməklə qonşu ölkələr təsir altına alınmaq istənilmişdir. 

Nəticədə bunlar gerçəkləşərsə, ermənilər tərəfindən tarixi Azərbaycan 

torpaqları olan Qarabağ və Naxçıvana qarşı önə sürülən ərazi iddiaları 

yalanları istər dünya ictimaiyyəti, istərsə də dünya dövlətləri tərəfindən 

doğru olaraq qəbul ediləcəkdir. Bu isə mədəni, dini və siyasi baxımdan 

türklüyün məhvinə gətirib çıxara bilər. Həqiqət isə erməni saxtakarlığının, 

“dünyanın ilk xristian dövləti” yalanının, Qriqoryan kilsəsinin əsl mahiy-

yətinin aşkarlanması ilə ortaya çıxar.  

Erməni yurdunun tarixi və erməni etnosunun mənşəyi məsələsi kimi, 

onların xristianlıq tarixi də mübahisələrə və müxtəlif iddiaların ortaya 

çıxmasına səbəb olmuşdur. Xristianlığın ermənilər arasında yayılması 

məsələsi, “ilk xristian etnos və dövlət” iddiası müxtəlif rəvayətlərə əsaslan-

dırılır. Erməni və fransız tarixçiləri (M.Ormanian. L’Eglise Armenienne. 

Antelias-Livan, 1954; S. Kaloustian. Saints and sacraments of the Armenian 

Church. New York, 1969; J.Sandalgian. Histoire documantaire de 

l’Armenie des ages du paganisme. Roma, 1917; H.Pasdermadjian. Histoire 

de l’Armenie. Paris, 1971; L.d’Edesse. Histoire d’Abgar. Paris, 1880; 

F.Tournebizne. Histoire politique et religieuse de l’Armenie. Paris, 1900; 

A.Houtin. Courte histoire du Chrisianisme. Paris, 1924 və s.) bu rəvayət-

lərdən birini bizim eranın əvvəllərində yaşamış Urfa (Edesse) kralı olan 

Abkarla (və ya Avkar), digərini isə müqəddəs Qriqorla əlaqələndirirlər. 

Həmin tədqiqatçıların göstərilən mənbələrinə istinadən qeyd olunan hər iki 

rəvayət Esat Uras, Əbdürrəhman Kiçik, Ərdal İltər kimi məşhur türk 

tarixçilərinin əsərlərində də yer almaqdadır (257, s. 51-52; 202, s. 36-37; 

174, s. 18).  
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Ermənilərin “dünyanın ilk xristian etnosu və dövləti” iddiası ilə 

bağlı birinci rəvayət: Bu rəvayətə görə, Urfa (Edesse) kralı Abkar cüzam 

xəstəliyinə tutulmuşdu. Yeddi il idi ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Hz. 

İsanın varlığından və onun xəstələrə şəfa verməsindən xəbərdar olan kral 

mübtəla olduğu bu xəstəlikdən xilas olmaq üçün Anan (və ya Hananya) adlı 

adamı ilə bu şəxsə bir məktub göndərir. O, məktubunda İsanın “Tanrı və ya 

Tanrının Oğlu” olduğuna inanacağını bildirir və gəlib onu sağaltmasını 

xahiş edir. İsa da cavab məktubunda son dərəcə vacib bir vəzifəni yerinə 

yetirməklə mükəlləf olduğu üçün gələ bilməyəcəyini və tezliklə 

“Yaradan”ın yanına qayıdacağını yazaraq, ona şəfa vermək və xristianlığı 

yaymaq üçün öz həvarilərindən birini göndərəcəyini bildirir, üzünü sildiyi 

və üzünün izinin həkk olunduğu dəsmalı Tatios adlı həvariyə verərək onu 

Abkara göndərir. Göndərilən bu həvari dəsmal vasitəsi ilə Abkarı sağaldır, 

eyni zamanda İsanın adından şəhərdəki bütün xəstələrə və şikəstlərə şəfa 

verir. Bu möcüzədən olduqca həyəcanlanan kral Abkar və xalqı xristianlığı 

qəbul edir (202, s. 36-37; 257, s. 52). 

Burada çox önəmli bir məqam diqqəti çəkməkdədir. Əvvəla, bu 

rəvayətdə Urfa (Edesse) krallığı erməni krallığı olaraq göstərilir. İkincisi, 

kral Abkar və onun xalqı erməni mənşəli və İsanın müasiri kimi 

göstərilməklə ermənilərin xristianlığı qəbul etmələrinin tarixi bizim eranın 

əvvəllərinə, yəni 30-cu illərə qədər aparılır. Halbuki mənbələr kral Abkarın 

erməni mənşəli olması ilə bağlı iddiaları təkzib edir (257, s. 119).  

Digər bir tərəfdən, əgər bu rəvayət reallığı özündə əks etdirirsə, o 

zaman hal-hazırda erməniləri xristianlığı qəbul etmələrinin 301-ci ildən 

etibarən başlanması ilə bağlı iddialar önə sürməyə nə vadar edir? Bu sualın 

cavabını erməni tədqiqatçısı, eyni zamanda rahib olan Malaçiya Orman-

yanın “L’Eglise Armenienne” adlı kitabının 6-cı səhifəsində (istinad edən: 

Əbdürrəhman Kiçik, Erməni kilsəsi və türklər) tapmaq mümkündür. Müəllif 

301-ci il tarixindən əvvəl, yəni 300 il içərisində xristianlığın ermənilər 

arasında yayıldığını isbat edən heç bir tarixi sənədin olmadığını qeyd 

etmişdir (202, s. 39). Belə bir vəziyyətdə, 301-ci il tarixi birinci rəvayətdəki 

iddiaların əsassız olduğuna dəlalət edir.   
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Ermənilərin “dünyanın ilk xristian etnosu və dövləti” iddiası ilə 

bağlı ikinci rəvayət: Bu rəvayətdə isə Qriqoryanlığın banisi müqəddəs 

Qriqorla kral Tridat arasında cərəyan edən hadisələrdən və ermənilərin 

kütləvi olaraq xristianlığı qəbul etmələrindən bəhs olunur. Bu rəvayətə görə, 

Arşaki şahzadəsi Anağ öz yaxın qohumu kral Xosrovu öldürür və törətdiyi 

cinayətdən qaçarkən kralın mühafizəçiləri tərəfindən təqib edilir. O, ailəsi 

ilə birlikdə Araz çayından keçərkən boğulur, ailəsinin bütün üzvləri isə ələ 

keçirilərək öldürülür. Bu ölümdən yalnız süd analarının yanında olan iki 

uşağı xilas olur. Anağın uşaqlarının süd anası Kayseridən gəlmiş Sofiya 

adındakı xristian bir qadın idi. Xosrov ilə Anağ öldükləri zaman hər ikisinin 

övladları Tridat və Qriqor çox kiçik yaşlarda idilər. Kayseriyə aparılan 

Anağın oğlu Qriqor xristian olaraq, Xosrovun oğlu Tridat isə əcdadlarının 

dini olan bütpərəst kimi yetişdirilirlər. Tridat bütpərəst mədəniyyəti ilə 

böyüdüyü üçün xristianlığa nifrət bəsləyirdi. Lakin bu iki şəxs bir-birinin 

kim olduğunu bilmirlər. Sonralar Qriqor Tridatın ordusunda xidmət etməyə 

başlayır və qısa bir müddət içərisində də kralın sevgisini və hörmətini 

qazanır. Lakin bu hörmət uzun sürmür. Çünki bütpərəst olan Tridat əldə 

etdiyi bütün nailiyyətlərin və qələbələrin ilahə Anahita və digər tanrıların 

sayəsində olduğuna inanırdı. O, müəyyən günlərdə Eriza (Ərzincan) məbə-

dində Anahitaya qurbanlar kəsərdi. Qriqora da Anahitaya qurban kəsməsi 

əmr edilir. Lakin o, bu əmri rədd edərək xristian dininə sitayiş etdiyini bildi-

rir və insanların xilasının Tanrının yeganə oğlu İsaya inanmaqla mümkün 

ola biləcəyini açıqlayır. Qriqor eyni zamanda bütün kafirləri Tanrının əbədi 

cəzası ilə təhdid edir. Kral Tridat isə “mənim inanmadığım bir Tanrıya 

sitayiş etməyə necə cəsarətin çatır?”, – deyərək Qriqora ağır işgəncələr ve-

rir. Bu əsnada Artavazd adlı bir əsilzadə krala xəbər verir ki, Qriqorun 

yaşamağa və günəşi görməyə haqqı yoxdur. İndiyə qədər xristian olduğunu 

bizdən gizlədirdi. Artıq onu tanıyırıq. Bu adam sizin atanızı öldürən, Ermə-

nistanın süqutuna və əsir olaraq yaşamasına səbəb olan Anağın oğludur. Bu 

xəbərdən sonra kral Tridat müqəddəs Qriqoru “Xor-Virab” adıyla bilinən 

Artaşat qəsrinin dərin quyusuna atdırır. Qriqor bu quyuda 15 il qalır. Bu 

müddət içərisində Anna adlı bir qadın ona gizlin yemək-içmək verir.  
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Qriqorun quyuda qaldığı müddətdə Roma imperiyasında xristianlara 

qarşı tətbiq olunan işgəncələrdən xilas olan müqəddəs Qayanenin rəhbərliyi 

altında “bakirə icması” Eçmiədzinə pənah gətirir. Bakirə icmasının içində 

misilsiz gözəlliyə sahib olan Ripsime adlı bir qız da var idi. Eçmiədzinə 

gəlməzdən əvvəl Roma imperatoru Diokletian Ripsimeyə aşiq olmuş və 

onunla evlənmək istəmişdi. Bu və ya digər səbəblərdən bakirə icması şərqə 

qaçaraq Eçmiədzinə gəlir. Ripsimenin gözəlliyi kral Tridatı da valeh edir. O 

da Diokletian kimi bu qızla evlənmək istəyir, ancaq Ripsime kralın təklifini 

rədd edincə, Tridat onu və 32 rahibəni öldürtdürür. Bu faciəli hadisədən 

sonra kral Allahın qəzəbinə uğrayır və ruhi xəstəliyə düçar olaraq özünü 

heyvan kimi hiss etməyə başlayır. Ən yaxşı həkimlərə müraciət edilsə də və 

eyni zamanda əcdadlarının tanrılarından mədəd umulsa da heç bir nəticəsi 

olmur. Tridatın xəstəliyi onun bacısına son dərəcə pis təsir edir. O vaxtdan 

qəm-qüssə içərisində olan kralın bacısına bir gün yuxusunda mələk 

tərəfindən Tridatın xəstəliyinin çarəsinin yalnız Qriqorda olduğu deyilir. 

Şahzadə oyanaraq yuxusunu danışır, lakin heç kim ona inanmır. Çünki hər 

kəs Qriqorun çoxdan öldüyünü fikirləşirdi. İkinci və üçüncü dəfə eyni 

yuxudan sonra şahzadənin təkidi ilə Qriqorun atıldığı quyuya gedirlər və 

sağ olduğunu görüncə, böyük sevinc içərisində onu saraya gətirirlər. Qriqor 

kralın və onun kimi xəstəliyə tutulan digər şəxslərin də sağalması üçün 

Tanrıya dua edir və onlar bu xəstəlikdən xilas olurlar. Bu hadisədən sonra 

kral Tridat xristianlığı qəbul edir və 301-ci ildə krallığın rəsmi dininin 

xristianlıq olduğunu elan edir. 

Kral Tridatın ona verdiyi bütün səlahiyyətlərdən istifadə edən müqəd-

dəs Qriqor xristianlığı yaymağa nail olur. Kralın bu yardımı ermənilər 

tərəfindən təqdirlə xatırlanmış və Tridat “böyük nurlandırıcıya canla başla 

xidmət edən kral” adıyla anılmışdır. Xalqı İncilin işığı ilə aydınlandırdığı 

üçün Qriqora Lusavoriç, yəni “nurlandırıcı” ləqəbi verilir (174, s. 18; 202, s. 

44). O, xristianlığı yaymaq məqsədilə keçmiş məbədləri də yıxır və er-

mənilər tərəfindən Allahın yeganə oğlunun yer üzünə endiyi məkan olaraq 

qəbul edilən Eçmiədzinə gələrək burada kilsə qurur. Müqəddəs əmanətlərin 

də saxlanıldığı yer olaraq qəbul edilən Eçmiədzin günümüzdə ermənilərin 

dini olmaqla birlikdə, eyni zamanda siyasi mərkəzidir (202, s. 45).             
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301-ci il tarixinin mahiyyəti və pərdə arxası: Ermənilər xristianlığı 

301-ci il tarixində kütləvi olaraq qəbul etdiklərini önə sürsələr də, 

tədqiqatlar nəticəsində bu tarixin ermənilərin xristianlığı qəbul və erməni 

kilsəsinin quruluş ili olmadığı ortaya çıxmışdır. Onların iddia etdiklərinin 

əksinə 301-ci ildə xristianlıq “Yuxarı ölkə” mənasına gələn və Hay qövmü 

ilə heç bir əlaqəsi olmayan Ermənistanda rəsmi din olmamışdır (bu barədə 

bax: 147, s. 70-72). Eyni zamanda heç bir siyasi müstəqilliyə malik olma-

yan erməni çarlığının xristianlığı rəsmi din olaraq qəbul etməsi və vassalı 

olduğu Roma imperiyasının icazəsi olmadan sərbəst fəaliyyət göstərməsi 

mümkün deyildi. Eyni zamanda mənbələr müqəddəs Qriqorun 298-ci ildə 

həbsə atıldığını və 15 il həbsdə qaldığını da sübut etməkdədir (178, s. 18). 

Bu baxımdan onun 301-ci ildə həbsdən çıxmış olması məntiqi cəhətdən 

imkansızdır. Adi riyazi hesablama ilə Qriqor 313-cü ildə həbsdən çıxmış və 

bu tarixdən etibarən xristianlığı yaymağa başlamışdır. Əslində onun sərbəst 

buraxılması tarixi heç də təsadüfi deyildi. Qriqorun həbsdən çıxarılması və 

Ermənistanda xristianlığı geniş şəkildə yayması Roma imperatoru Konstan-

tinin Milan fərmanını elan etdiyi tarixə, yəni 313-cü ilə təsadüf edir. 

Bilindiyi kimi, xristianlıq bu fərmanla Roma tərəfindən rəsmən tanınmışdı 

(179, s. 32). Belə bir vəziyyətdə ilk ağla gələn sual bu olar: 1700 ildən çox 

davam edən bu fikir kifayət qədər güclü və köklü deyilmi? Eyni zamanda 

bir neçə il az və ya çox olması ermənilərə nə kimi mənfəətlər gətirə bilər? 

Üzərində durmaq istədiyimiz məsələ ermənilərin xristianlığı qəbul etmələri 

və ya hansı səbəblərə görə xristian olduqları deyil. Əsl məsələ onların məhz 

301-ci il tarixi üzərində bu qədər təkidlə dayanmalarının səbəbini araşdır-

maqdır. Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, ilk xristian dövlətini ortaya 

atmaqda əsl məqsəd qonşu ölkələr üzərində siyasi, dini və mədəni 

üstünlüklər əldə etmək, bu ölkələri psixoloji təsir altına almaqdır. Bu təsir 

Qafqaz Albaniyasının ortadan qaldırılmasından 1915-ci ildəki hadisələrə və 

iddia edilən “erməni soyqırımı”na, buradan da 1990-cı illərdən etibarən 

Azərbaycanın 20%-nin işğal edilməsinə və bir milyondan çox insanın qaç-

qın vəziyyətinə düşməsinə qədər uzanır. Qondarma “şəhidlik əfsanəsi”nin, 

“ilk xristian etnos və dövlət” mifologiyasının və sıx-sıx qeyd edilən yubi-

leylərin qaranlıq pərdəsi altında məhz bu məsələlər gizlənir. Böyük əksə-
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riyyəti həm keçən yüzillikdə, həm də günümüzdə siyasiləşdirilən kilsə tərə-

findən planlanmış tarix və ərazi iddiaları vasitəsi ilə qonşu ölkələrin işğalını 

hədəfləyən Hai-Tahd ideologiyası gerçəkləşdirilməyə çalışılmaqdadır.  

Burada öz-özlüyündə müəyyən maraqlı suallar ortaya çıxır: Ermə-

nilərlə, daha doğrusu haylarla Qriqoryan kilsəsi arasındakı tarixi əlaqələrin 

mahiyyəti nədir? Həqiqətən də Qriqoryan kilsəsi haylarınmı milli kilsəsidir? 

Və ya Qriqoryan kilsəsi ilə hay millətinin tarixi inkişaf prosesləri bir-birinə 

nə dərəcədə bağlıdır? Əvvəla, onu qeyd edək ki, Ermənistanda monomil-

lətçi siyasi düşüncə formalaşmışdır. Monomillətçilik tək millətli cəmiyyətin 

qurulması, azlıqda olan xalqlara və digər etnik ünsürlərə öz kimliklərini ya-

şama haqqını verməyərək, etnik təmizləmə metodunu əsas götürüb onları 

deportasiyaya məruz qoymaları, fiziki və ya mədəni olaraq məhv etmək dü-

şüncəsi və siyasətidir.   

Qriqoryanlığın türk, pers, süryani, hay kimi bölgədəki etnik qrup-

lardan meydana gəlmiş bir icma mədəniyyəti olduğu tarixi həqiqətdir. 1999-

cu ilin dekabr ayında dünyanın məşhur elm xadimlərinin də iştirak etdiyi 

Avstriya Elmlər Akademiyasının “Qafqazın xristianlaşdırılması” mövzu-

sunda təşkil etdiyi beynəlxalq simpoziumda Poqos Levon Zəkiyan adlı 

erməni aliminin öz çıxışında dediyi sözlərə nəzər salaq: “...Hz. İsa öz 

həvarilərinə “gedin və orada yaşayan xalqları vəftiz edin” (xaç suyuna 

salın – E.Ş.), – demişdir...” (147, s. 70).  

Göründüyü kimi, Qriqoryanlıqda bu məzhəbə bağlı müxtəlif xalqlar-

dan ibarət olan bir icma mədəniyyəti olmuşdur. Çoxsaylı mənbələrə istinad 

edən türkiyəli tədqiqatçı Prof. Dr. Yaşar Kalafat yazır ki, xristianlığın tarix 

səhnəsinə çıxmasından xeyli əvvəl və sonradan geniş yayıldığı bölgələrdə, 

xüsusilə Qafqazda müxtəlif xalqlar yaşayırdı. Qriqor adlı bir şəxs 

xristianlığın mahiyyətini izah edincə, onun moizələrini mənimsəyənlərə bu 

şəxsin adına uyğun olaraq Qriqoryan deyilməyə başlandı. XIX əsrin ikinci 

yarısından etibarən isə Qriqoryan icmasının içərisində özlərini “hay” 

adlandıran qövm isə Qriqoryan kilsəsinə və mədəniyyətinə tək başına 

sahiblənməyə addım atdı. XIX əsrin ortalarına qədər ermənilər Ermənistan 

olaraq bilinən bölgədə bir millət olaraq deyil, Qriqoryan icması olaraq 

yaşayırdılar (178, s. 21).  
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Diqqət yetirilməsi vacib olan məsələ budur ki, o dövrdə hay qöv-

münün bu mədəniyyətə gətirdiyi qazanclar da çox deyil. Əvvəla, yuxarıda 

da qeyd edildiyi kimi, müqəddəs Qriqor hay qövmünə mənsub deyil. 

Görkəmli türk tarixçilərindən Əbdürrəhman Kiçik, Fəxrəddin Kırzıoğlu, 

tanınmış azərbaycanlı albanşünas alim Fəridə Məmmədova, məşhur avstri-

yalı alim Erik Fayql müqəddəs Qriqorun parfiyalı olduğu barəsində həm-

fikirdirlər (202, s. 9; 194, s. 49; 64, s. 217; 148, s. 34). Mənbələrdə 

parfiyalıların türk olduqları və İranda Parfiya dövlətinin sakların soyundan 

olan Arsak türkləri tərəfindən qurulduğu göstərilir (195, s. 19-23; 257, s. 

91). Digər məşhur türk tarixçisi Zəki Vəlidi Toqan part sülaləsinin 

Xorasanda meydana çıxdığını (252, s. 39) və türk qəbilələrindən olduğunu 

qeyd etməkdədir (252, s. 47).  

Qriqoryan kilsəsinin milli kilsə olduğu şüarı monomillətçi erməni 

kimliyini gücləndirmək üçün ortaya atılmışdır. Bu gün Qriqoryan inanclı 

hay qövmündən başqa digər etnik ünsürlərə rast gələ bilməməyimizin əsas 

səbəbi ermənilərin monomillətçilik siyasətinin nəticəsidir. Ermənilər 

albanların meydana gətirdiyi xristianlıq mədəniyyətini mənimsəməklə kifa-

yətlənməyib, Qriqoryan icmasının sahib olduğu və inkişaf etdirdiyi mədəni 

dəyərlərə də ermənilik adına sahiblənmiş və hay etnik kimliyinə mənsub 

olmayan digər etnikləri ya assimilyasiyaya ya da deportasiyaya məruz qoy-

muşlar.  

Ermənilərin “dünyanın ilk xristian etnosu və dövləti”, “xristianlığın 

Qafqazdakı varisləri” kimi ortaya atdıqları iddialar tamamilə əsassızdır. Heç 

təsadüfi deyildir ki, ermənilər bu iddialarını əsaslandırmaq üçün albanların 

meydana gətirdiyi xristianlıq mədəniyyətinə də sahib çıxmağa çalışırlar. 

Erməni iddialarına görə, Albaniya “Böyük Ermənistan”ın ayrılmaz hissə-

sidir, Şərqi Ermənistan olaraq adlandırılır (278, s. 47-48, 67; 286, s. 40). Bu 

iddialar “Böyük Ermənistan” ideologiyasının gerçəkləşməsi üçün qonşu 

ölkələrin torpaqları üzərində yoxdan var edilən uydurma ərazi iddialarıdır. 

Erməni iddialarını təkzib edən, eyni zamanda xristianlığın Albaniyada daha 

erkən yayılmasını sübut edən çox sayda faktlar mövcuddur. Moisey 

Kalankatuklunun əsərində dəlil kimi göstərilən erməni katolikosu Avraamın 
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albanlara məktubunda bu sətirlər yer alır: “...Bizdən (ermənilərdən) qabaq 

mövcud olan alban kilsəsi bizimlə (ermənilərlə) razılaşırdı...” (43, s. 82).
 
  

Daha bir fraqment: “...Müqəddəs Yelisey öz həvari vəzifəsini yer 

üzünün uzaq guşələrindən başlayandan sonra o, Şimalın bəzi şərq 

xalqlarını həqiqi imana gətirir, amma hamısını yox. O, gözəl cəhdlər 

göstərib öz xalqının səadəti uğrunda səylə vuruşurdu. Allah insan nəslini 

ziyarət etdiyi günlərdə, böyük imperator Konstantinin hakimiyyəti altında 

Qərbi tərəqqiyə çağıranda və Ərməniyyəni çar Tridat vasitəsilə xristianlığa 

çevirəndə O, Həqiqi Xilas Günəşinin təzahürü haqqında azacıq bilən Şərq 

ölkələrini də imana gətirir və albanlara əlahəzrət Urnayrın vasitəçiliyi ilə 

yenidən xristianlığı qəbul etdirir. Bütün bu ilahi möcüzələr eyni vaxtda 

Allahın əmriylə olmuşdur...” (43, s. 26). 

Albanşünas alim Fəridə Məmmədova Moisey Kalankatukluya istina-

dən xristianlığın yayılmasının iki mərhələsini göstərir: birinci mərhələ 

xristianlığın Yelisey tərəfindən təbliği dövrüdür ki, o, yalnız şimalın bəzi 

şərq xalqlarını dinə gətirə bilmişdi. Növbəti mərhələdə isə Albaniya 

Urnayrın vasitəçiliyi ilə ikinci dəfə xristianlığı qəbul etmişdir (64, s. 215).  

Moisey Kalankatuklu digər bir yerdə də Albaniyanın xristianlığı 

ermənilərdən 270 il əvvəl qəbul etdiyini göstərir (43, s. 81-82). Bu məlumat 

son dərəcə qiymətlidir. 313-cü ildə xristianlığın Milan fərmanı ilə təsdiq 

olunduğunu və ermənilərin də məhz bu fərmandan sonra rəsmi din olaraq 

qəbul etdiklərini nəzərə alsaq, Albaniyada xristianlıq 43-cü ildə mənim-

sənmişdir. Belə bir vəziyyətdə ermənilərin “dünyanın ilk xristian etnosu” 

iddiası təkzib edilmiş olur. Bundan başqa, heç bir siyasi müstəqilliyə sahib 

olmayan erməni çarlığının Roma imperiyasının icazəsi olmadan sərbəst 

fəaliyyət göstərməsinin mümkün ola bilməyəcəyini də yuxarıda qeyd 

etmişdik. Bu həqiqət də ermənilərin “dünyanın ilk xristian dövləti” iddiasını 

puç edir.   

Faktların sayını artırmaq mümkündür. Belə bir vəziyyətdə Er-

mənistanın özünü xristianlığı mənimsəyən ilk dövlət adlandırmasının heç 

bir əsası yoxdur. Albaniyada isə xristianlıq apostollar (həvarilər) dövrü 

qədər qədimlərə gedib çıxır. Xristianlığın hələ ermənilər arasında bilin-

mədiyi zamanlarda Albaniyada və albanlar arasında bu barədə ictimai rəy 
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artıq formalaşmışdı. Xaçpərəstliyi Hz. İsanın həvariləri olan Faddey, 

Yelisey və Varfolomeydən qəbul etdiyi üçün Albaniya kilsəsi ilk apostol 

kilsəsidir. Ermənilər isə xristianlığı 313-cü ildə qəbul etdiklərinə görə həva-

riyə (apostola) heç bir tərəfdən bağlılığı yoxdur. 

Erməni mənbələrində Qafqaz Albaniyası erməni yurdu olaraq göstə-

rilmiş, alban tarixinə aid hadisələr erməni tarixinə şamil edilmişdir. Bununla 

birlikdə, ermənilər alban abidələrini silib üzərinə ermənicə mətnlər yazmış 

və xaç işarələri çəkmişlər (147, s. 88). Şübhə yoxdur ki, alban abidələrində 

də xaç işarələri olmuşdur, amma bu işarələr erməni kilsəsindəki xaç 

işarələrindən olduqca fərqlənir. Bəzi erməni tarixçilərinin inkar etmələrinə 

baxmayaraq, onların dil və mədəniyyətlərinin tarixi inkişafında türklərin və 

Qriqoryan icması içərisindəki digər etnik ünsürlərin böyük rolu olmuşdur. 

Günümüzdə qədim dövr alban tarixçisi olaraq bilinən tarixçilərin əksə-

riyyəti ermənilər tərəfindən mənimsənmişdir. Erməni və alban kilsələrin-

dəki memarlıq abidələri bir-birindən olduqca fərqlənir. Alban kilsələrində 

erməni apostollarının heykəlləri yoxdur, bu heykəllər ermənilər tərəfindən 

sonradan əlavə edilmişdir (178, s. 22).  

Biz bu tədqiqatımızda ermənilərin din amilini əsas götürərək Nax-

çıvanla bağlı iddialarına da ayrıca bir səhifə açmağı son dərəcə vacib hesab 

edirik. Çünki ermənilərin ənənəvi olaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib 

hissəsi olan Naxçıvana qarşı inzibati-ərazi, qədim mədəniyyət və dini 

baxımdan iddialar önə sürmələri uzun illərdir ki, davam edir. Bunu erməni 

müəlliflərinin əsərlərində də müşahidə etmək mümkündür. Qatı millətçi 

fikirləri ilə tanıdığımız Zori Balayan yazır: “...Naxçıvanı qədim ermənilər 

“Naksuana” adlandırırdılar... Bəzi fars və erməni tarixçiləri onun əsasının 

eramızdan əvvəl 1539-cu ildə Ermənistan çarı Tiqranın sərəncamı ilə 

qoyulduğunu yazırlar...” (267, s. 14).  

Zori Balayan oxucuya təlqin etmək istəyir ki, Naxçıvan eramızdan 

əvvəl XVI əsrdə Ermənistan çarı Tiqranın sərəncamı ilə salınıb. Halbuki 

eramızdan əvvəl XVI əsrdə Ermənistan çarlığından və onun çarı Tiqrandan 

söhbət gedə bilməzdi. Naxçıvanı “Böyük Ermənistanın müqəddəs şəhəri” 

elan edən Balayan öz kitabında hər bir erməninin “tarixi Ermənistan” 

ərazilərini qarış-qarış gəzmək üçün başlanğıc olaraq Naxçıvana baş çək-
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məsinin vacib olduğunu qeyd edərək, öz arzusunu da dilə gətirmişdir: 

“...Səyahət rəsmi olaraq Mehri rayonundan başlanır... Amma mənim üçün 

o, artıq başlanıb. Axı artıq mən yoldayam. Mehriyə çatmaq üçün mən 

Bibliya torpağı ilə getməli, daim sağ tərəfimdə Arazı hiss etməliyəm... Mən 

vətənin tarixini və coğrafiyasını yaxşı öyrənmişəm...” (267, s. 16).  

Kitabda Naxçıvan “tarixi Ermənistan” elan edilir. Müəllifin arqument-

ləri ondan ibarətdir ki, Naxçıvanı ermənilərin əlindən tatarlar, yəni azərbay-

canlılar alıblar və hal-hazırda onun Azərbaycanın tərkibində olması faktı 

tarixi ədalətsizlikdir. Halbuki Naxçıvanın tarixi türk torpağı olduğunu təs-

diqləyən çox sayda faktlar mövcuddur. Fransız mənşəli rus tədqiqatçısı 

İ.Şopenə müraciət edək: Naxçıvan şəhərinin əhalisi 5470 nəfər, 3261-i azər-

baycanlı, 1829-u erməni. Ermənilərin 719-u yerli olub, 1110 nəfəri buraya 

Türkmənçay müqaviləsindən (1828-ci il) sonra köçürülüb (289, s. 38). 

Müəyyən demoqrafik şişirtmələr olsa da, hər halda İ.Şopenin tərtib 

etdiyi cədvəl olduqca əhəmiyyətlidir. Naxçıvan əyaləti: 17138 azərbaycanlı, 

2690 yerli erməni, 10679 İrandan və Türkiyədən köçmə ermənilər. Ordubad 

mahalı: 7247 azərbaycanlı, 2388 yerli erməni, 1340 gəlmə erməni. İrəvan 

əyaləti: 49875 azərbaycanlı, 20073 yerli erməni, 45207 gəlmə erməni (289, 

s. 38-39).  

Biz yerli ermənilərin olmasını əsla qəbul etmirik. Çünki Naxçıvanda 

yerli ermənilərin olması məsələsindən söz gedə bilməz. Ancaq yenə də 

Şopenin tərtib etdiyi cədvəldən də göründüyü kimi, azərbaycanlıların sayı 

istər yerli olsun, istərsə də gəlmə ermənilərdən qat-qat çox idi. Nümunələrin 

sayını artırmaq mümkündür. Bəzi ermənipərəst alimlər düşünə bilərlər ki, 

bölgədəki yerli ermənilərin sayının az olması müxtəlif dövrlərdəki etnik 

miqrasiyaların və siyasi hadisələrin nəticələridir. Halbuki Raffinin (282, s. 

15-16), Manuk Abekyanın (265, s. 11), M.Q.Nersisyanın (280, s. 227) və s. 

kimi erməni alimlərinin əsərlərində erməni xalqının tarixi, milli mənşəyi, 

Qafqaza, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarına necə köçürüldükləri haq-

qında geniş məlumatlar vardır. Bütün bu məlumatları onsuz da çox gözəl 

bilən Zori Balayan olduqca təhlükəli bir vasitədən istifadə edərək, “Bibliya” 

sözünü sevə-sevə tez-tez təkrarlayır və onu “Ararat”, “Ermənistan”, “Nax-

çıvan” ifadələri ilə birləşdirir (267, s. 14).  
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Müəllif öz kitabında “xristianlıq” və “sivilizasiya” anlayışlarını eyni-

ləşdirməklə xristianlığa sitayiş edən xalqlar birliyini İslama sitayiş edən 

xalqlar birliyinə qarşı qoymağa çalışmışdır. Son dövrlərdə Naxçıvana qarşı 

iddiaların siyasi olmaqla birlikdə, dini mövqedən təbliği də bunun ən bariz 

nümunələrindən biridir. 

Naxçıvana qarşı əsassız iddialar “Ermənistan Naxçıvanı və ya təhrif 

olunmuş Naxçıvan” adlı kitabın müəllifi Avo Katerciyan tərəfindən də önə 

sürülməkdədir. Elmi obyektivlikdən xeyli uzaq olan bu kitabda Naxçıvan 

indiki Azərbaycan idarəçiliyində tarixi Ermənistan ərazisi kimi tanıtdırılmış, 

guya bölgədəki erməni abidələrinin Stalin zamanından dağıdılmağa 

başlandığı qeyd olunmuşdur (397). Halbuki müəllif unudur ki, əgər Stalinin 

ermənipərəst siyasəti olmasaydı, bu gün tarixi Azərbaycan torpağı olan 

Zəngəzur Ermənistanın sərhədləri içərisində olmaz və ermənilər də bundan 

ilham alaraq günümüzdə Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməzdilər. 

Kitabda Naxçıvan yalan sazişlərin qurbanı kimi göstərilir və eyni zamanda 

guya erməni mədəni irsinin azərbaycanlılar tərəfindən həvəslə dağıdılması, 

daş xaçlara qarşı edilən vəhşiliklər qeyd olunmuşdur.  

Bu kimi məsələlər Armen Haqnazaryanın tədqiqatlarında da mövcud-

dur. Müəllif yazır: “...Son dövrlərdə Naxçıvanın rəsmi səlahiyyətli nüma-

yəndələri bölgədə ermənilərə məxsus qədim abidələrini planlı şəkildə məhv 

edirlər. 1998-ci ildən etibarən çox sayda erməni xaçqarları və məzarlıqlar 

tamamilə dağıdılmışdır. Bu hadisələrin şahidi olan şəxslərin İran tərəfin-

dən, Araz çayı sahillərindən çəkdikləri rəsmlər məzarlıqdakı xaçqarların 

heç birinin dik vəziyyətdə olmadığını göstərməkdədir. Sonradan Culfa 

məzarlığı sahəsində poliqon yaradıldı. Minlərlə insanın məzarı üzərində 

poliqon yaratmaq azərbaycanlıların əxlaqi dəyərlərinin nə səviyyədə oldu-

ğunu açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır...” (344).  

Armen Haqnazaryan daha da irəli gedərək Azərbaycanı və rəsmi 

şəxsləri təhdid etməkdə və beynəlxalq təşkilatları səfərbərliyə səsləmək-

dədir. O, yazır: “...Əfqanıstanın Bamiyən bölgəsindəki Budda abidələrini 

məhv edən Talibanları özünə nümunə götürən Azərbaycan Naxçıvanın 

əsrlərdən bəri qalan tarixi abidələrini yox edərək bölgənin heç vaxt erməni 

torpağı olmadığını isbat edəcəyini ümid edir. Naxçıvandakı erməni mədəni 
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miraslarının dövlət əli ilə məhv edilməsi sadəcə erməni millətinə deyil, 

bütün mədəniyyətlərə qarşı işlənən bir cinayətdir. Culfa məzarlığının məhv 

edilməsi bütün dinlərin müqəddəs prinsiplərinin pozulmasıdır. Belə bir 

vəziyyətdə müqəddəsliyə təcavüz edən və Avropa Şurasının bir üzvü olan bu 

ölkənin həmin qurumda qalmağa haqqı varmı?” (344).  

Əvvəla, Armen Haqnazaryan nədənsə Ermənistanda və işğal edilmiş 

Azərbaycan torpaqlarında mövcud olan, Azərbaycan xalqının milli ruhunu, 

milli və dini xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən Türk-İslam abidələrinin 

ermənilər tərəfindən tamamilə məhv edildiyini yaddan çıxarmışdır (bu 

barədə ətraflı bax: 263, s. 285-297). İkinci bir tərəfdən, müəllifin “erməni 

mədəni irsi və xaçqarlar” barəsində gətirdiyi arqumentlərin özü əsassızdır. 

Sual olunur? Həqiqətən də erməni mədəni irsi olmuşmu və ya Naxçıvanda 

erməni abidələrinin mövcudluğu nə dərəcədə realdır? Mənşəyi, sosial, 

siyasi, ictimai münasibətləri olmayan bir millətin mədəni irsi necə ola bilər? 

Cavab aydındır: Bu irs mədəni oğurluq üzərində qurulmuşdur və bütün 

dinlərin müqəddəs prinsipləri məhz ermənilər tərəfindən pozulmuşdur. 

Onlar din amilindən istifadə edərək reallıqları saxtalaşdırmaqda və bunları 

qonşu ölkələrin torpaqları üzərindəki ekspansionist əməllərinə vasitə 

etməkdədirlər. Armen Haqnazaryan Azərbaycanı müqəddəsliyə təcavüz 

edən bir ölkə olaraq ittiham etməsi və beynəlxalq qurumları səfərbərliyə 

səsləməsi əslində dini təbliğat xarakteri daşıyır.     

Naxçıvanla bağlı digər bir iddia isə Arqam Ayvazyanın ingilis dilində 

nəşr etdirdiyi “Jugha” adlı əsərində öz əksini tapmışdır. Müəllif yazır: 

“...Önəmli bir yaşayış məskəni kimi, eyni zamanda əhalisi bütövlükdə 

ermənilərdən ibarət olan Cuğanın erməni tarixində müstəsna rolu vardır...  

...Cuğanın çiçəklənməsində və tərəqqisində, beynəlxalq ticarətdə 

körpü rolunu oynamasında bilavasitə erməni tacirləri əsas rol oyna-

mışlar...” (403). 

Daha sonra o, yazır: “...1603-cü ildə Persiya hökmdarı I Şah Abbas 

Cuğanı yerli erməni əhalisinin köməyi ilə Osmanlılardan xilas etdi, ancaq 

sonra o, “xilaskar erməniləri” imperiyanın daha uzaq guşələrinə köçü-

rülməsinə qərar verdi...” (403). 
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Müəllifin iddiasına görə, XVII əsr erməni salnaməçisi Arakel Varda-

pet Davrizetsi guya bu məcburi deportasiyanın şahidi olmuşdur. Bir mənbə 

kimi onun uydurmalarına istinad edən Arqam Ayvazyan ermənilərin bu 

əmrə riayət etmədikləri təqdirdə üç gün içərisində qətliama məruz qalacaq-

larını da yazır. Müəllifə görə, digər bir şahid isə Naxçıvan yepiskopu Auqu-

sut Badjetsidir. Arqam Ayvazyan onun da uydurmalarına istinad edərək 

yazır: “...Persiyalılar erməni kəndlərinə daxil olaraq, oranın yerli əhalisi 

olan erməniləri qılıncdan keçirdilər. Yazıq ermənilər bütün mallarını və 

var-dövlətlərini öz torpaqlarında qoyaraq yurd-yuvalarından qovuldular. 

Ermənilərin ah-naləsi göylərə yüksəldi. Təxminən 3 min erməni ailəsi 

Cuğadan deportasiya edildi və çox sayda insan Araz çayını keçərkən suda 

boğuldu... 

...Ermənilərin ikinci deportasiyası 1606-cı ildə baş verdi. Deportasiya 

edilənlər İsfahan yaxınlığına köçürüldülər ki, bu ad da sonradan Yeni Culfa 

(və ya Yeni Cuğa) olaraq tarixə keçdi... (403). 

Belə çıxır ki, ermənilər Yeni Cuğanı qədim Cuğanın xatirəsini 

yaşatmaq üçün inşa ediblərmiş! Bu cür saxta və həqiqətdən uzaq 

məlumatlara Arqam Ayvazyanın ingilis dilində nəşr olunan “Nakhjivan 

Book of Monuments” (Abidələrin Naxçıvan kitabı), K.Patkanyanın hələ 

1884-cü ildə nəşr etdirdiyi “Choice Selections from Armenian Chronicles” 

(Erməni salnaməçilərindən seçmələr) adlı əsərlərində, İsveçrə – Ermənistan 

Parlament Qrupunun 2006-cı ildə Berndə nəşr etdirdikləri “The destruction 

of Jugha” (Cuğanın dağıdılması) adlı kitabda rast gəlmək mümkündür 

(403). 

Ümumiyyətlə, biz bu əsərləri ayrı-ayrılıqda təhlil etmək niyyətində 

deyilik. Sadəcə olaraq onu deyə bilərik ki, bu və ya bunun kimi müxtəlif 

dillərə tərcümə edilən yüzlərlə kitab vasitəsilə ermənilər iddia etdikləri 

ərazilərə siyasi, inzibati-ərazi baxımından deyil, həmçinin qədim mədəniy-

yət baxımından da sahib olduqlarını sübut etməyə çalışırlar. Onların 

“Böyük Ermənistan”ın alt strukturunu təşkil edəcəyini düşündükləri 

“Böyük Erməni Tarixi”ni yaratmaq üçün göstərdikləri belə cəhdlər bir çox 

tarixi hadisələrin saxtalaşdırılmasına yol açmışdır. Bu cəhdlər öz növbə-

sində erməni tarixini əfsanələrlə sıx surətdə birləşdirmişdir. Onlar özlərinin 
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xristianlaşmalarının tarixini daha qədimlərə apararaq, öz seçilmişliklərini və 

üstünlüklərini sübut etməyə çalışmaqda və bu sayədə ortaya çıxan dindaşlıq 

cəhdlərini siyasi müstəviyə oturtmaqdadırlar. Yer üzünün ilk xristian etnosu 

kimi gülünc iddialarla dünya ictimaiyyətinin beynini qarışdıran ermənilər 

Azərbaycanın bir çox tarixi ərazilərindəki, xüsusilə Qarabağ və Naxçıvan-

dakı abidələri tarixi erməni abidələri şəklində tanıtdırmaqda və bu vəchlə 

həqiqətləri təhrif edərək, bunları qonşu ölkələr üzərindəki ekspansionist 

əməllərinə alət etməkdədirlər. Bu strategiyanın dünya miqyasındakı təsirləri 

təxmin edilə biləcəyindən daha böyükdür. Məsələnin mahiyyətində “din 

qardaşlığı” dayandığına görə, bəzi xristian dövlətlərlə Ermənistan arasın-

dakı məsafə azalmaqdadır. Bu isə Azərbaycan, xüsusilə türklük üzərindəki 

beynəlxalq təzyiqləri artırmaqdadır. Nəticə etibarı ilə ermənilərin dini və 

mədəni strategiyasının hədəfləri aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər:   

- Özlərini dünyada və Qafqazda xristianlığı mənimsəyən ilk etnos və 

dövlət kimi tanıtdırmaq, xristianlığın Qafqazdakı varisi və qalası kimi 

göstərmək, eyni zamanda bu dinin yayılmasında təzyiqlərə sinə gərən şəhid 

millət imici formalaşdırmaq; 

- Qriqoryan icma mədəniyyətini, onu meydana gətirən digər etnik 

ünsürləri tarix səhnəsindən uzaqlaşdıraraq təkbaşına Qriqoryanlığa sahib-

lənmək; 

- Xristianlıq amilini qabardaraq Azərbaycan torpaqları üzərində dini 

və siyasi baxımdan haqq iddia etmək, dünya ictimaiyyətinin diqqətini 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən və törətdikləri cinayətlərdən yayındır-

maq; 

- Bu sayədə xristian dünyasının dəstəyini və rəğbətini qazanmaq, 

Qarabağın işğal edilməsini, eyni zamanda Naxçıvana qarşı ərazi iddialarını 

qanuniləşdirmək və s. 

Bu strategiya ermənilərlə türklər arasındakı qarşıdurmada Ermənis-

tanın üstünlüyünü təmin edən amillərin başında gəlir, istər Azərbaycanın, 

istərsə də Türkiyənin xristian dünyasında erməni iddialarının əsassızlığı 

istiqamətində fəaliyyətini və mübarizəsini məhdudlaşdırır və beynəlxalq 

arenada ermənilərin mövqeyini haqsız yerə gücləndirməsinə səbəb olur. 

Azərbaycanın “erməni məsələsi” ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər siste-
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mində qarşılaşdığı problemlər açıqca ortaya qoymuşdur ki, yeni strate-

giyaların müəyyən edilməsi və gücləndirilməsi qaçılmazdır. Bu mübarizədə 

uğurlar əldə etməyin başlıca yolu isə psixoloji müharibəyə daha yaxşı hazır-

laşmaq və bunu qarşı tərəfə qəbul etdirə bilməkdir.     
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ÜÇÜNCÜ FƏSĠL 

 

GEOSĠYASĠ RƏQABƏTLƏRĠN TÖRƏMƏSĠ KĠMĠ BEYNƏLXALQ 

TERRORĠZM: BU KONTEKSTDƏ ERMƏNĠ TERRORU 

 

3.1.  Terrorizmin mahiyyəti və dinlərdə terrora baxıĢ 

 

Mədəniyyətlərlə bağlı millətlərarası nizam qlobal miqyasda baş verə 

biləcək müharibələr qarşısında ən böyük təminatdır. Sivilizasiyaların 

toqquşması isə beynəlxalq aləmdə sülhün önündə çox ciddi təhlükədir. Belə 

bir vəziyyətdə sivilizasiyalararası toqquşmanın qarşısını ala biləcək millət-

lərarası nizamın mövcud olub-olmaması sualı ortaya çıxır. Həqiqət budur 

ki, sivilizasiyalar arasında ziddiyyətlərin yaranması belə bir nizamın olma-

dığına dəlalət edir. Heç təsadüfi deyildir ki, “terror” və “terrorist” adlan-

dırılan bəzi aksiyalar və qruplar məhz geosiyasi rəqabətlərin və onun 

təzahürü kimi ərsəyə gətirilən sivilizasiyaların toqquşması nəticəsində 

yaranmışdır. Əvvəlcədən qeyd edək ki, bütün terror aksiyalarını siviliza-

siyalararası ziddiyyətlərin törəməsi kimi xarakterizə etmək doğru deyildir. 

Bu yanlış anlaşılmamalıdır. Amma hər halda bəzi aksiyalar və qruplar (mə-

sələn, radikal dini təşkilatlar), beynəlxalq səviyyəli terror aktları yuxarıda da 

qeyd edildiyi kimi, məhz sivilizasiyaların toqquşması nəticəsində meydana 

gəlmişdir. Məlum olduğu kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11 sentyabr 

2001-ci il tarixində meydana gələn terror hadisəsindən sonra terrorizm haq-

qında çox şeylər yazılmış və yazılmaqdadır. Samuel Hantinqton yazır ki, 

İslamı qlobal düşmən olaraq görən Qərb müsəlmanların gözündə “Allah-

sız”dır. Onlar tarixən xristianları qüsurlu, yanlış, ancaq bununla birlikdə, 

“əhli-kitab” olaraq dəyərləndirsələr də, “Soyuq müharibə”dən sonra sivili-

zasiyaların toqquşmasında öz düşmənlərini “Allahsız Qərb” kimi tanımaq-

dadırlar (169, s. 315). Müəllif digər bir yerdə də göstərir ki, Qərb üçün isə 

əsas təhlükə İslam fundamentalizmi deyil, bilavasitə İslamın özüdür (169, s. 

322). İslam eyni zamanda həm nüvə silahlanmasının, həm də terrorizmin 
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əsas mənbəyi kimi dəyərləndirilir (169, s. 318). Əldə edilən nəticələrə görə, 

terrorizmin dünyaya yayılmasında məsuliyyət bilavasitə İslamın üzərinə 

yıxılır. Antiterror koalisiya liderləri beynəlxalq terrorizmlə mübarizənin 

guya qətiyyən İslama və müsəlmanlara qarşı aparılmadığını qeyd etsələr də 

(169, s. 308), günümüzdə baş verən hadisələr bunun əksini göstərir. 

Əslində terrorizmin köklü tarixə sahib olan İslam mədəniyyəti ilə hər 

hansı bir əlaqəsi mümkün deyil. Qədim romalılardan etibarən müharibə 

siyasətin bir parçası hesab olunurdusa, günümüzdə terrorizm siyasi vasitə 

kimi istifadə edilir. 

Terrorizm siyasi məqsədlərə çatmaq üçün planlı olaraq icra edilən 

zorakılıq aksiyasıdır. Bu məqsəd siyasi, sosial, iqtisadi, ideoloji, irqi, milli, 

dini və s. şəkildə ola bilər (geniş məlumat üçün bax: 31, s. 30-35). Qeyd 

edək ki, terrorizmin mahiyyətini bütövlükdə özündə ehtiva edən universal 

bir tərif hələ ki, icad olunmamışdır. Terrorizm öz fəaliyyətlərini, istəklərini, 

davalarını, məqsəd və niyyətlərini normal yollarla təsdiq etdirə bilməyən 

qüvvələrin siyasi və hərbi gücə sahib olmaması və ya ola bilməməsi 

səbəbiylə ortaya çıxan bir anlayışdır (77, s. 34-45; 140, s. 3; 301, s. 24-36). 

Mənası “qorxu, dəhşət, vahimə” deməkdir. Biriləri üçün terrorizm və 

terrorçu olan bu qavram başqa birilərinə görə, milli qurtuluş hərəkatı 

(national liberation movement) və azadlıq mübarizəsi (freedom fighter) mə-

nasında işlədilir (94, s. 118). Buna misal olaraq Yaxın Şərqdə amerikan və 

ingilis ordusu ilə mübarizə aparanlar “terrorçu” adlandırılmışdır. İşğalçı 

mövqeyindəki amerikalıları və ingilisləri öldürən “terrorçular” isə ərəb 

xalqının nəzərində azadlıq mübarizləridir. “Soyuq müharibə” illərində də 

ABŞ sosializm tərəfdarlarının hakim olduğu ölkələrdə rejimə qarşı baş 

qaldıran qruplara “azadlıq mübarizləri” adını verərkən, o ölkənin hakim 

siyasi elitaları və SSRİ tərəfindən bu qruplar “terrorçu” elan edilmişdi. Eyni 

zamanda FAT (Fələstin Azadlıq Təşkilatı), Həmas, Hizbullah, İslami Cihad 

Ordusu, İslami Hərəkat Ordusunun İsrail və ona dəstək verən dövlətlər 

tərəfindən terrorçu təşkilat adlandırılmalarına baxmayaraq, ərəb xalqının 

nəzərində bunlar milli azadlıq təşkilatları olaraq görülməkdədir. Bu müd-

dəaları Şimali İrlandiyadakı İRO-ya (İrlandiya Respublika Ordusu), İspani-

yadakı ETA-ya (Euzkadi Ta Askatasuna – Bask Qurtuluş Təşkilatı), çeçen-
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lərə və ümumiyyətlə, dünyanın bir çox ölkəsində fəaliyyət göstərən müx-

təlif qruplara da şamil etmək mümkündür. Demək ki, bu mənada “azadlıq 

mübarizləri” ilə “terrorçu” anlayışları bütünləşmişdir.  

Terrorizm anlayışının tərif edildiyi ilk beynəlxalq müqavilə heç bir 

zaman qüvvəyə minməmiş olan 1937-ci il tarixli “The Convention for the 

Prevention and Punishment of Terrorism – Terrorizmin Qarşısının Alın-

masına və Cəzalandırılmasına Dair Konvensiya”dır. Müqaviləni imzalayan 

dövlətlər isə Belçika, Bolqarıstan, Çexoslovakiya, Fransa, Yunanıstan, Hol-

landiya, Rumıniya, İspaniya, Türkiyə, Yuqoslaviya, Albaniya, Argentina, 

Dominikan Respublikası, Ekvador, Misir, Estoniya, Norveç, Peru və Vene-

sueladır (94, s. 125). Sözləşməyə görə, terrorizm aşağıdakı kimi xarakterizə 

olunmuşdur:  

a) Dövlət başçılarına, dövlət başçılarının səlahiyyətlərini yerinə yeti-

rən rəsmi şəxslərə, onların xələflərinə və sələflərinə; 

b) Yuxarıdakı şəxslərin həyat yoldaşlarına; 

c) Öldürmək, ciddi fiziki yaralamaq və azadlığını əlindən almaq məq-

sədi ilə ictimai işlərlə vəzifələndirilmiş rəsmi şəxslərə, hədəfə çevrilmiş 

insanlara yönəldilən hər cür əməl və hərəkət (94, s. 125-126). 

Ancaq bu sözləşmədə çatışmayan cəhətlər gözə çarpır. Əvvəla, terro-

rizmin xarakteri baxımından bu cür fəaliyyətlərin fərdi və ya sistematik 

olub-olmadığının təsirinə toxunulmamışdır. İkincisi, sadəcə rəsmi nüma-

yəndələrə yönələn belə fəaliyyətlər terrorizm sferasına daxil edilmişdir, 

amma sivillərə yönəlmiş hərəkətlər üzərində durulmamışdır. Eyni zamanda 

törədilən aksiyaların əsl məqsədi də müəyyən edilməmişdir. Məqsədin şəxsi 

və ya daha geniş miqyaslı siyasi yaxud mədəni səpkidə olması terrorizmin 

tərifi baxımından əhəmiyyət kəsb etmir. 

ABŞ Müdafiə Nazirliyi terrorizmi bu şəklidə izah edir: “Terrorizm 

çox zaman siyasi və ya ideoloji məqsədlərlə hökumətləri və ictimaiyyəti 

qorxutmaq niyyəti ilə inqilabçı bir qrup tərəfindən şəxslərə və ya əmlaka 

qarşı törədilən qeyri-qanuni zorakılıq aksiyasıdır” (94, s. 129). 

ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə isə terrorizm “əvvəl-

cədən planlanmış, siyasi cəhətdən motivləşdirilmiş submilli və ya gizli döv-



 158 

lət xəfiyyələri tərəfindən hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyənlərə qarşı yö-

nəlmiş zorakılıq aksiyası”dır (94, s. 130). 

Ümumiyyətlə, terrorizm fenomeni bəşəriyyətin tarixində zorakılıq 

problemi ilə bağlıdır. Bu nöqteyi-nəzərdən qeyd etmək lazımdır ki, terro-

rizm çox zaman milli, dini, sosial və siyasi təzyiqlərdən qaynaqlanıb daha 

dəhşətli və amansız cavab reaksiyası şəklində təzahür edir. Dünyada cərə-

yan edən hadisələrə nəzər yetirilsə, bu aksiyaları törədən qruplara dəstək 

verən çox sayda böyük güclərin olduğu görülə bilər. Çünki terror təşki-

latlarının məqsəd və niyyətləri bu terror qruplarının fəaliyyət göstərdiyi öl-

kələrin “dostu” olmayan ölkələr tərəfindən xoş qarşılanmaqdadır. Ölkələr 

terror barəsində “düşmənimin düşməni mənim dostumdur” fəlsəfəsini mə-

nimsəməkdə və düşmən olaraq gördüyü ölkələrin içinə sızan terror təşki-

latlarını “dost” olaraq qəbul etməkdədirlər. Buna görə də dünya miqyasında 

terror ilə mübarizədə əsaslı və köklü nailiyyət əldə edilməmişdir. Bey-

nəlxalq terrorizmin qarşısının alınmaması məsələsində ölkələr daim bir-

birilərini “terroru dəstəkləyən ölkə” olaraq ittiham edir və müxtəlif sank-

siyalar tətbiq etməyə çalışırlar. Xüsusilə demokratiya adı altında çıxış edən 

dünyanın ən qabaqcıl, inkişaf etmiş dövlətləri öz maraqları yolunda böyük 

maneəyə çevrilən terror təşkilatlarına alov püskürərkən, mənfəətləriylə çul-

ğaşan terror təşkilatlarına da hər baxımdan dəstək verirlər (228, s. 36). Ter-

rorizmi həqiqətən də “terrorizm” olaraq qəbul etməyən ölkələr mövcud ol-

duqca, bu aksiyaları gerçəkləşdirənlər üçün hər zaman sığınılacaq bir mə-

kan olacaqdır. Bu vəziyyət eyni zamanda terrorçuların hüquqi təzyiq ol-

madan rahatlıqla öz fəaliyyətlərini artıraraq davam etdirmələrinə də şərait 

yaradacaqdır.  

11 sentyabr 2001-ci il tarixdə Nyu-Yorkdakı “Əkiz Qüllələr”ə çarpılan 

təyyarələr bir baxımdan Amerika Birləşmiş Ştatlarına və onun hegemon 

olduğu beynəlxalq sistemə də zərbə vurdu. Terrorizm 11 sentyabr hadisələri 

ilə ortaya çıxmış yeni bir məfhum deyil. Bu məfhum 11 sentyabrdan hələ 

çox-çox əvvəl özünü açıq şəkildə göstərmiş şiddət metodudur. Təəssüflə 

qeyd edilməlidir ki, başda ABŞ olmaqla dünyanın bir çox ölkələri terrorun 

təhlükə olduğunu yalnız 11 sentyabr 2001-ci ildə “dərk” edə bildi. Bütün 

bunlar onu göstərir ki, minlərlə insanın canına qıyan PKK fəaliyyətlərinin, 
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minlərlə türkün ölümünə səbəb olan erməni cinayətlərinin terror olduğunu, 

Azərbaycanın 20%-nin Ermənistan tərəfindən işğalını, bir milyondan çox 

azərbaycanlının didərgin vəziyyətinə düşməsini, bunların terror çərçivə-

sində həyata keçirildiyini anlaya bilmək üçün 11 sentyabrda təyyarələrin 

binalara start alaraq 3 mindən çox günahsız insanı öldürməsi lazım gəlirmiş. 

Məsələ burasındadır ki, bir əsrdən artıq ömrü olan erməni terrorizmi beynəl-

xalq səviyyədə qınanmamış, onlar tərəfindən törədilən cinayət hadisələri və 

Ermənistanın dövlət terrorizmi çərçivəsində Azərbaycana qarşı həyata ke-

çirdiyi işğal siyasəti də günümüzdə öz real siyasi, hüquqi həllini tapma-

mışdır.  

Bir məsələni də xüsusilə vurğulamağı lazım bilirik ki, 11 sentyabr 

hadisələri və törədilən terror aksiyası heç də təsadüfən baş verməmişdir. 

Burada ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən olan Franklin Delano Ruzveltin 

söyləmiş olduğu məşhur sözü xatırlatmaq yerinə düşərdi: “...Siyasətdə heç 

bir şey təsadüfi deyil. Hər hansı bir hadisə vaqe olarsa, o hadisənin 

müəyyən formada zühur edəcəyinin əvvəlcədən planlanmış olduğuna əmin 

ola bilərsiniz...” (95, s. 13). 

Məlum olduğu kimi, qanunlar fərqli mədəniyyətlərdə fərqli mahiy-

yətlərə sahibdirlər. Bu da bir həqiqətdir ki, hal-hazırda insanlığın tərifi Qərb 

mədəniyyətinə uyğun şəkildə verilir. Günümüzdə Hindistanın dünyanın he-

gemon gücü olduğunu təsəvvürümüzə gətirsək, müqəddəsləşdirilmiş inək-

lərin sərbəst şəkildə dolaşdığı bir ölkəni mükəmməl hesab etməliyik. Hə-

qiqət budur ki, günümüzdəki əxlaq anlayışlarını və dəyərləri Qərb müəyyən 

etməkdə və bunu qlobalizm adıyla bütün dünyaya aşılamaqdadır. Qərb 

dövlətləri hər hansı bir terrorist haqqında açıqlama verərkən, onun törətdiyi 

terror aksiyalarının beynəlxalq qanunlara zidd olduğunu vurğulayırlar. 

Bədəninə bomba bağlayan şəxslərin bəşəriyyətə yönəlik cinayətlər 

törətdikləri həqiqətdir. Amma ortaya belə bir sual çıxır: Bədəninə bomba 

bağlayanlarla təyyarələrdən atılan bombalar arasında nə kimi fərq vardır? 

Bunların hansı qanunauyğundur? Əslində inanılmaz dərəcədə böyük fərqlər 

vardır. Bədəninə bomba bağlayanlar öz hüquqlarını, milli-mənəvi azadlığını 

müdafiə etmək istədiklərini, amma istəklərinin qarşılığını ala bilmədikləri 

üçün çarəsiz qalaraq belə bir yola baş vurduqlarını düşünürlər. Təbii ki, 
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özünü əqidəsi uğrunda qurban vermənin ciddi əsasları olmalıdır. Bu yolu 

tutanlar öz inanclarına əsasən qisasçı, əqidələri uğrunda şəhid olduqlarını 

fikirləşirlər. Digərləri isə bunu insanlıqdan uzaq hal kimi təqdim edirlər. 

Məsələnin bir yönünə də baxmaq lazımdır ki, İslam dini özünəqəsdi, yəni 

intiharı qəti şəkildə qadağan edir (Qurani-Kərim, Nisa surəsi, ayə: 29). 

Burada digər bir cəhəti də unutmaq olmaz ki, hansı dərəcədə yasaq olsa da, 

haqq və ədalət üçün “terror”a baş vurmaq bu aksiyanı törədənlər tərəfindən 

müsbət qarşılanır. Şübhəsiz ki, istər dini baxımdan, istərsə də insanlıq 

mövqeyindən məsələyə yanaşsaq, bu metod qanunauyğun deyil. Müəyyən 

məqsədlər daxilində təyyarələrdən atılan bombalar – ki, bütün bəşəri 

canlılara ziyan vurur – bu isə tamamilə qəbuledilməzdir və eyni zamanda 

birinci metoddan daha təhlükəlidir. 

Günümüzdə “din” dediyimiz zaman ağla sivilizasiyalararası qarşıdur-

malardakı modelə uyğun bir tərif gəlir. Belə bir vəziyyətdə dinlər arasında 

əzəldən əbədiyyətə qədər davam edəcək bir münaqişəni qəbul etmiş oluruq. 

Hal-hazırda dünyada Qərb mentalitetinə əsaslanan “universal qanunlar” 

deyə bir model mövcuddur. Bu qanunları “universal qanunlar” olaraq deyil, 

“universallaşdırılmış qanunlar” şəklində xarakterizə etmək daha məqsədə-

uyğundur. Günümüzdə “sivilizasiyalararası, dinlərarası dialoq və sülh” 

çağırışları səslənir. Dünyada təxminən 2.5 milyard insan acınacaqlı bir 

vəziyyətdə cüzi bir gəlirlə yaşayarkən, hansı sülh və əmin-amanlıqdan söz 

edilə bilər? Qərbin anlayışına görə, “sülh” deyilən anlayış insanların məc-

burən Qərb mədəniyyətini və qanunlarını mənimsəməsidir. Belə bir vəziy-

yətdə “terrorizmə istiqamət verən və yol göstərən Ġslamdır” başlığı adı 

altında şüarların irəli sürülməsi sivilizasiyalararası dialoqu reallaşdıra bil-

məz. İtaliyanın sabiq Baş naziri Silvio Berluskoninin Şərq və İslam mədə-

niyyəti ilə bağlı dediyi sözlər olduqca düşündürücüdür: “...Şərqi qərbli-

ləşdirmək (oxu: mədəniləĢdirmək – E.ġ.) və Şərq xalqlarını fəth etməyə 

davam etmək Qərbin alın yazısıdır. Qərb bunu kommunist dünyasında və 

İslam aləminin bir hissəsində etmişdir, 1400 ildir ki, heç bir irəliləyişə nail 

ola bilməyən İslam dünyasında da eyni şeyi edəcək. Mədəniyyətimizin 

üstünlüyündən və gücündən əmin olmalıyıq. Bizim mədəniyyətimizdə insan 
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hüquqlarına və dinlərə hörmət var. Amma İslam ölkələrində bu hüquqlara 

və dinlərə olan hörmət aşağı səviyyədədir...” (158, s. 39). 

Əgər Berluskoninin qeyd etdiyi kimi, Qərb mədəniyyətində insan 

hüquqlarına və dinlərə hörmət varsa, İslam ölkələrində isə bunlara əks 

münasibət göstərilirsə, bəs o zaman dövlət səviyyəsində Hz. Məhəmmədə 

yönəlik karikatura böhranını, xristian dünyasının (katoliklərin) ali ruhani 

lideri Papa XVI Benediktin müqəddəs İslam peyğəmbərinə ünvanlanan 

təhqiramiz fikirlərini, Avropanın bəzi ölkələrində camilərin dağıdılması 

barəsində qəbul edilən qərarları, hal-hazırda İslam ölkələrində baş verən 

hadisələri və törədilən cinayətləri hansı mədəniyyətin adına yazmaq 

lazımdır? Məgər onlar Qərb mədəniyyətinin daşıyıcıları deyillərmi?  

Məşhur fransız yazıçısı Amin Malofun (Amin Maalouf) düşüncələri 

digərlərindən olduqca fərqlənir: “...Əgər atalarım müsəlman orduları 

tərəfindən fəth edilən bir ölkədə xristian olmaq yerinə, xristianlar tərəfindən 

fəth edilən bir ölkədə müsəlman olsaydılar, öz inanclarını qoruyaraq 14 əsr 

kənd və şəhərlərdə yaşaya bilərdilərmi? Buna inanmağım gəlmir. 

Həqiqətən də, İspaniyadakı müsəlmanlara nə oldu? Bəs Siciliyadakı müsəl-

manlar? Yox oldular, hamısı qətl edildi, sürgünə göndərildilər yaxud 

məcburən xristian oldular...” (215, s. 50).  

Bu bir həqiqətdir ki, günümüzdə terror hadisələri əsasən İslamın adına 

yazılmaqda və bu cinayətləri törədənlər “İslami terror təşkilatları” və ya 

“İslamçı terroristlər” adlandırılmaqdadır. “İslami və ya islamçı” məfhumları 

məqsədli şəkildə şiddəti mənimsəyən bəzi terrorist təşkilatlara şamil 

edilmişdir. Bu kimi ifadələrin işlədilməsi yolverilməzdir. Belə son dərəcə 

həssas məsələlərdə ifadələr dəqiq ölçülüb-biçilməlidir. Çünki məsələnin bu 

cür qoyuluşu bütün müsəlman dünyasını terrorizmlə ittiham etmək 

deməkdir. Bu vəziyyətdə belə bir mif yayılmaqdadır ki, guya İslam dini 

müharibə əhval-ruhiyyəsi aşılayır, öz daşıyıcılarından qeyri-müsəlmanlara 

qarşı amansız mübarizənin aparılmasını tələb edir. Bu yerdə ən çox 

müraciət edilən məsələ “cihad” termini ilə bağlıdır. Qərb dünyası cihadı 

“qeyri-müsəlmanlara qarşı müqəddəs müharibə”, digər bir ifadəylə, “bütün 

dünya ölkələri müsəlmanlığı qəbul edincəyə və İslam hakimiyyətinə 

keçincəyə qədər əmr olunan müqəddəs müharibə” (Holy War) kimi yoz-
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maqda davam edir. Halbuki İslamiyyətin bütün dünyanı müsəlmanlaşdırma 

kimi bir iddiası yoxdur. Qurani-Kərim açıq şəkildə “bütün insanların 

(müsəlmanlar kimi) inanmayacaqlarını” bildirir (Qurani-Kərim, Yusif 

surəsi, ayə: 103-106).  

Bütün bəşərin zorla hidayətə və imana daxil edilməsi mümkün deyil-

dir. Qurani-Kərimdə Hz. Məhəmmədə və onun şəxsində bütün müsəlman-

lara belə səslənilir: “Sən (sadəcə) öyüd-nəsihət ver və xatırlat. Sən yalnızca 

xatırladıcısan. Sən onlar üzərində zorla hökm edən deyilsən. Onlarla haqq-

hesab çəkmək Bizə aiddir” (Qurani-Kərim, ĞaĢiyə surəsi, ayə: 21, 22, 

26; Rəd surəsi: 40).  

Təməl prinsip isə budur: Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur 

(Qurani-Kərim, Bəqərə surəsi, ayə: 256).  

Dində məcburiyyət olmadığına görə, insanları zorla müsəlmanlaşdır-

manın da heç bir mənası yoxdur. Əks təqdirdə, zora məruz qalan şəxs 

mömin yox, münafiq olar ki, bu da İslama tamamilə ziddir. Təbii ki, islami 

hökmlərə yad olan yanlış düşüncələrin ortaya atılması və bunların dünya 

ictimaiyyətinin şüuraltına yerləşdirilməsi Qərb strategiyasının məhsuludur. 

Məşhur türk ilahiyyatçı alimi Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Qərb strategiya-

sının əsasını çox haqlı olaraq belə izah edir: “Şiddətə yoluxdurmaq, sonra 

da şiddət və terrorla ittiham etmək! Şiddəti dindarlıq zənn edənlər Qərbin 

oyununda bir vasitəyə çevrildi. Bu oyunun da bir nəticə verməsi üçün 

“cihad nərələri” çəkən şiddət tərəfdarı qruplara şərait yaradıldı. Halbuki 

Qərbin strategiyasına təslim olan bu şiddət tərəfdarı qruplar öz inancları 

uğrunda “cihad” etsələr də, bu mübarizənin Qərbin mənafeyi ilə üst-üstə 

düşdüyünün fərqində deyillər” (232, s. 120).  

Bunun ən bariz nümunəsini İslam dini adından savaşan terroristlərdə 

görmək mümkündür. Öldürmək, baş kəsmək və terror aktlarına cihad 

kontekstindən yanaşaraq “Allahu Əkbər” nidaları altında öz niyyətlərini 

gerçəkləşdirmək din adından yola çıxan terroristlərin başlıca qayəsidir. 

İslamda haqsız yerə və əsassız şəkildə öldürmək əmri qətiyyən yoxdur. Bu, 

planlı şəkildə İslamı beynəlxalq arenada qaralamaq və ləkələmək kampa-

niyasına xidmət edən bir amildir. 
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“Cihad” hərfi mənasına görə, “ən yüksək səy, cəhd” deməkdir. İslam 

ideologiyasının təqdimatına görə, cihad “İslamın müdafiəsi uğrunda 

mübarizə” anlamını verir (77, s. 46). Üzərində durmaq istədiyimiz məsələ 

budur ki, Ġslam və terror = bu iki məfhumun beynəlxalq arenada bir-biriylə 

bağlılığı və sıx əlaqəsi iddiası heç gündəmdən düşmür. Halbuki terrorun hər 

hansı bir dinə və millətə mənsubluğu yoxdur. Həqiqət budur ki, islamçı, 

xristiançı, musəvi, brahmani və s. terror olmaz. Bu bənzətmələrin doğru 

olması üçün yuxarıda sadalanan dinlərdən hər hansı birinin və ya hamısının 

prinsipləri, əmrləri və teoloji əsasları baxımından terrora razılıq verməsi 

lazımdır. Əgər İslami terror varsa, o zaman son on illər ərzində meydana 

gələn bəzi hadisələr də bu məntiqlə dini terror adlandırılmalıdır. Məsələn, 

19 aprel 1995-ci ildə Oklahomadakı Ticarət Mərkəzində terror hadisəsi baş 

vermişdi. Terrorçunun kimliyi müəyyənləşdirilməzdən əvvəl baş vermiş 

cinayətin səbəbini ABŞ-ın o dövrdəki prezidenti Bill Klinton “islamçı 

terrorçular”la əlaqələndirmişdi. Halbuki cinayət amerikalı katolik Timoti 

Mak Vey (Timothy Mc Veigh) tərəfindən törədilmişdi. Ancaq açıqlamalar-

da əsla “xristian və ya katolik terrorçu” ifadəsi yer almamışdı. Bunun 

üzərinə Klinton bütün müsəlmanlardan və İslam dünyasından üzr istəmişdi 

(bu barədə ətraflı məlumat üçün bax: 153, s. 34; 158, s. 39; 216, s. 105; 258, 

s. 36-37). 

Bundan başqa, İsrailin Fələstində ən müasir silahlarla sivil xalqı 

kütləvi şəkildə qətl etməsi də eyni məntiq içərisində dəyərləndirilməlidir. 

Baş verən bu cinayətlər Qərb mediasında yəhudi terroru olaraq səslənmir. 

Halbuki eyni məntiqə görə, bunlar da dini terrordur. Heç bir din əsla terrora 

razılıq vermir, əksinə bütün dinlər terroru, şiddəti qadağan edir və lənətləyir. 

Çünki onların hamısı insanlara və canlı varlıqlara dəyər verir. Nəinki insan 

qanı tökmək, fiziki olaraq cana qəsd etmək, hətta bütün canlılara zərər 

vermək belə, ümumilikdə bütün dinlərin qoymuş olduğu qanunlarda yoxdur 

və başlıca günahlardan biridir. Qurani-Kərimdə də buyurulduğu kimi, bir 

cana qıymaq bütün bəşəriyyəti qətl etməyə bərabərdir (Qurani-Kərim, 

Maidə surəsi, ayə: 32).  

Qeyd edildiyi kimi, şiddətə razılıq verən heç bir din yoxdur. Olmadı-

ğına görə də törədilən terror aktları terrorçu qrupların mənsub olduğu dinə 
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deyil, qrupun özünə aid edilməlidir. İslam dini terrora qətiyyən razılıq 

vermir. Bu müqəddəs dində terror yox, “cihad” düşüncəsi vardır ki, bunlar 

da çox fərqli ifadələrdir. Əsl mahiyyət baxımından tərif etsək, cihad “Ġslam 

yolunda könüllərin qazanılması, ürəklərin fəth edilməsi üçün aparılan 

mübarizə”dir. Başqa bir ifadə ilə, cihad “insan ilə Ġslam arasındakı 

maneələrin ortadan qaldırılması üçün sərf olunan əmək”dir. Burada 

“insan, İslam və maneə” kəlmələri əslində mənanın izahına açar təşkil edən 

terminlərdir.  

İnsan ikili təbiətə sahibdir: dünyəvi təbiət və ilahi təbiət.  

İlahi təbiətin yurdu ruh və qəlbdir. Dünyəvi təbiətin yurdu isə fiziki 

arzular və ehtiraslardır. İnsanın yaradılış məqsədi ilahi təbiətini dünyəvi 

təbiətinin üstünə çıxarmasıdır. Yaradılışın məqsədi əxlaqi və mənəvi 

baxımdan formalaşmanın ən üst dərəcəsi olan “kamil insan”dır. İnsanda 

var olan ilahi öz, onu Allaha və aid olduğu aləmə çağırır. Fiziki ehtirasların 

və ya nəfsin meyarı olan dünyəvi təbiət isə onu dünyaya və torpağa çəkər. 

İnsan məxluqatın bir çoxundan üstün olaraq yaradılmışdır (Qurani-Kərim, 

Ġsra surəsi, ayə: 70). Əgər o, istəsə nəfsinin ona təlqin etdiyi pisliklərə və 

haqsızlıqlara qarşı mübarizə apararaq yaradılış qayəsini dərk edə bilər. Bu 

mübarizənin adı cihaddır. İslamda bu, ən böyük ruhi və mənəvi mübari-

zədir.  

Cihad iki cürdür: böyük cihad və kiçik cihad. Burada üzərində 

durmaq istədiyimiz böyük cihaddır. Böyük cihad nəfslə mübarizədir. Bu 

çox önəmlidir. Çünki öz daxilində bəzi pisliklərlə mübarizə etməmiş, ruhi 

və əxlaqi yetkinləşmənin qarşısındakı maneələri ortadan qaldırmamış 

şəxslərdən digər insanları doğru yola dəvət etmələri gözlənilməz. Bu məna 

çərçivəsində cihad mənəvi paklaşma yolunda insanın öz daxilində apardığı 

mübarizə, nəfsinə hakim olması və onu tərbiyə etməsi deməkdir.  

Açar mahiyyətindəki terminlərdən ikincisi olan İslam Allah tərəfindən 

Hz. Məhəmmədin vasitəsilə təbliğ edilən dindir. İslam Allaha təslimiyyət, 

sülh (silm) və xoşbəxtlik (səlamət) deməkdir. Bunlar bütün dinlərin ortaq 

xarakteristikasıdır. Müsəlman, yəni Allahın iradəsinə və əmrlərinə təslim 

olmuş insan öz daxili və xarici dünyasında sülhü (silmi) aşılayan və ictimai 

həyatın firavanlıq üzrə davam etməsinin mümkün yollarını göstərən şəxsdir. 



 165 

Allaha təslimiyyət “silm” içərisində yaşamağı özündə ehtiva edir. “Silm” 

Allahla, canlı təbiətlə, insanlarla və insanın öz varlığı ilə sülh içərisində 

yaşaması deməkdir. Maneələr isə daxili dünyanın ehtiraslarından din və 

vicdan azadlığına gətirilən məhdudiyyətlərə, siyasi təzyiq və sosial məhru-

miyyətlərə qədər uzanan geniş sahələrə yayılır. 

Hal-hazırda “cihad” deyildiyi zaman təsəvvürlərdə silaha sarılmaq və 

ya hərbi əməliyyatlara başlamaq kimi görüntülər canlanır. Buna ən tutarlı 

cavab olaraq Furqan surəsinin 52-ci ayəsində buyurulur ki, insanlara 

(inanmayanalara) qarĢı Quranla cihad et. Yəni ən böyük cihad insan-

lara Qurani-Kərimi anlatmaqdır. Bu müqəddəs kitaba görə, cihad “insan 

öldürmək deyil, əksinə insanları maarifləndirmək, sevgiylə ürəkləri və kö-

nülləri fəth etmək”dir.  

Məlum olduğu kimi, ərəb dili hər hansı bir hadisəni müxtəlif kəlmə-

lərlə ifadə edəcək zənginlikdədir. Məsələn, qıtal (qətl) bilavasitə sonu ölüm-

lə nəticələnən, müharibə isə müxtəlif dövlətlər, xalqlar və ya millətlər 

arasında cərəyan edən öldürmə və münaqişə vəziyyətidir. Əgər cihad zənn 

edildiyi kimi, yalnız öldürmək və müharibə olsaydı, Qurani-Kərimdə və 

ərəbcədə qarşılığı olan “qıtal” və “hərb” kimi kəlmələrin istifadə olunma-

sına ehtiyac qalmazdı. Bu baxımdan “cihad”ın mahiyyətini dərk etmək 

lazımdır. Cihad öz-özlüyündən ortaya çıxmır, eyni zamanda qeyri-

müsəlmanlara sırf müsəlman olmadığı üçün müharibə elan etməsi anlamına 

da gəlmir. Cihad “İslam yolunda silaha sarılaraq və ya hərbi əməliyyatlara 

başlayaraq deyil, könüllərin fəth edilməsi üçün aparılan mübarizə” olsa da, 

silahlı hücum və ya işğal qarşısında qanuni olaraq özünümüdafiə və əks 

tərəfə qarşılıq vermə hüququna da sahib olur. Heç təsadüfi deyildir ki, İslam 

hüquqşünaslarının böyük əksəriyyəti müharibənin əsas səbəbini müsəlman 

ölkələrinə qarşı edilən hücumlarda görürlər. Demək ki, ortada bir səbəb var: 

“Sizə savaş açanlarla Allah yolunda siz də savaşın, ancaq həddən kənara 

çıxmayın. Allah həddi aşanları sevməz” (Qurani-Kərim, Bəqərə surəsi, 

ayə: 190).  

Qeyd olunduğu kimi, həmişə yaxşılığı və sülhü təlqin edən İslamda 

müharibə yalnız qarşı tərəf savaş elan edərsə, qanuni müdafiə üçün hüquqi 

əsasa malik olur: “Onlara qarşı müharibə elan edilən möminlərə mübarizə 
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aparmaq (savaşmaq) izni verildi. Çünki onlar zülmə uğramış, haqsızlığa 

məruz qalmışdılar…” (Qurani-Kərim, Həcc surəsi, ayə: 39).  

Burada bir məsələyə də xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır. Cihad 

əsassız şəkildə haqsızlığa məruz qalan və zülmə uğrayanları işğalçılarla 

müharibəyə təşviq etmir, sadəcə olaraq qanuni müdafiəyə icazə verir: “Kim 

sizə hücum edərsə, siz də eyni şəkildə qarşılıq verin. Lakin həddi aşmaqda 

Allahdan qorxun və bilin ki, Allah təqva sahibləri ilə bərabərdir” (Qurani-

Kərim, Bəqərə surəsi, ayə: 194). 

Dini hökmlərə görə, müharibə olsa belə, müsəlmanların qadınları, 

qocaları, uşaqları, şikəstləri və s. insanları öldürmələri qadağandır. Əgər 

düşmən tərəf bu qaydalara riayət etməsə belə, İslam hüququ “eyni şəkildə 

qarşılıq vermə” prinsipinə razılıq vermir (121, s. 30; 264, s. 177-178).  

Kitabi-Dədə Qorqudda da (“Salur Qazanın evi yağmalandığı boyı 

bəyan edər” qismində) müsəlman Oğuzların qeyri-müsəlmanlara qarşı 

rəftarında qeyd edilən prinsiplər öz əksini tapmışdır: “...Qazan bəgün 

qartaşı kafərin tuğilə sancağı qılıcladı, yerə saldı. Dərələrdə, dəpələrdə 

kafərə qırğun girdi, leşinə quzğun üşdi. On iki bin kafər qılıcdan keçdi. Beş 

yüz Oğuz yigitləri şəhid oldı. Qaçanı Qazan bəg qomadı, aman deyəni 

öldürmədi...” (44, s. 50). 

İraqın işğalçı güclər tərəfindən işğalından sonra amerikalı və ingilis 

əsgərləri tərəfindən müsəlman kişilərin işgəncəyə, qadınların isə təcavüzə 

uğramasına dair çox sayda faktlar mövcuddur. Bu cür insanlıqdan uzaq 

hallar ermənilərin azərbaycanlı əsirlərə olan rəftarlarında da görülə bilər. 

Halbuki İslam qanunları qeyri-müsəlman olsa belə, əsirlərə işgəncə və 

qadınlara təcavüz etməyi qəti şəkildə pisləmiş, bu əməli ağır cinayət olaraq 

qəbul etmişdir. 

Dini, milli və əxlaqi baxımdan hər hansı bir millətin heysiyyətinə 

toxunmaq, şübhəsiz, qıcıqlandırmalara səbəb ola bilər ki, bu da qisasın 

meydana gəlməsinə şərait yaradır. Məlum olduğu kimi, din də mənəvi 

dəyərlər içərisindədir. Bu faktor bəşəriyyətin ümumi ideoloji inkişafında 

mühüm şərtlərdəndir və hakim mövqeyə malikdir. Din insanların əqli və 

ruhi strukturunu, sosial həyatın müxtəlif sferalarını ehtiva edir. Din, vicdan 

və iman azadlığı beynəlxalq hüququn ayrılmaz bir faktorudur. İnsanların 
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etiqadına, onların müqəddəslik anlayışına qarşı yönələn hər hansı bir 

hörmətsizlik insan hüquqlarının, demokratiya qaydalarının ciddi şəkildə 

pozulmasıdır. Dini etiqadlara, müqəddəslərə hörmətsizlik və ədəbsizlik 

qıcıqlandırmaların digər bir yönüdür. Heç təsadüfi deyildir ki, son dövrlərdə 

İslam dininə, onun peyğəmbəri Hz. Məhəmmədə hörmətsizlik əlaməti 

olaraq ortaya atılan “karikatura böhranı” qıcıqlandırmaların ən bariz 

nümunələrindən biridir (398; 401). Əgər hal-hazırda dünyada sivilizasi-

yaların dialoqu çağırışıları səslənirsə, bu qıcıqlandırma dialoq istiqamətində 

ciddi bir maneə kimi qarşıya çıxır. Dünya tarixində ən müqəddəs, ən böyük 

və ideal şəxsiyyətə qarşı təhqir mahiyyətli karikaturaların bəzi müsəlman 

olmayan ölkələrin mətbuatında təkrar-təkrar yer alması cinayət, eyni 

zamanda bütün dünya müsəlmanlarına və tarixə qarşı ciddi hörmətsizlikdir. 

Halbuki təhqir edilən bu müqəddəs insan dinlərə, fərqli dinlərin mənsub-

larına, onların ata-babalarına xoş münasibət göstərmiş, sırf insan olduqları 

üçün dinlərinə fərq qoymamışdır.  

Hz. Məhəmməd bir gün yoldan yəhudi cənazəsi aparılarkən ayağa 

qalxır. Həmin əsnada peyğəmbərin yanında olan səhabə “Ey Allahın rəsulu, 

axı o, yəhudidir” – deyir. Hz. Məhəmməd isə halını dəyişmədən yanındakı 

səhabəyə: “Amma o, bir insandır!” – cavabını verir (125, s. 15-16).  

Göründüyü kimi, Məhəmməd peyğəmbər Allahdan aldığı tərbiyə ilə 

“müsəlman, xristian və musəvi” ayrımı aparmadan demək olar ki, hər bir 

insana dəyər vermişdir. Nəinki İslam peyğəmbərinə, hətta digər dinlərin 

peyğəmbərlərinə və müqəddəs sayılanlarına bu cür hörmətsizlik müqəd-

dəslərin müqəddəsliyinə bəşərin nəzdində xələl gətirə bilər. Belə bir 

vəziyyətdə İslam prinsiplərini və əxlaq dəyərlərini əsas götürərək edilən 

etirazlar qanunauyğun şəkildə yerinə yetirilməlidir. Məsələn, müsəlmanlar 

karikaturaları çəkən şəxslərin dinlərini nəzərə alaraq, onların mənsub 

olduqları dinə və müqəddəslərinə hörmətsizlik etməməlidirlər. İslam dini 

bütün peyğəmbərlərə hörmətlə yanaşmışdır. Hz. Süleymana, Hz. Yusifə, 

Hz. Davuda, Hz. Musaya, Hz. İsaya nalayiq bir söz işlətmək islami prin-

siplərə yaddır. Pisliklər Allahın buyurduğu kimi dəf edilməlidir: “Yaxşılıqla 

pislik eyni ola bilməz! Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et!...” (Qurani-Kərim, 

Fussilət surəsi, ayə: 34).  
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Söyməklə, təhqir etməklə, hətta bayraqları yandırmaqla qarşılıq ver-

mək doğru hərəkət deyil. Unudulmamalıdır ki, bayraq bir milləti təmsil edir. 

Bu qıcıqlandırmalara səbəb olan müxtəlif qrupların məqsədyönlü hərəkət-

lərinə bir milləti təmsil edən bayrağı yandırmaqla qarşılıq vermək məntiqsiz 

addımdır. Ağılla ağılsızlığın təzadı anında müxtəlif tarixi fəsadlar reallaşır. 

Məsələyə fəlsəfi zəka prizmasından yanaşılsa, ekzistensiyanın (varlığın) 

şüuru obyektiv şəkildə müəyyənləşdirdiyini idrak etmək imkanı əldə oluna 

bilər. 

Hadisələrə sadəcə mətbuat azadlığı çərçivəsində baxmaq doğru olmaz. 

Demokratiya sonsuz azadlıqlar demək deyil. Demokratiyanın, söz azadlığı-

nın da öz çərçivələri, öz hüdudları var. Böyük geosiyasi hədəfləri və planları 

olan iri dövlətlər Şərq-Qərb mədəniyyətlərinin inteqrasiyası, demokratiya və 

insan hüquqları adı altında İslam aləmini mənfi dəyişikliyə uğratmaq üçün 

müxtəlif tədbirlərə əl atmaqda qərarlıdırlar. Belə bir yanaşma sivilizasiyala-

rın inteqrasiyası ilə deyil, qanlı toqquşması ilə nəticələnə bilər.  

İslam dini və onun peyğəmbəri təhqir edilməklə dünya müsəlman-

larının nəbzinin yoxlanıldığı bir həqiqətdir. Getdikcə sərhədləri aşan və 

bütün müsəlmanların hiddətinə səbəb olan bu böhran qlobal bir məsələyə 

çevrildiyində beynəlxalq güclər mövcud vəziyyətdən istifadə edib, müxtəlif 

siyasətlərə baş vurdular. Bəzi hegemon Qərb dövlətləri hadisələri əvvəlcə 

sükut içərisində qarşıladılar, müsəlman ölkələri etiraz səslərini yüksəlt-

dikdən sonra öz münasibətlərini ortaya qoydular və özlərini guya müsəl-

manların mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşan bir dövlət və xalq olaraq 

göstərməyə çalışdılar. Bəziləri fərqli kimliyə bürünərək hadisəni qınama 

yolunu seçdilər. Bu baxımdan məsələnin mahiyyətini dərk etmək xüsusilə 

vacibdir. Hadisələrə ilk başda səssiz qalmaq, sonradan məsələyə münasibət 

göstərmək təbii ki, siyasi manevrlərdir və bütün bunlar dünya müsəlman-

larının nəbzini yoxlamaqdan başqa bir şey deyil. Məsələyə fərqli bir priz-

madan yanaşsaq görərik ki, hadisələrin tüğyan etdiyi mərhələlərdə müsəl-

manlara qarşı edilən təhqiramiz hərəkətlərə böyük dövlətlərin elə bir ciddi 

reaksiyası olmamışdır. Bunun da müəyyən səbəbləri vardır: 

Qərbin əsas qorxusu müsəlmanların sayının BMT-nin statistik məlu-

matlarında da qeyd edildiyi kimi, başqa dinlərin nümayəndələrinin sayını 
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ötməsidir. İkinci əsas qorxu isə onların qocalan ölkələrində qalan gənclərin, 

intellektual insanların da həmin dinə üz tutmasıdır. Buna görə də onlar anti-

semitizmi antiislam, islamofobiya kimi ifadələrlə əvəzləyiblər. Avropada 

müsəlmanların sayının sürətlə artımı Qərb baxımından təhlükəli bir faktora 

çevrilib. Günümüzdə Qərbdə İslamı qəbul edən insanların adi deyil, ziyalı 

sayılan, intellektinə hörmət edilən insanlar olması “birilərini” çox qıcıqlan-

dırır (69).  

Qərbi qorxudan digər bir məsələ də onların övlad dünyaya gətir-

məkdənsə bu hisslərini müxtəlif heyvanlarla əvəzləmələrinə üstünlük 

vermələridir. Əgər söz azadlığı günümüzdə bu qədər geniş imkanlar təmin 

etsəydi, şərəf və ləyaqətin təhqir edilməsinə görə qarşı tərəf cəzaya məhkum 

edilməzdi. Söz azadlığı adı altında insanların namusuna, onların müqəd-

dəslərinə ləkə yaxmaq ağır bir cinayətdir. Məsələn, bəzi Qərb ölkələri 

qondarma erməni soyqırımını inkar edənlərə cəza verilməsini qanuniləş-

dirsə, mətbuat da bunun soyqırımı olmadığını ifadə etsə cinayət olar. Heç 

təsadüfi deyildir ki, Fransa Parlamenti qondarma “erməni soyqırımı”nı 

tanımayanların cəzalandırılması barədə qərar qəbul etmişdir (366). Halbuki 

“azadlıqlar ölkəsi” hesab edilən Qərbdə Hitlerin lehinə, yəhudilərin və ya 

Papanın əleyhinə yazıların yayınlanması əsasən mümkün deyil. Lakin 

“terrora istiqamət verən İslam dinidir” şəklində ortaya atılan şüarlar, eyni 

zamanda Hz. Məhəmmədə ünvanlanan təhqiramiz ifadələr söz azadlığı 

prinsipləri içərisində dəyərləndirilir. Bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə 

gəlmək olar ki, terrorizm siyasi, ideoloji və iqtisadi məqsədlər güdülməklə 

etnik, milli və dini ekstremizm pərdəsi altında həyata keçirilməkdədir. 

İkincisi, İslam bayrağı altında çıxış edən terrorist təşkilatların fəa-

liyyəti daha çox İslamın özünə qarşı yönəldilmişdir. Bu təşkilatlar xüsusilə 

böyük güclərin məqsədyönlü dəstəyi nəticəsində yaradılmış, onların 

nümayəndələri bilavasitə bəzi Qərb dövlətləri tərəfindən təlimləndirilmiş və 

bu sayədə İslam dininin məhvi istiqamətində ona qarşı təzyiqlər artırıl-

mışdır. Qeyd edək ki, CIA-nin “əməliyyatlar qəfəsi” Taliban və Əl-Qaidə 

olaraq tarix səhnəsinə çıxan təşkilatın 35 min nümayəndəsinə hərbi təlim 

keçmişdi (234, s. 14). Eyni zamanda onların təlimi və silahlandırılması ABŞ 

və İngiltərənin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən narko-biznesdən gələn 
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pul hesabına geniş maliyyələşdirilirdi (1, s. 222). Həqiqətlər ortaya çıx-

dıqca, məqsədyönlü şəkildə İslam bayrağı altında çıxış edən terrorist 

təşkilatların bəşəri din olan İslamla heç bir əlaqəsinin olmadığı aydın olur. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, dünya ictimaiyyətinin şüuraltına “Ġslam 

terror dinidir” şüarları yerləşdirilmişdir. Son dövrlərdə isə bu ifadə 

“bütün müsəlmanlar terrorist deyil, lakin bütün terroristlər müsəl-

mandırlar” şüarı altında təbliğ olunur. Bu ifadə tamamilə İslam düşmən-

çiliyi üzərində qurulan qorxu paradiqmasına çevrilmişdir. Bu kimi şüarlar 

və təbliğatlar İslamın mahiyyətinə və fəlsəfəsinə tamamilə ziddir, çünki 

İslam sülh dinidir və beynəlxalq terrorizmlə heç bir ümumiliyi və əlaqəsi 

yoxdur. Terrorçulara münasibətdə islami terminlərdən istifadə edilməsi həm 

müsəlmanlara qarşı ədavətin alovlanmasına, həm də sivilizasiyalar arasında 

qarşıdurmaya yönəldilmişdir. 

Üçüncüsü, İslama qarşı fəaliyyətlərə istiqamət verməklə, təzyiqləri 

artırmaqla, təhqiramiz ifadələr işlətməklə, bütövlükdə müsəlmanların hey-

siyyətinə toxunmaqla qıcıqlandırmalara şərait yaradılmış, planlı şəkildə 

nifrət və ədavət hissi alovlandırılmışdır. 

Dördüncüsü, Qərb öz qarşısında Sovetlər İttifaqının dağılmasından 

sonra sadəcə iki mədəniyyəti – İslam və Çin mədəniyyətini rəqib olaraq 

görür. Qərb mədəniyyətini üstün vəziyyətə gətirmək üçün çoxşaxəli fəaliy-

yətlər aparılır. Bunun üçün başda media olmaq üzrə hər cür vasitələrdən 

istifadə edilir. 

Beşincisi, İslam aləminin zəifliyi və müsəlmanların öz içində parçala-

naraq ixtilafa düşmələridir. Bu məsələyə ayrıca səhifə açmağı son dərəcə 

vacib hesab ediik. Müsəlmanların geri qalmasındakı əsas səbəb əsl həqi-

qətdə İslam dinini düzgün yaşamamaları, Qurani-Kərimi tam mənası ilə 

dərk etməmələri, ondan uzaqlaşmaları və firqələrə bölünərək parçalanma-

larıdır. Əsrlərdir davam edən zehniyyət və anlayışla bu müqəddəs kitab 

guya hörmət əlaməti olaraq təmiz parçalar içərisində əlçatmaz yerlərdə 

saxlanılmaqda və oxunmamaqdadır. Təəssüflər olsun ki, keçmişdən gələn 

ənənəyə uyğun olaraq Qurani-Kərim bir növ ölülər kitabına çevrilmişdir. 

Halbuki Quranın hidayətə səsləyən, yol göstərən, daha dəqiq bir ifadə ilə, 

“Həyat Kitabı” olduğu, bəşəriyyətə bir mesaj, xəbərdarlıq olsun deyə, 
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göndərildiyi bariz şəkildə bildirilməkdədir. Məsələ ilə bağlı Yasin surəsinin 

5-6-cı ayələrində açıqca buyurulur: “Bu kitab ataları xəbərdar edilməyən, 

qəflət içində qalmış (haqdan qafil olan) topluluq xəbərdar edilsin deyə, 

qüdrət və mərhəmət sahibi olan Allah qatından endirilmişdir” (Qurani-

Kərim, Yasin surəsi, ayə: 5-6). 

Həmin surənin 69-70-ci ayələrində isə insanlara belə bildirilir: “Biz 

ona (peyğəmbərə) şeir öyrətmədik. Bu ona heç lazım da deyildir (heç 

yaraşmaz da). Ona vəhy edilən sadəcə öyüd-nəsihət (haqla batili ayırd 

edən) və açıq-aşkar Qurandır ki, bu sayədə diri olanlar (həyatda olanlar) 

xəbərdar edilsin və bunu təkidlə inkar edənlərə qarşı verilmiş söz gerçək-

ləşmiş olsun” (Qurani-Kərim, Yasin surəsi, ayə: 69-70). 

Digər ayələrdə də aydın şəkildə göstərilir: “Ölülərlə dirilər eyni ola 

bilməz. Sən ölülərə (istər maddi olsun, istərsə də mənəvi) heç bir şəkildə 

eşitdirə bilməzsən” (Qurani-Kərim, Fatir surəsi, ayə: 22; Nəml surəsi, 

ayə: 80). 

Lakin belə xəbərdarlıqlara baxmayaraq, bu müqəddəs kitaba yanaşma 

təəssüf ki, beyinlərə hopmuş ənənəvi yanlış düşüncə çərçivəsindən kənara 

çıxa bilmir. Məsələ burasındadır ki, müasir dövrdə din adına uydurulan, heç 

bir məntiqi əsası olmayan müxtəlif rəvayətlər və əfsanələr dirilərə, “Həyat 

Kitabı” Quran ayələri isə ölülərə oxunmaqdadır.  

Qurani-Kərimin Zuhruf surəsində bu “Həyat Kitabı”nın insanlara 

göndərildiyi, xatırladıcı bir nəsihət və mesaj olduğu, insanların bundan 

məsul tutulduğu və hesaba çəkiləcəyi açıq şəkildə bildirilir: “Şübhəsiz, bu 

Quran sənin və qövmün üçün bir şərəf və etibar qaynağıdır (mesajdır). 

Zamanı gəlincə, hamınız bundan hesaba çəkiləcəksiniz” (Qurani-Kərim, 

Zuhruf surəsi, ayə: 44). 

Bu kitabdakı mesajların diqqətli şəkildə oxunub mahiyyətinə varılması 

və dərs çıxarılması üçün insanların məsuliyyət daşıdığı, eyni zamanda 

onların hesaba çəkiləcəyi bildirildiyi halda, bu kitab hansı məntiqlə dirilərə 

yox, ölülərə oxunur?  

Digər bir tərəfdən, məlumdur ki, günümüzdə İslam dünyası parçalan-

mış vəziyyətdədir. Halbuki Qurani-Kərimdə açıqca buyurulur ki, “Hamınız 
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birlikdə Allahın ipinə (kitabına, dininə) bərk sarılın. Parçalanıb ayrıl-

mayın” (Qurani-Kərim, Ali-Ġmran surəsi, ayə: 103). 

Məsələ ilə bağlı digər ayələrdə də bariz şəkildə xəbərdarlıq edilir: 

“Allaha və onun elçisinə tabe olun, bir-birinizlə didişməyin” (Qurani-

Kərim, Ənfal surəsi, ayə: 46), “(Ey peyğəmbər!) dinlərini paramparça 

edib müxtəlif qruplara ayrılanlara (firqələrə tərəfdar olanlara) gəlincə, 

sənin onlar üçün edə biləcəyin heç bir şey yoxdur. Onların işi yalnız Allaha 

qalmışdır. Sonunda Allah onlara etdiklərinin hesabını soruşacaq” 

(Qurani-Kərim, Ənam surəsi, ayə: 159).  

Lakin günümüzdə müsəlmanların fərqli məzhəblərə və firqələrə 

parçalanaraq ixtilaf içərisinə düşmələri İslam ölkələrini zəiflətmiş və böyük 

güclərin onlar üzərində hakimiyyət qurmalarına zəmin hazırlamışdır. Məhz 

bunun nəticəsidir ki, Qərb sivilizasiyası hal-hazırda özünü Şərq siviliza-

siyası qarşısında üstün görür. Belə bir fikir şüuraltına yeridilməyə çalışılır 

ki, dünya humanist şüuru, demokratik cəmiyyət yalnız Qərb sivilizasiyası 

çərçivəsində formalaşa və qurula bilər. Amma qeyd etmək yerinə düşərdi 

ki, İslam mədəniyyətində Qərb üçün həlledici olan azadlıq, insan hüquqları, 

liberalizm, demokratiya kimi ideyalar demək olar ki, özünə dəstək ala 

bilmir. Z.Bjezinski (118), S.Hantinqton (169) və başqaları müasir dünyanın 

Qərb cəmiyyətini vahid və bölünməyə malik təkrarolunmaz sivilizasiya, 

uzunmüddətli mübarizə nəticəsində dünya üzərində hakimlik məqsədilə 

mövcud olmuş bir mədəniyyət elan etmişlər. Baş verən siyasi proseslərdə, o 

cümlədən Qərb-Şərq sivilizasiyalarında, eləcə də Xristian-İslam sivilizasi-

yalarında pozitivdən daha çox neqativ hallar, dağıdıcı məqamlar, qarşıdur-

malar, humanistlikdən daha çox antihumanistlik mövcuddur. Roma Papası 

II İohann Pavelin “Həyatın İncili” adlı XI ensiklikində (1995) qeyd etdiyi 

ifadələr olduqca düşündürücüdür: “...Müasir Qərbdən gələn sivilizasiya 

“ölüm” mədəniyyətinin beşiyidir. Qərb dövlətləri öz demokratik prinsip-

lərinə zidd çıxaraq, totalitarizmə tərəf gedir, demokratiya ilə sadəcə rəva-

yətə və mənəviyyatsızlığın örtüyünə çevrilirlər...” (56, s. 215).  

Əgər mədəniyyətlərlə bağlı istər lokal, istərsə də qlobal miqyasda baş 

verə biləcək müharibələrə qarşı ən böyük təminat olan millətlərarası niza-

mın yaradılması qarşıya məqsəd qoyulubsa, dünyanın çoxsaylı dinlərinə eti-
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qad edən insanlar arasında sülhün bərqərar olmasına yönəlmiş inandırıcı, 

təsirli və kompleks tədbirlər görülməlidir. Dinlər arasında sülh olmadan 

xalqlar arasında sülh mümkün olmadığı kimi, dinlər arasında təsirli və ni-

zamlayıcı dialoqdan da söhbət gedə bilməz. Yoxsa “Yer” adlı yaşadığımız 

planet sağ-salamat qalmayacaq. Burada dahi Heydər Əliyevin müdrik 

sözləri yada düşür: “...Qurani-Kərimin bizə verdiyi tərbiyə, dərs, göstərdiyi 

yollar insanları paklığa, düzlüyə, doğruluğa, sədaqətə, qəhrəmanlığa, cəsa-

rətə, cəsurluğa dəvət edən tələblərdir, tövsiyələrdir...” (56, s. 218).  

Xüsusilə bir məsələni qeyd etməyi də vacib hesab edirik. Həqiqətən də 

dinlər dünyagörüşün fərqli formalarını təmsil edirlər. İnsanların Yaradıcıya 

və ilahi sonsuzluğa idrak baxışı müxtəlif olsa da, dini təlimlərin hər birində 

dünyadakı fəzilətlər, yəni sülh, insan sevgisi, mərhəmət, möhtaclara yardım 

və əxlaqi təmizlik demək olar ki, eynidir. Bu əmrlər Yaradıcı tərəfindən 

sadəcə müqəddəs kitablarda verilməmişdir. İnsanların ruhunda da bunlar 

mövcuddur. Bütpərəst və ateist cəmiyyətlərdə belə bu əmrlərə fərqində 

olmadan riayət edən insanlar “fəzilətli” və ya “yaxşı” olaraq adlanırdı. 

“Dinsizlik” keçmiş Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu dövrlərdə müqəddəs 

kitablardan sirayət edən, ancaq Allah inancı kimi əsl mövzunun çıxarıldığı 

“kommunizmin əxlaq düsturu” elan edilmişdi. Amma bu bir həqiqətdir ki, 

sonsuzluğa əsaslanmayan əxlaq titrəməyə və çökməyə başlayır. Sovetlər 

İttifaqının müharibə olmadan qısa bir müddət içərisində öz mənəvi boşluğu 

ucbаtındаn süqut etdiyini bütün dünya gördü. Artıq günümüzdə əxlaq 

düsturu “qlobalizm”, “Qərb üslublu azadlıq və demokratiya” anlayışları 

üzərində qurulmağa çalışılır. Müəyyən təbəqələrə görə, qloballaşma iqtisa-

diyyatın bəzi ölkə hüdudlarını aşdığı, informasiyanın qlobal miqyasda 

genişləndiyi dünyanın davam etdiyi bir xətdir. Bu mənada onlar üçün 

qloballaşma arxasında heç bir siyasi seçimin olmadığı, tamamilə öz-

özlüyündən iqtisadi bir hadisədir. Halbuki dünyada əsdirilən “qloballaşma 

rüzgarı”na nəzər yetirilsə‚ bunun sadəcə prosesin gətirdiyi iqtisadi-texniki 

bir təzyiq olmayıb, əslində müəyyən nüfuzlu təbəqələrin siyasi seçimlərinin 

bir məhsulu olduğunu görmək mümkündür. İmperializm ötən əsrlərdə 

özünün iqtisadi alt strukturunu hazırladığı kimi, günümüzdə də “qlobalizm” 

maskası altında siyasi üst strukturunu tamamlamağa çalışır. Bu termin 
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dünya ictimaiyyətinə belə bir şəkildə qəbul etdirilmişdir ki, qloballaşma 

dünya ölkələrinin bir-biriləriylə sıx inteqrasiyasıdır, eyni zamanda tarixi 

prosesin təbii nəticəsi olaraq ortaya çıxmış bir zərurətdir. Digər bir ifadə ilə, 

qloballaşma dünya miqyasında yoxsulluğun azaldılması və yardımlaşmadır. 

Kolumbiya Universitetinin professoru, vaxtilə ABŞ-ın keçmiş prezidenti 

Bill Klintonun iqtisadi məsələlər üzrə məsləhətçisi işləmiş Nobel mükafatı 

laureatı Cozef E.Stiqlitz “Qloballaşma və onun doğurduğu narazılıqlar” 

adlı kitabında göstərir ki, qloballaşmanı tənqid edənlər Qərb dövlətlərini 

çox vaxt riyakarlıqda günahlandırırlar və bu şəxslərin dedikləri tam həqi-

qətdir. Qərb dövlətləri kasıb ölkələri ticarət maneələrini ləğv etməyə qızış-

dırırlar, lakin özləri bu maneələri saxlamaqda davam edirlər (85, s. 7).  

Müəllif başqa bir yerdə də yazır ki, yoxsulluğun azaldılmasına nail ola 

bilməyən qloballaşma sabitliyin təmin olunmasında uğur qazana bilmə-

mişdir (85, s. 6). O, eyni zamanda mühafizəkar siyasətçi kimi tanınan 

Fransanın keçmiş prezidenti Jak Şirakın da fikirlərinə əsaslanaraq qeyd edir 

ki, qloballaşma vəd edilmiş müsbət dəyişikliklərə daha çox ehtiyac duyan 

insanların həyatını heç də yaxşılaşdırmamışdır (85, s. 4).  

Əgər qloballaşma qarşılıqlı xoş niyyətli bir əməkdaşlıq, yardımlaşma, 

mədəni, elmi-texniki zənginləşmə və üstəlik, hər iki tərəfin mənfəətlərinə 

uyğun olaraq əlaqələrin inkişafıdırsa, belə bir “qloballaşma” yalnız və 

yalnız alqışlana bilər. Əksinə, əgər qloballaşma hər yerdə “Qərb üslubu”nun 

mənimsədilməsi, “məcburi demokratiya”nın ixrac edilməsidirsə, o zaman 

dünya miqyasında onun nəticələri olduqca təhlükəli olacaq.  

Əlindəki çubuqla öz şagirdinə “yaxşı insan ol, təmiz qəlbli və huma-

nist ol, insanları sev, hörmət bəslə!”, – deyərək onu döyən müəllim şüb-

həsiz ki, əks bir nəticə ilə qarşılaşacaqdır. Belə bir bənzətməni Qərb sivili-

zasiyasına da şamil etmək mümkündür. Heç təsadüfi deyildir ki, dünyanın 

müxtəlif guşələrində “demokrat olun, azad olun” şüarları silah və bomba-

larla paralellik təşkil etməkdə, nəticədə sui-qəsdlər artmaqdadır. Məsələ 

burasındadır ki, məcburi demokratikləşmə daha çox müsəlman ölkələrini 

hədəf almışdır və nədənsə “xristianlıq” ilə “sivilizasiya” anlayışları eyniləş-

dirilməklə xristianlığa sitayiş edən xalqlar birliyi İslama sitayiş edən xalqlar 

birliyinə qarşı qoyulmağa çalışılır.  
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3.2. Beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizə və onun nəticələri 

 

Beynəlxalq terrorizm müasir beynəlxalq koordinatlar sisteminin möv-

cudluğu və inkişafı üçün ən qorxulu təhlükə mənbəyi kimi çıxış edir. XXI 

əsrin ilk dövrləri nəinki əvvəlki təhlükələrin aradan qaldırıldığını, əksinə 

yeni mahiyyətdə yeni hədəflərin meydana gəldiyini nümayiş etdirdi. Bey-

nəlxalq terrorizm adlı ümumbəşəri təhlükənin ünvanlandığı məkan ABŞ, 

faciənin qeydə alındığı zaman isə 11 sentyabr 2001-ci il tarixi oldu.  Bəzi 

mütəxəssislərə görə, 11 sentyabr 2001-ci il tarixi “Yeni Dünya Nizamı”nın 

başlanğıc tarixidir. Düşüncəyə görə, Yeni Dünya Nizamı bilavasitə ABŞ-ın 

özünün dünya hegemonluğunu isbat etmək üçün yaratdığı bir sistemdir. 

Digərlərinə görə, bu tarix nəzəri olaraq alt strukturu hazırlanan Yeni Dünya 

Nizamının formalaşmağa başladığı tarixdir ki, bu sistem uzun illərdən bəri 

planlanmaqdaydı. Bu iki variantdan fərqli olaraq, bəzi analitiklər 11 sen-

tyabr 2001-ci il tarixini “Soyuq müharibə”nin başa çatmasından sonra 

Avropa, Çin, Rusiya kimi dünya sistemini müəyyənləşdirəcək miqyasda bir 

çox yeni güclərin ortaya çıxmasının qarşısını almaq və eyni zamanda 

özünün qlobal hegemonluğunu tamamilə reallaşdırmaq istəyən ABŞ-ın bu 

güclərin təsir dairəsini azaltmaq üçün hərəkətə keçdiyi zaman kəsimi olaraq 

qəbul edirlər (182, s. 137). 

Hər üç ehtimala “ola bilər” deyən müsəlmanlar baxımından isə bu 

tarix tamamilə fərqli bir məna kəsb edir. Onlar daha çox 11 sentyabr 

hadisələrini İslama qarşı növbəti “xaçlı səfərləri”nin başlanğıc tarixi kimi 

qəbul edirlər.  

Bizə görə, yuxarıda qeyd olunan ehtimalların dördü də düzgündür. 

Lakin beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizənin sırf İslam ölkələrinə yönəl-

məsi fikri daha çox üstünlük qazanmışdır. Həqiqətən də İslam ABŞ-ın ön-

dərliyində qlobal bir müharibənin açıq düşməni olaraq hədəf alınmışdır. 

Bütün qlobal problemlərdə ABŞ və İngiltərənin dünya hegemonluğunu 

“cilovlamağa” çalışan, Yeni Dünya Nizamının ABŞ-ın qlobal imperiyasına 

çevrilməməsi üçün balanslaşdırma axtarışlarına girən regional və qlobal güc 

mərkəzləri “Soyuq müharibə”dən sonra ilk dəfə ABŞ ətrafında ortaq bir 

düşmənə – Ġslama qarşı birləşdilər. Baş vermiş 11 sentyabr adlı trage-
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diyanın üstündən bir gün belə keçmədən və ortada heç bir sübut-dəlil 

olmadan hücumun arxasında hansı güc və ya güclərin olacağı araşdırıl-

madan yeganə düşmən elan olundu: Üsamə bin Ladin, Taliban, islami 

terrorizm! 

Kimin daha çox amerikanpərəst olduğunu isbat etmək üçün yarışa 

girən dünya mediası müsəlman ölkələrini, bu ölkələrdəki ən radikalından ən 

demokratına qədər islamçı qrupları hədəf siyahısına qoyub, müharibə 

nərələri çəkərək müsəlmanlara qarşı şiddət və nifrət yaratdı. Dünyanın bir 

çox ölkəsində, xüsusilə Avropada, o cümlədən Fransada, Almaniyada, 

ABŞ-ın bir çox əyalətlərində müsəlmanlara aid evlər, iş yerləri və camilər 

hücuma məruz qaldı, müsəlman uşaqlar məktəblərdən qovuldu, təhqir 

edildi. Avropa və Amerikada yüksələn irqçilik müsəlmanlara qarşı yönəldi. 

Klu Kluks Klanlar (KKK) bu dəfə zənciləri deyil, müsəlmanları hədəf 

aldılar. Ortaya belə bir sual çıxır: Beynəlxalq sistemi lərzəyə salan hücumun 

bir nömrəli şübhəlisi elan edilən Üsamə bin Ladin nə qədər güclü bir insan 

idi ki, sadəcə bir terror aksiyası ilə bütün dünyanı xaosa sürükləyib, qlobal 

və regional bloklaşmaları bir anda işləməz vəziyyətə gətirərək, dünyanı 

dərəcəsi və miqyası bilinməyən müharibə atmosferinə çəkə bildi? Əgər bir 

şəxs və ya qrup dünya sistemini bu qədər asanlıqla lərzəyə sala bilirsə və 

güc balanslarını heç bir çətinlik çəkmədən poza bilirsə, dünya sistemini 

təşkil edən gücün, sərmayənin və güclər balansının söykəndiyi əsasların bir 

heç olduğu ortaya çıxmırmı? 

ABŞ Prezidenti Corc Buş hücumdan sonra terrorizmə qarşı “xaçlı 

səfəri” başlatdığını, bu müharibənin illərlə davam edəcək hərbi, iqtisadi, 

diplomatik mahiyyətdə və eyni zamanda hüdudlarının və miqyasının qeyri-

müəyyən olacağını elan etdi (182, s. 141). Diqqət yetirilməsi vacib olan 

məsələlərdən biri də budur ki, “Soyuq müharibə” dövründə Sovetlərə qarşı 

Türkiyə, Pakistan, İran və s. ölkələr ABŞ-ın, Qərbin və kapitalizmin əsas 

sütunları idilər. SSRİ-nin Əfqanıstana qarşı işğalçılıq siyasəti yeritməsi ilə 

bölgə “Soyuq müharibə” dövrünün ən qanlı münaqişə zonalarından birinə 

çevrildi. ABŞ-ın kommunizmə qarşı islami hərəkatlar və müsəlman ölkələrə 

verdiyi dəstək Sovetlər Birliyi süqut edincə öz mənasını itirdi və strateji 

hesablamalarda ciddi dəyişikliklər baş verdi. Bir vaxtlar ABŞ-ın ən yaxın 
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müttəfiqi olan Pakistan gözdən çıxarılaraq, onun yerini Hindistan aldı. 

Getdikcə daha da fəallaşan islami hərəkatlar sadəcə ABŞ-ın Cənubi Asiya, 

Orta Asiya və Yaxın Şərqdəki maraqları üçün deyil, Rusiyanın, Çinin və 

Hindistanın da maraqları üçün təhdid olaraq görülməyə başlandı. Bir 

zamanlar Sovetlərə qarşı “əməkdaşlıq edilə biləcək güc” olaraq görülən 

İslam ölkələri sonradan nəzarət altına alınması vacib olan bir gücə çev-

rildilər.    

2002-ci il yanvar ayının 29-da ABŞ Konqresində “ölkədə vəziyyət 

haqqında” proqram xarakterli çıxışında ölkə prezidenti Corc Buş ABŞ-ın 

terrorizmə qarşı mübarizə (oxu: müharibə – E.Ş.) hədəflərini açıqladı və 

konkret olaraq İraq, İran, Şimali Koreya və s. dövlətlərin beynəlxalq terro-

rizmi hərtərəfli müdafiə və himayə etdiyini, bu dövlətlərin dünyada sülh 

üçün böyük təhlükə olduğunu bəyan etdi. O, 15 sentyabr 2001-ci il tarixdə 

amerikan ictimaiyyətinə səslənərək, açıq-açığına qeyd edirdi ki, terrorizmə 

qarşı zəfər yalnız bir müharibədə qazanılmayacaq. Bu qələbə terrorist təşki-

latlara və onlara qucaq açıb dəstəkləyənlərə yönəlik bir sıra qərarlı fəaliy-

yətlərlə əldə ediləcəkdir (122, s. 117). Corc Buş eyni zamanda bildirdi ki, 

bu dövlətlər tərəfindən KQS-nin (Kütləvi Qırğın Silahları) əldə edilməsinə 

də ABŞ yol verməyəcək, belə cəhdlərə və onları reallaşdıran siyasi rejim-

lərə son qoyacaqdır. Dünya KİV (Kütləvi İnformasiya Vasitələri) tərəfindən 

bu bəyanat “Buş doktrinası” olaraq dəyərləndirildi. Bu, mahiyyət etibarilə 

ABŞ-ın terrorizm yuvası hesab edəcəyi dövlətlərə qarşı birtərəfli qaydada 

güc tətbiqinə haqq qazandıran, bunun üçün hüquqi baza yarada biləcək bir 

sənəd idi (408). Bu sənəd şahmat lövhəsi üzərində oynanılan oyun kimi, 

gələcəkdəki müəyyən yeni strategiyaları və həmlələri özündə ehtiva edirdi. 

Bu baxımdan məşhur dövlət xadimi, bir vaxtlar Böyük Britaniyanın Hindis-

tandakı qubernatoru olmuş, eyni zamanda Xarici İşlər naziri kimi məsul 

vəzifələrdə çalışmış Lord Kerzonun (Curzon) 1898-ci ildə dediyi sözlər 

olduqca düşündürücüdür: “...Etiraf etmək lazımdırsa, qənaətimcə, ölkələr 

dünya hakimiyyətinə yönəlik böyük bir oyunun oynanıldığı şahmat lövhəsi 

üzərindəki piyadalardan başqa bir şey deyildir...” (234, s. 117).  

Lord Kerzonun hələ o dövrdə dediyi sözlər günümüzdə də öz 

aktuallığını qoruyur. 11 sentyabrdan etibarən ABŞ Prezidenti Corc Buşa 
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dəstək vermək üçün alovlu çıxışlar edən İngiltərənin keçmiş Baş naziri Toni 

Bleyr (Tony Blair) öz ölkəsinin həqiqi niyyətini dilə gətirərək qeyd edirdi 

ki, bizim yalnız bir yolumuz var: ya məğlub etmək, ya da məğlub olmaq! 

(234, s. 123). 

Ümumiyyətlə, silah ticarətini təşkilatlandıran ilk millət olan ingilislər 

üçün ticarət taleyin qaçılmaz bir oyunu olaraq qəbul edilir. Corc Buş 

terrorizm yuvası olaraq gördüyü ölkələri “şər mehvərlər” adlandırarkən, 

Bleyr hökuməti İran, Livan, İsrail və Suriya da daxil olmaqla 25 ölkəyə 

kimyəvi silah satdığını təsdiqləyirdi (234, s. 154). 

Avstraliyalı tədqiqatçı Con Pilqer (John Pilger) “Dünyanın yeni 

sahibləri” adlı kitabında yazır ki, dünyanın super silah mağazası olan 

Amerikada da silah satışları əslində iqtisadi partlayışın fitilidir. Amerikan 

“hərbi-sənaye” kompleksi silah və hərbi müqavilələr əsasında öz qüdrətini 

saxlayır. ABŞ-dakı hər bir dolların 40 senti Pentaqonun büdcəsinə daxil 

olur. Müharibələr bir baxımdan iqtisadi inkişafın da açarıdır. Körfəz 

müharibəsinin ardından amerikan silah sənayesinin satışları 64% artdı. 

Yuqoslaviyaya yönəlik bombardmanın ardından 17 milyard dollarlıq bir 

satış artımı nəzərə çarpdı. 11 sentyabr hadisələrindən sonra isə silah satı-

şında tam bir partlama oldu. Hücumların ardından açılan birjada Raytheon, 

Alliant Tech Systems, Northrop Gruman və Lockheed Martin kimi hərbi 

sənaye quruluşları və şirkətlərinin hissələri dəyər qazandı. Amerikan 

ordusunun ən böyük tədarükçülərindən olan Lockheed Martinin hissə 

sənədlərinin dəyəri 30% artdı. Şirkətin başlıca istehsal mərkəzi Buşun 

məmləkəti Texasdadır. Corc Buş hələ Texas qubernatoru ikən əyalətin alt 

struktur xidmətlərini Lockheed Martinlə əməkdaşlıq edən şirkətlərə vermək 

üçün çox cəhdlər göstərmişdi. Şirkət 1999-cu ildə 25 milyard dollarlıq 

satışıyla rekord əldə etmişdi. Onun 12 milyard dolları Pentaqonun 

tenderlərindən gəlirdi. Dünya Ticarət Mərkəzi və Pentaqona yönəlik 

hücumlardan altı həftə sonra şirkət öz tarixindəki ən böyük tenderi qazandı 

(234, s. 154). 

Bu bir həqiqətdir ki, Sovetlər İttifaqının parçalanmasından sonra ABŞ 

özünü yeganə super güc olaraq görmüş və dünyanın idarə etmək hüququnun 

sadəcə ona aid olduğunu hiss etdirməyə başlamışdı. Dünyanı idarə etmək işi 
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tamamilə amerikan maraqlarına uyğun olaraq formalaşmalı və bütün dünya 

ölkələrinin ABŞ-a xidmət etməsinə şərait yaradılmalıydı. Bəzi siyasi 

ekspert, politoloq və strateqlər “Amerikan Röyası”nın artıq gerçəkləşmək 

üzrə olduğu barədə həmfikirdirlər. Onların düşüncəsinə görə, bu röyanın 

gerçəkləşməsi üçün əvvəla Amerika Birləşmiş Ştatlarının müharibə 

başlatması lazım gəlirdi. Müharibənin başlanması üçün də səbəblər və 

bəhanələr ortaya atılmalıydı və atıldı ki, bu da “beynəlxalq terrorizmə qarşı 

mübarizə”dir. 11 sentyabr 2001-ci il tarixində ABŞ-da baş verən qanlı 

cinayət dünyanın siyasi xəritəsində önəmli hadisələrin baş verəcəyinin 

xəbərçisi idi. 

Amerikanın məşhur tədqiqatçılarından Uilyam Blum (William Blum) 

bu barədə yazır: “...Hücumdan sonra hər gün Milli Təhlükəsizlik Dövləti 

(ABŞ) üçün bir bayram oldu. Arzu olunan nə vardısa artıqlaması ilə yerinə 

yetirildi. Qısa müddətdə hərbi büdcələrini artırdılar, nüvə silahları və raket 

müdafiəsi proqramına yenidən həyat qazandırmaq üçün hücumu bəhanə 

etdilər. Zəngin böyük şirkətlər üçün yüksək vergi endirimlərinə başladılar, 

ən önəmli silah nəzarət müqavilələrindən birini təktərəfli ləğv etdilər. İraq, 

İran, Somali, Şimali Koreya və digər bölgələrə yönəlik “terrorizmə qarşı 

xaçlı səfəri” bayrağı altında amerikan imperiyasının uzandığı arenanı daha 

da genişləndirə biləcək planlarını elan etdilər...” (116, s. 10).     

Dünya Ticarət Mərkəzi və Pentaqona təşkil edilən hücumdan sonra 

Əfqanıstan və İraqın 11 sentyabr hadisələrində dolayı əlaqələri olduğu iddia 

edilməyə başlandı. Uilyam Blum yazır ki, Nyu-York, Vaşinqton və 

Pensilvaniyadakı qanlı faciələrdən sonra ABŞ 3 min günahsız və müda-

fiəsiz qurbanının intiqamını Əfqanıstana yüz gün boyunca gecə-gündüz 

bomba yağdıraraq, 4 mindən çox günahsız və müdafiəsiz sivili öldürərək 

aldı. Ancaq ABŞ hökuməti dünyaya Əfqanıstanda öldürülənlərin Birləşmiş 

Ştatlara qarşı terrorist fəaliyyətlərdə iştirak etdiklərinə dair heç bir dəlil 

göstərə bilmədi (116, s. 12). 

Mənbələrin verdiyi məlumata görə, amerikan B-52 qırıcı təyyarələri 

xəritədə belə görünməyən əfqan kəndlərini bombalamış və bir gecədə 300-

dən çox insanı məhv etmişdir. 7 oktyabr – 10 dekabr 2001-ci il tarixləri 

arasında amerikan bombardmanında ölən sivillərin sayı 3.767-yə çatmışdı. 



 180 

Adi riyazi hesablamayla gündə 62 sivil həyatını itirmişdi və bütün bunlar 

illik milli gəliri 83 milyon dollar – hardasa B-52-nin maliyyətinin onda biri 

– olan bir ölkədə gerçəkləşmişdi (234, s. 12).  

Con Pilqer qeyd edir ki, dünya tarixində heç bir kütləvi qırğın silahının 

öldürə bilmədiyi qədər insanın son on illik zaman müddətində İraqda ölmüş 

olması nə Corc Buşun, nə də ondan sonra gələnlərin gözündə günah və 

cinayət hesab olunmayacaq. Çünki təsir-reaksiya qanununa görə, həyati 

fərqlilik qətliam ilə “əgər cinayəti biz törətsək, o cinayət deyildir” şəklin-

dəki məkrli təbliğatın arasındakı məsafədə gizlənir. Bu və ya digər kütləvi 

cinayətlər onların nəzərində cinayət kateqoriyasına daxil edilmir (234, s. 15-

16).   

Hadisələrin gedişatı göstərdi ki, terrorizmə qarşı mübarizə əsl 

həqiqətdə öz axarından çıxaraq yeni hədəflər axtarışına yönəlmişdir. 

Amerikalı jurnalist Ceneviv Kora Freyzer, “Parçala və hökm et”in yeni 

hədəfi İran və Türkiyədirmi?” adlı məqaləsində yazırdı ki, Yaxın Şərqdə 

yeni siyasi hədəflər meydana çıxıb. Bu siyasi hədəflər yalnız ərəb ölkələri 

ilə məhdudlaşmayacaq. Corc Buş günlərin birində İraqdakı əsgərlərini İrana 

apararaq, Yaxın Şərqdəki hərbi ağırlıq mərkəzini bu ölkəyə köçürəcək. Buş 

bununla bağlı planı artıq həyata keçirməyə başlayıb (19).  

Düzdür, hal-hazırda Corc Buş iqtidarda olmasa da, onun planlarının 

günümüzdə ABŞ tərəfindən reallaşmayacağını proqnozlaşdırmaq da olduq-

ca məntiqsiz görünür. Çünki Corc Buşun planlarını məhz onun şəxsi plan-

ları şəklində dəyərləndirmək doğru deyildir. Bu plan ABŞ-ın sabit strateji 

siyasət xəttidir.  

Bəzi tədqiqatçılar ABŞ-ın bu sabit strateji siyasət xəttini sadəcə 

ölkənin milli maraqları ilə deyil, dövlət administrasiyasında çalışan 

müəyyən nüfuzlu siyasətçilərin şəxsi ambisiyaları ilə də əlaqələndirirlər. 

Məşhur türk tədqiqatçısı Erol Bilbilik qeyd edir ki, Buş və Dik Çeney (Dick 

Cheney) ikilisi iri silah monopoliyaları ilə birlikdə neft monopoliyalarını da 

dəstəkləyirlər. Hətta Buş və onun köməkçisi Çeney böyük neft şirkəti sahi-

bidirlər və digər nəhəng neft şirkətləriylə bilavasitə əlaqə içərisindədirlər. 

Dik Çeney eyni zamanda Lockheed Martin şirkətinin layihə tenderini 

qazanan beynəlxalq TRW şirkətinin keçmiş idarə heyətinin üzvü olmuşdur. 
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Onun həyat yoldaşı Layn V.Çeney (Lyne V.Cheney) isə Lockheed Martin 

şirkətinin keçmiş idarə heyətinin üzvü idi. Lockheed Martin və TRW şirkə-

tinin üst səviyyəli kadrları Buş-Çeney ikilisinin qurduğu “Şahinlər Qana-

dı”nın öndə gələn üzvlərindən təşkil edilmişdi (115, s. 89-90).  

Başda ABŞ olmaqla, Qərbin yeni hədəflər axtarışına çıxdığı artıq sirr 

deyil. Bu axtarışlarla bağlı olaraq çox vacib bir məsələni də qeyd etməyi 

məqsədəuyğun sayırıq. Əldə edilən mənbələrə görə, 2006-cı il sentyabrın 

15-də NATO-nun İtaliyanın paytaxtı Romadakı Hərbi Kollecində quruma 

üzv ölkələrin hərbçilərinin iştirakı ilə keçirilən seminarda dünyadakı müasir 

siyasi və hərbi durum, eyni zamanda baş verə biləcək hər hansı gözlənilməz 

hadisələrə münasibətdə NATO-nun ata biləcəyi addımlar müzakirə edilmiş, 

Yaxın Şərqin və Asiyadakı bəzi ölkələrin parçalanması və oradakı müəyyən 

müstəqil dövlətlərin yaranacağını əks etdirən xəritə nümayiş etdirilmişdir. 

Xəritədə İran, İraq, Suriya və Türkiyə ərazilərində yaradılacaq Kürdüstan 

dövlətinin sərhədləri müəyyən olunmuşdur. Heç təsadüfi deyildir ki, 25 

sentyabr 2017-ci ildə İraqda Şimali İraq Regional Administrasiyasının 

“Kürdüstanın müstəqilliyi referendumu” keçirildi (bu barədə geniş məlu-

mat üçün bax: 435; 436). Strateji baxımdan təhlil edilərsə, Şimali İraqda 

keçirilən referendum regionda mövcud olan böhranları daha da mürək-

kəbləşdirən və təhlükə potensialını artıra biləcək bir vəziyyət idi. Şüb-

həsiz ki, bu kimi məsələlər gələcəyə hesablanmış strategiyaların və plan-

ların bir parçası olaraq dəyərləndirilməlidir. Əvvəla, bölgədə ABŞ-ın, bə-

zi Avropa dövlətlərinin, xüsusilə də İngiltərənin, eyni zamanda İsrailin 

çox ciddi planları var. Yəni keçirilən referendum bu ciddi planlarda, me-

qageopolitik layihələrdə sadəcə bir mərhələdir. Bu plan Yaxın Şərqdə ye-

ni bir dövlətin yaradılmasıdır. Şərti olaraq buna “ikinci İsrail” də deyilir. 

Bu, çox ciddi, uzun müddətdir həyata keçirilməsi üçün hədəflənən layi-

hədir. Hal-hazırda isə onun reallaşdırılması mərhələsidir. Onsuz da həs-

sas, böhranlarla dolu olan bir regionda yeni dövlətin yaradılmasının özü 

çox böyük təhlükə potensialı daşıyır. “Kürd kartı”nın arxasında əvvəlcə 

SSRİ dayanırdı. SSRİ dağılandan sonra bu kart ABŞ-ın və İsrailin əlinə 

keçdi. Əslində İngiltərə də burada var, sadəcə olaraq arxa plandadır. 
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Gələcək plana görə isə coğrafi olaraq Kürdüstan adlandırılan bölgə 

Türkiyənin, İranın, Suriya və İraqın bir sıra ərazilərini əhatə edir. Region 

dövlətləri arasında strateji fikir birliyi və ortaqlıq yaranmasa, hər bir 

dövlət öz oyununu oynamaq istəyəcək. Belə bir vəziyyətdə isə Böyük 

Güclər bundan istifadə edəcəklər. Böyük Güclərin planının qarşısını fərdi 

strateji gedişlərlə almaq mümkün deyil. Şübhəsiz ki, ABŞ, İngiltərə, 

digər Avropa dövlətləri və İsrail yüz illik planlarından vaz keçəsi deyil-

lər. Bu baxımdan region dövlətləri anlamalıdır ki, bu, uzunmüddətli mü-

barizədir. Uzunmüddətli mübarizə də kifayət qədər strateji güc tələb edir.  

Yuxarıda bəhs olunan NATO üzvlərinin iştirakı ilə 2006-cı ildə 

Romada təşkil olunan Hərbi Kollecdə keçirilən seminarda müzakirə olunan 

məsələlərə bir daha müraciət edək. Həmin seminarda nümayiş olunan 

xəritədə sadəcə yeni yaradılacaq Kürdüstan dövləti deyil, eyni zamanda 

qurulması nəzərdə tutulan digər dövlətlərin də adı vardır. Burada olduqca 

strateji bir məkanda yer alan, Əfqanıstan və Pakistan əraziləri hesabına 

yaradılacaq yeni Belucistan dövlətinin sərhədləri də öz əksini tapmışdır 

(məsələ ilə bağlı ətraflı məlumat üçün bax: 292). Onu da qeyd edək ki, 

Pakistanın sərhədləri daxilində olan Belucistan təbii qaz, daş kömür, qızıl və 

mis ilə olduqca zəngindir. Pakistanın cənub-qərbində yerləşən Belucistan 

ərazisi ilə İrandan Hindistana qaz və neft kəmərlərinin çəkilməsi nəzərdə 

tutulub. Bundan əlavə, Belucistan narkotik maddələrin tranzitində “qızıl 

yollar” əyaləti kimi də məşhurdur. Bu əyalətin ərazisindən istifadə edən 

narkotik maddə tacirləri Əfqanıstandan, İrandan və digər bölgələrdən öz 

məhsullarını Avropa, Asiya və Amerikaya göndərirlər. Amerikanın Belu-

cistana verdiyi xüsusi əhəmiyyət yalnız onun neft, qaz, dəmir, daş kömür, 

qızıl və mislə zəngin olması, yeni çəkiləcək neft-qaz kəmərlərinin mərkə-

zində yerləşməsi deyil, həm də buranın narkotik maddələrin daşınması üçün 

əvəzsiz strateji bölgə olması ilə də bağlıdır.  

Şərqin təbii zənginliklərinin istismarına imkan verəcək yeni işğal 

planının arxasında bəzi mühüm məqamlar vardır. Ərəb baharı, Afrikadan 

Mərkəzi Asiyaya qədər əməliyyatların əsasında “fəlakət kapitalizmi”, yəni 

beynəlxalq terrorizmlə mübarizə adı altında qlobal sərmayəyə yeni pul 

kanallarının açılması dayanır. Xüsusilə müsəlman ölkələrində oyuncaq 
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dövlətlər qurulmaqda, ölkələr terror bataqlığına çevrilməkdədir. 11 sentyabr 

2001-ci ildən etibarən Yaxın Şərqdə eyni ssenari oynanmaqdadır. Mühari-

bələr, ölkələrin daxili işlərinə müdaxilələr, rejimlərin dəyişdirilməsi, terror 

qruplarının yaradılması, onlara silah və maliyyə dəstəyinin verilməsi, 

sivillərin öldürülməsi, köçlər, təbliğatlar və ajitasiyalar, qeyri-qanuni sərma-

yələr, işgəncələr və qanunsuz həbslər bu ssenarinin bir parçasıdır. Digər bir 

ifadə ilə, Böyük Orta Şərq layihəsi çərçivəsində 1916-cı ildə Sykes-Picot 

(Sayks-Pikot) anlaşması ilə yaradılan süni dövlətlərə əsaslanan Orta Şərq 

xəritəsi yenidən cızılmaqdadır. Demokratiya adı altında müharibəyə səhnə 

olan İraq bölünməkdə, Əfqanıstanın gələcəyi qaranlıq, Şimali Afrika ölkə-

lərinin vəziyyəti qarışıq, Suriya daxili müharibələrlə parçalanmaqdadır. 

Yaradılan terrorist qruplar – İŞİD (İraq-Şam İslam Dövləti), Əl-Nusra, 

PKK, Boko Haram kimi çox sayda təşkilatlar böyük güclərin maraqlarına 

xidmət edir. Bu terror təşkilatları sayəsində ABŞ və müttəfiqləri başda neft 

ölkələri olmaqla, zəngin təbii sərvətlərə sahib olan dövlətlərdəki rejimləri 

dəyişdirmək istəməkdə, xüsusi təyinatlı dəstələri ilə terroristlərə hərbi təlim 

keçməkdədirlər. Qısacası, ABŞ və müttəfiqləri terrorla mübarizə yerinə, 

terror sayəsində xarici siyasətlərini həyata keçirir, müxtəlif terror təşkilatları 

yaradaraq onlardan faydalanırlar. Heç şübhə yoxdur ki, gələcəkdə məqamı 

yetişdiyində fərqli adlar altında yeni terror təşkilatları da ortaya çıxacaqdır. 

Bütün bunların ortaq məxrəcində isə ABŞ-ın və onun müttəfiqlərinin 

məqsədlərinə xidmət edən xaos şəraiti, ələ keçiriləcək neft bölgələri və 

geosiyasi maraqlar dayanır. 

Son dövrlərdə Yaxın Şərqdə, xüsusilə də Suriyada baş verən hadisələr 

Böyük Güclərin əsl plan və niyyətlərini üzə çıxardı. Kimyəvi silahlardan 

istifadə edilməsi məsələsi bəhanə edilərək Suriyaya müdaxilələr edildi. 

Məsələnin mahiyyətinə varmaq üçün əlbəttə ki, hadisələrin dərinliyində 

gizlənən pərdə arxası məqamların ciddi şəkildə araşdırılıb təhlil edilməsi 

lazım gəlir. Burada diqqəti çəkən əsas cəhət isə enerji amilidir. 

Enerji qaynaqlarına duyulan ehtiyacın artması neft amilini strateji bir 

vasitə, Yaxın Şərqi də bu strateji vasitənin geoiqtisadi hövzəsi olaraq 

geosiyasi rəqabət meydanına çevirmişdir. Yaxın Şərqin dünya neft ehtiyat-

larının önəmli bir hissəsinə sahib olması bölgənin strateji restrukturi-
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zasiyasına, eyni zamanda böyük və regional güclərin bu restrukturizasiya 

içərisində tutduqları mövqeyə və manevrlərinə olduqca təsir etmiş və 

etməyə davam edəcəkdir (138, s. 333). 

Bu bir həqiqətdir ki, XXI əsrdə bütün dünya dövlətləri neftin 

əhəmiyyətini dərindən idrak edirlər. Keçmişdə olduğu kimi, günümüzdə də 

Böyük Güclər hər şeylərini ortaya qoyaraq bu yağlı maddənin mütləq 

hakimi olmaq niyyətindədirlər. Məlum olduğu kimi, neft dünyanın ən güclü 

təbii qaynağı və dünyanı idarə edən əsas qüdrəti olmuşdur. Bu gün də 

vəziyyət eyni şəkildə davam edir. Neft neçə-neçə dövlətləri oyuncağa və 

alətə çevirmiş, böyük, kiçik bir çox yeni yaranan dövlətlərə azadlıq verdiyi 

kimi, qocaman imperiyaları və dövlətləri də tarix səhnəsindən silmişdir. Bu 

maye üçün insan deyilən varlığın zərrə qədər də olsun dəyəri yoxdur. 

Məşhur siyasətçi Uinston Çörçilin 1936-cı ildə İcmalar Palatasında neftin 

əhəmiyyəti barədə dediyi sözlər olduqca düşündürücüdür: “Bir damla neft 

bir damla qandan daha qiymətlidir”.  

Bir damla insan qanının bir damla neft qarşısında bu qədər dəyərsiz 

olduğu bir dünyada minlərlə, hətta milyonlarla insanın bu və ya digər 

səbəblərdən öldürülməsi, kütləvi surətdə məhv edilməsi Böyük Güclərin 

nəzərində necə bir məna ifadə edə bilər? Bu baxımdan Yaxın Şərq bölgə-

sinin Böyük Güclərin geosiyasi maraqlarında necə önəmli bir yerə sahib 

olduğunu anlamaq o qədər də çətin deyil.  

Super Güc olmağın yolu enerji mənbələrinə nəzarət etməkdən keçir. 

Enerji qaynaqlarına nəzarət edən güc də öz növbəsində Yaxın Şərq, Asiya 

və Afrikanın da sahibi olur ki, bu da dolayısı ilə Avropanın idarə edilməsi 

hüququnu öz inhisarında tutmaq deməkdir. Məhz belə bir güc Afro-

Avrasiya geosiyasətini reallaşdıra bilər. Və məhz belə bir güc qlobal hege-

monluq mübarizəsində qalib çıxa və təkqütblü hakimiyyət qura bilər. 

Bu baxımdan Suriya müharibəsi sadəcə Suriya ilə məhdud qalan bir 

qarşıdurma olaraq dəyərləndirilməməlidir. Bəsrə körfəzi sahil ölkələrindəki 

enerji yataqları, Şərqi Aralıq dənizindəki karbohidrogen ehtiyatları və bun-

ların dünya bazarlarına nəqli, Böyük Yaxın Şərq layihəsi və ya Genişlən-

dirilmiş Yaxın Şərq layihəsi, bu bölgələrdən dünya hakimiyyəti strategi-

yasında yararlanmaq üçün işğal cəhdləri, Rusiyanın amerikan mühasirəsini 
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Yaxın Şərqdə yarmaq niyyəti və s. kimi məsələlər nəzərə alınarsa, qan 

gölünə çevrilən Suriyanın geosiyasi maraqların toqquşduğu arena olduğu 

açıqca ortaya çıxar (bu barədə ətraflı məlumat üçün bax: 437; 438).  

Problemin mahiyyətinin daha dərindən anlaşıla bilməsi baxımından 

çoxsaylı suallar yaranır: Suriyadan kimlər nə istəyir? Və ya qocaman bir 

dünyada özünəməxsus yer tutan Suriya kimi nisbətən balaca bir ölkə nəyə 

görə Böyük Güclər arasındakı maraqların toqquşduğu arenaya çevrilib? 

Cavab aydındır: Suriya amerikan imperializminin “Genişləndirilmiş 

Yaxın Şərq layihəsi”nin başlıca tərkib hissəsi olmasaydı və ya planın 

mərkəzində yer almasaydı, İsrail kimi bir dövlətlə qonşu olmasaydı, Bəsrə 

körfəzindən Avropa və dünya bazarlarına enerji nəqli üçün boru xətti 

rəqabəti olmasaydı, İranın “şiə hilalı” anlayışından yola çıxaraq Şərqi Ara-

lıq dənizinə enmə strategiyası olmasaydı, Türkiyənin Yaxın Şərq üzərində 

təsir planları və haqlı olaraq pay tələbləri olmasaydı, ən önəmlisi isə Şərqi 

Aralıq dənizində trilyonlarla dollar dəyərində böyük karbohidrogen ehti-

yatları, neft-qaz yataqları kəşf edilməsəydi, Böyük Güclər arasındakı geosi-

yasi toqquşma bu bölgədə baş verməzdi.  

Bu müharibədən məğlub çıxmaq amerikan imperializmi baxımından 

Yeni Dünya Nizamının çökməsi, rus imperializmi baxımından beynəlxalq 

enerji bazarından məğlub çıxmaq və bölüşdürülən paydan uzaqlaşdırılmaq, 

Avropa ölkələri baxımından təbii ehtiyatlara möhtac olmaq və nüfuzunu 

itirmək, İran baxımından alternativ enerji bazarlarından təcrid edilmək, 

Türkiyə baxımından pay tələblərindən, enerji təminatında paylayıcı mövqe-

dən məhrum edilmək, eyni zamanda bölgədə zəif vəziyyətə düşmək, hətta 

parçalanmaq təhlükəsi anlamına gəlir. Bu baxımdan Suriya və ümumi 

mənada Yaxın Şərq “qurdlar süfrəsi”dir. Bu süfrədə hər bir hegemon və 

regional dövlət öz gücünə görə yer almaq istəyir. Digər bir ifadə ilə, bu 

süfrə qlobal və regional olmaqla geosiyasi bir süfrədir. Vaxtilə yetişdirilib 

təlimatlandırılaraq siyasi arenaya çıxarılan müəyyən qruplar, xüsusilə də 

“Böyük Güclərin məkrli planlarının icraçıları” kimi xarakterizə oluna 

biləcək terrorist qruplar üzərindən aparılan bu müharibədə indi əsas aktorlar 

ortaya çıxmışdır. Şərqi Aralıq dənizinə hakimiyyət hal-hazırda Suriyaya 

hakim olmaqdan keçir. Bu baxımdan Suriyada baş verən hadisələr və müha-
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ribə kənar güclərin müdaxiləsi ilə bir-birinə təsir edən qlobal və regional 

mahiyyətli qarşıdurmadır. 

Yeni Dünya Nizamı, “Genişləndirilmiş Yaxın Şərq layihəsi” əslində 

ABŞ-ın Avrasiya, daha dəqiq bir ifadə ilə Afro-Avrasiya geosiyasətinin bir 

parçasıdır. Bu geosiyasətin reallaşa bilməsi üçün bəzi bölgələrin və ölkə-

lərin də nəzarət altına alınması zəruri hesab olunur ki, Yaxın Şərq bunların 

başında gəlir. Başqa sözlə desək, Yaxın Şərq Avrasiyanın qəlbidir.  

“Genişləndirilmiş Yaxın Şərq layihəsi” əslində bizim bildiyimiz Yaxın 

Şərqin sərhədlərini aşır, Afrikadan, onun Aralıq dənizinə sahildaş ölkələ-

rindən Türkiyəyə, İrana, Əfqanıstana, Pakistana qədər uzanan əraziləri əhatə 

edir. Bu strategiya əslində Rusiya və Çini çənbərə almaq, onları sıxışdırmaq 

siyasətini güdür. 

XXI əsrdə beynəlxalq siyasətdə hakim olan anlayış budur ki, bütün 

dünyaya hakim olmağın yolu Avrasiyaya hakim olmaqdan keçir. 

Günümüzdə “yeganə super güc” mövqeyində olduğu üçün Avrasiya 

geosiyasətini detallandıran, buna görə strategiya müəyyənləşdirən və 

addımlar atan tək ölkə ABŞ-dır. ABŞ ekspansionizminin dünya hakimiyyəti 

üçün müəyyənləşdirdiyi və inkişaf etdirdiyi geosiyasət (dünya iqtisadiyyatı 

üzərində hakimiyyət, xammaddə, neft və qaz kimi enerji qaynaqları üzərində 

nəzarət, maraqların rol oynadığı hər ölkə və bölgədə hərbi varlıq və buna 

əsaslanan siyasi təsir) təkqütblü hakimiyyəti hədəfləyir. Amerikan ekspan-

siyasının dünya hakimiyyəti üçün Avrasiyaya yönəldiyini görən digər 

aparıcı güclər bu geosiyasi anlayışın reallaşmaması üçün mübarizə aparırlar. 

Digər bir ifadə ilə, Avrasiya geosiyasəti günümüzdə böyük güclər arasın-

dakı ziddiyyət və qarşıdurmaların kəskinləşdiyini göstərir. Bu baxımdan baş 

verən hadisələri və qarışıqlıqları Avrasiyaya hakim olmaq üçün müəyyən-

ləşdirilən strategiyaların tərkib hissəsi kimi xarakterizə etmək mümkündür. 

Lakin bir məsələni də gözdən qaçırmamaq lazımdır ki, Avrasiya, üzərində 

qlobal hakimiyyət mübarizəsinin aparıldığı bir şahmat lövhəsidir. Bu löv-

hədə kimin “mat” olacağını isə əlahəzrət “Zaman” özü göstərəcək. 
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3.3. Erməni terrorizmi beynəlxalq terrorizm Ģəbəkəsinin 

tərkib hissəsi kimi 

 

Müasir dövrdə qloballaşma prosesləri terrorist təşkilatlara sirayət etmiş 

və onlar bütün dünyada şaxələnən bir şəbəkəyə çevrilmiş, cəmiyyət üçün 

hədsiz təhlükə yaratmağa başlamışdır. Erməni terrorizmi də qloballaşan bu 

dünyanın bir hissəsi olmaqla, həm region dövlətləri, həm də bəzi bütün 

dünya dövlətləri üçün təhlükəli bir qüvvəyə çevrilmişdir. Ümumiyyətlə, 

erməni terror təşkilatlarının fəaliyyətlərinə nəzər saldıqda bəlli olur ki, onlar 

beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olmaqla birlikdə, hətta yaşı yüzü keçən 

terror təşkilatlarıdır və özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdirlər. Məsələn, 

“Armenakan” terror təşkilatı ilk dəfə olaraq 1885-ci ildə yaradılmış, onun 

ardınca 1887-ci ildə “Hınçak” terror təşkilatı və özünü siyasi partiya 

adlandırsa da, əslində terror fəaliyyəti ilə məşğul olan “Daşnaksütyun”, 

1892-ci ildə “Fədai təşkilatı”, 1908-ci ildə “Armenian Democratic Liberal 

Party” adı altında təşkilatlanan “Ramqavar”, 1919-cu ildə “Nemesis” 

formalaşmışdır. Daha sonra 1975-ci ildə “ASALA” (Armenian Secret 

Armytor Liberation of Armenia), 1976-cı ildə “JCAG” (Justice Coomando 

for the Armenian Genoside”, 1983-cü ildə “ARA” (Armenian Revolutonery 

Army) və daha çox sayda terror təşkilatları yaradılmışdır. Bundan başqa, 

dünyanın bir çox ölkələrində – Fransada, İspaniyada, İsveçrədə, Böyük 

Britaniyada, Yunanıstanda, Hollandiyada, Avstraliyada, Lüksemburqda, 

Rusiyada, Azərbaycanda və s. ölkələrdə onlarla terrorçu erməni təşkilatları 

yaranmışdır (ətraflı məlumat üçün bax: 209, s. 95-111; 248, s. 71-87; 257, s. 

CXXXI-CCIV).  

Erməni terrorçularının xüsusilə 1975-1987-ci illərdə ardıcıl və sistemli 

xarakter daşıyan terror aksiyaları beynəlxalq təhlükəsizlik sisteminə ciddi 

zərbələr vurmuşdur. Erməni terrorizmi xüsusi qəddarlığı, qeyri-insaniliyi, 

kütləvi qırğına səbəb olması, cəsədlərin ələ salınması, tarixi və mədəni 

abidələrin vəhşicəsinə dağıdılması, yerli aborigen əhalinin yer üzündən 

silinməsi və s. kimi əlamətlərlə xarakterizə edilir. 

Erməni terrorizminin təzahürünün əsas qayəsi məhz erməni tarix-

çilərinin və ideoloqlarının faktları saxtalaşdırmaq yolu ilə heç vaxt olmayan 
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“Böyük Ermənistan dövləti” adlı utopik ideyaları olmuşdur. Günümüzdə 

ermənilər haqsızlığa məruz qaldıqlarını, ancaq heç kimin onları başa 

düşmədiyini fikirləşməkdədirlər. Belə bir vəziyyətdə “türklərə həddini 

bildirmək” prinsipi onların şüuraltında formalaşmışdır ki, bu da radikal 

erməni təşkilatlarına görə yalnız və yalnız şiddət, yəni terror yoluyla 

gerçəkləşə və türklərdən intiqam alına bilər. Özlərini “xristianlığın ilk şəhid 

milləti” olaraq dünyaya, daha doğrusu bütün xristian aləminə tanıtmağa 

çalışan erməni lobbisi 11 sentyabr 2001-ci il hadisəsini böyük fürsət olaraq 

dəyərləndirərək, bu hadisənin törədildiyi tarixdən etibarən siyasi kampani-

yalarını dini amillərlə bəzəməyə çalışdılar. Çatdırmaq istədikləri şüar bu 

oldu ki, erməniləri “şəhid” edən millət müsəlman türklərdir. Din amilini 

başlıca metod olaraq ortaya atan ermənilər xristian-müsəlman gərginli-

yindən istər Türkiyə ilə bağlı, istərsə də Azərbaycanla əlaqəli problem-

lərində istifadə etməyə cəhd göstərirlər. Eyni zamanda bu amillə xristian 

dünyasının nəzərində “müsəlman Azərbaycan” və “müsəlman Türkiyə” 

xofu yaratmaq istədikləri də inkaredilməz bir həqiqətdir.  

Məlum olduğu kimi, günümüzdə terrorizm beynəlxalq təhlükəsizlik 

baxımından təhdid olaraq mənimsənmişdir. Amerika Birləşmiş Ştatları da 

dünya dövlətlərini “beynəlxalq terrorizmə qarşı birgə mübarizə” adı altında 

səfərbərliyə səsləmişdir. 29 sentyabr 2001-ci il tarixində BMT Təhlükə-

sizlik Şurası beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ilə əlaqədar olaraq 1373 

saylı qərar qəbul etmiş və alınan bu qərarda bütün dövlətlərdən hər hansı 

terrorist qrupları maliyyələşdirən dövlətə mane olmaları tələb edilmişdir 

(188, s. 105). Qeyd edilməlidir ki, terrorizmə dəstək verən dövlətlər ABŞ 

tərəfindən “şər ölkələr” şəklində adlandırılmaqda və onlara qarşı amansız-

casına mübarizə (oxu: müharibə – E.Ş.) aparılacağı vurğulanmışdır. “BuĢ 

doktrinası” olaraq da adlanan və potensial təhdidləri aktiv vəziyyətə 

gəlmədən məhv etməyi hədəfləyən bu konsepsiya ABŞ-ın milli təhlükə-

sizlik strateji sənədlərinə də daxil edilmişdir (408). Halbuki Azərbaycana 

qarşı həyata keçirilən bir çox terror fəaliyyətlərinin arxasında Ermənistan 

Respublikası dayanır. Erməni lobbisinin və terror partiyalarının təsiri altında 

olan bu respublika hər bir addımını onların diktəsi ilə atır. Məlumdur ki, 

Azərbaycan NATO-ya qarşı Rusiyanın sipərinə çevrilən Ermənistanla 
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müqayisədə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə və digər sahələrdə 

Pentaqonun strateji müttəfiqi kimi çıxış edir. Buna baxmayaraq, Ermənis-

tanın Azərbaycana təcavüzü isə ABŞ və Qərb mediasında elə bir həyəcan 

yaratmır. Amerika Erməni Assambleyasının öndə gələn liderlərindən 

hüquqşünas Van Qriqoryan 11 sentyabr hadisələrini və beynəlxalq terro-

rizmə qarşı birgə mübarizəni bəhanə edərək guya 1993-cü ildə Ermənistanla 

müharibəyə kömək etmək üçün Üsamə bin Ladenin bir neçə terrorçu 

dəstəsini dəvət etdiyinə görə, Azərbaycan hökumətini ittiham etmiş və 

Azərbaycanı terrorizmə dəstək verən ölkələr sırasına şamil etmişdir. 

Bununla bağlı Van Qriqoryan aşağıdakı bəyanatı vermişdir: “...Dünya 

terrorizminin kökünü kəsmək istəyən Birləşmiş Ştatlar Administrasiyasının 

istəyini biz başa düşürük. Buna baxmayaraq, Ermənistan da ön cəbhə 

ölkəsidir. Biz terrorizmlə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının apardığı 

müharibə cəhdlərinin Azərbaycana qarşı da yönəlməsini istəyirik. Azərbay-

cana vəd edilən köməyin hər bir forması Ermənistana qarşı yönələcək. Bu 

da öz növbəsində həm Ermənistanı, həm də Dağlıq Qarabağa qarşı hədə-

lərin və risklərin artmasına səbəb olacaqdır...” (87, s. 357-358).  

Bu bəyanatdan belə məlum olur ki, Van Qriqoryan ABŞ-ın apardığı 

müharibə cəhdlərinin Azərbaycana da qarşı yönəlməsi arzusundaymış. Hal-

buki Üsamə bin Ladenin vaxtilə öz pulunun çoxunu Ermənistanda 

saxlaması haqqında ABC agentliyi xəbər yaymışdır. Bunu təsdiq edən 

mənbələr vardır (87, s. 357).  

Digər bir tərəfdən, erməni terror təşkilatları ilə dünyanın bir çox terror 

təşkilatları arasında sıx əlaqələr mövcuddur. Məsələn, aprel ayı PKK 

(Partiye Karkeren Kürdüstan – Kürdüstan Fəhlə Partiyası) ilə erməni terror 

təşkilatlarını Türkiyəyə qarşı müştərək cəbhə almasını gücləndirən tarix 

olmuşdur. Məlum olduğu kimi, ermənilər 24 aprel tarixini erməni 

soyqırımı, PKK isə 21-28 apreli “Qızıl həftə” elan etmişlər. Ermənistanda 

“Reya Taze” və “Bota Redaksiyon” adlı qəzetlərin PKK terror təşkilatının 

nəzarəti altında nəşr edilməsi və bu təşkilatın təbliğatını apardığı da bir 

həqiqətdir (156, s. 371). PKK ilə erməni terror təşkilatları arasındakı əlaqə-

lərdən bəhs edərkən 1987-ci ildə imzalanmış müqaviləyə nəzər salmaq 

kifayətdir. Bu müqaviləyə görə: 
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Ermənilər PKK terror təşkilatı içərisində fəaliyyət göstərəcəklər; 

1.  PKK terroruna hər il adam başı 5 min ABŞ dolları ödənəcək; 

2.  Ermənilər kiçikmiqyaslı terror fəaliyyətlərində iştirak edəcəklər 

(156, s. 372). 

3.  18 aprel 1990-cı ildə isə müqaviləyə yeni maddələr əlavə edil-

mişdir ki, bunlar da aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. PKK ilə ASALA terror təşkilatları müştərək idarə ediləcək; 

2. Türkiyəyə qarşı casusluq fəaliyyətlərində sırf ermənilər yer alacaq; 

3. Gələcəkdə işğal ediləcək torpaqlar bərabər bölünəcək; 

4. Xərclərin 75%-i ermənilər tərəfindən ödəniləcək (156, s. 372). 

PKK terror təşkilatının Avropa təmsilçilərindən olan bir qrupun Ermə-

nistana gedərək, təşkilat mənsublarının Qars bölgəsindən Ermənistana 

rahatlıqla gediş-gəlişləri üçün müqavilə bağladıqları, SSRİ-nin dağılması ilə 

ermənilərin müstəqillik əldə etməsi nəticəsində PKK-nın kürdlərin 

məskunlaşdığı Ermənistan torpaqlarında fəaliyyət göstərdiyi əldə edilən fakt-

lar içərisindədir (142, s. 372-373). Hələ 8 aprel 1980-ci il tarixində Beyrutda 

ASALA ilə PKK-nın birlikdə təşkil etdikləri mətbuat konfransında 

ASALA-nın lideri Akop Akopyanın dediyi sözlər bu iki terror təşkilatı arasın-

dakı əməkdaşlığı açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır: “...Biz eyni dava uğrunda 

mücadilə edən iki xalqıq. Ermənistan və Kürdüstan, yəni ölkələrimizin xilası 

naminə mübarizə aparırıq. Bizim əsas planımız istər erməni, istərsə də kürd 

qardaşlarımızla əl-ələ verərək mübarizəmizə davam etməkdən ibarətdir...”  

(156, s. 363). 

Göründüyü kimi, Livan ermənilərlə kürdlərin təmasda olduqları 

məntəqələrdən biridir. Burada hələ 1970-ci illərdən ASALA ilə PKK 

arasında əlaqələr yaranmışdır. Ermənilər həmişə kürdləri Türkiyəni bölmək 

üçün separatçılıq fəaliyyətlərinə təhrik etmişdir. Erməni terror təşkilatı olan 

ASALA 1980-ci il aprelin 7-də PKK ilə Türkiyə Cümhuriyyətini parça-

layıb, bölgədə Ermənistan dövlətinin qurulması barəsində Livanın Sidon 

şəhərində bir anlaşma imzalamışdılar (25, s. 225). 10 aprel 1980-ci ildə 

həmin şəhərdə PKK nümayəndələri ilə birgə forum keçirən erməni 

terrorçuları forumda iştirak edən xarici jurnalistlərə hər iki tərəfin Türkiyəyə 
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qarşı mübarizədə vahid cəbhə yaratdıqlarını bildirmişdilər. Hətta ASALA 

Sidon forumunda PKK-nı özünün siyasi varisi elan etmişdi (25, s. 226). 

Burada bir haşiyə çıxaraq, onu da diqqətə çatdırmağı vacib hesab 

edirik ki, müqavilələrin imzalanması, forumların keçirilməsi və bu 

istiqamətdə müxtəlif fəaliyyət kampaniyalarının genişləndirilməsi üçün yer 

olaraq Livanın və ümumiyyətlə, digər ərəb ölkələrinin seçilməsi heç də 

təsadüfi deyildi. Erməni lobbisi ərəb ictimai rəyində müvazinət saxlamaq 

məqsədilə erməni və ərəb xalqları arasında yaranmış tarixi-mədəni yaxınlığı 

ərəb ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmış və erməni-Fələstin xalqlarının 

oxşar taleyini müqayisə edərək, ərəb ictimai rəyində zülmə məruz qalmış 

xalq obrazını yaratmağa qismən də olsa müvəffəq ola bilmişlər. Buna misal 

olaraq, BMT və digər beynəlxalq təşkilatların yüksək tribunalarından 

erməni rəsmiləri öz çıxışlarında ötən əsrin əvvəllərində ərəb xalqı tərəfindən 

ermənilərə sığınacaq verilməsinə görə minnətdarlıq hisslərini geniş təbliğ 

etməklə ictimai rəyə təsir etməsini göstərmək olar. Onlar müsəlman-ərəb 

ictimaiyyətinin diqqətinə erməni və ərəb xalqları arasında yaranmış yaxın 

qohumluq əlaqələrini çatdırmaq üçün kitablar yazmaqda, TV kanalları və 

internet vasitəsilə geniş təbliğat işi aparmaqdadırlar. Bununla onlar ərəb 

ictimai rəyinə təsir etməklə hökumətdə təmsil olunmaqda və bu yolla geniş 

maliyyə qaynaqları ələ keçirməyə, daha qlobal məsələlərin həllinə təsir 

etmək imkanına müvəffəq ola bilməkdədirlər. Erməni fəallığının artmasına 

təsir edən digər amil erməni partiyalarının fəal siyasi fəaliyyəti və xaricdə 

yaşayan nüfuzlu erməni lobbisinin dəstəyidir. Bu dəstək İraqda, Livanda, 

Suriyada, Misirdə və digər ərəb ölkələrinin siyasi həyatında mühüm əhə-

miyyət kəsb edən mövqelərə nail olmağa imkan yaradıb. Livanda nəşr 

olunan “Spyurk” qəzetinin yazdığına görə, Livanda yaşayan erməni əha-

lisini yerli ərəb əhalisindən fərqləndirmək mümkün deyil. Qəzet bunu 

onunla izah edir ki, erməni əhalisi həvəslə ərəb dilini öyrənir və yerli adət-

ənənəyə tez uyğunlaşır. Qəzetin yazdığına görə, ərəblərlə qarışıq nikahın 

sayı əhalinin 12-17%-ni təşkil edib (332). Məhz bu cür yaxınlıqlar müsəl-

man dünyasının bir qismində erməni terrorçularının fəaliyyət dairəsini 

gücləndirərək, müxtəlif terror qrupları ilə görüşlər keçirmələrinə və əmək-

daşlıq etmələrinə zəmin yaratmışdır. 
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Ermənilərin işğal etdikləri Azərbaycanın Laçın rayonunda “Kürd 

Laçın Respublikası” elan etdikləri də əldə edilən faktlar içərisindədir. Bu 

oyuncaq respublikanın “prezidenti” Mustafa Vəkili, Müdafiə naziri isə 

Ermənistan kürdlərindən İhsan Aslan idi (25, s. 227).  

Bütün bunlar onu göstərir ki, ermənilər Azərbaycana qarşı öz ədalətsiz 

davalarına kürdləri də cəlb edərək, gələcəkdə azərbaycanlı-kürd qarşıdur-

masına da şərait yaratmağa çalışırlar. Heç təsadüfi deyildir ki, PKK-çılar 

içərisində çox sayda erməni vardır və onların əksəriyyəti də rəhbər kadrlardır. 

PKK-nın erməni mənşəli liderlərinin bir çoxu tanınmamaq üçün müsəlman və 

türk adlarından da istifadə edirlər (25, s. 229).  

Qeyd edilməsi vacib olan məsələlərdən biri də budur ki, ASALA 

liderlərindən Bedros Hovanesyan 1987-ci ildə Akopyan ləqəbi ilə “Panora-

ma” jurnalına vermiş olduğu müsahibədə ASALA-nın 21 ölkənin terror 

təşkilatları ilə birbaşa əlaqələri olduğunu etiraf etmişdir (156, s. 373). 

Erməni terror təşkilatlarının təmasda olduğu terror təşkilatlarından bəziləri 

beynəlxalq arenada özünəməxsus fəaliyyətləri ilə məşhurlaşan Yapon Qızıl 

Ordusu (YQO – JRA), İrlandiya Respublika Ordusu (İRO – IRA), İtalyan 

Qırmızı Briqadaları (İQB – IRB) və digər təşkilatlardır (156, s. 373). Yapon 

Qızıl Ordusunun PKK ilə dolayı əlaqələri də olmuşdur (156, s. 362). Qeyd 

edək ki, Fələstin və erməni qruplaşmaları arasında tərəfdaşlıq münasi-

bətlərinin də 30 ildən artıq tarixi var. ASALA Fələstin Azadlıq Təşkilatı 

(FAT) ilə çox sıx əlaqədə fəaliyyət göstərmiş, hətta məhsuldar əməkdaşlığa 

görə minnətdarlıq əlaməti olaraq ASALA-nın banisi Akop Akopyan FAT-

ın fəxri mücahidi elan edilmişdir (1, s. 193). Belə qruplar öz mənafeləri 

naminə digər beynəlxalq terrorçu təşkilatlarla asanlıqla əməkdaşlıq etmək 

və onlardan öz məqsədlərinin reallaşması üçün istifadə etmək qabiliyyətinə 

malikdirlər. Bu zaman dini, etnik və digər mənsubiyyətlər onlar üçün heç 

bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bu gün terrorçu dəstələrdə birgə fəaliyyət 

diapazonu kifayət qədər genişdir və özünə basqınlarda iştirakı deyil, həm də 

ona hazırlığı, döyüşçülərin cəlb edilməsini, terrorçu qrupların artmasını, 

maliyyələşməsini, birləşməsini, təlimini avadanlıq və silahlarla təchizini, 

planlaşdırmanı, terrorçuların sığınacaqla təminini birləşdirir. 
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Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, günümüzdə beynəlxalq ter-

rorçu birliyi tədricən müstəqil gücə çevrilmişdir. O, özü dövləti dəstəklə-

mək və ona təzyiq göstərmək qabiliyyətinə malikdir. Onun özünün ərazisi 

yoxdur. Ona görə də hazırkı dövrdə beynəlxalq terrorizmin əsas marağı 

ərazi münaqişələrinə cəmləşdirilmiş, bu münaqişələrin gedişində xeyli 

ərazini öz nəzarətinə götürmüş və orada cinayətkar iqtisadi fəaliyyətin tam 

tsiklini formalaşdırmışdır. Məsələn, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 

Azərbaycan torpaqlarında yaradılan qondarma “Dağlıq Qarabağ Respub-

likası” separatçı rejiminin ərazisi çoxlu terrorçu təşkilatların “vətəninə” 

çevrilmişdir. Orada cinayətkar fəaliyyəti həyata keçirmək üçün narkobiznes, 

silah alveri və s. sahələrdə hər cür şərait yaradılmışdır. 

Bütün bunlar həqiqət olsa da, terrora münasibətdə “ikili standartlar” 

mövcuddur. Ötən illərin təcrübəsi belə bir faktı təsdiq edir ki, çox vaxt 

“lobbiçilik”, “diaspor” və s. kimi subyektiv amillərin təsiri altında terrorçu 

və terrorçu təşkilat “öz həqiqi adı ilə” çağırılmır. Bu vəziyyət indi də davam 

edir. Məhz həmin bu “məntiq”ə görə, erməni cinayətləri terror kateqo-

riyasına daxil edilməmişdir. Halbuki Qərbdə ASALA, Hınçak, JCAG, ARA 

və digər erməni terror təşkilatlarının üzvləri ötən əsrin 70-80-ci illərində 50-

dən artıq türk diplomatını qətlə yetirmişlər. Eyni zamanda 30 mindən çox 

günahsız insanın ölümünə bais olmuş PKK lideri Abdulla Öcalan kimi 

peşəkar terrorçu Qərb dövlətləri tərəfindən insan hüquqları pərdəsinə 

bürünmüşdür. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, Abdulla Öcalan “Böyük 

Ermənistan” ideyasına xidmət etdiyinə görə Erməni Müəllifləri Assosia-

siyasının (Armenian Authors Association) fəxri üzvü seçilmişdir (1, s. 195).  

Təkcə bunu söyləmək kifayətdir ki, erməni terrorizmi mövcud olduğu 

100 ildən artıq müddətdə ümumdünya hadisəsinə çevrilmişdir. 1973-2001-

ci illər ərzində erməni terror təşkilatları təkcə Qərbi Avropa ölkələrində 235 

terror aktı, 70 qətl, 41 qətl cəhdi törətmişlər. Artıq 30 ilə yaxın bir müddət-

dir ki, Azərbaycan Ermənistanın dövlət terrorizmi siyasətinin hədəfinə 

çevrilmişdir. Beynəlxalq vasitəçilərin də həllini tapa bilmədikləri (və ya 

tapmaq istəmədikləri – E.Ş.) Dağlıq Qarabağ problemi mahiyyət etibarilə 

Ermənistanın dövlət terrorizmi siyasəti və Qarabağ ermənilərindən ibarət 

terror qruplarının separatçı fəaliyyəti nəticəsində yaranmışdır (77, s. 89). Bu 
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prosesdə problemə “ikili standartlar” mövqeyindən yanaşılmamalıdır. Məhz 

ikili standartların tətbiqi səhih faktların təqdim olunmasına və Azərbaycan 

tərəfindən BMT-yə dəfələrlə müraciət edilməsinə baxmayaraq, dünyanın 

aparıcı dövlətlərinin və bəzi təşkilatların Dağlıq Qarabağ ətrafındakı hadi-

sələrə hüquqi qiymət verməyə və həmin hadisələrdə Ermənistan Respub-

likasının hərəkətlərini təcavüzkar akt şəklində təsnifləşdirməyə və bu 

hərəkətləri dövlət terrorizmi siyasəti kimi tanımağa imkan vermir. Bu gün 

ikili standartlar siyasəti Azərbaycana Ermənistanla əməkdaşlığa başlama-

dığını təklif edən digər beynəlxalq təşkilatlar (Avropa İttifaqı, Avropa 

Şurası, ATƏT) səviyyəsində də davam edir. Bununla birlikdə, bütün dünya 

birliyi başa düşməlidir ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə birgə apa-

rılmalıdır. Aydındır ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə ardıcıl və 

kompleks olmalıdır. Bu mübarizədə ikili standartların tətbiqi gələcək sivili-

zasiya üçün məhvedici ola bilər. Bu mübarizəni “prioritet” və “ikinci dərə-

cəli istiqamətlər”ə bölmək olmaz, eləcə də bu mübarizə aparıcı dövlətlərin 

geosiyasi və digər maraqlarından asılı olmamalıdır. 

Bu bir həqiqətdir ki, Ermənistan Respublikasının sabiq prezidenti 

Robert Koçaryan Dağlıq Qarabağda qanunsuz silahlı qruplaşmalara koman-

danlıq etmiş, onun rəhbərliyi altında dünyanın bir çox ölkələrindən məşhur 

beynəlxalq terrorçular mülki əhaliyə qarşı qanlı aksiyalarda iştirak etmişlər. 

O, Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin çoxsaylı terrorçu təşkilatlar üçün 

bazaya çevrilməsinə və həmin ərazilərdə narkobiznesin, silah ticarətinin və 

digər cinayətkar fəaliyyət növlərinin çiçəklənməsinə görə şəxsən məsuliyyət 

daşıyır. Yalnız onu əlavə etmək olar ki, keçmiş terrorçuların və onların 

ardıcıllarının dünya dövlətləri tərəfindən beynəlxalq miqyasda tanınması 

aradan qaldırılmayana qədər beynəlxalq terrorizmlə səmərəli mübarizə 

aparmaq və onun kökünü kəsmək qeyri-mümkündür. Hadisələrin gedişatı 

onu da söyləməyə əsas verir ki, Ermənistanın dövlət terrorizmi təkcə 

Azərbaycana qarşı deyil, həm də digər qonşu dövlətlərə qarşı yönəlmişdir. 

Belə ki, Gürcüstan KİV-nin məlumatlarına görə, günümüzdə Cavaxetiya 

bölgəsində fəaliyyət göstərən separatçı hərəkat Gürcüstanın ərazi bütövlü-

yünü hədələyir. Məlum olduğu kimi, hələ 1988-ci ildə etnik azərbaycan-

lıların indiki Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından deportasiyası 
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və Dağlıq Qarabağda erməni-azərbaycanlı münaqişəsi başlanan dövrdə 

Gürcüstan ərazisində etnik ermənilər tərəfindən “Cavaxk” adlandırılan xalq 

hərəkatı formalaşdırılmışdır. Hərəkatın məqsədi Gürcüstanın cənubunda 

muxtariyyət yaratmaq, sonra isə onu Ermənistana birləşdirməkdir. Onlar 

əgər regionun Ermənistana birləşdirilməsi mümkün olmazsa, ən azından 

muxtariyyətin əldə edilməsinə çalışmaqdadırlar (1, s. 272).  

Cavaxetiyada ictimai-siyasi vəziyyəti erməni politoloqu İ.Muradyan 

belə təsvir edir: “...Hal-hazırda Cavaxetiya iqtisadi, mədəni və siyasi 

cəhətdən Ermənistanla bağlıdır. Vilayətin kənd təsərrüfatı bərabər 

dərəcədə Gürcüstan və Ermənistan bazarlarına istiqamətlənir. Lakin Ermə-

nistanla enerji təchizatı sistemi, təhsilin bütün səviyyəsi, mədəni həyat, 

televiziya və mətbuatla əlaqəlidir. Vilayətin erməni əhalisi Gürcüstanın 

ictimai-siyasi həyatı ilə az maraqlanır və praktiki olaraq Ermənistanın 

siyasi proseslərinə inteqrasiya olunmuşlar. Daha sirr deyil ki, Cavaxetiyada 

Ermənistanın altı aparıcı partiyasının təşkilatları fəaliyyət göstərir: 

“Daşnaksütyun”, “Milli-demokratik ittifaqı”, “Milli özünütəyinetmə”, 

“Güclü Vətən”, “Xalq partiyası”, “Respublika partiyası”. Ermənistanda 

dövlətin siyasətində mühüm rol oynayan özünəməxsus “Cavaxk” siyasi 

partiyası yaradılmışdır...” (1, s. 273). 

Region dövlətlərinə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən ermənilərin iç 

üzünü ifşa edən bir faktı da xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 2006-cı ildə 60 

elm xadimi və ziyalının da daxil olduğu Gürcüstan Milli Assambleyası 

sabiq prezident Mixail Saakaşviliyə müraciət edərək, ermənilərin 

Gürcüstanda gerçəkləşdirdikləri soyqırımının tanınmasını tələb etmişdi. 

Müraciətdə göstərilirdi ki, 1993-cü ildə Abxaziyada ermənilərdən ibarət 

“Baqramyan” hərbi birləşməsi bölgədə yaşayan minlərlə gürcünü qətlə 

yetirib. Özü də bu zaman ermənilər dinc əhaliyə qarşı qəddarcasına 

davranaraq qadınlara, uşaqlara, qocalara fərq qoymadan hamını məhv 

ediblər. Müraciətdə bu da qeyd olunmuşdu ki, ermənilərin çar Rusiyası 

tərəfindən Gürcüstanın Cavaxetiya bölgəsinə yerləşdirilməsindən əvvəl 

bölgədə bir erməni belə yox idi. Amma bu gün Cavaxetiya Ermənistanın 

tərkibində göstərilir. Ermənilər bölgədə bir çox gürcü abidəsi üzərində 

əməliyyat apararaq, onları erməni abidəsi şəklində qələmə verirlər. Bütün 
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bunlar sistematik bir fəaliyyət olduğu üçün ermənilərin gürcü xalqına qarşı 

soyqırımı kimi tanınmalıdır. Gürcü ziyalılarının ortaya qoyduqları arqu-

mentlər sübut edir ki, ermənilər nəinki soyqırımına məruz qalmamış, 

əksinə, bölgə xalqlarına, o cümlədən Anadolu və Azərbaycan türklərinə 

qarşı soyqırımı həyata keçirmişlər (15).  

Bütün bunlar onu göstərir ki, yaxın gələcəkdə gürcü-erməni münasi-

bətləri kəskin şəkildə gərginləşə bilər. Şübhəsiz ki, əsasında qonşu 

dövlətlərə qarşı əsaslandırılmamış ərazi iddiaları dayanan Ermənistan 

Respublikasının dövlət terrorizmi siyasəti qeyd edilən faktlarla məhdud-

laşmır. Türkiyənin Şərqi Anadolu vilayəti də Ermənistanın rəsmi şəkildə 

ərazi iddiaları içərisində yer alır ki, bu barədə yuxarıda qeyd etmişdik. Bu 

respublika öz ideoloqlarının “Böyük Ermənistan” və ya “dənizdən dənizə 

Ermənistan” barədə təxəyyüllərinin reallaşdırılması məqsədilə hazırkı 

Ermənistan ərazisini öz qonşularının ərazisi və yerli xalqlara əzab və iztirab 

verməklə onların deportasiyası, eləcə də həmin xalqların məhv edilməsi 

hesabına zorakı yolla genişləndirməyə cəhd göstərirlər. 

Ermənistanın terrorçu dövlət olmasını sübuta yetirmək üçün əlimizdə 

kifayət qədər arqumentlər vardır. Əvvəla onu qeyd edək ki, dünya kütləvi 

qırğın və bioloji silahlar qarşısında acizdir. Dünya miqyasında bir çox 

ölkənin bioloji silahlar üzərində işlədiyinə dair məlumatlar mövcuddur. 

Məşhur avstraliyalı tədqiqatçı Vendi Barnabi (Wendy Barnaby) “Virus 

hücum edir: bioloji və kimyəvi müharibəyə doğru” adlı kitabında bioloji si-

lahlara sahib olan 20 ölkənin adlarını sadalayaraq, bunların 14-ünü “duru-

mu açıq olmayan”, 4-ünü isə “şübhə oyandıran dövlətlər” olaraq qeyd et-

mişdir. Ermənistan şübhə oyandıran 4 dövlətdən biri kimi göstərilmişdir 

(110, s. 26). 

Nyu-Yorkdakı Henri Stimson Araşdırmalar Mərkəzi tərəfindən kim-

yəvi və bakterioloji silahlarla bağlı 20 dekabr 2000-ci ildə Ağ Evə təqdim 

edilən “Toksikoloji Arxipelaq” adlı strateji hesabatın yeni variantının 14-cü 

səhifəsində “MDB ölkələri” paraqrafında Ermənistanın adı çəkilir. Bu 

hesabatda Yerevanın yaxın zamanlarda bakterioloji və kimyəvi silahların 

potensial bazasına çevriləcəyi qeyd edilmişdir (80, s. 136). Bu hesabatda 

Ermənistanın adının çəkilməsi təsadüfi deyildir. Hələ 1994-cü il iyunun 14-
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də erməni fizikləri ilə birgə qatı millətçi fikirləri ilə tanınan Zori Balayanı 

və Prezident Ter-Petrosyanı qəbul edən Rusiya Prezidenti B.N.Yeltsinin, 

“...İndi sizin nəyiniz çatmır?” – sualına Zori Balayan belə cavab vermişdi: 

“...Boris Nikolayeviç, etdiyiniz yaxşılığa görə minnətdarıq... Ermənistanın 

bir dövlət kimi yaşaması və Türk Dünyasından qorunması üçün ona nüvə 

silahı hökmən lazımdır...”. Boris Nikolayeviç isə: “...Vaxt və zamana 

ehtiyac var. Şübhə etmirəm ki, o da olacaq...” (304, s. 37).  

Ermənistanın bioloji silahlara meyil etməsinin müxtəlif səbəbləri 

vardır. Bu səbəblərdən ilki Zori Balayanın təbiri ilə desək, Ermənistanın bir 

dövlət olaraq yaşaması və türk dünyasından qorunmasıdır. Vendi Barnabi 

bioloji silahları “kasıbın nüvə silahı” şəklində izah edərək, onları “vacib 

olan şəraitdə psixoloji təsirə sahib bir nüvə silahı əldə etmənin ən ucuz 

yolu” kimi dəyərləndirmişdir (110, s. 27).  

Hər hansı bir hücum ehtimalı ictimaiyyətdə qorxuya yol açmaqdadır 

ki, bu da strateji planları dəyişdirə bilər. Floranı da hədəf alan bioloji silah-

lar hər hansı bir konvensional silahlarla ediləcək bir hücum öncəsində digər 

ölkələrin iqtisadiyyatını zəiflətməkdə istifadə oluna bilər. Ümumiyyətlə, 

faktların sayını artırmaq mümkündür. Bu baxımdan başda terrorizmə qarşı 

mübarizə aparan lider dövlət olaraq ABŞ, eyni zamanda Avropa dövlətləri, 

ümumiyyətlə, dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar Ermənis-

tanın “terrorçu dövlət” olduğunu qəbul etməli və bu yöndə fəaliyyətlərini 

genişləndirməlidirlər. Yalnız belə mövqe Ermənistanın pərdələnmiş terrorçu 

dövlət qiyafəsini götürə bilər.  

Başda ABŞ olmaq üzrə dünyanın bütün dövlətlərinin ermənilərə qarşı 

kəskin real münasibətini ortaya qoymalarını şərtləndirən vacib məsələlərdən 

biri də budur ki, ermənilər elmdə də terror fəaliyyətlərinə baş vurmaqdan 

çəkinmirlər. Azərbaycanla, eyni zamanda Türkiyə ilə bağlı həqiqətləri, 

Ermənistanın haqsız tərəf olduğunu əks etdirən əsərlər yazan xarici elm 

adamları daim ermənilərin təqibinə məruz qalmış, ölümlə təhdid edilmiş, 

bəziləri isə qətlə yetirilmişlər. Stanford Şav (Stanford J.Shaw), Bernard 

Levis (Bernard Lewis), Castin Mak Karti (Justin Mc Carty), Samuel 

A.Uimz  (Samuel A.Weems) və digər elm adamlarına edilən təhdidlər 

bunun ən bariz nümunələrindəndir. Qeyd edək ki, Samuel A.Uimz 
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“Ermənistan – terrorçu xristian ölkənin gizlinləri” adlı kitabını yazdıqdan 

qısa bir müddət sonra müəmmalı şəkildə öldürülmüşdür. Tədqiqatçı kitabla 

əlaqədar olaraq ermənilərdən aldığı təhdid məktublarını xüsusilə vurğu-

lamışdır. Məktublara nəzər salaq: 

“...Mən öz intiqamımı heç vaxt yaddan çıxarmayacağam, ona görə də 

buna hazır ol! Bütün dünyada 10000000000000-larla mənim kimiləri 

vardır. Sən gülümsəməyində ol!... 

...Sən vəhşi kimi ölməyə layiqsən. Bəzi ermənilər günün birində səni 

öldürəcək və sən erməni qəzəbini dadacaqsan!!!!... 

...Qeyd etmək istəyirəm ki, sənin kitabın da özün kimi səfehdir, çünki 

yer üzündə xristianlığı ilk olaraq qəbul edən ermənilərin əleyhinə belə kitab 

yazmaq yer üzünün hər tərəfinə yayılmış bizləri təhqirdir və əgər səni tapa 

bilsəm öldürəcəyəm...” (87, s. 22-23). 

ABŞ-ın məşhur alimlərindən biri olan Kaliforniya Universitetinin 

professoru Stanford Şavın da evinə bomba atılmış, universitetdəki kabineti 

dağıdılmış, şifahi və yazılı olaraq təhdid edilmişdir. Bu təhdidlərin də 

başlıca səbəbi, onun “History of the Ottoman Empire and Modern Turkey” 

(Osmanlı imperiyasının tarixi və müasir Türkiyə) adlı kitabında ermənilərin 

fəaliyyətlərini və gerçək iç üzlərini ortaya qoyması ilə əlaqədar idi. S.Şav bu 

təhdidlərdən sonra dərslərdən imtina edib gizlənmək məcburiyyətində qal-

mışdı. Tədqiqatçıya edilən təhdidlərlə bağlı universitetin rektor müavini 

Uilyam D.Şafer (William D.Schaefer) qeyd edirdi ki, işin içində beynəlxalq 

terrorist təşkilat olduğuna görə, universitetin məsələni həll edə biləcək gücü 

olduqca məhduddur (295, s. 17).  

Məşhur tarixçi Bernard Levis isə Fransada mühakimə olunmuş və ağır 

pul cəzasına məhkum edilmişdir (230, s. 249). Məhz bunların nəticəsidir ki, 

xaricdə yaşayan elm adamlarının böyük əksəriyyəti bu mövzuda yazmağa 

cəsarət etmirlər. Bu isə erməni terrorizmi və cinayətləri ilə bağlı həqiqət-

lərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında ən böyük maneələrdən birinə 

çevrilmişdir. Başqa sözlə ifadə etsək, xarici ölkələrdə ermənilərlə bağlı real-

lıqları ortaya çıxarmaq həyatını riskə qoymaq deməkdir.    
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                                            DÖRDÜNCÜ FƏSĠL 

 

“ERMƏNĠ MƏSƏLƏSĠ”NĠN BÖYÜK VƏ REGĠONAL GÜCLƏRĠN  

GEOSĠYASĠ MARAQLARINDA YERĠ, ONUN  

ERMƏNĠSTAN–AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQĠġƏSĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Sirr həmişə necə olursa olsun, onu açmaq marağını və arzusunu 

doğurur. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə peşəkar-

casına məşğul olanları çıxsaq, əksəriyyətin bu münaqişənin mahiyyəti 

barədə məlumatları məhduddur, daha doğrusu problemə baxışları fərqlidir. 

Ümumi baxış budur ki, münaqişə yalnız Dağlıq Qarabağ üstündədir, yəni 

Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikası bu bölgə üzərində 

nəzarət yaratmaq istəyirlər (bu barədə bax: 118, s. 117; 169, s. 383; 415). 

Beləliklə, münaqişə haqqında müxtəlif təsəvvürlər yaranmışdır. Halbuki 

Azərbaycan beynəlxalq hüquqa appelyasiya edərək, ərazilərin toxunul-

mazlığı prinsiplərinin pozulmasına yol vermək istəmir, eyni zamanda 

münaqişəni başqa dövlətin ərazisinin ilhaq edilməsi məqsədini güdən 

təcavüz kimi qiymətləndirir. Azərbaycanın daxilində də məsələ ilə əlaqədar 

fərqli fikirlər mövcuddur. Bəzi insanların düşüncəsinə görə, əgər Azər-

baycan dünyanın aparıcı dövlətləri ilə “düzgün siyasət” yeritsəydi, bu 

dövlətlər və beynəlxalq qurumlar Ermənistanı yox, Azərbaycanı dəstək-

ləyərdi. Bəziləri də söz sahibi dövlətlərin hər şeyə – yeraltı və yerüstü 

sərvətlərə malik olan Azərbaycana deyil, heç bir şeyi olmayan Ermənistana 

“humanist” yanaşmalarına təəccüb hissi ilə baxırlar. Demokratiyanı əldə 

silah tutaraq, bütün dünyaya yaymağa çalışan Qərbin aparıcı dövlətlərinin 

münaqişə ilə əlaqədar ikili standartlar mövqeyindən çıxış etmələri, ATƏT-

in Minsk Qrupunun yeritdiyi fəaliyyətlərin səmərəsiz nəticə verməsi, 

Ermənistanın humanitar və hərbi yardımlara “layiq” görülməsi, işğalçının 

təcavüzkar kimi tanınmaması, beynəlxalq təşkilatların münaqişəyə lazımi 

qiymət verməmələri və digər məsələlərin cavabı müəmmalı görünsə də, ma-
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hiyyətini açmaq mümkündür. Bu fəsildə beynəlxalq və regional siyasətdə 

rol oynayan və “erməni məsələsi”nə xüsusi maraq göstərən böyük güclərin 

həmin məsələyə dair mövqeyi və ikili standartlar siyasətinin Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə təsiri araşdırılacaq, daha kon-

kret bir ifadə ilə desək, problemin qlobal və regional güclərin geosiyasi 

maraqlarındakı yeri faktiki materiallar əsasında araşdırılıb təhlil ediləcəkdir. 

 

 

4.1. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 

 

ABŞ-ın günümüzdə demokratiya və insan hüquqları adı altında çıxış 

edərək, onun dünyaya hakim olduğu qlobal hegemoniyasının əsasları əslin-

də bu məfhumları yox edən anlayışlardan ibarətdir. Bu “demokratik” 

dövlətin əsl strategiyası daha qlobal və ekspansionistdir. ABŞ-ın gələcək 

ana strategiyasını ABŞ-ın keçmiş prezidentlərindən Teodor Ruzvelt belə 

açıqlayırdı: “...Sizə rahat bir həyatın deyil, mübarizələrlə dolu bir həyatın 

vacib şərtlərini deyirəm. XX əsr önümüzə daha çox millətin taleyini 

müəyyən edəcək daha geniş üfüqlər açır. Əgər yerimizdə otursaq, sərt 

mübarizələrdən uzaq dursaq, bizdən daha cəsur və daha güclü olanlar bizi 

ötüb keçəcəklər...” (108, s. 122). 

 “Əzilən millətlərin dostu həqiqi demokrat” olaraq məşhurlaşan ABŞ-

ın keçmiş prezidentlərindən Vudro Vilson isə hələ 1902-ci ildə bunları 

deyirdi: “...Amerikan kapitalizminin başlıca hədəfi bütün zəif ölkələrin xam 

maddələri və milli bazarlarını özü üçün açıq qapı olaraq tutmaqdır. Bunun 

üçün diplomatiyaya, hətta lazım gəlsə zora baş vurulmalıdır...” (108, s. 

123).  

Bu, həmin Vilsondur ki, Ermənistan dövlətinin sərhədlərini müəyyən 

edən bir xəritə hazırlamış, daha sonra isə təsdiq edilməsi üçün 24 may 

1920-ci ildə bu xəritə ilə birlikdə himayə qərarını Nümayəndələr Palatasına 

təqdim etmişdi. Himayə qərarının bir bölümündə bu yazılar yer alırdı: 

“...Amerika Birləşmiş Ştatları ermənilərin qarşılaşdığı faciəli hadi-

sələrdən, etimadsızlıqdan, aclıqdan və səfalətdən xeyli təsirlənmişdir. Ermə-

nilərə bəslənilən bu rəğbət xalqımızın yalnız bir hissəsinin hissiyyatı deyil. 
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Bu rəğbət ABŞ-da yaşayan bütün xalqın, xristian kütlənin olduqca mürək-

kəb bir şəraitdə yaşayan ermənilərə qarşı fövqəladə, öz-özlüyündən ortaya 

çıxan səmimi duyğusudur. ABŞ xalqı mövcud problemlə bağlı olaraq ermə-

nilərin dərdinə şərik olur. Konqresə çox kritik bir layihəni təqdim etdiyimin 

fərqindəyəm. Amma xristian xalqların ən böyüyü olaraq, qəlbdən gələn 

böyük istək və həvəslə bu təklifi verirəm. Xalqımızın ermənilərə olan məhəb-

bəti tərtəmiz hisslərdən, saf xristian inamından, səfalət içərisində qıvranan 

xristianları xilas etmək duyğusundan, onları səfil bir xalq olmaqdan qur-

tarıb, sərbəstliklərini təmin edərək dünyanın azad xalqları arasında özlə-

rinə layiqli yer tutmalarına şərait yaratmaq istəyindən qaynaqlanır. Bizim 

müstəqil bir Ermənistan dövlətini tanımağımız, erməni xalqının həqiqi 

azadlığına və vəd edilmiş xoşbəxtliyə qovuşması mənasına gəlir...” (261, s. 

349-351).  

İstinad edilən bu fikirlər və gətirilən faktlar heç də təsadüfi deyil, 

məqsədyönlü siyasətin əsas bünövrələridir. Təxminən yüz il bundan əvvəl 

oynanan bu oyun və illərdən bəri ABŞ-ın dünyaya müdaxilə edən siyasəti 

günümüzdə də davam edir.  

Digər bir fraqment olaraq, 1990-cı illərdə ABŞ-ın İraqa hücumunu 

xatırlayaq. İran-İraq müharibəsinin bitməsindən iki il sonra, yəni 2 avqust 

1990-cı ildə Səddam Hüseynin Küveytin tarixən İraqın bir əyaləti olduğu və 

qeyri-leqal yollardan İraq neftini çıxardığı iddiasıyla bu dövləti ilhaq etdiyi 

məlumdur. İraqın Küveyti ilhaqı ilə əlaqədar, başda Amerika Birləşmiş 

Ştatları olmaq üzrə dünyanın aparıcı dövlətləri İraqın dərhal qeydsiz-şərtsiz 

bu ölkədən çıxmasını tələb etdilər. Küveytin ilhaqı yalnız bu bölgəni deyil, 

neft ehtiyatlarının nəzarəti dolayısıyla bütün beynəlxalq sistemi təhdid 

etmişdi (238, s. 488). ABŞ vaxt itirmədən NATO da daxil olmaqla, digər 

ölkələrdən ibarət çoxmillətli ittifaq qurdu. İşğal ilə bağlı olaraq 2 avqust – 

30 noyabr tarixləri arasında 12 qərar qəbul edildi, nəhayət 678 saylı qərarla 

17 yanvar 1991-ci ildə İraqa hücum edilərək ölkə ağır məğlubiyyətə 

uğradıldı (102, s. 64).  

İraqın ilhaq etdiyi ərazilərdən çəkilməsinin tələb edilməsinin arxasında 

şübhəsiz ki, iqtisadi və strateji maraqlar dayanırdı. Burada diqqət yetirilməsi 

vacib olan məsələ budur ki, bir dövlətin başqa bir dövləti işğal etməsi əgər 
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həqiqətən də beynəlxalq qanunlara ziddirsə – ki, ziddir – o zaman Ermə-

nistanın Azərbaycana təcavüzü nəyə görə ABŞ, dünyanın digər aparıcı 

dövlətləri və beynəlxalq qurumlar tərəfindən beynəlxalq qanunlara zidd 

olaraq qəbul edilmir və təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycan torpaq-

larından çəkilməsi təkidlə tələb olunmur?  

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, SSRİ-nin süqutundan sonra keçmiş 

Sovet Respublikalarını tanımaq üçün ABŞ beş prinsip irəli sürmüşdü ki, bu 

prinsiplərdən biri hər hansı respublikaya qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış edən 

dövlətin ABŞ tərəfindən tanınmayacağı şəklindəydi. Lakin özünün siyasi 

baqajında Azərbaycan torpaqlarını işğal etmək haqqında ölkə parlamentinin 

qanunlarını daşıyan Ermənistan ABŞ tərəfindən tanındı. Üstəlik, Ermənis-

tana yardım paketi qəbul edildi (41, s. 50-51). Halbuki ölkə sərhədlərinin 

zor gücü ilə dəyişdirilməsinə dair Amerikanın tam ədalətli mövqedən çıxış 

edərək belə bir hərəkətə qarşı laqeyd qalmayacağı və sərt reaksiya verəcəyi 

ilə bağlı siyasətini dəyərləndirən ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri 

Kissincer (Henry Kissinger) deyirdi: “Bir çox intellektual şərhçi sərhədlərin 

sülh yolu ilə dəyişdirilə biləcəyini söyləməkdən həzz alır. Təəssüf ki, sülh 

yolu ilə önəmli dərəcədə dəyişmiş belə bir nümunəyə heç yerdə rast 

gəlməmişəm. Əgər dəyişdirilə bilərsə, ABŞ-ın şübhəsiz ki, heç bir etirazı 

olmaz. Ancaq sərhədlər zor tətbiq edilərək dəyişdirilərsə, Amerikanın 

cavabı barəsində heç bir aldanma olmamalıdır” (192, s. 51). 

Kissincerin düşüncələrində doğruluq payı olsa da, onun sonuncu 

ifadəsi olduqca yanıldıcıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması və 

torpaqlarının 20%-nin işğal altında tutulması reallığı qarşısında ABŞ-ın 

cavabı barəsində bir aldatma və aldanma olduğu ortaya çıxmışdır. Halbuki 

SSRİ-nin süqutundan sonra yeni yaranan respublikalardan hər hansı birinin 

digərinə qarşı ərazi iddiası ilə çıxış etdiyi təqdirdə, onu tanımayacağını 

bildirən ABŞ, məhz özü irəli sürdüyü beş prinsipə zidd çıxdı. Hətta nəinki 

zidd çıxdı, eyni zamanda Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistanı 

İsraildən sonra ən çox yardım alan ölkəyə çevirdi (184, s. 129).    

ABŞ tərəfindən Ermənistana göstərilən yardım erməni təcavüzkar-

larında öz əməlləri üçün cəzadan qorxmamaq psixologiyasını gücləndirmiş 

və Azərbaycana qarşı haqsız hücumlara rəvac vermişdir. Sivilizasiyalı dün-
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yanın gözləri qarşısında belə danılmaz hadisələrin baş verməsi və erməni 

təcavüzünün mövcudluğu de-fakto aşkarlansa da, Ermənistan təcavüzkar 

tərəf olaraq de-yure tanınmamışdır. Bunu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, 

münaqişənin ilk illərində partiya əqidəsindən və prinsipindən asılı olma-

yaraq, erməni siyasətçilərinin hamısı Qərb ölkələri, xüsusilə ABŞ tərəfindən 

dəstəklənəcəklərinə şübhə etmirdilər.  

ABŞ-ın münaqişə ilə əlaqədar ikili standartlardan çıxış etməsinin 

müxtəlif səbəbləri vardır. Əvvəla, burada digər amillərlə yanaşı, din faktoru 

da əsas rol oynayır. Psixoloji təbliğat ilə nüfuz sahəsi vəziyyətinə gətiriləcək 

və bazar olaraq istifadə olunacaq ölkələrin və oralarda yaşayan xalqların 

sosial, dini və mədəni ənənələrinə təsir edəcək ünsürlərin tədqiq edilməsi 

vacib məsələlərdəndir. Missionerlik fəaliyyətləri keçmişdə hərbi, iqtisadi və 

hətta mədəni işğalçılıq fəaliyyətləri ilə birləşmiş və Qərb hegemoniyasının 

bünövrəsini təşkil etmişdir. Başlanğıcdan etibarən tamamilə dini xarakter 

daşıyan bu cərəyan Qərb-xristian imperializminin ən böyük aləti olmaqla 

birlikdə, böyük dövlətlərin müstəmləkəçi siyasətlərinə xidmət etmişdir 

(204, s. 92).  

SSRİ dağıldıqdan sonra əhalisinin böyük əksəriyyəti protestant olan 

ABŞ-da Prezident I Corc Buş 3 mart 1992-ci ildə etdiyi çıxışında, Sovet-

lərin parçalanması ilə ortaya çıxan yeni respublikalara, üçüncü dünya 

ölkələrinə və İslam dünyasına kilsə təlimlərinin və xristianlığın yayılması 

üçün missionerlərə öz vəzifələrini ciddi cəhdlə yerinə yetirmələrini tapşır-

mışdır (204, s. 92-93).  

Həmin tapşırığa uyğun olaraq, böyük maliyyə vəsaitləri hesabına 

xristian təbliğatını aparmaq, ABŞ-la əməkdaşlıq edə bilməsi üçün əlverişli 

psixoloji zəmin hazırlamaq məqsədilə missionerlik fəaliyyətləri aparılırdı. 

Azərbaycan Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin 1999-cu il tarixli 

məlumatında missionerlərin dini təbliğat apararaq, Azərbaycanın daxili 

işlərinə qarışdığı səbəbi ilə üç amerikalı missionerin ölkədən uzaqlaşdırıl-

dığı bildirilmişdir. Bunun üzərinə Amerika Xarici İşlər Nazirliyi guya Azər-

baycan hökuməti tərəfindən ölkədə olan fərqli din mənsublarına zülm edil-

diyini və onların təqibə məruz qaldıqlarını iddia edərək, Azərbaycanı itti-

ham etmiş və günahlandırmışdır (204, s. 93).  
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İkinci bir tərəfdən, erməni lobbisinin də aktiv fəaliyyəti Azərbaycanın 

təklənməsinə şərait yaratmışdır. Lobbiçilik hüquqi çərçivədə və qanunlar 

daxilində dövlət və hökumət qərarlarının alınması üçün aparılan fəaliy-

yətlərdir. Lobbiçiliyin dünyada ən geniş yayıldığı ABŞ-da bu sektor “xalqla 

əlaqələr” şəklində xarakterizə olunur. Eyni zamanda bu sektor ABŞ konsti-

tusiyası daxilində fəaliyyət göstərir, yəni lobbitokratiya sistemi mövcuddur. 

ABŞ-dakı lobbiləri aşağıdakı qruplara ayırmaq mümkündür: 

1) Digər ölkə və beynəlxalq aktyorların Amerikada göstərdikləri lobbi 

fəaliyyətləri ABŞ-ın lobbiçilik sistemində birinci sırada yer alır. 

2) Ölkə içindəki etnik qrupların həm milli siyasətləri öz tərəflərinə 

çəkə bilmə, həm də xarici siyasəti öz ana vətənləri lehinə çevirə bilmə 

cəhdləri ABŞ-dakı ikinci lobbi qruplarındandır.      

3) ABŞ-ın immiqrantlar ölkəsi olması və müxtəlif millətlərə mənsub 

olan etniklərdən bəzi dövlətlərin öz maraqlarına uyğun olaraq lobbiçilik 

fəaliyyətləri üçün istifadə etmələri lobbiçiliyi nüfuzlu və fəal duruma gətir-

mişdir (100, s. 207).  

4) Hökumətə, xarici siyasət qərarlarına təzyiq və təsir göstərə bilən 

elitaların yeritdikləri lobbi fəaliyyətləri isə dördüncü qrupa daxildir (204, s. 

102). 

ABŞ ilə əlaqələrini inkişaf etdirmək və möhkəmləndirmək istəyən 

dövlətlər təbii olaraq öz maraqlarını və mənfəətlərini müdafiə edəcək lobbi 

şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirlər. Azərbaycanın lobbi şirkəti uzun illər 

Türkiyənin də maraqlarını müdafiə edən “Capitoline / MS & L” şirkətidir. 

Ermənistanın maraqlarını isə olduqca güclü nüfuza sahib olan “Amerika 

Erməni Assambleyası”, “Amerikan Erməni Milli Komitəsi”, “David Kin 

and Associations” və s. qurumlar müdafiə etməkdədirlər. 

Lobbiçilik sistemində medianın özünəməxsus yeri vardır. Media 

sadəcə daxili və xarici ictimaiyyəti deyil, Birləşmiş Millətlər kimi böyük 

təşkilatların da qərarlarına təsir edə biləcək gücə sahibdir. Azərbaycana 

qarşı erməni lobbisinin apardığı fəaliyyətlər mediada olduqca fəaldır. ABŞ-

ın başlıca media qurumlarında çox sayda erməni mənşəli amerikanlar 

çalışır. ABŞ-dakı erməni lobbisi əsas olaraq iki istiqamətdə fəaliyyət 

göstərir:  
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a) Erməni mədəniyyətini qorumaq və inkişaf etdirmək, ABŞ-da 

mühüm siyasi-iqtisadi mövqe qazanmaq; 

b) Türklük əleyhinə mübarizə aparmaq, Ermənistanın “qan davası” 

olduğu ölkələrlə (kursiv mənimdir – E.Ş.), yəni Azərbaycan və Türkiyə ilə 

ABŞ münasibətlərini pozmaq (76, s. 24).  

Erməni lobbisinin dünya ictimaiyyətində və xüsusilə də ABŞ-da 

Azərbaycanın tarixi, iqtisadiyyatı, Xəzərin karbohidrogen zənginlikləri ilə 

əlaqəli mənfi imic yaratmağa çalışdıqları həqiqətdir (294). Erməni 

lobbisinin başlıca üstünlüyü onların ABŞ Konqresində nüfuzlu şəxslər 

tərəfindən dəstəklənməsidir. Erməni lobbisinin fəaliyyətləri bəzən rəsmi 

Vaşinqtonun siyasi maraqlarına zidd düşməkdədir. ABŞ-ın dövlət maraqları 

Qafqazda balans siyasəti yeritməsi vacib olduğu halda, erməni lobbisi Nü-

mayəndələr Palatasını Azərbaycana qarşı 907 saylı qərar qəbul etməyə 

məcbur edə bilmişdi. Bununla birlikdə, erməni lobbisi ABŞ-ın Ermənistana 

humanitar yardım göstərməsinə də nail olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, 

hərbi təcavüzə uğradığını bütün dünyaya bəyan edən Azərbaycan haqlı tərəf 

olaraq göstərilməsi lazım gələrkən, haqsız vəziyyətə düşmüş, eyni zamanda 

907 saylı qərarla bütün yardımlardan məhrum edilən ölkə vəziyyətinə 

gətirilmişdi. Ermənistanın lehinə qəbul edilən bu qərar Azərbaycan-ABŞ 

münasibətlərinə də ciddi şəkildə təsir edən əsas amil olmuşdur (249, s. 70). 

Hələ bu qərardan əvvəl ABŞ-da Dağlıq Qarabağ probleminə yönəlik ilk 

açıqlama 12 dekabr 1991-ci ildə Xarici İşlər naziri Ceyms Beyker (James 

Baker) tərəfindən verilmişdir. O, Azərbaycanı Ermənistana qarşı müharibə 

başlatmaqla və bu ölkəyə yönəlik terror siyasəti icra etməklə ittiham 

etmişdir (204, s. 74). Müstəqilliyini yeni qazanmış dövlətlərə yönəlik 

amerikan xarici siyasətinin formalaşacağı ilə əlaqədar olaraq Ceyms Beyker 

12 dekabr 1991-ci ildə Prinston (Princeton) Universitetində etdiyi çıxışında 

ABŞ-ın keçmiş SSRİ ölkələri ilə əlaqələrində üç amili qeyd etmişdir. Bu 

amillərə görə, ilk mərhələdə ABŞ bu ölkələrə yönəlik olaraq öz müstə-

qilliklərini gücləndirmələri üçün müxtəlif yardımlar etməli idi. Eyni 

zamanda keçmiş SSRİ silahlarının nəzarət altına alınması və ləğv edilmə-

sində yeni respublikalara köməklik göstərilməliydi. Xarici İşlər naziri bu 

silahların Avropa üçün təhlükə meydana gətirdiyini və Azərbaycanın tim-
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salında bu ölkələrdən bəzilərinin müharibə üçün silahlandığını qeyd edərək, 

belə bir siyasət yeridən dövlətlərin Qərbdən heç bir dəstək almayacağını 

xüsusilə vurğulamışdır (204, s. 74). Ceyms Beyker ABŞ-ın müstəqilliyini 

yeni qazanan ölkələrə dəstək verməsi üçün keçmiş Sovet respublikalarının 

əməl etməsi vacib olan beş prinsipi ortaya qoymuşdur. ABŞ-ın bu ölkələrə 

yönəlik rəsmi siyasətinin kriteriləri halına gələn bu beş prinsip aşağıda-

kılardan ibarətdir: 

İlk olaraq ABŞ post-sovet məkanında nüvə silahına sahib olan yeni 

dövlətlərin ortaya çıxmasını qəbul etmir. Azərbaycan 1968-ci il tarixli 

“Nüvə Silahlarının Yayılmasının Qarşısının Alınması Müqaviləsi”ni 

imzalamalı və nüvə silahı olmayan ölkə statusunun qarantiyalarını xüsusi 

siyahı şəklində Vyanadakı Beynəlxalq Nüvə Enerji Agentliyinə verməlidir.  

İkincisi, Azərbaycan AKQA-nı (Avropa Konvensional Qüvvələr 

Anlaşması) da imzalamalı, ATƏM çərçivəsində sərhədlərin dəyişdirilməyə-

cəyini qəbul etməli və bütün problemlərini BMT, ATƏM, Beynəlxalq 

Ədalət Divanı və digər sülhsevər demokratik qurumların yardımı ilə həll 

etməlidir.  

Üçüncü prinsipə görə, Azərbaycandan siyasi sistemdə islahatlar 

aparılması istiqamətində beynəlxalq hüquq normalarına riayət olunması və 

demokratiyanın inkişafı üçün tədbirlər həyata keçirilməsi istənilmişdir.  

Dördüncü prinsip insan hüquqları, etnik azlıqların hüquqlarının 

qorunması və Azərbaycanın bu sahədəki bütün müqavilələri imzalamasın-

dan ibarət idi.  

Nəhayət, beşincisi, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası 

üçün sərbəst bazar iqtisadiyyatına keçməsi və iqtisadi islahatları gerçəkləş-

dirməsi vacib idi (204, s. 74-75). 

25 dekabr 1991-ci ildə Azərbaycan ABŞ tərəfindən rəsmən tanınsa da, 

dövrün ABŞ Prezidenti Corc Buş (I Buş) ABŞ-ın yeni müstəqilliyini 

qazanmış dövlətləri tanıdığını, lakin bu ölkələrdən sadəcə Ukrayna, 

Ermənistan, Qazaxıstan, Belorus və Qırğızıstan ilə diplomatik əlaqələr qura-

cağını, Azərbaycan, Moldova, Gürcüstan, Türkmənistan, Tacikistan və 

Özbəkistanın ABŞ-ın mənimsədiyi təhlükəsizlik və demokratik prinsiplərə 

əməl etməsi durumunda bu ölkələrlə diplomatik münasibətlər yaradacağını 
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qeyd etmişdir. Bu açıqlamasından sonra Corc Buş Azərbaycanın və digər 

beş ölkənin dövlət başçılarına Ceyms Beykerin də daha əvvəl qeyd etdiyi 

beş prinsipin yer aldığı məktub göndərmiş, ilk mərhələdə bu dövlətlərlə 

diplomatik əlaqələr qurmayacaqlarını, münasibətləri yuxarıda göstərilən 

prinsiplər çərçivəsində həyata keçirəcəklərini ifadə etmişdir (204, s. 75-76).  

12 fevral 1992-ci ildə rəsmi Bakını ziyarət edən Ceyms Beyker etdiyi 

çıxışında, Vaşinqtonun Dağlıq Qarabağdakı etnik azlıqlarla bağlı sağlam 

təminatlar almadan ABŞ-ın Azərbaycana yardım etməyəcəyini bildirmişdir. 

Daha sonra ABŞ administrasiyası Xocalı faciəsi ilə əlaqədar olaraq 12 mart 

1992-ci ildə Azərbaycan və Ermənistanı atəşkəsə dəvət etmiş və gələcək 

faciələrin qarşısını almaq üçün problemi ATƏM çərçivəsində həll etməyə 

çağırmış, lakin Xocalı soyqırımını gerçəkləşdirənlərə yönəlik heç bir 

açıqlama verməmişdir (204, s. 109). Bütün bunlarla yanaşı, 24 oktyabr 

1992-ci ildə ABŞ Konqresi tərəfindən 907 saylı qərarla Azərbaycan guya 

Ermənistanı embarqoya məruz qoyması və hücum məqsədli güc istifadə 

etməsi ilə ittiham və bütün yardımlardan məhrum edildi. Konqresdə 

ermənilər tərəfindən İran sərhədləri boyunca gedən 130 km-lik dəmir 

yolunun kəsilmiş olmasından isə heç söz edilməmişdir (392).  

Qarabağ probleminin həllinə yönəlik olaraq ABŞ üç mərhələli 

mövqedən çıxış etmişdir:  

İlk olaraq, Azərbaycan və Ermənistan hökumətlərinə problemin həlli 

üçün səslənərək, görüşlərin başladılmasını təklif etmiş;  

İkincisi, Türkiyə üzərindən problemin həllinə yanaşmış;  

Nəhayət, üçüncüsü, ABŞ-ın təmsil edildiyi beynəlxalq qurumlar 

vasitəsi ilə problemə müdaxilə etmişdir (409).  

17 fevral 1993-cü ildə Miçiqan əyalətindən Devid Bonyerin (David 

Bonier) təklifi ilə Nümayəndələr Palatası Dağlıq Qarabağ problemiylə bağlı 

86 saylı qərarı qəbul etdi. Azərbaycanın əleyhinə qəbul edilən bu qərarda 

ABŞ administrasiyasından Ermənistana humanitar yardımların artırılması 

və qış şərtlərinə uyğun olaraq onun zəif iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə 

yardım edilməsi, yenə də problemlə bağlı BMT və ATƏM çərçivəsində 

guya ədalətli qərarların qəbul edilməsinə köməklik göstərilməsi, məsələ ilə 

əlaqədar keçiriləcək görüşlərdə qondarma Dağlıq Qarabağ hökumətinin də 
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iştirakının təmin edilməsi, Ermənistan və Dağlıq Qarabağın embarqoya 

məruz qalmasının beynəlxalq hüquq normalarına zidd olduğu qeyd edilərək, 

yaxın dövrdə embarqonun qaldırılması və humanitar yardımların asanlaş-

dırılması üçün koridorların açılması, 907 saylı qərara uyğun olaraq 

Azərbaycana qarşı məhdudiyyətlərin davam etdirilməsi yönündə tələblər 

edildi (395).  

Qeyd edilməsi vacib olan məsələlərdən biri də budur ki, bir tərəfdən 

Azərbaycan ABŞ-ın iqtisadi yardımlarından məhrum edilmiş, digər tərəfdən 

də Konqres üzvlərinin ciddi cəhdləri nəticəsində Ermənistan İsraildən sonra 

ABŞ tərəfindən ən çox yardım alan ölkə vəziyyətinə gətirilmişdi (357). Bir 

vaxtlar Klinton hökumətində Xarici İşlər Nazirliyinin keçmiş Sovet 

dövlətləri üzrə koordinatoru olaraq çalışan Con Herbstin (John Herbst) də 

qeyd etdiyi kimi, Konqresin Ermənistanı mükafatlandırma və Azərbaycanı 

cəzalandırma cəhdləri ABŞ-ın regiondakı xarici siyasətini kölgə altında 

qoydu (204, s. 142). Ermənistanın ABŞ-da formalaşan zavallı və hətta guya 

işğala məruz qalmış imici bu yardımın təmin edilməsinə son dərəcə təsir 

etmişdi. Rəsmi Vaşinqtonun Azərbaycan və Ermənistan siyasətində 

yeritdiyi ikili standart uzun müddət Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin 

inkişafına mane olmuş və Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı imicini 

zədələmişdi. Azərbaycanı ABŞ-ın və digər dövlətlərin yardımından məh-

rum edən bu qərar insan hüquqlarına uyğun deyildi, eyni zamanda regionda 

sülhün təmin edilməsi yolundakı maneələrdən biriydi. Üstəlik, dünyada 

ədalətin müdafiəçisi kimi çıxış edən ABŞ Konqresinin bu ədalətsiz 

münasibəti əsl həqiqətdə ABŞ-ın beynəlxalq imicinə də zidd idi. Erməni 

lobbisinin güclü təsiri olduğunun bildirilməsi üzərinə Azərbaycan Prezi-

denti Heydər Əliyevin ABŞ-a səslənərək, “...əgər bir milyon erməni sizin 

milli maraqlarınıza əhəmiyyət vermirsə, o zaman bir müddət sonra ABŞ-da 

erməni dövləti yaradılması təhlükəsi qaçılmazdır...!” ifadəsi bu prizmadan 

baxıldığında dərin məna qazanır (4, s. 118).  

Şübhəsiz ki, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində Heydər Əliyevin rolu 

Azərbaycan tarixi baxımından əlaqələrin ən parlaq səhifəsi kimi dəyər-

ləndirilə bilər. 26 sentyabr 1994-cü ildə Nyu-Yorkda BMT-nin 49-cu 

toplantısında Heydər Əliyevlə Bill Klintonun görüşü gerçəkləşmiş, bu 
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görüşdə Klinton Azərbaycanın üz-üzə qaldığı problemlə əlaqədar olaraq 

ölkə başçısından məlumat almış, 1988-ci ildən etibarən davam edən 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə yönələn müxtəlif 

siyasi təşəbbüsləri dəyərləndirmişdir. Heydər Əliyev də öz növbəsində 

Dağlıq Qarabağ probleminin öz həllinə qovuşması üçün ABŞ-ın bu yöndə 

fəaliyyətini artırmasının vacib olduğunu vurğulamışdır (390). Hələ o 

dövrlərdə əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədilə ABŞ Konqresinin 

bəzi nümayəndələri Azərbaycanı ziyarət etmiş və bəyanatlar verərək, 

xüsusilə ikili münasibətlərə mane olan 907 saylı qərarın Azərbaycan-ABŞ 

əlaqələrinə zərər vurduğunu və qərarın dəyişdirilməsinin zəruri olduğunu 

bildirmişdilər. Konqres üzvlərindən Li Hamilton (Lee Hamilton) hələ 25 

iyul 1997-ci ildə mətbuata verdiyi müsahibəsində, 1992-ci ildə 907 saylı 

qərarın qəbul edilməsi istiqamətində öz səsini verdiyi üçün peşman oldu-

ğunu, Azərbaycanla əlaqələrin ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun olaraq 

inkişaf etdirilməsinin və Azərbaycanın ABŞ-ın himayə etdiyi dövlətlər 

arasında olmasının vacibliyini qeyd etmişdir (404).  

Ümumiyyətlə, ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində dönüş 1996-cı ilin 

yanvarından etibarən özünü göstərməyə başladı. 1996-cı il yanvarın 25-26-

da ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası, sonra isə Senatı Azərbaycana 

sadəcə qeyri-rəsmi yollardan deyil, eyni zamanda rəsmi yollardan da 

birbaşa humanitar yardım göstərilməsini nəzərdə tutan qanun layihəsini 

təsdiq etdi. Bu qanun layihəsi konqresmen Çarlz Vilsonun (Charles 

Willson) təşəbbüsü ilə “Azadlığı Müdafiə Aktı”na 907-ci əlavə düzəlişdir. 

Qəbul edilmiş düzəlişdə deyilirdi: “Azərbaycan hökumətinə humanitar 

yardım o halda göstərilə bilər ki, Prezident müəyyən etsin ki, qeyri-hökumət 

təşkilatları tərəfindən Azərbaycana göndərilən yardım qaçqınların və 

məcburi köçkünlərin ehtiyaclarını lazımi səviyyədə ödəmir” (76, s. 46).   

Adı çəkilən sənədin qəbul olunması Azərbaycan və ABŞ arasında 

münasibətlərin yaxınlaşmasına xidmət edən son dərəcə müsbət bir addım 

idi. Lakin bu münasibətlərin inkişafına mane olan mənfi addım isə 1996-cı 

il iyunun 11-də Konqresin Nümayəndələr Palatası tərəfindən 1997-ci il 

üçün xarici əməliyyatlar haqqında qanun layihəsini konqresmen Con 

Porterin (John Porter) əlavəsi nəzərə alınmaqla qəbul edilməsi idi. 
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Sözügedən əlavədə ayrı-ayrılıqda həm Azərbaycanın, həm də Dağlıq 

Qarabağın qaçqın və köçkün düşmüş əhalisinə uyğun olaraq 7:1 nisbətində 

humanitar yardım göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdu. “Porter düzəlişi”nin 

məğzinə vardıqda, onun ən azı iki cəhətinə görə Azərbaycanın dövlətçilik 

əleyhinə yönəldiyi qənaətinə gəlmək mümkündür: Birincisi, burada Dağlıq 

Qarabağ Azərbaycan Respublikasının tərkib hissəsi kimi deyil, müstəqil 

subyekt kimi təqdim edilirdi. İkincisi isə Azərbaycana və guya müstəqil bir 

qurum olan Dağlıq Qarabağa göstəriləcək yardımın arasında müəyyən 

nisbətlər qoyulurdu, başqa sözlə, iki fərqli subyektə müxtəlif yardımlar 

təklif olunurdu (76, s. 48).  

Bundan başqa, ölkəmizə yardımı onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 

Dağlıq Qarabağa yardımdan asılı edən və uydurma “DQR”-in tanınmasını 

nəzərdə tutan bu əlavəni sadəcə humanitar sənəd kimi də qiymətləndirmək 

düzgün olmazdı. Məlum olduğu kimi, hər hansı humanitar addımın arxa-

sınca iqtisadi, siyasi və b. tədbirlər, humanitar yardımla yerlərdə məşğul 

olan təşkilatların açılması gəlir (51, s. 60). Onun da nəticələrini izah etməyə 

ehtiyac yoxdur. Azərbaycan dövlət hakimiyyət orqanlarının, respublika 

ictimaiyyətinin kəskin etirazlarına səbəb olmuş “Porter əlavəsi” ABŞ-da da 

birmənalı şəkildə qarşılanmadı. Azərbaycan və ABŞ administrasiyalarının 

reaksiyaları və bəzi senatorların ciddi fəaliyyətləri nəticəsində Senat 26 iyul 

1996-cı ildə 1997-ci il üçün yardım qanununu “Porter düzəlişi”ni diqqətə 

almadan təsdiq etdi. Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə Nümayən-

dələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvləri, daha sonra isə Pala-

tanın bir qrup üzvləri arasında gerçəkləşdirilən görüşlər nəticəsində qərarın 

son mətnində “...Dağlıq Qarabağ bölgəsi də içərisində olmaq şərti ilə Azər-

baycana...” ifadəsi yer aldı (249, s. 83). Düzdür, bu qərar Azərbaycan-ABŞ 

münasibətlərində müəyyən mənada dönüş yaratsa da, 907 saylı qərarla bağlı 

ortada heç bir qəti nəticə əldə edilməmişdi. Corc Buşun Prezident seçilməsi 

ilə Azərbaycanın problemlə bağlı ümidləri daha da artdı. 2001-ci ilin aprel 

ayında Qarabağ probleminin həlli barəsində ABŞ-da gerçəkləşdirilən Ki-

Uest görüşlərində Azərbaycan və ABŞ dövlət başçıları arasındakı danışıq-

larda 907 saylı qərarın ləğvi ilə bağlı müzakirələr aparıldı (geniş məlumat 

üçün bax: 41, s. 97-120; 76, s. 107-108).  
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11 sentyabr 2001-ci ildə ABŞ-da baş verən terror hadisəsindən sonra 

cərəyan edən hadisələr ABŞ administrasiyasına uzun müddətdən bəri adı 

çəkilən qərarla bağlı bəzi addımlar atmaq üçün fürsət yaratdı. “Beynəlxalq 

terrorizmə qarşı mübarizə” hərəkatını Azərbaycanın tam olaraq dəstək-

ləməsi ilə ABŞ terrorizmə qarşı əməliyyatlar çərçivəsində Azərbaycanla 

əməkdaşlıq edəcəyini bildirdi. Bu aspektdə Azərbaycana rəsmi kanallarla 

yardım edilməsi üçün 907 saylı qərarın ləğvi istiqamətində fəaliyyətlər apa-

rıldı. Buş administrasiyası Konqresə məktubla müraciət edərək, bu qərarın 

ləğvi barəsində Prezidentə səlahiyyət verilməsini tələb etdi. 24 oktyabr 

2001-ci ildə Senat, 14 noyabrda Konqresin iki qolu arasındakı Uzlaşma 

Komissiyası, 19 dekabrda isə Nümayəndələr Palatası “2002-ci ilin sonuna 

qədər 907 saylı qərarın tətbiqinin dayandırılması barəsində” ABŞ Prezi-

dentinə səlahiyyət verilməsi ilə bağlı qərarı təsdiq etdi. Azərbaycan və 

ABŞ-ın dövlət başçıları arasında gerçəkləşən telefon danışıqlarında qəbul 

edilən qərarla bağlı məmnuniyyət və hər iki ölkənin sıx əməkdaşlıq 

içərisində ola biləcəkləri qeyd edildi (249, s. 86). Lakin burada çox önəmli 

bir məqama da diqqət çəkməyi vacib hesab edirik. 2001-ci ilin dekabr 

ayında ABŞ Müdafiə naziri Donald Ramsfeld Ermənistana gedərək, burada 

rəsmi şəxslərlə görüşmüş və 907 saylı qərarın tətbiqinin dayandırılması 

məsələsinə toxunaraq, bu barədə Ermənistan tərəfinin bədbin olmamasını 

və belə bir şeyin qətiyyən ağıllarından keçirməmələrini ifadə etmişdir. 

Nazirə görə, qəbul edilən qərar Ermənistan ilə ABŞ arasında bəzi hərbi 

sahələrdə əməkdaşlığı və ABŞ-ın Ermənistana hərbi yardımını daha da 

asanlaşdırmışdır (249, s. 86).  

Doğrudur, günümüzdə 907 saylı qərar müvəqqəti olaraq ləğv edil-

mişdir, amma ABŞ-ın Azərbaycana qarşı siyasi münasibətində elə bir ciddi 

dəyişiklik olmamışdır. Çünki ABŞ özünü Qərbə və Amerikaya yaxın görən 

Azərbaycanla müqayisədə özünü Rusiyaya daha yaxın görən Ermənistana 

daha çox yardım göstərir. Belə demək mümkündürsə, ABŞ Azərbaycana 

yönəlik atdığı hər hansı bir müsbət addımı Ermənistana yönəlik atdığı 

müsbət addımla balanslaşdırmaqdadır. Belə bir vəziyyət isə onun 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində 

qeyri-səmimi olduğunu ortaya qoyur.   
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ABġ-dakı erməni mətbuat orqanları: Dünyada yaşayan bütün 

erməniləri bir-birinə bağlayan, onları birləşdirən əsas cəhət ideoloji 

faktordur. ABŞ-dakı erməni lobbisi və diasporu olduqca sistemli bir təşkilat 

olaraq fəaliyyət göstərir. Daşnaksütyun və Ramqavar kimi yaşı yüzü keçən 

siyasi partiyalara üzv olmaq, yaşadığı ölkəyə baxmadan bütün ermənilər 

üçün mümkündür. Bu partiyaların dünyanın bir çox ölkəsində şöbələri 

mövcuddur. Bu baxımdan Erməni Assambleyası, Erməni Milli Yardım 

İttifaqı, Erməni-Amerikan İqtisadi Şurası və Erməni Milli Komitəsi xüsusilə 

diqqət çəkir. Diasporun siyasi fəaliyyətlərini Erməni Milli Yardım İttifaqı 

müəyyənləşdirir. Erməni diasporunun sosial münasibətləri sahəsindəki fəa-

liyyətləri ilə ABŞ-dakı Erməni Assambleyası və Erməni-Amerikan İqtisadi 

Şurası maraqlanır. ABŞ mediası ilə Erməni Milli Komitəsi müəyyən 

sahələrdə birlikdə fəaliyyət göstərir. Komitənin 1991-ci ildən etibarən həf-

tənin bütün günləri 24 saat işləyən xüsusi ödənişsiz telefon xətti möv-

cuddur. Bu xətlə ABŞ-da yaşayan hər hansı bir erməni verilişlər efirə gedər-

kən istənilən kanala bağlana, öz düşüncəsini dilə gətirə, erməni milli maraq-

larına zidd olan görüşlərə etiraz edə bilir (171, s. 476).  

Erməni diasporunun ABŞ-da uğurlu olmasının başlıca səbəblərindən 

biri də Amerikada və dünyanın bir çox ölkəsində erməni dilində məktəb-

lərin və kilsələrin olması, çox sayda qəzet, jurnal və kitabların nəşr edilməsi, 

ermənicə verilişlərin efirə buraxılmasıdır. ABŞ-ın informasiya və mətbuat 

orqanlarında “erməni məsələsi”nin özünəməxsus yeri vardır. Xüsusilə bu 

məsələ ilə bağlı çoxşaxəli informasiyalar hər ilin aprel ayından başlayıb, 

may ayının sonlarına qədər davam edir. Amma son dövrlərdə nəinki aprel-

may aylarında, hətta ilin bütün aylarında bu məsələyə yer ayrılmışdır. ABŞ-

da ümumi mətbuat orqanları arasında erməni iddialarına ən böyük dəstəyi 

“New York Times” qəzeti verməkdədir. ABŞ və Kanadadakı erməni mət-

buat orqanları Hınçak və Daşnaksütyun partiyaları tərəfindən yönləndirilir 

(180, s. 90). 

ABŞ-da tiraja buraxılan ilk qəzet 1899-cu ildə nəşr həyatına başlayan 

və sadəcə erməni dilində çıxan “Hairenik Weekly” adlı qəzetdir. Sosial 

Demokrat Hınçak partiyasının sahib olduğu, ermənicə və ingiliscə olaraq 

Nyu Cerseydə (New Jersey) çıxan “Eritassari Hayastan” qəzeti isə 1903-
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cü ildən etibarən nəşr edilir. Digər bir qəzet “Asbarez Armenian Daily” isə 

1908-ci ildən etibarən Kaliforniyada erməni və ingilis dillərində çıxır. 

Ardıcıl olaraq 1922-ci ildə Massaçusetsdə (Massachusetts) aylıq olaraq 

“Bakiar Montly” və Kaliforniyada həftədə iki dəfə erməni dilində “Nor or 

Semi-Weekly” qəzetləri, bu tarixdən sonra Massaçusetsdə sadəcə ingiliscə 

“Armenian Mirror Spectator” 1933-cü ildən etibarən həftəlik olaraq ingilis 

dilində “Armenian Weekly”, 1958-ci ildən etibarən “California Courier” 

qəzetləri çıxmış və günümüzdə də nəşr edilir. Bu qəzetlər əlavə olaraq 

Kanadada “Abaka Weekly” və “Horizon Armenian Weekly”, Kaliforniyada 

“Armenian Life Hai Gyank Weekly”, “Vozni”, “Paros Bi-Weekly”, “Nor 

Gyank New Life Weekly”, “New Armenia Daily”, “Masis Armenian 

Weekly”, “Kamarak Weekly”, “Yerkoonk”, “Nor Seroond”, “Armenian 

Observer” və Nyu-Yorkda “Armenian Reporter” qəzetləri nəşr olunur 

(180, s. 90-91).  

Erməni araşdırmalarına dair ABŞ-da təxminən 17 dövri mətbuat da 

mövcuddur ki, bunların 5-i Kaliforniyada, 3-ü Nyu-Yorkda, 4-ü Massa-

çusetsdə, 2-si Ohioda, digərləri isə Vaşinqton, Miçiqan və İllinoisdə nəşr 

edilməkdədir. Bu dövri mətbuatların 4-ü erməni və ingilis dillərində, 13-ü 

isə tamamilə ingilis dilində çıxmaqdadır: 

*  Annual of Armenian linguistics 

* Annual of the Society for the Study of Caucasia University of 

Chicago Slavic Language Dept. 

*  Ararat Magazine A. G. B. U. 

* Armenian Behaviorial Science Association Bulletin c/o Social 

Sciences Division 

*  Armenian Numismatic Journal 

*  Armenian Review 

*  Armenian Studies at Columbia University Newsletter 

*  Aspora 

*  Hye Sharzhoom (Armenian Action) 

* Journal of the Society for Armenian Studies Dept. or Near Eastern 

Language 

*  Locus U. C. L. A. 
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*  NAASR Newsletter 

*  Navasart 

*  RAFTA Journal of Armenian Poetry  

* Society of Armenian Studies Newsletter c/o Armenian Research 

Center 

*  Transcaucasus: A Chronology (180, s. 91) 

ABŞ-da ermənilərin çıxardıqları bülleten, qısa xəbər bülleteni 

(newsletter) və jurnalların cəmi isə 113 ədəddir. Kaliforniyada Armenian 

International Magazine, Locus, Navasart, Armenian Professional Society 

Bay Area Newsletter, Calvary Messenger, Forty Martyrs Armenian 

Apolostic Church of Orange Country Bulletin, Ganteght, Harvest, Haytoug, 

Hie Tbrotz, Holy Cross Armenian Apolostic Cathedral, Hoosharar, 

Hromgla, Hye Booj Health Quarterly, Immanuel, Kach Nazar Monthly, 

Lifeline, Looys və s. (180, s. 92); Nyu-Cersidə A. G. B. U. Bulletin, AMAA 

News, Beacon, Chah, Eritassart Hayastan, Gantegh, Hyedoun, Journal of 

the Association of Armenian Information Professionals, Lradoo, Saints 

Vartanantz Newsletter (180, s. 92); Nyu-Yorkda A. G. B. U. News 

Magazine, AGBU / AIS Armenian Church Montly, Armenian Evangalical 

Church of New-York Bulletin, Eternal Flame, Saint Sarkis Armenian 

Apolostic Church of Niagara Falls Bulletin, Zuartnotz və s. (180, s. 92); 

Massaçusetsdə NAASR Newsletter, Armenian Artists Association of 

America Newsletter, Armenian Library and Museum of America Newsletter, 

First Armenian Church of Belmont Bulletin, Hai Sird, Loosavorich, Looys, 

Sanahin, Soorhantaq (180, s. 92); Miçiqanda Armenian Congregational 

Church of Greater Detroit‚ Ereponi Visions‚ Vartenik; İllinoisdə Lantern, 

Parev Montly, Saint Gregory Armenian Apolostic Church Bulletin, bunlarla 

birlikdə Vaşinqtonda Azdarar Gazett, Shnorhali; Konnektikutda 

(Connecticut) The Church Bell, Loosaper; Rod Aylındda (Rhode Island) 

Gantegh, Paros; Floridada Gomidas; Pensilvaniyada (Pennsylvania) The 

Illuminator, Louys; Marilənddə (Maryland) Mashtots; Texasda Saint 

Kevork Armenian Church; Virciniyada Sevan Newsletter və s. nəşr edil-

məkdədir (180, s. 92-93).  
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Bundan əlavə, ABŞ-da 25 radio, 10 TV proqramı fəaliyyət göstərir 

(180, s. 102). Miçiqanda ARARAT Amateur Net, Heritage of Armenian 

Culture, Armenian Radio Hour of Metropolitan Detroit; Kaliforniyada 

ARARAT Net Western North America, Armenian-American Radio Hour, 

Armenian Tele-Radio, Fresno Armenian Radio Hour, Hamazakayin 

Armenian Radio Hour, Hye Oozh Armenian Radio Show, Menk Talk Show, 

Spuirk Armenian Radio Hour; Massaçusetsdə Armenian Culturel Hour, 

Armenian Heritage Radio Program, Armenian Independent Broadcasting; 

Nyu-Cersidə Armenian Outreach Radio, Armenian Radio Hour of New 

Jersey, Sound of Armenia; Rod Aylındda Armenian Radio Hour; İllinoisdə 

Armenian Radio of Cleveland; Pensilvaniyada Armenian Radio Hour of 

Philadelphia və Vaşinqton D.C.-də Voice of America (Armenian Service) 

adlı radio proqramları efirə çıxır (180, s. 93).  

TV proqramları isə ABŞ-ın yalnız bir əyalətində – Kaliforniyada efirə 

çıxır: Andre Danik Show, Armenia Today, Armenian Teletime, Tele 

Armenia, Horizon Armenian TV və Nor Serount (180, s. 94).  

Bu TV və radio proqramlarında türklüyə yönəlik düşmənçilik, kin və 

nifrət aşılayan verilişlər efirə ötürülür. Türk-Amerikan Dərnəkləri Federasi-

yasının sədri Egemen Bağışın ermənilər tərəfindən TV və radio kanalları 

vasitəsilə türkçülüyün əleyhinə düşmənçilik hisslərinin aşılanması, gənc-

lərin beyinlərinin nifrət və intiqam psixologiyası ilə doldurulması, hətta təh-

qiramiz ifadələrdən istifadə edilməsi ilə bağlı dediyi sözlər olduqca düşün-

dürücüdür: “...Çox vaxt azyaşlı erməni uşaqlarını verilişə dəvət edirlər. 

Buna misal olaraq, belə verilişlərdən birinə dəvət edilən 5 yaşındakı erməni 

qızına “köpək” deyiləndə ilk olaraq ağlına nəyin gəldiyini soruşduqları za-

man, azyaşlı qız heç düşünmədən “türklər” cavabını verir. Yəni bu beyin 

doldurma taktikası çox kiçik yaşlardan etibarən başlayır” (180, s. 94). 

ABġ-dakı erməni kilsələri: ABŞ-da şərqi yepiskopluq bölgəsi ilə əla-

qəli olan 55, qərbi yepiskopluq bölgəsiylə isə əlaqəli olan 20 erməni kilsəsi 

fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda Amerikada Roma Katolik Kilsəsinə bağlı 

7, protestant məzhəbinə bağlı 38 erməni kilsəsi də mövcuddur (180, s. 95). 

1881-ci ildə Massaçusetsdə “Armenian Evangelical Church of the 

Martyrs”, 1889-cu ildə Rod Aylındda “Armenian Euphrates Evangelical 
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Church”, 1892-ci ildə yenə Massaçusetsdə “First Armenian Church of 

Belmont”, 1896-cı ildə “Armenian Evangelical Church of the New-York”, 

1897-ci ildə Kaliforniyada “First Armenian Presbyterian Church”, 1898-ci 

ildə Nyu-Cersidə “Armenian Presbyterian Church”, 1901-ci ildə Kalifor-

niyada “Pilgrim Armenian Congretional Church”, 1907-ci ildə Nyu-Yorkda 

“United Armenian Calvary Congretional Church”, 1910-cu ildə 

Kaliforniyada “Saint Gregory the Illuminator Armenian Church”, yenə də 

Nyu-Yorkda “Saint Illuminators Armenian Apolostic Cathedral” və 1914-

cü ildə Kaliforniyda “Holy Trinity Armenian Apolostic Church” inşa 

edilmişdir (180, s. 95-96).  

Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ-dakı erməni kilsələrinin qarşısında 

duran əsl vəzifə dini öyrətmək, insanlara sevgini, qardaşlığı təlqin etmək 

deyil, diaspor ermənilərinə kini və düşmənçiliyi aşılamaqdır ki, bunun da ən 

bariz nümunələrindən biri kilsələrdə hər il ardıcıl olaraq təşkil edilən 

qondarma soyqırımını anma günləridir. Maddi baxımdan olduqca zəngin 

olan erməni kilsələri dinə, əxlaqa və insanlığa zidd olaraq terrora dəstək 

verməkdədirlər (174, s. 96). Əslində bu kilsələr törətdikləri cinayətləri terror 

olaraq dəyərləndirmir və belə bir şeyin varlığını da qəbul etmirlər. Onlara 

görə ermənilərin törətdikləri cinayətlər “azadlıq mübarizəsi”nin milli 

nişanələridir. 24 dekabr 1994-cü ildə Dağlıq Qarabağda Azərbaycan 

türklərinə qarşı müharibədə ölən erməni ordusunun komandanı ASALA – 

RM-in lideri, terrorist Monte Melkonyanın ölümünün birinci ildönümündə 

Kaliforniyada “Müqəddəs Qriqori Erməni Kilsəsi”ndə anma mərasimi təşkil 

edilmiş, mərasimə rəhbərlik edən baş arxiyepiskop Vahe Hovsepyan terro-

rist Melkonyanı böyük fəxrlə qəhrəman olaraq təqdim etmişdir. Bu məra-

simdə başda erməni kilsəsi olmaqla akademiklər, mətbuat və müxtəlif 

erməni partiyalarının nümayəndələri də iştirak etmişlər. Belə bir qatil 

terroristin kilsənin nəzdində qəhrəman olaraq təqdim olunması və ondan 

böyük fəxrlə bəhs edilməsi bütün erməni kilsələrinin terror fəaliyyətlərinə 

olan münasibətini ortaya qoyur (174, s. 97).   

ABġ-dakı erməni lobbisi: Günümüzdə ABŞ-da fəaliyyət göstərən 

erməni lobbi təşkilatları aşağıdakılardır: “Amerika Erməni Assambleyası” 

(Armenian Assembly of America: AAA – quruluş tarixi: 1984) (411), 
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“Erməni Milli Komitəsi” (Armenian National Committee) – Washington 

D.C., Eastern Region (ANC – ER), Western Region (ANC – WR) (412), 

“Erməni İnqilab Federasiyası” (Armenian Revolutionary Federation – AFR) 

(413), “Şərqi Amerika Hınçak Sosial Demokrat Partiyası” (Armenian 

Democratic Party of Eastern USA) (414), “Erməni Demokratik Liberal 

Təşkilatı” (Armenian Democratic Liberal Organization – Ramqavar), 

“Milli Erməni-Amerikan Respublika Məclisi” (National Armenian-

American Republican Council – NAARC) (413).   

“Amerika Erməni Assambleyası”nın (Armenian Assembly of America) 

fəaliyyətləri ABŞ-dakı ermənilərin milli şüurunu daha da gücləndirmək, 

qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı saxta məlumatlar yaymaq, amerikan 

xalqının nəzərində ermənilər və Ermənistanla bağlı müsbət ictimai rəy 

formalaşdırmaq, humanitar və təhsil sahələrində onların qarşılaşdıqları 

problemlərin həlli ilə məşğul olmaq, ABŞ-ın Ermənistana yardımını 

artırmaq, onun regiona dövlət səviyyəsində ziyarətlərini təşviq etmək və s. 

məsələlərdən ibarətdir (180, s. 100).   

“Erməni Milli Komitəsi” (Armenian National Committee) ABŞ-da və 

dünya miqyasında təşkilati əlaqələrlə maraqlanan siyasi qurumdur. Bu 

qurumun üç başlıca məqsədi var: Müstəqil, Bütöv və Böyük Ermənistanı 

dəstəkləmək üçün ictimai rəy formalaĢdırmaq.  

Eyni zamanda bu komitənin üç əsas şöbəsi mövcuddur: Erməni Milli 

Komitəsi (Armenian National Committee – Washington D.C.), Erməni Milli 

Komitəsi Şərq Bölgəsi (Armenian National Committee Eastern Region: 

ANC-ER), Erməni Milli Komitəsi Qərb Bölgəsi (Armenian National 

Committee Western Region: ANC-WR) (180, s. 101-102).  

ABŞ-da fəaliyyət göstərən üç əsas təşkilat isə Daşnaksütyun, Ramqa-

var və Hınçakdır (180, s. 103).  

Erməni Ġnqilab Komitəsi: Armenian Revolutionary Federation – 

ARF: Daşnaksütyun bu ad altında təşkilatlanmışdır. Amerikada yaşayan 

ermənilərin təxminən yarısını təmsil edən bu təşkilat Böyük Ermənistanın 

qurulması üçün fəaliyyət göstərir. Nizamnamələrində Böyük Ermənistanın 

sərhədləri Naxçıvan, Qarabağ, Axalkalaki və guya Sevr müqaviləsinə 

əsasən Ermənistana verilən torpaqlar olaraq göstərilir (180, s. 103-104).   
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Troşak (bayraq) adlı qəzet çıxardıqları üçün daşnaklara Troşak 

komitəsi adı da verilmişdir (99, s. 116). Qurucusu Xristofor Mikaelyan adlı 

şəxsdir. ABŞ-da Antilyas kilsəsinə bağlı olaraq fəaliyyət göstərən ARF-nin 

iki qolu mövcuddur. Bunlar mərkəzi Bostonda olan “Ermənistanın Azadlığı 

Naminə Erməni Komitəsi – American Committee for the Independence of 

Armenia” ilə yenə mərkəzi Bostonda olan “Amerikanın Erməni Milli 

Komitəsi – Armenian National Committee of America”dır. Təşkilatın mət-

buat orqanları “Hairenik” və “Armenian Weekly” qəzetləri ilə birlikdə 

erməni dilində çıxan “Dashnaksutiun”, “Asbarez” və “The Armenian 

Review” jurnallarıdır (257, s. XCVIII).   

Hınçak Sosial Demokrat Partiyası (Hunchakian Social 

Democratic Party of Eastern USA): ABŞ-ın Nyu-York əyalətində 

“Amerikanın Sosial Demokrat Hınçak Partiyası – Social Democrat 

Hunchakian Party of America” adı altında fəaliyyət göstərən təşkilatın 

“Şərqi ABŞ-ın Hınçak Sosial Demokratik Partiyası – Hunchakian Social 

Democratic Party of Eastern USA” və “Qərbi ABŞ-ın Hınçak Sosial 

Demokratik Partiyası – Hunchakian Social Democratic Party of Western 

USA” adlı biri Nyu-Cersidə, digəri də Kaliforniyada iki şöbəsi mövcuddur. 

Təşkilat ilk dəfə qafqazlı ermənilərdən olan Avetis Nazarbekyan (digər adı 

Lerents), sonradan evləndiyi Maro Vardanyan adında bir qadın və 4 yoldaşı 

ilə birlikdə 1887-ci ildə Karl Marksın prinsipləri əsas götürülərək 

qurulmuşdur. Hınçak partiyasının yeddi rəsmi qurucusu aşağıdakılardır: 

Avetis Nazarbekyan, Maro Vardanyan, Qabriel Kafiyan, Ruben Xanazad, 

Gevorq Qarajyan və Xristofor Ohanyan (209, s. 97). 

Təşkilatın yeritdiyi siyasət Türkiyənin şərq bölgələrini Ermənistana 

daxil etmək (257, s. 431), erməni millətini qorumaq, Ermənistanla əlaqələri 

genişləndirmək, digər təşkilatlar kimi müxtəlif iftira kampaniyaları ilə ABŞ-

da və dünyada “türk imici”ni zədələməkdən ibarətdir (180, s. 100). Daşnak-

sütyun partiyası 1890-cı ildə ortaya çıxarkən, Hınçak partiyası bu təşkilatın 

tərkibində fəaliyyət göstərmiş, ancaq 5 iyun 1891-ci ildə əlaqələrini kəs-

mişlər (4, s. 127).  

Erməni Liberal Demokratik TəĢkilatı (Armenian Democratic 

Liberal Organization – ADLO): Digər adı Ramqavar və ya Ramqavar 
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Azatakandır. 1921-ci ildə qurulmuşdur. Mərkəzi Massaçusetsdə olan 

təşkilatın Miçiqan, Votertoun və Kaliforniyada şöbələri vardır. Ramqavar 

1885-ci ildə qurulan Armenakan təşkilatının davamıdır. Dini mərkəz olaraq 

Eçmiədzinə bağlı olan bu təşkilat erməni kilsəsi və Qərb ölkələri tərəfindən 

dəstəklənməkdədir. Azərbaycanda törədilən cinayətlərdə də böyük rol 

oynayan Ramqavar erməni fəaliyyətlərinin “qapalı qutusu” olaraq tanınır 

(257, s. XCVIII; 248, s. 78). 

Milli Erməni-Amerikan Respublika Məclisi (National Armenian-

American Republican Council: NAARC): Ümumiyyətlə, erməni məsələsinə 

maraq göstərən namizədləri seçmək üçün ölkə miqyasında seçki ərəfəsində 

ermənilər və digər etniklər tərəfindən veriləcək səsləri nəzarət altına almaq 

və hərəkətə keçirmək üçün fəaliyyət göstərir. NAARC eyni zamanda Ame-

rikan Konqresi və dövlətin səlahiyyətli nümayəndələri ilə əməkdaşlıq edir 

(180, s. 107). 

ABŞ-dakı erməni lobbisi “victimization”, yəni “qurban, məzlum” 

kimliklərinin tanıtdırılmasında sırf lobbi fəaliyyəti olaraq hər il milyonlarla 

dollar xərcləyir. Məsələn, 1994-cü ildə Amerika Erməni Assambleyası 

(Armenian Assembly of America: AAA) təşkilatın bütün fəaliyyətləri üçün, 

yəni ictimai rəy formalaşdırmaq, elmi-tədqiqat işlərinə dəstək vermək, 

yığıncaq və konfranslar təşkil etmək, media əlaqələri kimi lobbiçilik fəaliy-

yətləri üçün 7 milyon dollar pul xərcləmişdir (100, s. 274). Erməni lobbi-

sinin ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasında göstərdiyi fəaliyyətlər əsasən üç 

istiqamətdədir: 

1.  Qondarma erməni soyqırımının ABŞ Konqresi tərəfindən qəbul 

edilməsi; 

2.  ABŞ tərəfindən Ermənistana humanitar yardım göstərilməsinə 

və əlaqələrin möhkəmləndirilməsi; 

3.  Azərbaycana və Türkiyəyə təzyiq göstərilməsi (180, s. 107). 

Qondarma soyqırımı barəsində erməni lobbisi   

1.  Türk dövlətinə “1915-ci ildə 1,5 milyon erməninin soyqırımı 

nəticəsində öldürüldüyü” iddialarını qəbul etdirməyi; 

2.  Türk dövlətini üzr istəməyə və təzminat ödəməyə məcbur 

etməyi; 
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3.  Şərqi Anadoluda “qədim erməni torpaqları” və ya “Qərbi Ermə-

nistan” deyə iddia etdikləri bölgələrin qaytarılmasına nail olaraq burada 

müstəqil Böyük Ermənistan dövləti yaratmağı hədəfləməkdədir (180, s. 

108). 

Erməni lobbisinin hədəfləri daha əvvəl də bəhs etdiyimiz kimi, 4 T 

planından ibarətdir. Bu iddiaları qəbul etdirə bilmək üçün erməni lobbisi 

başda ABŞ olmaq üzrə dünyanın bir çox ölkələrində aktiv fəaliyyət 

göstərməkdədir. Onun ABŞ Konqresində olduqca güclü olması, sadəcə 

yüksək səviyyədə təşkilatlanmasından qaynaqlanmır. Yunan lobbisinin də 

erməni lobbisi ilə müəyyən sahələrdə birlikdə fəaliyyət göstərməsi, ermə-

nilərin türklük əleyhinə bütün qərarlarını dəstəkləməsi erməni lobbisinin 

Konqresdəki gücünü artırmaqdadır. Eyni zamanda erməni lobbisinə “Bey-

nəlxalq Əfv Təşkilatı – Amnesty International Organization”, “Beynəlxalq 

İnsan Hüquqları Təşkilatı – International Human Rights Organization”, 

kürd lobbisi – “Amerika Kürd Milli Konqresi – Kurdish National 

Congress” kimi təşkilatlar və onlarla əlaqədə olan Konqresin bəzi nüfuzlu 

üzvləri də dəstək verir (180, s. 111).  

Qeyd etmək lazımdır ki, lobbinin müəyyən təsirləri nəticəsində ABŞ 

Konqresinin bəzi senatorları və digər səlahiyyətli nümayəndələri hər il 24 

aprel tarixlərində “soyqırımı anma yığıncaqları” adı altında çıxışlar et-

məkdə, 24 aprel ərəfəsində sıx-sıx Ermənistana təşrif buyurmaqdadırlar. 

Ermənistanı ziyarət edən bu senatorlar və nümayəndə heyətləri əsl həqi-

qətdə heç bir araşdırma aparmadan və ya aparmaq istəmədən Ermənistana 

hər nə yolla olursa olsun, mütləq maddi və mənəvi dəstək verilməsini tələb 

edirlər (180, s. 110). 

ABŞ Konqresi Ermənistanın mövqeyini dəstəkləsə də, Prezident 

Administrasiyası məsələni geosiyasi maraqlar aspektindən dəyərləndirərək, 

loyal mövqedən çıxış etməkdədir. Buna misal olaraq, 19 oktyabr 2000-ci il 

tarixində ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Bill Klintonun Nümayəndələr Palata-

sına göndərdiyi məktuba nəzər salaq: “...Mən Osmanlı imperiyası dövründə 

Şərq Anadoluda 1915-1923-cü illər arasında həyata keçirilən faciəli 

hadisələrlə əlaqədar olaraq keçirdiyim dərin kədər hissini ifadə etmək üçün 

Sizə yazıram... 
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...Hər il 24 aprel – erməniləri anma günüdə onları andım. O dövrdə 

zavallı ermənilərin deportasiyaya məruz qalmalarının və qətl edilmələrinin 

yasını tutdum...” (112, s. 233). 

Qısacası, Klinton öz məktubunda faciəli hadisələrdən, “zavallı” 

ermənilərin öldürülmələrindən xeyli kədərləndiyini qeyd edərək, belə 

hadisələrin bir daha təkrar olmamasını arzu etdiyini dilə gətirmişdir. Yəni 

Klinton ermənilərin iddialarına etiraz etməmiş, onları təsdiqləmiş, lakin 

“soyqırımı” ifadəsini işlətməmişdir. Bunun da səbəbini Klinton belə açıq-

lamışdır: “...Erməni soyqırımı ilə bağlı 596 saylı qərar layihəsi təsdiq 

olunarsa, bu, ABŞ baxımından mənfi nəticələr doğura bilər. Dünyanın 

problemli zonalarında (Türkiyə də daxil) strateji mənfəətlərimiz var. Yaxın 

Şərq və Orta Asiyada sülh və sabitlik üçün çalışmaq, Balkanlarda sabitliyi 

təmin etmək və yeni enerji qaynaqları açmaq. Layihənin belə bir həssas 

dövrdə qəbul edilməsi dövlət maraqlarımıza mənfi təsir göstərər...” (112, s. 

233). 

Qeyd etmək lazımdır ki, istər Bill Klintondan əvvəlki, istərsə də 

sonrakı ABŞ prezidentləri məsələyə eyni prizmadan yanaşaraq, faciələrin 

baş verdiyini və ermənilərin öldürüldüklərini təsdiqləyir, lakin sadəcə olaraq 

“soyqırımı” ifadəsini işlətmirlər ki, bu da Klintonun da qeyd etdiyi kimi, 

ABŞ-ın strateji və iqtisadi maraqları çərçivəsində dəyərləndirilməlidir.  

Digər bir fakt; Kaliforniya millət vəkillərindən Levin “...Keçmişi 

xatırlamaq vacib olduğu kimi, gələcəyə doğru baxmaq da zəruridir. 

Sovetlər İttifaqının parçalanması və müstəqil Ermənistan yenidən ortaya 

çıxması ABŞ və Ermənistan arasında möhkəm əlaqələrin qurulmasına 

şərait yaratmışdır. Eyni zamanda bu vəziyyət Cənubi Qafqazda ABŞ üçün 

liderlik fürsətinə də zəmin hazırlamışdır... ABŞ-ın regionda liderliyinin 

zəifliyi daha çox Dağlıq Qarabağda hiss edilmişdir. Buş hökuməti əlaqəli 

siyasətinə yenidən baxmalıdır. Ermənistan və Dağlıq Qarabağ coğrafi 

mövqeyi səbəbiylə siyasi risklərlə üz-üzədir və gələcəkdə daha təhlükəli 

problemlər ortaya çıxa bilər. Dənizə çıxış yolları yoxdur və hər tərəfdən 

potensial düşmənlərlə əhatələnmişdir. ABŞ-ın həyati əhəmiyyət kəsb edən 

dövlət maraqları üçün Ermənistanın güclü və təminat altında olması vacib 
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şərtlərdəndir...”, – deyərək ABŞ-ın Ermənistan siyasətini dəyərləndirmiş-

dir (4, s. 131-132).  

Nümunələrin sayını artırmaq mümkündür, amma onu da qeyd etmək 

lazımdır ki, belə nüfuzlu şəxslərdən fərqli olaraq, ABŞ-ın Ermənistan, 

Azərbaycan və Türkiyə siyasətinə başqa müstəvidən yanaşan millət vəkil-

ləri və konqresmenlər də vardır. 1985-ci ildə konqresmen Hubbardın 

Nümayəndələr Palatasında etdiyi çıxışı olduqca diqqətəlayiqdir: “...Əgər 

Türkiyə Böyük Millət Məclisi ABŞ-ı əsrlər öncə qızıldərililərə qarşı etdikləri 

hərəkətlərinə ya da Amerikanın çox sayda bölgələrində zəncilərin kölə 

olduğu şəklində hər il qərar qəbul etsə, amerikalılar bu qərara necə reak-

siya verərlər?” (4, s. 132). 

Yaponiyanın 1945-ci ildə Xirosima və Naqasakiyə atılan atom bom-

baları‚ eyni zamanda Vyetnamın‚ Əfqanıstan və İraqın hər birinin ayrı-

ayrılıqda öz ərazilərində törətdikləri cinayətlər səbəbiylə ABŞ-ı ittiham 

etmələri və hər il qərar çıxarmaları ehtimalları qarşısında amerikalıların 

verəcəkləri reaksiyaları da bu çərçivədə dəyərləndirmək lazımdır. Eyni 

səpkidə 2000-ci ilin sentyabr ayında Nümayəndələr Palatası Beynəlxalq 

Münasibətlər Komitəsində qondarma erməni soyqırımı qərar layihəsinə dair 

görüşlərdə İndiana millət vəkili Den Barton kinayəli şəkildə “...Nümayən-

dələr Palatasına daha əvvəl afrikalı kölə ticarətiylə əlaqəli layihə təqdim 

edildiyini xatırlamıram. 18 milyon afrikalını Amerikaya zorla gətirən 

atalarımızı qınayan hər hansı bir layihə yoxdur. Amerikanın özündə isə 7 

milyon qızıldərili vardı. Lakin hal-hazırda onların sayı 300 minə enmişdir. 

Bəs yaxşı, bu insanlara nə oldu?...”, – deyərək ABŞ-ın öz gələcəyini 

maraqlandıracaq mövzularda daha diqqətli addım atmasını tələb etmişdir 

(180, s. 118). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Den Barton 18 fevral 2005-ci il tarixində öz 

obyektiv münasibətini təkrar ortaya qoyaraq, ABŞ Konqresində Azərbayca-

nın haqq işini də dəstəkləmiş, həmkarlarını ermənilər tərəfindən törədilən 

Xocalı soyqırımını tanımağa çağırmışdır. O, bəzi konqresmenləri baş 

vermiş dəhşətli hadisələrə və cinayətlərə göz yummaqla ittiham edərək, 

onları mübahisəli qondarma erməni soyqırımının gündəmə gətirilməsinə 

çalışdıqları üçün tənqid etmişdir. Eyni zamanda Barton erməni soyqırımını 
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gündəmə gətirənlərin bir dəfə də olsun Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi 

zamanı ermənilərin Xocalıda həyata keçirdikləri etnik təmizləmə barədə 

danışmamalarının onlara başucalığı gətirmədiyini də vurğulamışdır (45). 

Bütün bunlara baxmayaraq‚ ABŞ tərəfindən Rusiya və İranla əmək-

daşlıq içərisində olan və Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistanın 

hər sahədə dəstəklənməsi‚ eyni zamanda İsraildən sonra ən çox xarici yar-

dım alan ölkə vəziyyətinə gətirilməsi ABŞ-ın anlaşılmayan Qafqaz siyasəti 

olaraq dəyərləndirilə bilər (75, s. 50). 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici siyasəti iki başlıca motivin və 

məqamın birləşdirilməsi və qarşıdurmasından ibarətdir: dövlətin milli 

maraqları və mənəvi ideoloji imperativliyi. 

ABŞ-ın keçmiş dövlət katibi Henri Kissincer “Diplomatiya” adlı kita-

bında yazır: “...Millətlər yüksək mənəvi prinsiplər əvəzinə daha çox öz ma-

raqlarını ön planda tutmuş və əməkdaşlıq etmək əvəzinə daha çox rəqabət 

yolunu seçmişlər. Dünyanın dünya qədər köhnə modelinin dəyişdiyi, yaxud 

yaxın onillikdə dəyişə biləcəyini söyləməyə əsas qalmayıb...” (193, s. 3). 

Daha sonra o yazır ki, qüvvələrin bərabərliyi sistemi böhranların və 

hətta müharibələrin qarşısını almaq iqtidarında deyildir... Onun məqsədi 

sülhdən daha çox sabitliyin və radikallıqdan uzaqlaşmağın təmin edil-

məsidir. Mahiyyət baxımından qüvvələrin bərabərlik sistemi beynəlxalq 

cəmiyyətin hər hansı bir üzvünü tam şəkildə razı sala bilməz. Lakin o 

zaman təsirli ola bilər ki, narazılığın səviyyəsini ilkin tərəfin beynəlxalq 

rejimi devirməyə cəhd göstərməyəcəyi dərəcəyə kimi azalda bilsin (193, s. 

4-5).  

Müəllif böyük həvəslə Böyük Britaniyalı Lord Palmerstonun “bizim 

nə əbədi müttəfiqimiz, nə də əbədi düşmənimiz vardır. Yalnız əbədi maraq-

larımız vardır ki, bu maraqları da rəhbər tutmaq bizim başlıca vəzifəmiz-

dir” kəlamlarından da sitat gətirir (193, s. 80-81).  

Henri Kissincer və ABŞ-ın bu cür düşünən digər dövlət xadimləri və 

siyasətçilərinin milli maraqları soyuqqanlılıqla hesablayan və həyata 

keçirən güc siyasəti ilə bağlı mövqeləri qeyri-humanist bir görünüş alır. 

Əfqanıstan, İraq, Çeçenistan, Yuqoslaviya, Türkiyədə yaşayan xalqlar, eyni 

zamanda Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında vaxtilə yaşayan soydaş-
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larımız artıq bu təhlükəli konsepsiyanın qurbanı olmuşlar. Demək ki, bey-

nəlxalq münaqişələr ədalət müstəvisində deyil, ədalət umulan böyük dövlət-

lərin maraqları müstəvisində həll olunur. Bu nöqteyi-nəzərdən dəyərləndiril-

diyində, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də digər 

aparıcı dövlətlər kimi ABŞ-ın da tələblərinə cavab vermədiyinə və həyati 

maraqları daxilində olmadığına görə, öz real obyektiv həllinə qovuşmamaq-

dadır.  

Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı məşğul olan 

amerikalı strateq Tomas Ambrosio ABŞ-ın münaqişə ilə bağlı mövqeyini 

konkret olaraq belə izah edir: “ABŞ üçün əsas məsələ tərəflər arasında 

uzlaşmanın təmin olunmasıdır. Tərəflər arasında uzlaşma təmin olunmadığı 

müddət içərisində ABŞ-ın mövqeyi dəyişməz olaraq qalacaq və gələcəkdə 

də dəyişməsi çox çətin görünür. Digər beynəlxalq və regional problemlər 

diqqətə alınarsa, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ABŞ administrasiyasında o 

qədər də əhəmiyyət kəsb etmir” (326). 

Mövcud analitik təhlillər göstərir ki, həqiqətən də nəinki Azərbaycan, 

ümumiyyətlə, bütün Cənubi Qafqaz indiki mərhələdə ABŞ-ın həyati 

maraqları daxilində deyil. Bunun ən bariz dəlili və nümunəsi Rusiyanın 

2008-ci ilin avqust ayında Gürcüstana hücumu zamanı ABŞ-ın reaksi-

yasında görülə bilər. Əvvəla, Rusiya Gürcüstana hücum etməklə və bu 

ölkənin ərazi bütövlüyünü pozmaqla həm 1990-cı illərdə çökən rus 

ordusunun öz əvvəlki gücündə olmadığı düşüncəsini hafizələrdən sildi, 

ABŞ-ın dostluğunun və vədlərinin heç bir dəyəri olmadığını isbatladı, ABŞ-

a meyil edən bütün region dövlətlərinə açıq xəbərdarlıq etdi, həm də ABŞ-

ın həyati maraqlarının Cənubi Qafqazda deyil, əsas olaraq Yaxın Şərqdə 

olduğunu açıb ortaya qoydu. Bu müdaxilə qarşısında ABŞ-ın sadəcə 

diplomatik notalarla kifayətlənmək məcburiyyətində qalması onun Cənubi 

Qafqaza nə dərəcədə maraq göstərməsinin bariz təzahürüdür. 
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4.2. Avropanın aparıcı dövlətləri 

 

Məlum olduğu kimi, Qafqaz bölgəsinə marağı olan dövlətlərin strateji 

planlarında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi daha da 

qloballaşmış və hər dəfə onun həlli yolları müəyyən maraqlar və bucaqlar 

altında aktuallıq kəsb etmişdir. Bu da bir həqiqətdir ki, münaqişənin həlli 

prosesində Avropa dövlətləri müəyyən təşəbbüslərlə çıxış etsələr də, heç bir 

nəticəsi olmamışdır. Bunları öyrənmək və politoloji təhlil etmək çox vacib 

məsələdir. Düzdür, bu məsələ ilə maraqlanan və müxtəlif fikirlər irəli sürən 

politoloq və analitiklər mövcuddur, ancaq problemə daha dərindən yanaşıl-

masına hələ də xüsusi ehtiyac vardır. 

ABŞ-la birlikdə, Avropa dövlətlərinin də strateji planları baxımından 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün hər 

şeydən əvvəl Qafqazda sabitlik və təhlükəsizlik təmin edilməlidir. Yalnız 

bir məsələ aydındır ki, dünya dövlətləri regionda əsl təcavüzkarı tanıma-

dıqca sabitliyin uzun sürməsinə təminat vermək çətin olacaqdır. Azərbaycan 

tərəfi bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən görüşlərdə konfliktin 

sülh yolu ilə həllinin yalnız beynəlxalq hüquq normaları əsasında mümkün-

lüyünü dəfələrlə bəyan etmişdir. Doğrudur, problemin həllində maraqlı olan 

dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı güzəştə 

getmələrini məqsədəuyğun hesab edərək, bunu da xüsusi olaraq vurğula-

yırlar ki, konfliktin həllində qalib tərəf ola bilməz və əgər problemin 

tənzimlənməsinə beynəlxalq hüquq normaları şamil olunmursa, onda tərəf-

lər dil tapıb barışmalıdırlar. “Dil tapıb barışmağın” əsas məğzi də Azərbay-

canın işğal olunan torpaqlarını güzəştə getməsindən, XXI əsrin sivilizasiyalı 

dövləti ola bilməsi üçün Ermənistanla qarşılıqlı əməkdaşlıq qura bilmə-

sindən ibarətdir. Şübhəsiz ki, Ermənistanın bu torpaqlardan xoşluqla çıxa-

cağı məntiqə uyğun deyildir. Azərbaycan tərəfinin güzəştə getməsi “dil 

tapıb barışmaq” baxımından Ermənistanın işinə olduqca yarayar. Təbii ki, 

bu, real çıxış yolu deyil və əslində problemin həlli prosesinin yeni çətin-

liklərlə üzləşəcəyindən xəbər verir. Nə qədər ki, işğal edilmiş ərazilər azad 

edilməyib, Azərbaycanla Ermənistan arasında hər hansı əməkdaşlıqdan 

söhbət gedə bilməz və qətiyyən mümkün deyil. Müharibə şəraitində əmək-



 226 

daşlıq etmək tamamilə cəfəngiyatdır. Əməkdaşlıq etmək üçün Ermənistan 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Bu baxımdan Avropa dövlət-

lərinin münaqişənin həlli ilə bağlı göstərdikləri təşəbbüslər nəticəsiz qal-

maqdadır. Əslində bu təşəbbüslərin nəticəsiz qalmasının da əsl səbəbi on-

ların münaqişənin həlli ilə bağlı yeritdikləri siyasətin qeyri-müəyyən 

olmasından qaynaqlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa dövlətləri müna-

qişəyə sırf lokal Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konflikti müstə-

visində deyil, daha çox ümumi türkçülük nöqteyi-nəzərindən yanaşırlar. 

Yəni münaqişə qlobal erməni məsələsi çərçivəsində diqqəti cəlb edir. Bu 

dəyərləndirmələrlə tanışlıq onu deməyə əsas verir ki, Avropa dövlətlərinin 

parlamentləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısalar da, Ermənistanın 

nəinki işğalçı dövlət olduğunu qəbul və işğal etdiyi ərazilərdən çəkilməsini 

tələb etmirlər, əksinə konflikt tərəflərinin güzəştə getmələrini məqsədəuy-

ğun hesab edirlər. Ermənistan-Türkiyə münasibətləri də məhz bu aspektdə 

dəyərləndirilməlidir. Avropanın nüfuzlu dövlətləri Türkiyəni ittiham etmək-

də, ermənilərin istəklərinin Türkiyə tərəfindən qəbul edilməsini və Ermənis-

tanla sərhəd qapılarını açaraq onunla isti münasibətlər qurmasını vacib bir 

şərt və tarixi zərurət olaraq tələb etməkdədirlər. Öz raportlarında və qəbul 

edilən qərarlarda isə Ermənistandan heç bir şey tələb olunmur.   

Avropa İttifaqının 2000-ci il tarixli raportunda “Müştərək xarici işlər 

və təhlükəsizlik siyasəti” başlığı altında göstərilir: “...Digər qonşu ölkələrlə 

münasibətlər barəsində Türkiyə Yaxın Şərq, Qafqaz və Orta Asiya ilə ikili 

əlaqələr qurmağa davam edir. Keçmiş prezident Süleyman Dəmirəl tərə-

findən təklif edilən Qafqaz Sabitlik Paktı əsas olaraq Dağlıq Qarabağ 

problemi üzündən hələlik gerçəkləşməmişdir. Türkiyə Ermənistan sərhədini 

açmaq niyyətində deyil...” (157, s. 130). 

2003-cü il tarixli raportda isə “Xarici əlaqələr” başlığı altında gös-

tərilir: “...Ermənistana tətbiq edilən embarqo qaldırılmalı, bununla birlikdə, 

keçmişin tamamilə unudulması üçün universitet əməkdaşları arasında dia-

loq yaranmalıdır. Eyni zamanda siyasi kriterilərə uyğun olaraq diplomatik 

əlaqələr qurulmalıdır...” (157, s. 130).  

Türkiyənin Ermənistanla sərhəd qapılarını açması nəticəsində Qafqa-

zın sabitlik və sülh baxımından böyük miqdarda qazanclar əldə edəcəyi önə 
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sürülən iddialar arasındadır. Xüsusilə Qərb ölkələri bu sabitliyin və sülhün 

gerçəkləşməsində Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinin böyük rol oynaya bilə-

cəyini bildirir və hər dəfə təkrar edirlər. Avropa İttifaqının qərarlarında isə 

məsuliyyət bilavasitə Türkiyənin üzərinə yıxılır. Halbuki Ermənistanın qon-

şu ölkələrin hər biri ilə ayrı-ayrılıqda soyuq və qeyri-səmimi əlaqələri regi-

onda təhlükəsizlik və sabitlik baxımından başlıca təhdid qaynağıdır. Ermə-

nistanın sadəcə Türkiyə və Azərbaycanla deyil, Gürcüstanla da problemli 

münasibətləri mövcuddur və bu ölkənin ərazi bütövlüyünü təhdid edən 

siyasət yeridir. Sərhəd qapılarının açılması siyasi mesajlar verəcəyi kimi, 

Ermənistanın adı çəkilən hər üç qonşu dövlət qarşısında siyasi və iqtisadi 

baxımdan güclənməsinə və inkişaf etməsinə şərait yaradar ki, bunun da 

nəticəsində ölkədə daha radikal siyasət yeridilməsini istəyənlər güc qazana 

bilərlər. Şübhəsiz ki, Avropa dövlətlərinin Ermənistanın maraqları naminə 

şərtlər qoyması və qərarlar qəbul etməsinin arxasında müəyyən siyasi, hətta 

dini səbəblər gizlənir.    

Təcavüzkarın tanınması Azərbaycan diplomatiyasının həll etməli 

olduğu ən başlıca məsələdir. Qeyd etmək lazımdır ki, dünyada işğalçı 

dövlətin təcavüzkar kimi tanınması praktikada nadir hallarda təsadüf olunan 

hadisədir. Düzdür, İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Ermənistanı təcavüzkar 

dövlət adlandırsa da, təhlükəsizlik məsələləri ilə məşğul olan beynəlxalq 

təşkilat deyil (50, s. 32). Son dövrlərə qədər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

(BMT) da Ermənistanı konkret olaraq işğalçı dövlət adlandırmamışdı. 

BMT-nin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 4 

məlum qətnaməsini götürsək, onların heç birində Ermənistanın Azərbay-

cana təcavüz etdiyi dolayısı ilə də olsa təsdiqlənmirdi (368). Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev hələ 2003-cü il sentyabrın 24-də 

Baş nazir vəzifəsində işləyərkən BMT Baş Assambleyasının 58-ci 

sessiyasındakı çıxışında məsələ ilə əlaqədar haqlı olaraq qeyd etmişdir: 

“Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə 

əsasən sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu dəfələrlə bildirib. Biz bu 

yöndə səylərimizi davam etdirməkdə israrlıyıq və beynəlxalq icmanın fəal 

iştirakına ümid edirik. Azərbaycan heç vaxt mövcud reallıqlar əsasında həll 

variantı ilə razılaşmayacaq və torpağının bir qarışını belə heç kimə 
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verməyəcəkdir. Ermənistan bu qətnamələri saymazlığı ilə beynəlxalq 

icmaya meydan oxuyur. BMT Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT-in Minsk 

Qrupu isə bununla bağlı heç bir adekvat qərar qəbul etmirlər” (93, s. 318). 

822 saylı qətnaməni nəzərdən keçirək. Məlum olduğu kimi, 

münaqişənin həlli məsələsi ATƏT-ə həvalə edilməklə bərabər Kəlbəcərin 

Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi üzərinə 1993-cü ildə BMT 

Təhlükəsizlik Şurası çağırılmışdır. Şurada daimi üzvlərdən Rusiyanın 

açıqca, ABŞ və Fransanın isə dolayı olaraq Ermənistanın lehinə çıxış 

etmələri şuranın Ermənistana yönəlik sərt qərarlar qəbul etməsini çətinləş-

dirmişdi. Ancaq Azərbaycanın diplomatik cəhdləri nəticəsində 30 aprel 

1993-cü ildə Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsini və Kəlbəcərin işğalı məsələsini dəyərləndirmiş və 822 saylı 

qərarı qəbul etmişdi. Qərarda 5 maddə sıralanmaqdadır: BMT Təhlükəsizlik 

Şurası  

1. Atəşkəsin qəti olaraq əldə edilməsi, eyni zamanda bütün işğal 

qüvvələrinin Kəlbəcər rayonundan və Azərbaycanın yaxın dövrlərdə işğal 

edilmiş digər rayonlarından çıxarılması məqsədilə bütün hərbi əməliy-

yatların dayandırılmasını tələb edir; 

2. Tərəflərin münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün görüşlərə dərhal və 

təkrar başlaması, problemin dinc yollarla həllini çətinləşdirəcək fəaliy-

yətlərdən qaçınmasını təkidlə vurğulayır; 

3. Sivil xalqın çətinliklərini azaltmaq üçün regionda, xüsusilə 

münaqişənin cərəyan etdiyi bütün rayonlarda humanitar yardımların göstə-

rilməsi üçün maneələrin ortadan qaldırılmasını istəyərək, tərəflərin insan 

hüquqlarına və normalarına əməl etməyin vacib olduğunu bildirir; 

4. Baş Katibdən ATƏM-in sədri, eyni zamanda ATƏM Minsk Qrupu 

ilə görüşlər təşkil edərək regiondakı, xüsusilə Azərbaycanın Kəlbəcər 

rayonundakı vəziyyəti dəyərləndirərək bu barədə Təhlükəsizlik Şurasına 

raport hazırlanıb təqdim edilməsini xahiş edir; 

5. Bu məsələ ilə fəal olaraq maraqlanacağını qərara alır (402). 

Göründüyü kimi, qərarda Azərbaycan baxımından bəyənilən cəhətlər 

olsa da, ümumilikdə iki ölkə arasında tarazlığın qorunmasına cəhd 

edilmişdir. Burada işğaldan, işğalçıların Kəlbəcərdən və digər işğal edilən 



 229 

bölgələrdən dərhal çıxarılmasından bəhs edilərkən, Azərbaycanın da bütün 

tələblərinə baxmayaraq, işğalçı dövlət kimi Ermənistanın adı açıq şəkildə 

göstərilməmişdir. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın digər bölgələri də bu 

şəkildə işğal edilmiş və BMT Təhlükəsizlik Şurası 29 iyul 1993-cü il tarixli 

853 saylı, 14 oktyabr 1993-cü il tarixli 874 saylı və 11 noyabr 1993-cü il 

tarixli 884 saylı oxşar qətnamələr qəbul etmişdir.  

Problemlə əlaqədar olaraq Avropa Şurası və Avropa İttifaqı tərəfindən 

də qərarlar qəbul edilmişdir. Bu qərarlarda da Azərbaycan torpaqlarının 

işğal edildiyi vurğulanmış, lakin münaqişənin həlli ilə bağlı adekvat 

addımlar atılmamışdır. Avropa İttifaqının problemə və işğal edilən torpaq-

lara dair ən kəskin sayıla biləcək 4 sentyabr 1993-cü il tarixli qərarında işğal 

edilmiş bölgələrin adları sıralanaraq, işğalçı tərəfin bu bölgələrdən çıxması 

tələb edilmiş, amma işğal olunan və edən ölkə haqqında heç bir ifadəyə yer 

verilməmişdir (104, s. 104). 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair 4 qətna-

mənin hamısı BMT-nin nizamnaməsindəki “mübahisələrin dinc yolla 

tənzimlənməsi” adlanan VI fəsilə aid olduğundan onlar tövsiyə xarakter-

lidir. Əgər həmin qətnamələr “sülhə təhlükə, sülhün pozulması və təcavüz 

aktları ilə bağlı tədbirlər” adlanan VII fəsilə uyğun olaraq qəbul edilsəydi, 

onda qətnamələrin yerinə yetirilməsi məcburi olardı. Digər tərəfdən, BMT-

nin qətnamələri Dağlıq Qarabağın yox, ətraf regionların azad edilməsini 

nəzərdə tutur. Məlumat üçün qeyd etmək lazımdır ki, BMT-nin 3 əsas 

funksiyası – tənzimləmə, nəzarət və operativ funksiyaları vardır. Təşkilat 

qəbul etdiyi qətnamələrin icra mexanizminə malik deyil. Hətta məcburi 

xarakter daşıyan qətnamənin icrasını da bilavasitə təşkilatın özü deyil, ona 

üzv olan dövlətlər təmin edirlər. Məsələn, İraqın Küveytə təcavüzünə dair 

qətnamənin necə yerinə yetirildiyini nəzərdən keçirsək, həmin prinsip 

kifayət qədər aydın olar. BMT-nin həmin qətnaməsi əsasında ABŞ, 

İngiltərə, Fransa və başqa dövlətlər birlikdə “səhrada tufan” əməliyyatını 

təşkil edərək İraqı silah gücünə Küveytdən çıxardılar (93, s. 319).  

Xatırladaq ki, 14 mart 2008-ci il tarixində BMT Dağlıq Qarabağ 

haqqında da belə bir qətnamə qəbul etmişdir. Ortaya belə bir sual çıxır: 

Təşkilat qəbul etdiyi qətnamələrin icra mexanizminə malik olmadığı üçün 
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bu qətnamənin icrasını ona üzv olan dövlətlər təmin edirlər mi? Bu sual öz 

cavabını 14 mart 2008-ci ildə BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası 

çərçivəsində keçirilən növbəti iclasında “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazi-

lərində vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul edilməsiylə əlaqədar ATƏT-in 

Minsk Qrupuna həmsədr olan ölkələrin mövqeyində tapmışdır. Qətnamənin 

ikinci bəndini bir daha xatırladaq: “Baş Assambleya tələb edir: bütün 

erməni qüvvələri dərhal, qeyd-şərtsiz və tam tərkibdə işğal olunmuş Azər-

baycan ərazilərini tərk etsin” (399).  

Bu bənd yerinə yetirilmiş olsa, münaqişə demək olar ki, həll edilmiş 

olacaq. Ancaq BMT Baş Assambleyasında adı çəkilən məsələ səsə qoyular-

kən bu qətnamənin qəbul edilməsinin əleyhinə səs verən 7 dövlətdən 3-ü 

məhz ATƏT-in Minsk Qrupuna həmsədr olan ölkələr, yəni ABŞ, Rusiya və 

Fransa oldular. Həmsədrlərin iddialarına görə, guya qətnamədə səslənən fi-

kirlər birtərəflidir və hər iki tərəfin mövqeyini əks etdirmir. Eyni zamanda 

iki ölkə arasında aparılan danışıqlarda tərəflər razılaşdırılmış siyasət yerit-

məlidirlər. Vasitəçilərin sözlərindən belə çıxır ki, Azərbaycanın ərazi bütöv-

lüyü məsələsi danışıqların müzakirə obyekti olub və onların mənsub olduq-

ları ölkələr bu məsələni Ermənistanla “razılaşdırılmadan” BMT Baş Assam-

bleyasında müzakirəyə çıxara bilməzmiş. Həmsədrlərin verdiyi bəyanatda 

belə bir ifadə də öz əksini tapır ki, guya qətnamə balanslaşdırılmış ərazi bü-

tövlüyü təkliflərini nəzərə almır (71). Halbuki beynəlxalq hüquqda balans-

laşdırılmış ərazi bütövlüyü termini yoxdur. Bütün bunlar onu göstərir ki, 

vasitəçilik missiyasını həyata keçirən dövlətlər BMT BA-da Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və təcavüzkarı öz adı ilə çağıran qətnamənin 

qəbulunun əleyhinə səs verməklə təcavüzkar və işğalçı Ermənistanı açıq şə-

kildə dəstəkləməkdədirlər. Bu isə əslində vasitəçilərin təxminən 30 ilə yaxın 

müddət ərzində pərdə arxasında oynadıqları oyunların ifşası deməkdir.   

Ermənistan ilə Azərbaycan arasındakı münaqişəyə müxtəlif aspekt-

lərdən yanaşıla və fərqli müstəvilərdə dəyərləndirilə bilər. İnkaredilməz 

həqiqət budur ki, ortada işğal məsələsi var. Bu hal beynəlxalq hüquq 

mətnlərində yer alsa da, Ermənistan tərəfi bunu rədd edir və məsələyə 

“Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ermənilərinin azadlıq mübarizəsi” 

müstəvisində yanaşır. Lakin bəzi hallarda Ermənistan dövlətinin rəsmi 
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nümayəndələrinin “ortada işğal məsələsi” olduğunu etiraf etdiklərinə də rast 

gəlmək mümkündür. Məsələn, 17 may 2001-ci il tarixdə Müdafiə naziri 

vəzifəsində işləmiş Serj Sarkisyan Ermənistan Parlamentində etdiyi çıxı-

şında “işğal etdiyimiz torpaqlar var. Bunda utanacaq heç bir şey yoxdur. 

Təhlükəsizliyimiz üçün bu torpaqları işğal etdik. Biz bunu həmişə demişik və 

yenə də deyirik. Bəlkə də üslubum diplomatik deyil, amma həqiqət belədir”, 

– deyərək işğal məsələsini etiraf etmişdir (104, s. 112).  

Parlamentdə keçmiş Xarici İşlər naziri Vardan Oskanyan da Ermənis-

tanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyindən bəhs etmiş, lakin Daşnak 

partiyasının ona təzyiq göstərməsi səbəbiylə bu etiraflardan qaçınmışdır 

(369).  

2002-ci ilin avqust ayında Sədərəkdə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Heydər Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryan 

arasında keçən görüşlərdə də Müdafiə naziri Serj Sarkisyan işğal bölgə-

lərində Ermənistan ordusunun mövcudluğunu rəsmən ifadə etmiş və bunun 

son dərəcə normal olduğunu bildirmişdir. O, eyni zamanda Dağlıq Qara-

bağın heç bir zaman Azərbaycan torpağı olmadığını da vurğulamışdır (104, 

s. 112). Bütün bunlara baxmayaraq, Qərb ölkələrinin parlamentlərində 

Ermənistan işğalçı dövlət olaraq tanınmamaqdadır. Halbuki Serj Sarkis-

yanın təbirincə desək, “Ermənistan Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinin 

təminatçısıdır”. Eyni zamanda ATƏT-in sədrinin xüsusi nümayəndəsi 

Anjey Kasprşik də regionu ziyarət etdikdən sonra belə bir açıqlama gətir-

mişdir: “...İşğal altındakı Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan Müdafiə 

Nazirliyinə bağlı ordu birlikləri mövcuddur. Bunu Ermənistanın Müdafiə 

naziri Serj Sarkisyan da etiraf edir...” (104, s. 114). 

Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistanın bu hərəkətləri BMT-nin 

3314 saylı qərarına ziddir və bu qərara görə, Ermənistan açıqca işğalçı 

dövlət olaraq göstərilməlidir. BMT VII və VIII fəsillərdəki 39-54-cü 

maddələrə görə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması üçün 

müxtəlif formalarda qüvvətə baş vurulmasına dair qərar çıxara bilər. Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasının həlli vaxtı uzandıqca istər-istəməz 

müharibə variantı ağırlıq qazanır. Beynəlxalq hüquq prizmasından yanaş-

dıqda, hərb variantı Azərbaycana hansı perspektivlər vəd edir? Burada 
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Rusiyanın hər fürsətdə Ermənistanı silahlandırması, mütəmadi olaraq bu 

yardımların davam etdirilməsi, eyni zamanda müxtəlif müqavilələr 

əsasında öz hərbi bazalarının müddətini hər dəfə uzatması faktlarını da 

xatırlatmaq kifayətdir. Heç təsadüfi deyildir ki, Rusiyanın Ermənistanda 

mövcud olan hərbi bazalarının müddətini 2044-cü ilə qədər uzatması ilə 

bağlı 20 avqust 2010-cu il tarixli müqaviləyə əsasən Rusiya öz bazalarını 

daha da yeni silahlarla təchiz edəcək və Ermənistanın təhlükəsizliyini 

qoruyacaq (348). Həmin müqavilənin imzalanmasından çıxarılan nəticəyə 

görə, Azərbaycanın öz qanuni hüquqlarından istifadə edərək işğal altındakı 

torpaqlarını geri qaytarmağa təşəbbüs göstərməsi istər-istəməz Rusiyanın 

silahlı müdaxiləsinə səbəb olacaq. Çünki Ermənistanın təhlükəsizliyi 

Rusiyanın təminatı altındadır. Bu isə Azərbaycan üçün heç bir müsbət 

gələcək vəd etmir. Kənardan hərbi, siyasi dəstək almaq da real və məntiqli 

görünmür. Münaqişənin nizama salınması istiqamətində ATƏT-in Minsk 

Qrubunun qətiyyətsizliyi, Qərbin aparıcı dövlətlərinin ikili standartlar 

mövqeyindən çıxış etmələri səbəbilə onsuz da Qərbə inam sarsılmış vəziy-

yətdədir. Azərbaycan bunun ən bariz nümunəsini Rusiyanın Gürcüstana və 

Ukraynaya hücumunda da gördü.  

Digər tərəfdən, böyük dövlətlər də hərbi əməliyyatların gedişinə 

asanlıqla təsir edə, güc balansını istədikləri şəkildə dəyişdirə bilərlər. Azər-

baycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə hərbi əməliyyatlara 

başlayacağı halda “demokratiya quruculuğu” təşəbbüsləri ilə çıxış edən 

Qərbin aparıcı dövlətləri və beynəlxalq strukturları ilə əməkdaşlıq, eyni 

zamanda bu strukturlara inteqrasiya prosesində ciddi maneələr yarana bilər. 

Çünki Azərbaycanın əməkdaşlıq etdiyi və üzvü olduğu bütün beynəlxalq 

təşkilatlar münaqişənin müharibə yolu ilə həllini qəbul etmirlər. Hərbi 

əməliyyatların başlayacağı təqdirdə Azərbaycanın bu təşkilatlarda 

üzvlüyünün dondurulması və hətta təşkilatlardan çıxarılmasını da proqnoz-

laşdırmaq mümkündür. Bununla belə, əgər bu işdə maraqlı olan dövlətlər və 

Ermənistan Azərbaycana seçim imkanı verməsələr, hərb variantı istisna 

edilməməlidir. Münaqişənin hüquqi müstəvidə həlli məhdudlaşmışdır. Belə 

bir vəziyyətdə zamanın əsas meyarlarından olan güc faktoru aktuallaşır ki, 

bu da uzun vaxt tələb edir. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini geri 
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qaytarması üçün ona uzun illər müddətində də olsa əlverişli strateji situasiya 

lazımdır. Əks təqdirdə bu, ölkədə ciddi xaosa səbəb ola bilər. Əgər Azər-

baycan Ermənistan üzərində tam qəti qələbə qazana bilməzsə və müharibə 

yenidən uzanarsa, eyni zamanda itkilər də çoxalarsa, istər-istəməz narazılıq 

artar. Xaricdən olan müdaxilələr də narazılığı gücləndirər, nəticədə daxili 

iğtişaşlar artar və xaos vəziyyəti yaranar. Bunun üçün ilk növbədə ölkədə 

hərbi hazırlıq tam başa çatmalı, Azərbaycan uzunmüddətli müharibəyə 

hazır, uzunmüddətli iqtisadi və siyasi sanksiyalara davam gətirə biləcək 

gücdə olmalı, əlverişli strateji məqam və fürsət gözləməlidir. 

 Qeyd etmək lazımdır ki, münaqişənin həllinə beynəlxalq imic və di-

gər amillər də təsir edir. Ermənilər imic formalaşdırılmasına əsrlərdir ki, 

başlayıblar. Azərbaycanın müsbət beynəlxalq imicinin formalaşdırılması 

daha çox ümummilli lider Heydər Əliyevin adıyla bağlıdır. Tarixə nəzər sa-

lınsa, aydın görünər ki, Azərbaycanın Rusiyaya birləşdirilməsindən üzü bu 

yana heç kəs Heydər Əliyev qədər müsbət imic qazandırmayıb və onu 

tanıtmayıb.  

Mövcud reallıqların təhlilindən belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür 

ki, ümummilli lider Heydər Əliyev kimi onun siyasi kursunun davamçısı, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin dinc yolla tənzimlənməsində və danışıqlar prosesində qəti 

mövqe seçmişdir. Mövcud reallıqlarla hesablaşmadan nəyəsə nail olmaq 

doğrudan da mümkünsüz görünür.    

Ümumiyyətlə, dünyada “ermənilər”, “erməni məsələsi” kimi başlıqlar 

altında aparılan tədqiqatların və nəşrlərin əsas etibarilə təbliğat məqsədli ol-

duğu, minillik tarixi və mədəni mirasın meydana gətirdiyi türk və Azər-

baycan mədəniyyətində nə varsa, bunların ermənilərə şamil edilməyə cəhd 

göstərildiyi müşahidə olunmaqdadır. Bu mövzular üzərində aparılan elmi 

araşdırmaların böyük hissəsində tarixi həqiqətlərin təhrif edilərək erməni 

məsələsinin təbliğat fəaliyyətlərinə zəmin hazırlamağa çalışıldığı da diqqət-

lərdən qaçmamaqdadır. Məsələ burasındadır ki, ermənilərin təbliğat fəaliy-

yətləri bir çox ölkənin bilavasitə və ya dolayı, açıq və ya qapalı dəstəyinə 

sahib olmuşdur. Bu ölkələrin əksəriyyəti türk dünyasını gələcəkdə geosiya-

si rəqib olaraq görən dövlətlərdir. Dünyanın dəyişən şərtləri içərisində Av-
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ropa dövlətləri tutduqları mövqe və maraqlarına uyğun olaraq erməni məsə-

ləsində paralel siyasət yeritmişlər. Erməni məsələsi günümüzdə elə bir qlo-

bal problemə çevrilmişdir ki, Avropanın nüfuzlu ölkələrinin parlamentlə-

rində qondarma erməni soyqırımı ilə əlaqəli qanunlar qəbul edilmiş və bu-

nun əleyhinə olanlara bəzi ölkələrdə hətta cəza üsulu belə tətbiq edilmişdir.   

Avropa ölkələrindən Yunanıstan Parlamenti 25 aprel 1996-cı il tarixli 

qərarı ilə ermənilərin türklər tərəfindən guya soyqırımına məruz qaldıqlarını 

anma günü olaraq elan etmişdir (248, s. 70). 26 mart 1998-ci ildə Belçika 

Senatı 1915-ci il hadisələri ilə bağlı 1-736/3 no-lu qərarında erməni 

məsələsi barəsində öz münasibətini ortaya qoymuşdur (323). Avropa 

dövlətlərindən İsveçdə də erməni məsələsi dəyişik platformalarda gündəmə 

gətirilməkdədir. İsveç Parlamentinin 29 mart 2000-ci il tarixində qəbul 

etdiyi Xarici İşlər Komissiyasında hazırladığı raportda guya ermənilərə 

qarşı törədilən soyqırımının tanınması və rəsmi açıqlamasının önəmli və 

vacib olduğu vurğulanmışdır (324). İtaliya Məclisi 17 noyabr 2000-ci il 

tarixdə (183, s. 187), İsveçrə Parlamenti isə 16 dekabr 2003-cü il tarixdə 

qəbul etdiyi qərarla qondarma erməni soyqırımını tanımışdır (213, s. 20). 

 

 

4.2.1. Fransa 

 

Çox sayda ermənilərin yaşadığı və güclü erməni lobbisinin mövcud 

olduğu ölkələrdən biri də Fransadır. Ermənilər üçün Fransa ən etibarlı 

sığınma dövlətidir. Hətta bəzi tədqiqatçılar erməni diasporunun “doğum 

haqqında şəhadətnamə”sinin 1915-ci il hadisələri, “təvəllüd yeri”nin isə 

Fransa olduğu barəsində həmfikirdirlər (96, s. 225). Fransız ictimaiyyətində 

ermənilərə olan rəğbət hissi olduqca güclüdür. Bu rəğbətin sosioloji, aktual 

və tarixi səbəbləri vardır. Sosioloji olaraq fransız ictimaiyyətinin terrorizm 

qəlibinə girməsinə baxmayaraq, silahlı mübarizəyə soyuq münasibət göstər-

mədiyini qeyd etmək mümkündür. Fələstin Azadlıq Təşkilatı (FAT), İrlan-

diya Respublika Ordusu (İRO), Euzkadi Ta Askatasuna – Bask Azadlıq 

Təşkilatı (ETA), PKK kimi təşkilatların fəaliyyətləri bəzi fransız qurumları 

tərəfindən “azadlıq mübarizələri və fəaliyyətləri” olaraq mənimsənmişdir. 
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ASALA kimi terror təşkilatının törətdiyi cinayətlər və qətl hadisələri gözlə-

nilən reaksiyaya səbəb olmamış, Orli (Orly) hadisəsindən sonra belə erməni 

cinayətkarları “terrorist” kateqoriyasına daxil edilməmişlər. 15 iyul 1983-cü 

ildə Paris yaxınlığındakı Orli hava limanında Türk Hava Yolları bürosu qar-

şısında partlayan bomba 4-ü fransız, 2-si türk, 1-i amerikan və 1-i də isveçli 

olmaqla, 8 nəfərin ölümünə və təxminən 60 nəfərin də yaralanmasına səbəb 

olmuşdu. Bu terrorun ASALA tərəfindən törədildiyi ortaya çıxmışdır (ətraf-

lı məlumat üçün bax: 226). Buna baxmayaraq, ASALA-nın ən məşhur üzv-

lərindən biri olan Varujan Karapetyan 18 il həbsə məhkum edildikdən sonra 

azadlığa buraxılmış və Ermənistanda məskunlaşmışdır. Lakin o, fransız icti-

maiyyətindən heç bir neqativ reaksiya görməmişdir (4, s. 168). 

Ermənilərə duyulan rəğbətin altında olduqca məşhur və sevilən erməni 

mənşəli fransızların da olduğunu qeyd etmək mümkündür. Müğənni Çarlz 

Aznavur, kino rejissorlarından Henri Verneuil və Robert Quediquyan, 

televiziya spikeri Daniel Bilalyan, keçmiş futbolçulardan Yuri Corkayev və 

Alain Poqosyan və s. göstəriləcək ən başlıca nümunələrdən biridir. Ancaq 

bütün bu məşhurlar tək başlarına “yan” şəkilçili adamlara Fransada duyulan 

rəğbəti açıqlamaq üçün kifayət etmir. Şüuraltında yatan bu rəğbətin əsas 

səbəblərindən birinin Mişel Manukyanla bağlı olduğu faktlar içərisindədir. 

Bu ad bütün fransızlara tanışdır və eyni zamanda doğmadır. Nasistlərin 

işğalı əsnasında faşizmin Fransada dayağı olan Vişi hökuməti tərəfindən 

öldürülən və beləliklə, adını “Qırmızı Afişalar”a (Affiche Rouge) yazdıran 

bu erməni mənşəli kommunist inqilabçı fransızların şüuraltında azadlıq, 

qəhrəmanlıq və şəhidlik kimi məfhumlarla bütünləşmişdir. Diqqət yetirilsə, 

başda Manukyan olmaq üzrə adlarını sadaladığımız bütün şəxslər sırf 

erməni olduqları üçün deyil, göstərdikləri fəaliyyətə və tutduqları mövqeyə 

görə Fransada məşhurdurlar (96, s. 250).  

Şübhəsiz ki, Fransanı Ermənistana yaxınlaşdıran səbəblər arasında 

dini, milli, psixoloji amillər xüsusilə qeyd edilməlidir. Əvvəla, Fransada 

ermənilərə göstərilən rəğbətin və türklərə duyulan düşmənçiliyin kökündə 

xaçlı səfərlərinin (1096-1270) özünəməxsus yeri vardır. Məşhur türk 

tarixçisi Rəşid Erer xaçlı səfərlərinin sırf türklərə qarşı olduğunu qeyd 

edərək (361, s. 7) göstərir ki, beşinci və altıncı yürüşlər istisna olmaqla, 



 236 

xaçlı səfərlərinə qatılanların başında həmişə fransızlar (franklar) gəlmişlər. 

Fransız mənşəli Papa II Urban tərəfindən ilk səfərə Fransada qərar verilmiş, 

gedənlərin əksəriyyəti də fransızlardan mütəşəkkil olmuşdur. Bu səbəb-

dəndir ki, müasirləri arasında ən yaxşı tarixçi olan Benedikt keşişi Quybert 

de Noqent (1053-1124) bu səfərlərə “Gesta Dei per Francorum – 

Fransızların vasitəçiliyi ilə Tanrının istəyi” adını vermişdir (361, s. 12). 

Müəllif digər bir yerdə də yazır ki, ruhanilərin dəhşətli bir silahı vardır 

ki, o da günahları bağışlamaq metodudur (361, s. 13). Keşişlər müsəlman-

ların və xüsusilə də türklərin guya Qüdsü ziyarətə gedən xristianlara zülm 

və işgəncə verdiklərini xalqa təlqin edirdilər. Papa II Urban türklərə qarşı 

elan etdiyi səfərə gedəcək olanların hamısına heç bir cəzaya və kəffarəyə 

məruz qalmamaq şərtilə bütün günahlarının bağışlanacağını bildirmiş (361, 

s. 15) və belə əmr etmişdi: “Tanrı belə olmasını buyurur. Bunu Ruhul-Qüds 

əmr edir. Ey İsanın müdafiəçiləri! Səlib yürüşləri sizin nicatınız və səy-i 

əbədiyyətinizdir” (361, s. 19).  

Fransızların ermənilərlə tanışlığı və münasibətləri də bu səfərlər döv-

ründə yaranmışdır. İstanbuldan Qüdsə qədər bütün yol boyunca xaçlılarla 

birlikdə olan ermənilər səlibçilərin qida və sursat baxımından bütün ehti-

yaclarının təmin olunmasında, eyni zamanda Adana, Tarsus, Toros dağ-

larının cənub bölgələri, Kilikiya, Antakya, Kayseri, Konya, Sivas və s. 

bölgələrin işğal edilməsində böyük rol oynamışdılar. Hətta öz sədaqətlərini 

nümayiş etdirərək erməni qızlarını belə fransızlara peşkəş çəkmişdilər (bu 

barədə bax: 107, s. 49; 186, s. 32; 196, s. 534; 202, s. 83-84). 

Xaçlı səfərləri dövründə ermənilərin səlibçilərə olan sədaqətini və 

onlarla yaxın əlaqələrini XVI əsrdə Papa XIII Qriqorius Vatikanda erməni 

katolik rahiblər heyətinin qurulması münasibəti ilə verdiyi imtiyaz 

bullasında (fərmanında) belə mədh edirdi: “Erməni millətinin kilsəyə və 

xristian idarəçilərinə göstərdiyi xidmətlər içərisində elə bir xidmət vardır ki, 

daim yaddaşlarda saxlanılmalıdır. Xristian şahzadələri və xristian orduları 

Hz. İsanın məzarını yenidən geri almaq üçün getdikləri vaxt xristianlara 

heç bir millət ermənilər qədər dərhal və sevinclə köməyə tələsməmişdir. 

Ermənilər hər vəchlə öz dəyərli adamlarını xaçlıların əmrinə vermiş, 

heyvan (at), yemək, içmək, istirahətgah, yatacaq yer təmin etdikləri kimi, öz 
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tövsiyələrini və silah yardımlarını da əsirgəməmişlər. Bütün gücləri ilə 

yorulmadan qəhrəmancasına və sədaqətlə bu müqəddəs müharibələrdə 

xristianlara yardım etmişlər. Xaçlı ordularına bələdçilik edərək yolu 

göstərmək, ən əlverişli yolu seçmək, türk qalalarının vəziyyətini açıqlamaq, 

türk ordusunun vurucu gücünün sayını və hərbi texnikasını öyrənib 

bildirmək ermənilərin sədaqətinin bariz nümunəsidir. Buna türklərə qarşı 

frankları qorumaq üçün müharibəyə qoşulmaları və türkləri öldürmələri də 

daxildir... Sonra ermənilər türklərin boyunduruğu altına girmək məcbu-

riyyətində qalmış, onların əsiri olmuşlar. Böyük acıyla və içimiz yanaraq 

bildiririk ki, heç bir hakimiyyət, heç bir təzyiq onları (erməniləri) bu dərəcə 

yaralamamış, xristian kilsəsinə, dininə, ibadət zərurətinə bu dərəcə həqarət 

edilməmişdir. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, ermənilər hər cür fəlakətə 

sinə gərmişlər” (186, s. 33-35). 

Fransızlarla ermənilər arasında kökü səlib yürüşlərinə qədər uzanan 

yaxınlıq və səmimi münasibətlər Birinci Dünya müharibəsində, xüsusilə 

Qurtuluş Savaşında da davam etmiş, fransız zabitlərinin komandanlığı 

altında təşkilatlanan ermənilər türklərə qarşı cinayət və qətllər törətmişdilər 

(196, s. 540-541). 

Göründüyü kimi, keçmişdən miras qalan dini, milli, psixoloji amillər 

Fransanın Ermənistana yaxınlaşmasında və türklərə qarşı nifrət hissinin 

güclənməsində əsas rol oynamışdır. Fransa ümumiyyətlə, Avropada 

Ermənistanın xüsusi olaraq etimad bəslədiyi və aparıcı dövlətlər arasında 

yeganə ölkədir ki, erməni lobbisinin maraqlarını ən yüksək səviyyədə təmin 

edir (340). Fransa 29 yanvar 2001-ci il tarixdə qondarma erməni soyqırı-

mını tanımış (183, s. 191), 1915-ci il hadisələri ilə bağlı erməni iddialarının 

rəddinin cinayət hesab edilməsini nəzərdə tutan qanun təklifini də 2006-cı 

ildə tətbiq etmişdir. 22 dekabr 2011-ci ildə isə Fransa Milli Məclisi “Fransa 

qanunları tərəfindən tanınan soyqırımlarını rədd edənlər bir il həbs və 45 

min avro ilə cəzalandırılacaqlar” şəklindəki müzakirəyə çıxarılan qanun 

təklifi səs çoxluğu ilə qəbul edilmişdir (366). 

Belə bir məsələ daha çox Fransanın Türkiyə ilə tarixdən gələn soyuq 

münasibətləri və Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük istəyi ilə əlaqəlidir 

(214, s. 59). Diqqəti çəkən əsas məsələ ziddiyyətin türklərin avropalı olma-
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masından, eyni zamanda milli kimliyindən və dinindən qaynaqlanması olsa 

da, Fransa guya Türkiyəyə işıq yolu qoyaraq, onun Avropa İttifaqına üzv 

ola bilməsi üçün qondarma soyqırımını etiraf etməsinin və tanımasının 

vacib olduğunu hər dəfə təkrarlayır (214, s. 60). Şübhəsiz ki, belə bir addım 

Türkiyənin mövcud tələbləri rədd edəcəyi və önə sürülən şərtlərlə əsla 

razılaşmayacağı nəzərə alınaraq atılmışdır.  

Fransanın sabiq prezidenti Nikola Sarkozi “Etiraflarım” adlı kitabında 

qeyd edir: “...Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olması istiqamətində 

yeritdiyi siyasət və göstərdiyi canfəşanlıq şəxsən mənə çox tərs gəlir. Bu 

fikrin altında yatan strateji hesablamaları görür və başa düşürəm. 

Türkiyənin mövcud istəkləri bu dövrlərdə qurulan strateji ortaqlıqla 

gerçəkləşə bilər. Ancaq torpaqlarının çox cüzi bir hissəsi Avropada 

yerləşən, eyni zamanda müsəlman olan Türkiyənin 99%-i xristian 

avropalılardan ibarət Avropa İttifaqına daxil olmaq istəyini anlaya 

bilmirəm... Avropa İttifaqının Türkiyənin erməni soyqırımının tanınması 

yönündə ciddi addımlar atmağa cəsarət etmədiyini də anlaya bilmirəm. 

Türkiyə əgər Avropa İttifaqına daxil olmaqda qərarlıdırsa, mütləq və 

mütləq erməni soyqırımını tanımalıdır...” (243, s. 192).   

Türkiyəni “erməni soyqırımı”nda günahlandıran Fransa nədənsə 

Əlcəzairdə törətdiyi cinayətləri görməzdən gəlir. Klassik müstəmləkə 

ölkəsi olan Fransanın XVII-XX əsrlərdə planetin bir çox bölgələrində 

ərazilər zəbt etdiyi tarixdən məlumdur. Şimali, Mərkəzi Amerika, Asiya, 

Asiya Sakit Okean, Afrikada Fransa dövlətinin müstəmləkəsi olan böyük 

ərazilər mövcud olub. Fransanın müstəmləkə işğalları zamanı ən böyük 

ölçüdə insan qırğınları Afrika qitəsində baş verib. Afrikanın demək olar 

ki, yarısı XIX əsrdə fransızlar tərəfindən işğal olunub, müqavimət gös-

tərən 10 minlərlə insan öldürülüb: Benin, Çad, Cibuti, Qabon, Qana, 

Kamerun, Komor adaları, Mavritaniya, Niger, Seneqal, Tunis, o cümlə-

dən Suriya, Livan və nəhayət, Əlcəzair.  

Tarixi məlumatlara görə, Fransa tərəfindən Əlcəzairdə 1830-cu ilə 

qədər 4 milyon nəfərdən çox, 1890-cı ildə isə 2 milyon 500 min insan 

qətlə yetirilmişdir. Heç bir insani mahiyyət daşımayan bu soyqırımlarda 

sadə müsəlmanların yalnız bir qurtuluş imkanı var idi: ərəb kimliyindən 
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və İslamdan imtina edərək Fransa təbəəliyini qəbul etmək. Bu Fransanın 

mədəni soyqırım siyasəti idi. Xalqa ana dilində danışmaq, yazmaq, adət-

ənənlərini təbliğ etmək qadağan edilmişdi. Silah gəzdirən, siyasi xarak-

terli söhbətlər, toplantı keçirmək istəyənlər yerindəcə güllələnirdi. Bu öl-

kədə bir neçə dəfə baş verən xalq üsyanları hər dəfə güclü ordu və 

texnikaya sahib Fransa qüvvələri tərəfindən amansızlıqla yatırılıb. Çox 

da uzaq olmayan tarixdə, İkinci Dünya müharibəsindən sonra Əlcəzairdə 

baş verən müstəqillik hərəkatı Fransa ordusu tərəfindən qanla boğulub. 

1954-cü ilin noyabrından 1962-ci ilin martına qədər davam edən milli 

azadlıq savaşı zamanı bütün mütərəqqi dünyanın gözü qarşısında Fransa 

1,5 milyon əlcəzairlini qətlə yetirib. Bu, təxminən hər gün 550 nəfərdən 

çox insanın öldürülməsi deməkdir. Fransanın ilk nüvə silahı sınaqları da 

məhz Əlcəzairdə keçirilib (bu barədə ətraflı bax: 330; 353). Lakin Fransa 

özünün kirli keçmişinin üstünü örtmək üçün Şarl de Qoll dövründə 1962-

ci ildə qəbul etdiyi bir qanunla bu tarixdən əvvəl Şimali Afrikada baş 

vermiş hadisələrin qəti şəkildə mühakimə edilməyəcəyini hökm altına 

almışdır. 25 iyul 2005-ci il tarixdə isə Şimali Afrikada baş verən hadi-

sələrə bəraət qazandıraraq yeni bir qanun qəbul etmişdir (356). Fransa 

Əlcəzairdə törədilən cinayətlərin soyqırımı olduğunu ümumiyyətlə, qə-

bul etmir. Fransaya görə, bu ölkədə cərəyan etmiş hadisələr etnik, milli, 

dini amilləri özündə ehtiva edən hərəkət olmayıb, sadəcə siyasi xarakterli 

bir hərəkətdir (343). 

“8 May 1945 Dərnəyi”nin keçmiş sədrlərindən olan Əlcəzairin 

məşhur tarixçisi Məhəmməd Əl-Korso Əlcəzairdə törədilmiş olan 

cinayətlərin soyqırımı olduğunu, Fransanın başqa ölkələrə dərs vermək 

əvəzinə öz tarixinə göz ataraq dərs almasının vacib olduğunu qeyd 

edərək yazır ki, başqalarının cinayətlərini qanun ilə tanıyıb cəzalan-

dırmaq əvəzinə özünün törətmiş olduğu soyqırımını etiraf etməsi daha 

uyğundur. Sarkozi digər dövlətləri öz tarixləri ilə üzləşməyə dəvət edir, 

lakin öz tarixinə baxmaq üçün lazımi cəsarəti göstərmir, əksinə öz 

müstəmləkəçi keçmişinə aid soyqırımları görməzdən gəlir və yeni bir 

tarix yazmaq istəyir (349).  
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Fransa Əlcəzair soyqırımından bilavasitə məsuliyyət daşıdığı halda, 

antitürk xarakterli qondarma erməni soyqırımı məsələsini daim xüsusi 

canfəşanlıqla gündəmə gətirir. Fransanın ermənipərəst mövqeyi öz növbə-

sində digər türksoylu dövlət olan Azərbaycana da təsir etmişdir. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində 

vasitəçi missiyasını öz üzərinə götürən ATƏT-in Minsk Qrupunun daimi 

üzvlərindən biri kimi Fransanın bu münaqişənin nizama salınması 

istiqamətində yeritdiyi siyasət və tutduğu mövqe deyilənləri bir daha təsdiq 

edir. Rəsmi dövlət səviyyəsində hər il qondarma erməni soyqırımı məsə-

ləsini gündəmə gətirən və türkləri ittiham edən bu dövlətin antierməni 

mövqedən çıxış edərək, münaqişənin öz real həllini tapması üçün obyektiv 

siyasət yeritməsini düşünmək, eyni zamanda türksoylu Azərbaycan torpaq-

larını işğal edən Ermənistandan zəbt etdiyi torpaqlardan çıxmağı tələb 

etməsini gözləmək məntiqli görünmür.  

 

 

4.2.2. Ġngiltərə 

 

Biz bu yarımfəsildə İngiltərəyə, onun “erməni məsələsi”nin ortaya 

çıxmasında, milli münaqişələrin yaranmasında oynadığı rola, milli münasi-

bətlərdə tutduğu mövqeyinə və s. məsələlərə dair daha geniş yer verməyi 

məqsədəuyğun hesab edirik. Çünki İngiltərə tarixən belə demək mümkün-

dürsə, “görünməyən dövlət”, başqa deyişlə, pərdə arxası məsələlərin baş 

memarı olaraq çox sayda münaqişə ocaqlarının, etnik və milli problemlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Hal-hazırda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsində İngiltərə aktiv rol almasa da, “erməni məsələsi”nin 

qloballaşmasında və problemin Azərbaycana sirayət etməsində önəmli rol 

oynamışdır. İngiltərənin “erməni məsələsi”, daha dəqiq bir ifadəylə, “Ermə-

nistan dövləti”nin yaradılması ilə bağlı planları və götürdüyü öhdəliklər, 

eyni zamanda Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraqları “tarixi Şərq məsə-

ləsi”ndən qaynaqlanır. İnkaredilməz həqiqətdir ki, tarixən hər bir böyük güc 

öz imperialist siyasətini həyata keçirərkən müxtəlif bəhanələrdən və 

amillərdən istifadə etmişdir. Hal-hazırda dünyada baş verən hadisələrdə, 
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Böyük Güclərin geosiyasi maraqlarında da bu amilləri müşahidə etmək 

mümkündür. XX əsrin əvvəllərində İngiltərənin istər Osmanlı ərazilərində, 

istərsə də Cənubi Qafqazda, o cümlədən Azərbaycanda öz geosiyasi 

maraqlarını həyata keçirməsində başlıca rol oynayan amillərdən biri də 

məhz ermənilər idi. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilər XIX əsrin sonları və 

XX əsrin əvvəllərində İngiltərənin geosiyasi maraqlarının icraçısına çevril-

sələr də, öz növbəsində dünyanın bu böyük gücündən gələcəkdə qurulması 

planlaşdırılan “Ermənistan Dövləti” üçün öhdəliklər də tələb etmişdilər. 

Yəni ingilis-erməni əlaqələrini bir növ “qarşılıqlı istifadə və faydalanma” 

münasibətləri çərçivəsində xarakterizə etmək olar. Qeyd olunduğu kimi, 

İngiltərə erməni məsələsinin ortaya çıxmasında və millətlərarası problemə 

çevrilməsində başlıca rol oynamış, özünün Osmanlı torpaqları ilə bağlı eks-

pansionist siyasətində, o cümlədən Azərbaycanla bağlı geosiyasi maraq-

larında ermənilərdən əsas vasitə kimi istifadə etmişdir. Bu məsələyə keç-

məzdən əvvəl ingilislərlə ermənilər arasındakı münasibətlərin tarixinə nəzər 

salmağı vacib hesab edirik: 

Hər iki millət arasındakı münasibətlərin kökü Orta əsrlərə qədər gedib 

çıxır. Bəzi mənbələrdə ermənilərin VII əsrdə İngiltərədə mövcud olduqları 

göstərilir (181, s. 48; 207, s. 73). Bu dövrdə ermənilər Ərəb-İslam dövləti-

nin genişlənməsi nəticəsində Avropaya gəlmiş, az bir hissəsi də İngiltərədə 

məskunlaşmışdır. Orta əsrlərdə başlayan əlaqələr daha çox dini və ticarət 

səviyyəsində inkişaf etmişdir. Xüsusilə xaçlı səfərləri əsnasında Kilikiya 

ətrafındakı ermənilər ilə İngiltərədən bu səfərə qatılanlar arasında ən üst 

səviyyədə əlaqələr qurulmuş və türklərə qarşı xaçlılar ilə ittifaq quran 

ermənilərin bu münasibəti digər xaçlılar kimi ingilislərdə də böyük rəğbət 

yaratmışdır. Türk tədqiqatçıları Sədat Laçınər və Ehsan Bal bəzi erməni 

mənbələrinin “ermənilərin türk işğalından qaçaraq İngiltərəyə sığınmış 

olduqları, hətta türklər əleyhinə Avropada təbliğatlar apardıqları, hər iki 

xalq arasındakı münasibətlərin isbatı olaraq ingilis kralı III Henri ilə Hetum 

arasındakı məktublaşmalar” barədə verdikləri məlumatları müqayisəli 

şəkildə təhlil edərək göstərirlər ki, istər xaçlı səfərləri əsnasında, istərsə də 

sonrakı dövrlərdə ermənilərin İngiltərə və Avropanın digər xristian ölkələ-
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rində dəstək axtarışları ermənilərin yaşadıqları ərazilərdəki xalqlara qarşı 

kənar güclərdən yardım umduğunu ortaya qoyur (207, s. 74). 

Daha sonrakı dövrlərdə ermənilər İngiltərənin xarici siyasətinin 

önəmli bir parçasına çevrildilər. Bu, hər şeydən əvvəl ingilislərlə təmas 

vəziyyətində olan bir çox erməni tacirlərinin Şərq dillərini (osmanlıca, 

farsca, hindcə və s.) bilmələrindən irəli gəlirdi. Bununla birlikdə, onların 

xristian olmaları da ermənilərə böyük üstünlük qazandırmışdır. Bu dövrdə 

Hindistanı və ümumiyyətlə, Asiyanı müstəmləkələşdirmə siyasəti yeridən 

İngiltərə üçün ermənilər çox əlverişli bir vasitə ola bilərdi ki, bu da öz 

bəhrəsini verdi. İngiltərənin Hindistana girişində ermənilər böyük rol 

oynadılar. Bölgəni çox yaxşı tanıyan və dil problemi olmayan ermənilər 

başlanğıcda İngiltərəyə könüllü olaraq yardım etdilər. Hətta İngiltərənin 

Şərq ticarətində önəmli paya da sahib oldular. Ermənilər sadəcə Hindistan 

deyil, İngiltərə-İran xəttində də önəmli paya sahib idilər. Onlar əsas olaraq 

ipək, qumaş və ədviyyat ticarəti ilə məşğul idilər (387).  

XVII əsrdə erməni tacirlərinin xidmətləri nəzərə alınaraq, onlar Kra-

liyyət Fərmanı (Royal Charter) ilə mükafatlandırılmış və İngiltərənin azad 

vətəndaşları statusuna layiq görülmüşlər. Ticarətdəki bu uğurlar ingilislərin 

ermənilərə olan rəğbətini daha da artırmış və bu rəğbət özünü siyasətdə də 

göstərmişdir (207, s. 75). Bu rəğbətin arxasında ingilis milli maraqlarının 

dayandığını xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Məsələni bir az açaq.  

Məlum olduğu kimi, Yeddiillik müharibələrdən Birinci Dünya müha-

ribəsinə qədər olan dövrdə getdikcə güc itirən və “xəstə adam” deyə adlan-

dırılan Osmanlı imperiyasının zəngin və strateji əraziləri bir çox müstəm-

ləkəçi dövlət kimi İngiltərənin də diqqətini çəkmişdi. Bu müstəmləkəçi 

dövlətlər Osmanlı imperiyasının əraziləri uğrunda öz aralarında qızğın 

rəqabət aparırdılar. Başlıca imperialist dövlətlər olan İngiltərə, Rusiya, 

Fransa, sonradan Almaniya və İtaliya üçün ən önəmli məsələ Osmanlı 

torpaqlarının necə bölüşüləcəyi, bu imperiyanın qeyri-müsəlman etnik 

ünsürlərindən hansı şəkildə öz mənafeləri üçün yararlanılması idi.  

XVIII əsrin sonlarından etibarən Osmanlı dövlətinin ərazi bütöv-

lüyünü müdafiə etmək siyasətini yeridən İngiltərə 1877-1878-ci illər 

Osmanlı-Rusiya müharibəsindən sonra Osmanlı imperiyasının ərazi bütöv-
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lüyünə əsaslanan ənənəvi siyasət prinsiplərindən zahirən ayrılmasa da, bu 

dövlətin özü üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ərazilərinə sahib olmaq və ya 

ən azından bu ərazilər üzərində nəzarət və təsirini gücləndirmək siyasətinə 

yönəldi. Digər bir ifadə ilə, əvvəllər Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyünü 

müdafiə edən İngiltərə XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Osmanlı 

dövlətini yıxmaq məqsədini daşıyan bir siyasəti mənimsəməyə başladı. 

Bunun əsas səbəbi də ondan ibarət idi ki, İngiltərənin siyasi xadimləri 

əvvəllər Hindistan yolunun Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyü ilə təminat 

altına alınacağı fikrini mənimsəmişdilər. Lakin XIX əsrdən etibarən bu 

dövlətin çox qısa bir müddətdə dağılacağını dərk edən İngiltərə Osmanlı 

dövlətinin torpaqları üzərində yeni dövlətlər yaratmağı və bu sayədə 

Hindistanı və Hindistan yolunu təminat altına almağı qarşısına məqsəd 

qoydu. İngiltərənin əsas məqsədi bunlar idi: 

a) Öz ərazi bütövlüyünü qoruya bilməyən və itirən Osmanlı dövlətinin 

torpaqlarının İngiltərənin maraqlarına zərər verə biləcək və müstəm-

ləkələrini təhdid edə biləcək bir ölkənin əlinə keçməsinə mane olmaq; 

b) Rusiyanın isti dənizlərə enməsinin qarşısını almaq üçün əvvəllər 

Osmanlı dövlətinin ərazi bütövlüyünü qorumaq istəyən İngiltərənin artıq bu 

dövlətin sonunun yaxınlaşdığını gördüyü üçün Osmanlı imperiyasının 

torpaqları üzərində özündən asılı dövlətlər yaratmaqla müstəmləkələrinin 

təhlükəsizliyini təminat altına almaq (103, s. 564-567; 363). 

Erməni məsələsi də İngiltərənin bu siyasətinin bir parçası idi və qlobal 

xarakterli həmin məsələnin ortaya çıxmasında İngiltərə-Rusiya rəqabətləri 

böyük rol oynamışdır. Erməni məsələsini ortaya atmaqla İngiltərə sadəcə 

Osmanlı torpaqlarını parçalamağı və parçalanmış ərazilər üzərində hege-

monluq qurmağı hədəfləməmiş, eyni zamanda Rusiyanın Aralıq dənizinə 

enməsinin qarşısını almaq istəmişdir. Məlum olduğu kimi, İngiltərə 

dünyanın ən böyük dəniz gücünə sahib idi və dünya ticarətini əlində saxla-

yırdı. Qazandığı zəfərləri ilə rəqibsiz bir gücə çevrilmişdi. İngiltərənin ali 

strategiyası güclü diplomatik və strateji balans əsası üzərində qurulmuşdu. 

1890-cı illərdə İngiltərə Fransa ilə açıq dənizlərdə, Afrika, Yaxın və Uzaq 

Şərqdə, Almaniya ilə Avropa rəqabətində və Osmanlı imperiyasının torpaq-

ları üzərində, Rusiya ilə də Yaxın Şərqdə, Balkanlarda, Anadoluda və 
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Asiyada, xüsusilə Əfqanıstan və Çində rəqib idi. Eyni zamanda Osmanlı 

imperiyasının torpaqları İngiltərəni çox maraqlandırırdı. Buna görə də Bal-

kanlarda Bolqarıstanı, Anadoluda Ermənistanı, Ərəbistan torpaqlarında da 

özündən asılı ərəb dövlətləri yaratmaqla Rusiya, Fransa və Almaniyaya 

qarşı rəqabət və güc mübarizəsində ingilis maraqlarına uyğun olaraq 

üstünlük əldə etmək istəyirdi. İngiltərə baxımından “erməni məsələsi”nin 

mənası da bu üstünlüyə nail olmaq üçün ondan vasitə kimi istifadə 

etməkdən irəli gəlirdi (305, s. 8-9). 

Qeyd etmək lazımdır ki, San-Stefano anlaşmasının 16-cı maddəsi 

İngiltərəni Rusiyanın Osmanlı torpaqlarını işğal edəcəyi düşüncəsi ilə 

qorxutmuşdu. Əgər Rusiya Şərqi Anadolu yolu ilə bir tərəfdən İsgəndərun, 

digər tərəfdən də Mesopotamiya yolu ilə Bəsrə körfəzinə ensəydi, İngiltərə 

üçün ciddi və ağır nəticələr yarana bilərdi. İngiltərəyə görə, bu təhlükəni 

aradan qaldırmağın yeganə yolu yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, Osmanlı 

dövlətinin ərazi bütövlüyünü müvəqqəti olsa da, qorumaq və onun 

torpaqları üzərində nəzarət qurmaq olmuşdur. İngiltərə bu planı reallaş-

dırmaq üçün 1878-ci il tarixli Berlin anlaşmasından öncə Rusiyanın təhdi-

dinə qarşı osmanlılarla müdafiə anlaşması imzalamaq istədi (218, s. 22). 

İngiltərənin Xarici İşlər naziri Robert Solsberinin Rusiyanın təzyiqi qar-

şısında İngiltərənin türklər üçün deyil, Osmanlı imperiyası üçün mübarizə 

aparacağını dilə gətirməsi çox düşündürücüdür (203, s. 5). Bu söz əslində 

çox şeyi açıqlayır. Buradan aydın olur ki, İngiltərəni qətiyyən türklər 

maraqlandırmamışdır. Solsberiyə görə, ruslar Qarsı almaqla kifayətlənmə-

yəcək, Anadolunu da eyni Balkanlar kimi parçalayacaqdı. Bu vəziyyətə 

mane olmaq üçün İngiltərə ilə Osmanlı arasında Asiya torpaqlarının müda-

fiəsini nəzərdə tutan bir ittifaq anlaşmasının imzalanması vacib idi (203, s. 

5). Yeni anlaşmanın Berlində imzalanması qərarlaşdırıldı. Osmanlı dövləti 

İngiltərənin Berlində onu dəstəkləyəcəyini ümid edirdi. Lakin İngiltərə 

Osmanlı dövlətinin vəziyyətinin gərgin olduğunu bildiyindən Berlin Konq-

resində təhdid yoluna baş vuraraq Osmanlıdan Kipr adasını müvəqqəti də 

olsa aldı. 4 iyun 1878-ci ildə imzalanan və 15 iyul 1878-ci ildə II Əbdül-

həmid tərəfindən təsdiq edilən anlaşmaya görə, Osmanlı dövləti Şərqi Ana-

doluda yaşayan ermənilər üçün İngiltərə ilə birlikdə qərarlaşdıracağı isla-
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hatlar aparacaqdı. İngiltərə də Şərqi Anadoludakı rus təhdidini aradan qal-

dırmaq üçün bu təhlükə sovuşuncaya qədər Kipri əlində saxlayacaqdı. Belə-

liklə, İngiltərə Hindistana gedən ən qısa yolun təhlükəsizliyini təmin etmiş 

oldu (161, s. 15). Göründüyü kimi, islahatlar barəsində İngiltərə erməniləri 

deyil, öz maraqlarını qorumaq üçün siyasət yeritmiş və Rusiyaya qarşı baza 

olaraq Kipr adasını ələ keçirmişdir.  

1880-ci ildə antitürk düşüncələri ilə məşhur olan V.Qladstonun seçki-

lərdə qalib gələrək Baş nazir seçilməsi ilə İngiltərə sanki ermənilərin vəki-

linə çevrilmiş oldu (173, s. 168). Qladston ilk iş olaraq “erməni məsələsi”nə 

yenidən nəzər yetirmiş, Bab-ı Aliyə (Osmanlıya – E.Ş.) nota göndərərək 

ermənilərin məskunlaşdığı yerlərdə islahatların aparılmasını tələb etmiş, 

Osmanlı dövləti isə öz cavabında islahatların onsuz da aparıldığını bildir-

mişdir (103, s. 570). Qladstonun bu təşəbbüsü ermənilərdə böyük ümidlər 

doğurmuşdur. 1880-ci illərdən başlayaraq İngiltərənin dəstəyini arxasında 

hiss edən ermənilər öz fəaliyyətlərini daha da artıraraq müstəqil Ermənistan 

dövlətini yaratmaq üçün müxtəlif cəmiyyətlər qurmağa başladılar və yer-

lərdə dövlət əleyhinə üsyanlar çıxardılar. Ermənilərlə müsəlmanlar arasında 

baş verən münaqişələr Avropada ermənilərin türklər tərəfindən qətl edil-

dikləri şəklində təbliğ olundu. İngiltərə Rusiya və Fransa ilə birlikdə islahat 

məsələsini yenidən gündəmə gətirdi. Bu üç dövlətin İstanbuldakı səfirləri 

Erməni Patrikliyinin də əsas götürdüyü prinsiplər çərçivəsində 11 may 

1895-ci ildə Bab-ı Aliyə bir memorandum verərək 6 vilayət – Ərzurum, 

Bitlis, Van, Sivas, Diyarbəkir və Harput – üçün islahat layihəsini təqdim 

etdilər. İngiltərə bu layihəyə adı keçən vilayətlərə təyin ediləcək valilərin 

dövlətlər tərəfindən təyin və ya azad edilməsi haqqında bir maddə əlavə 

etmək istəsə də, Rusiya ilə Fransa bu təklifi rədd etdilər. Çünki İngiltərənin 

bu təklifinin qəbul edilməsi ona “Erməni məsələsi”nə istədiyi kimi müda-

xilə etmək hüququnun verilməsi mənasına gəlirdi. İngiltərə Osmanlıya bu 

layihəyə ən qısa müddətdə müsbət cavab verməzsə, hərbi gücdən istifadə 

edəcəyini bildirdi. Bu təhdid öz növbəsində Rusiyanı narahat etməyə 

bilməzdi. İngilislərin “erməni siyasəti”nin əsl niyyətinin Osmanlı imperi-

yasının Şərqi və Cənub-Şərqi Anadolu bölgələrini öz nəzarəti altına almaq 

istədiyini və əgər İngiltərə burada yaşayan ermənilər üzərində hegemonluq 
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qurarsa, bunun öz sərhədləri daxilindəki ermənilərə də təsir edəcəyini anla-

yan Rusiya hərbi gücə baş vurmağın əleyhinə olduğunu açıqlayınca, Os-

manlı dövləti cəsarətlənərək İngiltərə tərəfindən təqdim olunan islahat layi-

həsini rədd etdi. İngiltərə onun niyyətlərini başa düşən Rusiya və Fransa 

qarşısında islahatlar barəsində Osmanlı dövlətinin üstünə çox getməsə də, 

yeni problemlər yaratmağa davam etdi (103, s. 569-571). 

Bu problemlər İngiltərənin Osmanlı torpaqlarında missionerlərin 

fəaliyyətlərini daha da yönləndirməsi, geosiyasi məqsədli psixoloji hərəkat-

lara dəstək verməsi, türk düşmənçiliyi üzərinə qurulu olan ideoloji fikirləri 

silahlanma sayəsində düşüncədən praktikaya keçirməsi və s. ilə xarakterizə 

oluna bilər. Radikal erməni millətçiliyinin oyanmasında bu fəaliyyətlərin 

böyük rolu olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, erməni milli şüuru böyük 

güclərin geosiyasi gözləntilərinin fərqli, hətta bir-biriylə toqquşan maraqları 

nəticəsində ortaya çıxmışdır. Erməni terror təşkilatlarından da əsas silah 

olaraq geosiyasi məqsədlərə xidmət edəcək tərzdə istifadə olunmşdu. 

Böyük Güclərin ayrı-ayrılıqda geosiyasi planlarının erməni terror təşkilatları 

üzərində böyük təsiri var idi (bu barədə ətraflı bax: 103, s. 571-580; 257, s. 

CXLVI-CXLIX). Məhz həmin təsirlərin nəticəsi idi ki, çox sayda türk-

müsəlman əhali XIX əsrin sonlarından etibarən qurulmağa başlayan erməni 

terror təşkilatlarının qurbanına çevrildi. Bu terror təşkilatlarının silahlan-

dırılması ilə Anadoluda və Qafqazda qanlı cinayətlərə imza atıldı. 

Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu terror təşki-

latlarından öz mənafeləri üçün yararlanmaq istəyən dövlətlər, xüsusilə 

Rusiya ilə İngiltərə aralarındakı geosiyasi rəqabətə baxmayaraq, 1895-ci 

ildən sonra getdikcə güclənən Almaniya qarşısında bir-birilərinə yaxınlaş-

mağa başladılar. Daha doğrusu, Almaniya qorxusu hər iki dövləti bir-birinə 

yaxınlaşdıran ən önəmli faktor oldu. Aralarındakı ixtilaflı məsələləri 

uzlaşma yolu həll etməyi qarşılarına qoyan Rusiya və İngiltərə münasibət-

lərini 1907-ci ildə imzaladıqları bir müqavilə ilə yenidən qurdular və 

Antanta çərçivəsində birlikdə hərəkət etməyə başladılar. Hər iki dövləti 

maraqlandıran məsələ Almaniyanı “Şərq” məsələsindən uzaqlaşdıraraq, 

Osmanlı dövlətinin zəngin strateji torpaqlarına sahib olmaq idi (bax: 103, s. 

443-450). Lakin Birinci Dünya müharibəsinin sonlarına doğru dünyanın 
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siyasi mənzərəsində önəmli dəyişikliklər baş verdi. 1917-ci ildə oktyabr 

çevrilişinin baş verməsi ilə Antantanın əsas üzvlərindən biri olan Rusiya 

müharibədən çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Antanta ittifaqında Rusiya 

ilə boşalan yeri ABŞ əvəz etdi. Beləliklə, erməni təşkilatları üzərində tam 

nəzarət belə demək mümkündürsə, İngiltərəyə keçdi.  

İngilislər Birinci Dünya müharibəsi illərində də erməni təşkilatlarına 

dəstək verərək onları etnik-milli münaqişələrə təşviq etmiş, öz siyasətinə 

uyğun olaraq ermənilərdən yararlanmış, ermənilərin siyasi gələcəyinə dair 

öhdəliklər götürmüş, “Müstəqil Ermənistan” üçün ciddi vədlər vermiş, 

sadəcə Şərqi Anadoluda deyil, Cənubi Qafqazda da onlardan yararlanmış, 

“Erməni məsələsi”ni Azərbaycanda və onun ayrılmaz parçası olan Naxçı-

vanda gündəmdə tutmuşdur. Bu təşviq hərəkətlərinin pərdə arxası nə idi? 

Ermənilərin vəziyyəti ingilisləri bu qədər yaxından maraqlandırırdısa, nəyə 

görə Osmanlı torpaqları üzərində özündən asılı milli dövlətlər yaratma 

siyasətinə uyğun olaraq Şərqi Anadoluda bir erməni dövlətini qurmadı? 

Nəhəng Osmanlı imperiyasını parçalayaraq, onun torpaqları üzərində man-

datlıq rejimi bəhanəsi ilə özündən asılı çox sayda dövlətlər (ərəb dövlətləri 

– E.Ş.) yaradan İngiltərə baxımından bu ərazidə “erməni dövləti”nin 

yaradılması çətin idimi? “Erməni dövləti”nin yaradılması planının Cənubi 

Qafqaza ixrac edilməsinin əsas səbəbləri nə idi? Bu suallara cavab verə 

bilmək üçün o dövrün siyasi proseslərini diqqətlə təhlil etmək lazım gəlir.  

Geostrateji baxımdan Cənubi Qafqaz İngiltərə üçün böyük əhəmiyyətə 

malik idi. Xüsusilə Azərbaycan, onun iri sənaye-maliyyə mərkəzi olan Bakı 

üzərində nəzarətin ələ keçirilməsi və Xəzər limanının zəbt olunması cəhd-

ləri ingilis siyasətinin ənənəvi və prioritet istiqamətlərindən idi, eyni zaman-

da onun ümumilikdə Avrasiya ilə bağlı əsas geosiyasi konsepsiyasına uy-

ğun gəlirdi. Xəzər dənizinə sahib olmaq təkcə Qafqaza deyil, eyni zamanda 

Mərkəzi Asiyada nəzarət qazanmaq, Hindistana gedən yolu qorumaq de-

mək idi (46, s. 208). Lakin 1917-ci ildə Rusiyada baş verən hadisələr nəti-

cəsində Xəzər Osmanlı üçün açıq dəhlizə çevrildi (111, s. 96). Meydana 

gələn proseslər türklərə Qafqaz vasitəsilə İrana və Orta Asiyaya girmək 

üçün əlverişli imkan yaratmış, Hindistan təhlükə altına düşmüşdü. Çar Rusi-

yasında ortaya çıxan qarışıqlıqlar türklərə öz planlarını tətbiq etmək üçün 
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bir fürsət yaratmışdı. Bununla yanaşı, Pantürkist (və ya Turançılıq) arzuların 

da güclənməsi üçün də bir yol açılmışdı.  

Osmanlı dövlətinin son dövrlərində üç siyasi cərəyan – Türkçülük, 

İslamçılıq və Osmançılıq – ortaya çıxmışdı. Hər üç cərəyanın tərəfdarları 

Osmanlı dövlətinin süqutunu önləməyə çalışsalar da, Balkan hərbi ilə 

Osmançılığın, bunun ardınca Birinci Dünya müharibəsində ərəblərin qaldır-

dığı üsyanlara görə İslamçılığın reallaşmasının mümkünsüzlüyünü görən 

rəhbərlik dövlətin rəsmi ideologiyası olaraq Türküçülük, daha doğrusu 

Turançılıq xəttini qəbul etdi (46, s. 35; 89, s. 58). 

Türklərin Qafqaza və Xəzər ətrafına, oradan da Orta Asiyaya doğru 

irəliləmə ehtimalı yaranmışdı. Şərqdəki ingilis maraqları baxımından ciddi 

təhlükə kəsb edən bu proseslər, Türkiyə, Azərbaycan, İran, Əfqanıstan və 

Orta Asiya türklərinin birliyi əsasında dünyanın siyasi sistemində çox güclü 

bir Türk-İslam ittifaqının meydana gəlməsi ehtimalı İngiltərəni müəyyən 

tədbirlər almaq məcburiyyəti qarşısında qoydu. Çünki belə bir ehtimalın 

reallaşması İngiltərənin maraqlarına həm Orta Asiya, daha sonra isə Cənubi 

Asiyada zərbə vura bilərdi (227, s. 320).  

Panturanizm təhlükəsi ilə qarşılaşan İngiltərə Qafqazı strateji 

baxımdan İran, Əfqanıstan və daha da önəmlisi Hindistandakı iqtidarı üçün 

həyati dərəcədə əhəmiyyətli hesab edirdi. Yaxın gələcəkdə türk hegemon-

luğunun qurulması ehtimalı nəzərə alınaraq, İngiltərənin Asiyadakı möv-

qeyi baxımından real təhlükə mənbəyinin aradan qaldırılması üçün mütləq 

şəkildə Türkiyə ilə Türk Dünyası arasında bir sədd yaradılmalıydı. Digər 

tərəfdən, Qafqazın türklər tərəfindən ələ keçirilməsi İngiltərənin yalnız 

regional deyil, ümumi maraqları baxımından da mənfi nəticələr doğura 

bilərdi. Azərbaycandakı neft rezervləri ilə Gürcüstandakı mədən və kömür 

yataqlarının da türk və alman güclərinin əlinə keçməsi İngiltərənin bütün 

planlarını alt-üst edə bilərdi. Məhz bu baxımdan baş verən proseslər 

qarşısında lazımi tədbirlər alınmalıydı. 

İngiltərənin prioritet məqsədi Qafqazdakı müxtəlif etnik və dini 

qruplar içərisində hansı millətin türklərə qarşı ciddi müqavimət göstərə 

biləcəyini müəyyənləşdirmək idi. Türksoylu olması baxımından Osmanlıya 

rəğbət göstərən Azərbaycan türklərinə etimad göstərilməyəcəyi bəlli idi. 
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Xristian gürcülərin isə almanlarla XIX əsrdən bəri müəyyən əlaqələri vardı. 

Belə bir vəziyyətdə ingilis dəstəyinin ən etibarlı namizədi xristian ermənilər 

ola bilərdi. Əslində İngiltərə hökuməti Türkiyə ilə Türk Dünyası arasındakı 

yeganə baryerin ermənilər olduğunu anlamışdı. Bu səbəbdən Qafqazı türk 

ordularına qarşı müdafiə üçün tərcih edilən millət ermənilər oldu. Məşhur 

ingilis tarixçisi, Birinci Dünya müharibəsi dövründə Hərbi Nazirliyin 

nəzdində fəaliyyət göstərən Təbliğat Bürosunun tanınmış nümayəndə-

lərindən olan Arnold Toynbi (Arnold Toynbee) İngiltərənin Xarici İşlər 

Nazirliyinin nüfuzlu əməkdaşlarından cənab Kidstona yazırdı ki, “bizim 

siyasətimiz erməniləri türk boyunduruğundan xilas etməkdir. Bu baxımdan 

mənafelərimizdən biri fəal şəkildə Turan hərəkatına mane olmaqdır” (318). 

Ermənilərin əksəriyyətinin çar ordusunda vuruşmuş olduqları və 

əgər müharibə Antanta dövlətlərinin xeyrinə bitərsə, onlara müstəqillik 

vəd edildiyindən əzmli şəkildə mübarizə aparacaqlarını da isbat etmələri 

də erməniləri layiqli namizədə çevirən amillərin başında gəlirdi. Əslində 

ermənilərin başqa yolu da yox idi, çünki onlar Antanta dövlətlərinə öz 

sadiqliyini nümayiş etdirərək türklərə qarşı xəyanətkarlığın sıxıntısı 

içərisində idilər. Rus ordusu Ərzurum cəbhəsindən çəkilərkən ermənilər 

onların boşaltdıqları mövqelərə yerləşmişdilər. Bununla yanaşı, erməni 

hərbi dəstələrinin Qafqaza gətirilməsi üçün də bəzi fəaliyyətlər aparılırdı. 

Türklər qələbə qazandığı təqdirdə ermənilər çox şey itirəcəkdilər, lakin 

müttəfiqlərin zəfəri onlara çox şey qazandıra bilərdi. İngilislərin planları 

tamamilə fərqli idi. Onların əsas narahatlığı bölgəni türk və almanlara 

qarşı müdafiə tədbirləri ilə bağlı idi və bu tədbirlər içərisində ermənilərə 

xüsusi olaraq böyük ehtiyac hiss olunurdu. Bu baxımdan onlar maddi və 

mənəvi baxımdan dəstəklənirdilər (ətraflı bax: 168, s. 323-324). 

Digər tərəfdən, ermənilərin ingilis dəstəyinin ən layiqli və etibarlı 

namizədinə çevrilməsinin əsas səbəblərini onların “Böyük Ermənistan” 

ideologiyası ilə yaşamalarında və mifoloji düşüncələrə olan inamlarında 

da axtarmaq lazımdır. Xüsusilə “vəd olunmuĢ torpaqlar” məsələsi ermə-

ni iddialarının başında gəlir. Məlum olduğu kimi, ermənilər dünya ictima-

iyyətinə ən qədim xalq olduqlarını, Şərqi Anadolu və Qafqazın Hz. Nuh 

tərəfindən onlara vəd edildiyini isbat etməyə çalışırlar. Həmin vədlər çər-
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çivəsində “Böyük Ermənistan” kimi xarakterizə olunan bu torpaqlar dün-

yanın ilk qədim dövlətlərindən biri kimi Aralıq dənizi də daxil olmaqla, 

Qara dənizdən Xəzər dənizinə qədər böyük bir ərazini əhatə edir.  

Ermənilər arasında dərin kök salan digər mifoloji xarakterli iddia isə 

onların “dünyanın ilk xristian xalqı” və Tanrı tərəfindən “seçilmiĢ millət” 

olmaları ilə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu iddialar yeni deyil, uzun 

illərin, hətta əsrlərin məhsuludur. Ermənilərin o dövrdə də belə iddialara 

aludə olduqlarını nəzərə alan İngiltərə üçün bundan daha əlverişli bir 

fürsət ola bilməzdi. Beləliklə, Şərqi Anadolu və Qafqazı türk və alman 

ordularına qarşı müdafiədə İngiltərə üçün başlıca tərcihə çevrilən, eyni 

zamanda türklərə qarşı vuruşmaq istəyən ermənilərlə ingilislər arasında 

əməkdaşlıq prosesi başladı. İngiltərə hökuməti tərəfindən strateji baxım-

dan son dərəcə əhəmiyyətli bir yer olan Qafqazın və bölgənin zəngin tə-

bii qaynaqlarının türk və alman güclərinin əlinə keçməməsi üçün erməni-

lərin təşviqinə start verildi. Bu şəkildə ermənilər silahlandırılacaq və in-

gilis imperiyası üçün kabusa çevrilən Panturanizmə qarşı sədd çəkiləcək-

di. Qafqazda ingilislərin hərbi məqsədləri çərçivəsində ermənilərdən isti-

fadə olunması məsələsi Rusiyanın Ali Baş Qərargahındakı ingilis gene-

ralı Barterin İngiltərənin Hərbi Kabinetinə göndərdiyi 15 oktyabr 1917-ci 

il tarixli teleqarfla gündəmə gəldi. General Barterə görə, Qafqaz birlikləri 

içərisində etimad ediləcək yeganə ünsür ermənilər idi. Bölgədə yeni er-

məni hərbi dəstələri yaradılmalıydı. General Barter bu barədə İngiltərə-

nin Hərbi Kabinetinin razılığını istədi (321). Hərbi Kabinet də öz növbə-

sində 23 oktyabr 1917-ci ildə bu barədə bir qərar qəbul etdi (319). 

Erməni ordusunun İngiltərə tərəfindən hərbi və maliyyə dəstəyi ilə 

təmin olunduğu bu dövrdə “Erməni məsələsi”nə yönəlik siyasi açılımlar da 

özünü göstərdi. Ermənilər türklərə qarşı müharibə qarşılığında Ermənistanın 

gələcəyi ilə bağlı öhdəliklər tələb etdilər. Bu tələblər qarşısında London 

İngilis-Erməni Komitəsinin sədri və İngiltərə Parlamentinin üzvü Anurin 

Uilyams 4 dekabr 1917-ci ildə İngiltərənin məşhur diplomatlarından 

olan, eyni zamanda Millətlər Cəmiyyətinin qurucusu Lord Robert Sesilə 

göndərdiyi məktubda ermənilərə yardım göstərilməsinin zəruri olduğunu 

bildirirdi. Anurin Uilyams hətta ermənilərin silahlandırılmasını və 
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Andranik kimi silahlı dəstə liderlərindən istifadə edilməsini də son 

dərəcə gərəkli hesab edirdi (317). Məktubda ingilis, fransız və amerikan 

hökumətlərinin də erməni ordusuna maddi dəstək vermələrinin vacib 

olduğu bildirilmiş, sərhədlərdən kənarda yaşayan ermənilərin pul yardımı 

ilə Şərqi Anadoluya və Qafqaza gətirilmələrinin qaçılmaz olduğu yazıl-

mışdı (317).  

Nəticədə İngiltərənin Hərbi Kabineti özünün 7 dekabr 1917-ci il 

tarixli iclasında ermənilərə maliyyə dəstəyi verilməsi haqda qərar qəbul 

etdi (320, s. 101). Bununla birlikdə, erməni könüllü dəstələrinin Qafqaza 

fərqli yollardan gəlməsinə də köməklik göstəriləcəkdi (316). İngiltərə 

tərəfindən ermənilərin dəstəklənməsi üçün ayrılan yardım təxminən 20 

milyon sterlinq idi (262, s. 293).  

1917-ci ilin sonları və 1918-ci ilin əvvəllərində ingilislər tərəfindən 

Tehrandan Bakıya, oradan da ermənilərə verilməsi üçün Tiflisə külli 

miqdarda qızıl və pul göndərildi (168, s. 329). Bu işlərlə birbaşa İngil-

tərənin Xarici İşlər Nazirliyinin qərarına əsasən xüsusi missiya ilə 

vəzifələndirilən mayor Mac Donel (MacDonell) məşğul olurdu. Qatar-

ların içərisində aparılan bu qızıllar və pullar aynaların arxasında, ventil-

yatorların içərisində və digər yerlərdə gizlədilirdi. Mac Donel bunların 

Azərbaycan türkləri tərəfindən bilinməsini istəmirdi. Çünki bu qızılların 

və pulların ermənilərə göndərildiyi ortaya çıxsaydı, Azərbaycan türkləri 

tərəfindən tələyə düşürülərək ələ keçirilə bilərdi (168, s. 330-331). Gö-

ründüyü kimi, işlər son dərəcə gizli şəkildə aparılırdı. 

Sadəcə pul və qızıl deyil, müxtəlif silah və sursatlar da ermənilər 

üçün tədarük edildi. Bu yardımlar Versaldakı Antanta Ali Hərbi Şurası-

nın ingilis hərbi mütəxəssislərinin 1917-ci ilin dekabr ayındakı memo-

randumunda açıq şəkildə göstərilir: “Ermənilərə hər vəziyyətdə işğal et-

dikləri bölgələrdə pul, silah və sursat tədarükü ingilis siyasətinin maraq-

ları daxilindədir. Bu təcrübənin uğurlu olması nəticəsində erməni qüvvə-

lərindən gələcəkdə türklərin diz çökdürülməsi üçün faydalanmaq olar” 

(322).   

İngilislərin bu dəstəyi sayəsində hərəkət qabiliyyətlərini artıran, 

külli miqdarda silah və sursat təmin edən ermənilər Azərbaycanda ciddi 
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etnik təmizlik siyasəti gerçəkləşdirdilər. Azərbaycanın bir çox bölgələ-

rində, o cümlədən Zəngəzurda, Naxçıvanda türk-müsəlman soyqırımı tö-

rədildi.  

Bu acı gerçəklər ermənilərdə türklərə qarşı nifrət psixologiyasının, 

türkü öldürməkdən mənəvi zövq alma düşüncəsinin bariz nümunəsi və 

əlaməti olmaqla yanaşı, törədilən bu cinayətlərin arxasında böyük dövlət-

lərin dəstəyi olduğu, eləcə də İngiltərə tərəfindən verilən qızıl və ster-

linqlərin, eyni zamanda silah və sursatların təsiri də xüsusilə qeyd 

edilməlidir. Düzdür, dinc əhaliyə qarşı törədilən bu cinayətlər ingilislərin 

planları daxilində yer almasa da, sırf Panturanizm təhlükəsinə qarşı silah-

landırılan ermənilər həmin yardımdan faydalanaraq kütləvi qırğınlara baş 

vurmaqdan çəkinməmişdilər. Belə hərəkətlər şübhəsiz ki, İngiltərənin 

bölgədəki nüfuzuna ciddi xələl gətirirdi. Lakin ortada dəyişməyən bir 

həqiqət vardı ki, bu da ingilislərin məqsədlərindən asılı olmayaraq ermə-

niləri maddi, hərbi baxımdan dəstəkləməsi və silahlandırması idi. Məhz 

bunun nəticəsidir ki, müsəlman türk əhalisinin çəkdiyi əziyyətlər və 

törədilən soyqırımı cinayətləri İngiltərənin siyasi dairələrində heç bir səs 

gətirməmiş, əksinə bu cinayətlərin üstü xüsusi etina ilə örtülməyə çalı-

şılmşdır. 

Dördlər qruplaşmasının Birinci Dünya müharibəsində məğlubiyyəti ilə 

türklərin Pantürkist ideyalarının reallaşması ehtimalı ortadan qalxınca, 

böyük bir çıxmazdan qurtulan ingilis qoşunları 1918-ci ilin noyabr ayında 

Azərbaycana daxil oldular, lakin Bakıya gəldikdən üç ay sonra, 1919-cu ilin 

fevralında Lloyd Corc hökuməti ordunu Transqafqazdan mümkün qədər tez 

çıxarmağı qərara aldı (30, s. 248). İngilislərin Qafqazdan çıxmaq qərarı bu 

günə qədər dəqiqləşdirilməmiş ciddi problemlərdən biri olaraq qalır.  

Mənbələrdə Birinci Dünya müharibəsinin sonunda İngiltərənin Qaf-

qazı, xüsusilə neft bölgəsi olan Azərbaycanı öz müstəmləkə imperiyasına 

qatmaq, Xəzər dənizinə sahib olmaq niyyətində olduğuna dair məlumatlar 

keçir. Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Pərvin Darabadi qeyd edir ki, 

ingilislərin Qahirədən Kəlküttəyə qədər Böyük Britaniyanın nəzarəti altında 

birləşməsi yolu ilə bütöv ərazinin yaradılması ideyası mövcud idi. Bu ideya 

İngiltərənin Orta Şərqdəki siyasətinin yeni məzmununu – Xəzər və Qaf-
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qazətrafı ərazilər, xüsusilə neft Bakısı üzərində nəzarətin yaradılmasını 

stimullaşdırırdı (14, s. 26). Bu geosiyasi plan eyni zamanda Hindistanın şi-

mal sərhədlərindən Aralıq dənizinə doğru uzanmış bir neçə bufer dövlətdən 

ibarət zəncirin yaradılmasını da nəzərdə tuturdu. Bu zəncir Hindistana 

hücumlar zamanı bir qalxan, Böyük Britaniya, Avstraliya və Yeni Zelan-

diya arasında əsas əlaqələndirici vasitə rolunu oynamalı idi. Qafqaz-Xəzər 

regionu əsas əlaqələndirici həlqəyə çevrilirdi ki, bu həlqə İngiltərənin hərbi-

siyasi planlarında həmin dövr üçün xüsusi yer tuturdu (14, s. 26).  

İngiltərənin məşhur dövlət xadimlərindən Lord Kerzon qeyd edirdi ki, 

Böyük Britaniyanın gələcəyi Avropada deyil, bizim immiqrantlarımızın 

gəldiyi, sonralar isə gələcək nəsillərin artıq istilaçı kimi geri qayıtdığı qitədə 

həll olunacaqdır. Türkistan, Əfqanıstan, Xəzər, Persiya dünya hökmranlığı 

uğrunda oyun gedən şahmat lövhəsinin bir hissəsidir (14, s. 25).  

İngiltərənin Azərbaycanı öz müstəmləkə imperiyasına qatmaq, Xəzər 

dənizinə sahib olmaq niyyətində olduğuna dair məlumatlar C.Həsənlinin 

(30, s. 249), M.Qasımlının (48, s. 208), N.K.Buzınina və K.V.Vinoqrado-

vun (268, s. 119), F.Volkovun (269, s. 50) və s. tanınmış tədqiqatçıların 

əsərlərində də mövcuddur, eyni zamanda bu tədqiqatların hər birində ingilis 

planlarına dair məsələlərdə haqlılıq payı da olduqca yüksəkdir. Lakin 

ingilislərin qısa bir müddət içərisində Qafqazı tərk etmələrinin səbəbi qaran-

lıq olaraq qalır. Əvvəla, ingilislər niyə gəlmişdilər və heç bir kənar müda-

xilə olmadan bölgəni hansı səbəbdən tərk etdilər? 

İngiltərənin Hindistan məsələləri üzrə naziri A.Monteqyu Qafqaza 

münasibətdə öz düşüncələrini bu cür açıqlayırdı: “Hindistanın müdafiəsi 

məsələləri ilə bağlı mən fikirləşirəm ki, Qafqaz haqqında düşünmək bizim 

üçün mühüm deyildir. Mən hesab edirəm ki, bu bölgə tamamilə bizim 

maraqlarımızdan kənardadır” (276, s. 74).   

Bu ifadələr olduqca müəmmalı və çox qarışıqdır. Əgər Qafqaz 

İngiltərənin maraqları xaricində idisə, bölgəyə niyə gəlmişdilər? Qənaəti-

mizcə, İngiltərə öz müstəmləkələrinin ərazilərini genişləndirməkdən daha 

çox, müharibə dövründə ələ keçirdiyi müstəmləkələri qoruyub saxlamaq 

üzərində düşünürdü. Xüsusilə İngiltərə baxımından daha çox əhəmiyyət 

kəsb edən bölgə Yaxın Şərq idi. Enerji resurslarının əsas hissəsinin Osmanlı 
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dövlətinin sərhədləri içərisində yer alması Yaxın Şərqi İngiltərə üçün tam 

mənası ilə vaz keçilməz bir bölgəyə çevirmişdi. Sənaye inqilabını 

tamamlamış olan İngiltərə üçün Yaxın Şərq neftinə sahib olmaq ölkənin 

rifah və zənginliyi baxımından olduqca zəruri idi. 

Digər bir tərəfdən, Mondros müqaviləsindən sonra başlayan işğallar 

nəticəsində Türkiyədə ortaya çıxan Milli Mübarizə Hərəkatı yeni türk 

dövlətinin sərhədlərini Brest Litovsk və 30 oktyabr 1918-ci il tarixli 

müqavilə ilə müəyyənəşdirilən hüdudlar olaraq elan etmişdi. Belə bir 

vəziyyətdə İngiltərənin bir tərəfdən Ermənistana verilən torpaqları 

qoruması, digər tərəfdən də Suriyanın şimalını və Mosulu müdafiə etməsi 

olduqca çətin olacaqdı. İngilis güclərinin işğalı altında olan bütün bu 

torpaqlar arasında edilən tərcih İngiltərənin Mosulu qorumağa çalışması 

oldu (262, s. 164). Ancaq bütün bunlar o demək deyildi ki, zəngin təbii 

sərvətlərə malik olan Bakı neftinin İngiltərənin iqtisadi maraqlarında yeri 

yox idi. İngiltərə qədər neftin əhəmiyyətini dərindən idrak edən ikinci bir 

dövlət göstərmək mümkün deyil. Bunun üçün ingilislər hər şeylərini ortaya 

qoyaraq bu yağlı maddənin mütləq hakimi olmaq istəyirdilər.  

Məlum olduğu kimi, XX əsrin ən güclü təbii qaynağı və dünyanı idarə 

edən əsas qüdrəti neft idi. Neft neçə-neçə dövlətləri oyuncağa və alətə 

çevirmiş, böyük, kiçik bir çox yeni yaranan dövlətlərə azadlıq verdiyi kimi, 

qocaman imperiyaları da tarix səhnəsindən silmişdir. Həqiqət budur ki, bu 

maye üçün insan deyilən varlığın zərrə qədər də olsun dəyəri yoxdur. Bu 

baxımdan ingilislərin Azərbaycana gəlişinin, daha doğrusu bölgədə işğal 

siyasəti yeritməsinin səbəbi bilavasitə iqtisadi maraqlarla – neftlə 

xarakterizə oluna bilər. Lakin bolşevik rus hökuməti ilə müharibəyə 

başlamağa hazır olmadıqlarından ingilis ordusunun bölgəni tərk etmək 

məcburiyyətində qaldığı da güclü ehtimallar arasındadır. Bu ehtimallar 

müəyyən mənada doğru olsa da, ortada yenə bəzi müəyyən qaranlıq 

məqamlar mövcuddur. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, dünyanın ən güclü 

ordusuna sahib olan İngiltərə üçün Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirən və 

daxili çəkişmələrlə məşğul olan yeni rejimin rəqib olması imkansız idi. 

İngilislər gələcəkdə rus təhlükəsi ilə qarşılaşmaq istəməyə bilərdi. Təbii ki, 

bu da mövcud ehtimallar içərisində sayılmalıdır. Lakin qənaətimizcə, 
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İngiltərənin bəhs olunan dövrdə zəngin təbii sərvətlərə sahib olan Yaxın 

Şərqə, xüsusilə Mosul neftinə daha çox fikir verməsi ehtimalı burada daha 

çox üstünlük təşkil edir. Bu ehtimalları sadalamaqla birlikdə, bu real faktı 

da gözdən qaçırmamaq lazımdır ki, İngiltərə Panturanizm amilini mütləq 

şəkildə nəzərə almaq məcburiyyətindəydi. 

Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd etmək mümkündür ki, ingilislərin 

Azərbaycana gəlişinin səbəbi iqtisadi maraqları daxilində bölgəni işğal 

etmək deyil, Türkiyənin tamamilə yalnızlığa məhkum edilməsini hesaba 

qataraq bu dövlət ilə Türk Dünyası arasındakı əlaqələri qoparmaq və 

Turançı düşüncələrin önünü kəsmək idi. Bu planın gerçəkləşməsi üçün ən 

uyğun vasitə isə ermənilər idi. İngilislərin məşhur diplomatlarından Lord 

Kerzonun ifadələri olduqca düşündürücüdür: “Türkiyə ilə Türk xalqları 

arasında tampon bir dövlətin yaradılması qaçılmazdır. Problemin ortadan 

qalxması üçün yeni “Erməni Dövləti” təzahüründə xristian bir topluluğun 

meydana gətirilməsi vacibdir” (271, s. 427).  

Lakin “Erməni dövləti” təzahüründə bu topluluq hansı bölgələrdə 

yaradılacaqdı? Bu dövlətin Şərqi Anadoluda qurulması mümkün deyildi, 

İngiltərə özü buna qətiyyən razılıq verməzdi. Halbuki İngiltərə Şərqi 

Anadolu və Qafqazda türk təhdidinə qarşı baryer olaraq yararlanması 

müqabilində ermənilərə təminat vermiş, “Müstəqil Ermənistan”ın qurulması 

yönündə ciddi öhdəliklər götürmüş və vədlər vermişdi. Erməni dövlətinin 

Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, Naxçıvanı da əhatə edən bir bölgədə 

qurulması və sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi məsələsi İngiltərənin 

planları çərçivəsində idi. İngilislər Türkiyəyə meyilli olan Azərbaycana 

inanmadıqlarından məhz Ermənistana etimad edir və Türkiyənin 

Transqafqaza olan qapısını əbədilik bağlamaq üçün Naxçıvanı ermənilərə 

verməyə çalışırdılar (bu barədə ətraflı bax: 8, s. 13-14; 92, s. 74).  

Naxçıvan 1919-cu ilin yanvarında ingilislər tərəfindən işğal edildi. 

Naxçıvan və Şərurun Ermənistan hökumətinin tabeliyinə verilməsini 

bildirən ingilislər ermənilərin öz işğalçılıq siyasətini həyata keçirmələrinə 

şərait yaratdılar (308, vv. 17). Daşnaklar ingilis zabitlərinin bilavasitə 

köməyi və iştirakı ilə 1919-cu ilin iyununda Naxçıvanın bir hissəsini 

tutsalar da, Naxçıvan Milli Komitəsinin hərbi hissələri daşnakların nizami 
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qoşununu əzərək onları Naxçıvan ərazisindən kənara atdılar. Yerlərdə 

hakimiyyət Milli Şuranın əlində idi. İyulun əvvəllərində ingilis qüvvələri 

Naxçıvanı tərk etdilər (8, s. 14). 

Bütün bunları ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək mümkündür 

ki, İngiltərə özünün ekspansionist siyasətini həyata keçirərkən Londonda 

tərtib olunmuş ssenari üzrə hərəkət edən daşnaklardan istifadə etmiş (91, s. 

256), hər vəchlə Ermənistanın Antantaya öz ərazisini, habelə hərbi və 

iqtisadi potensialını verməyə hazır olan daşnak rəhbərlərini dəstəkləmiş (14, 

s. 33), faktiki olaraq Ermənistanı Naxçıvan və Zəngəzurla bağlı təcavüzkar 

hərəkətlərə təşviq etmişdir. Nəticədə İngiltərənin siyasi planları çərçivəsində 

dəstəklənən ermənilər tərəfindən Şərqi Anadoluda olduğu kimi, Azərbay-

canda və onun ayrılmaz parçası olan Naxçıvanda soyqırımı siyasəti gerçək-

ləşdirilmişdir. İngilis siyasəti bölgədə yaşanan faciələrin zəminini hazır-

lamışdı.  

Heç təsadüfi deyildir ki, fransız tədqiqatçısı Jorj de Malevil “1915-ci il 

erməni tragediyası” adlı əsərində erməni dövlətinin qurulmasının da 

Antanta dövlətləri, xüsusilə İngiltərənin yardımı sayəsində gerçəkləşdiyini 

qeyd etmişdir: “İngiltərənin iradəsi ilə çar imperiyasının xarabalıqları 

üzərində qurulub qısa bir ömür (1918-1920) sürən Erməni Respublikası 

bütün tarixi boyu mövcudiyyəti qeydə alınan yeganə müstəqil erməni dövləti 

idi” (277, s. 15). 

Buradan belə bir məqam ortaya çıxır ki, İngiltərənin iradəsi olmasaydı, 

erməni dövlətinin qurulmasından və mövcudiyyətindən söhbət gedə 

bilməzdi. Bu dövlətin Cənubi Qafqazda qurulması məsələsinə gəlincə, 

İngiltərə Rusiya və Türkiyəyə xəbərdarlıq etmək istəmişdi. Bu xəbərdarlığın 

da mahiyyəti ondan ibarət idi ki, bir erməni dövləti qurulacaqdı, lakin 

Osmanlı imperiyasının ərazilərində deyil, Cənubi Qafqazda gerçək-

ləşəcəkdi. Əgər erməni dövləti Şərqi Anadoluda yaradılsaydı, bu dövlət 

İngiltərənin deyil, Rusiyanın nəzarəti altına keçə bilərdi. İngiltərənin bu cür 

düşünməsi heç də yersiz deyildi. Rusiyanın 1828-ci ildə “Erməni 

Vilayəti”nin əsasını qoymaqla gələcəkdə ondan hücum mərkəzi olaraq 

düşünməsini, “erməni kartı”ndan yararlanaraq gələcəkdə Osmanlı dövlətini 

parçalamaq, Şərqi Anadoluda yaşayan erməniləri müstəqillik və “Böyük 



 257 

Ermənistan” vədləri ilə qızışdıraraq, onları öz himayəsi altında bir araya 

gətirərək Osmanlı ərazilərinə yiyələnmək arzusunda olması faktlarını 

xatırlatmaq kifayətdir. 

Erməni dövlətinin hansı torpaqlarda qurulması məsələsi Rusiya-

İngiltərə rəqabətləri şəklində xarakterizə oluna bilər, lakin bu siyasəti eyni 

zamanda İngiltərənin Türk sivilizasiyasına qarşı bir təhdidi olaraq da 

dəyərləndirmək mümkündür. İngiltərənin xüsusilə Türk Dünyası arasındakı 

əlaqələri təmin edən “Türk qapısı” Naxçıvanın ermənilərə verilməsi 

cəhdlərinə də məhz bu aspektdə baxılmalıdır. Yoxsa ki, Türkiyənin və 

Azərbaycanın parçalanmasında, hər iki dövlətə məxsus ərazilərin erməni-

lərə verilməsində İngiltərənin məqsədi nə ola bilərdi? İngiltərəni əsl 

həqiqətdə heç də ermənilərin taleyi maraqlandırmamış, bu məsələdən yalnız 

geosiyasi, geoiqtisadi maraqları naminə istifadə etmişdir.  

Hal-hazırda ABŞ, Fransa və Avropanın bəzi dövlətləri ilə müqayisədə 

İngiltərə erməni diasporunun sayca az olduğu bir ölkədir. Bu ölkədə 

ermənilərin sayı təxminən 15-20 min nəfərdir. Günümüzdə İngiltərə 

qondarma erməni soyqırımını rəsmi olaraq tanımamaq siyasətini yeritsə və 

daha çox bitərəf mövqedə qalmağı tərcih etsə də, müxtəlif istiqamətlərdə 

ermənilərə güzəştə getmiş, onların təbliğat fəaliyyətlərinə şərait yaratmışdır. 

Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, 1 mart 2001-ci ildə İngilis Milli 

Kitabxanasında açılan “Nuhun xəzinələri” sərgisinin tamamilə erməni 

təbliğatına çevrilməsi, bu təbliğat əsnasında soyqırımı iddialarının gündəmə 

gətirilməsi ilə birlikdə Türkiyənin sərhədləri daxilində yerləşən Ağrı 

dağının ermənilərin ana vətəni olduğu iddiasının ingilis ictimaiyyətinin 

şüuraltına yerləşdirilməyə çalışılması, dövlət səviyyəsində ermənilərə 

lazımi şəraitin yaradılması bunun ən bariz nümunələrindən biridir. Sərginin 

açılışında İngiltərənin keçmiş Xarici İşlər nazirinin və bəzi millət 

vəkillərinin ermənilərin dini rəhbərləri ilə birlikdə iştirak etməsi təbliğat-

ların nə qədər güclü olduğunun başlıca işarələrindəndir. Bundan başqa, mət-

buat nümayəndələri və siyasətçilərlə birlikdə təhsil müəssisələri ilə də sıx-

sıx təmasa keçilməkdə, bu müəssisələrdə erməni mədəniyyəti tanıtdırıl-

maqdadır. İngiltərənin məşhur universitetlərində “Ermənistan və kilsə” 
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mövzusunda konfranslar da təşkil edilməkdə və bu sayədə həm dini, həm də 

siyasi xarakterli təbliğatlar aparılmaqdadır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün dövrlərdə öz marağını qorumağa cəhd 

göstərən ölkələr sırasında həmişə fəallığı ilə seçilən İngiltərə Ermənistan və 

Azərbaycanla münasibətlərində də eyni mövqedən çıxış etmişdir. 

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin, Dağlıq Qarabağ probleminin sülh 

yolu ilə, beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə uyğun həll 

olunması istiqamətində İngiltərə hökuməti dəfələrlə Dağlıq Qarabağın 

Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu, erməni qoşunlarının Azərbaycanın 

işğal edilmiş torpaqlarını tərk etməsini, Dağlıq Qarabağa veriləcək 

muxtariyyətin hansı statusa malik olmasının yalnız Azərbaycan tərəfindən 

müəyyən edilə biləcəyini bəyan etsə də, onu maraqlandıran sadəcə öz 

strateji, siyasi və iqtisadi mənafeyidir. İngilis siyasətçisi Palmerstonun da 

qeyd etdiyi kimi, İngiltərənin daimi müttəfiqi və düşməni yox, əbədi 

maraqları vardır (193, s. 80-81). 

 

 

4.2.3. Almaniya 

 

Dünyanın, o cümlədən Avropanın ən böyük və inkişaf etmiş döv-

lətlərindən biri kimi Almaniya beynəlxalq aləmdə yüksələn rolu ilə seçilir. 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra iki yerə parçalanmış və müxtəlif 

ictimai-siyasi quruluşa malik alman dövlətləri (AFR və ADR) müasir 

dünyada gedən ictimai-siyasi və beynəlxalq proseslərin məntiqi nəticəsi 

olaraq 1990-cı ildə birləşdi və bu birləşmə nəticəsində güclü iqtisadi və 

siyasi potensiala malik ən böyük dövlətlərdən birinə çevrildi (32, s. 91-92).  

Tarixə müraciət edilsə, alman-erməni münasibətlərinin o qədər də 

böyük əhəmiyyət daşımadığı ortaya çıxır. Türk tədqiqatçısı Aydan İyigün-

gör bu vəziyyəti Almaniyanın tarixən Osmanlı dövlətinin müttəfiqi olması 

ilə əlaqələndirərək qeyd edir ki, ermənilər məhz bu səbəbdən Almaniyada 

çox sayda məskunlaşmamışlar. Bu mənada Almaniya ABŞ, Fransa və 

Livan kimi klassik bir diaspor ölkəsi olaraq dəyərləndirilməməlidir. 1960-cı 

illərdə Almaniyanın işçi qəbul etməsiylə ermənilər bu ölkəyə getmişlər. 
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İkinci dalğa isə SSRİ-nin dağılması və Ermənistanın müstəqilliyini əldə 

etməsiylə bərabər 1990-cı illərdə gerçəkləşmişdir (297, s. 165). 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, bu münasibətlərə baxmayaraq, Os-

manlı imperiyasının parçalandığı dövrlərdən etibarən Almaniya da erməni 

məsələsinə tədricən öz dövlət siyasətində ayrıca bir yer ayırmışdır. Ortaya 

çıxan məqam budur ki, necə ola bilər ki, sayları 30 mini keçməyən ermə-

nilər o qədər isti münasibətləri olmayan, hətta 3 milyon türkün yaşadığı Al-

maniyada qondarma erməni soyqırımını gündəmə gətirə bilirlər? Şübhəsiz 

ki, bunun müəyyən səbəbləri vardır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, bir vaxt-

lar Almaniyanın yəhudilərə qarşı tətbiq edilən “Xolokost” kimi ləkəli bir 

keçmişi olduğundan, belə bir ağır yükü yeganə dövlət olaraq tək başına pay-

laşmaq istəmir.  

İkinci Dünya müharibəsi və öncəsində baş verən hadisələrin alman 

ictimaiyyəti üzərindəki təsirləri o qədər dərindir ki, Xolokostun səbəb 

olduğu dərin psixoloji gərginlik onların heysiyyətinə toxunmuş və bu təsir 

üstündən illər keçsə də, almanların özlərini günahkar hiss etmələrinə yol 

açmışdır. Almaniyanın və alman ictimaiyyətinin erməni məsələsinə baxışı 

daha çox bu ölkənin bilavasitə tarixdən miras qalmış hadisələri ilə 

əlaqəlidir. Bu duyğunun da bir nəticəsi olaraq çox əsassız iddialar irəli 

sürülməkdədir. Heç təsadüfi deyildir ki, sol-liberal düşüncəli alman elitası 

və elm adamları guya “erməni soyqırımı”nın yəhudi soyqırımına öncülük 

təşkil etdiyini ortaya ataraq, hər iki məfhum arasında əlaqə qurmağa 

çalışırlar. Hətta musəvilərin məhv edildiyi qaz otaqlarının türklər tərəfindən 

icad edildiyi və Hitlerin belə bir addım atmasında türklərin başlıca rol 

oynadığı da iddia edilməkdədir (373).  

Bəzi alman ideoloqları (məs., Walter Künneth) tərəfindən Hitlerin 

alman deyil, slavyan mənşəli olduğunu irəli sürülməkdədir (373). “Hitler 

soyqırımını türklərdən öyrəndi” şüarı əslində xristian-qərb şüurunda 

günahlardan təmizlənmə arzusu ilə ortaya çıxmış, “biz əslində belə 

cinayətlərə yol vermərik, bu işdə türklərin barmağı var” məntiqiylə işləyən 

bu mexanizm ilə günahlardan arınma metoduna baş vurulmuşdur (370). 

Yəhudi soyqırımının erməni soyqırımından qaynaqlandığını isbat et-

mək üçün qondarma erməni soyqırımı sənədləşdirilib arxivə keçilmiş, sübut 
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üçün Johannes Lepsiusun və Frans Werfelin (Musa dağında qırx gün) kitab-

larına müraciət edilmişdir (297, s. 165). Xüsusilə də Lepsiusun fikirlərinə 

istinad olunaraq, ermənilərin ötən əsrlərdə türklərin təzyiqinə məruz qaldıq-

larını özündə ehtiva edən ermənilərin 20 sentyabr 1895-ci il tarixli məktubu 

əsas götürülmüşdür. Bu məktubda Avropa köməyə çağırılır: “Sevgili qar-

daşlar! Bütün Avropanı baş verən hadisələr barəsində məlumatlandırın. 

Avropa artıq bizi xilas etməyə gəlsin!... Qardaşlar, xahiş edirik, bizə kömək 

edin! Avropalıların insanlıq hislərinə səslənin. Yüzillərdir ki, məruz qaldı-

ğımız barbarlığa baxmayaraq milliyyətimizi qoruya bildik. Günahımız nə-

dir? Tək günahımız xristian, xüsusilə də mədəni və namuslu insanlar olma-

ğımızdır!...” (373). 

Bu imdad fəryadını keşiş Johannes Lepsius özünün baş redaktoru ol-

duğu jurnalında nəşr etdirmişdir. Günümüzdə insan hüquqlarının müda-

fiəçisi olaraq tanıdılan Lepsiusdan qısaca bəhs etməyi məqsədəuyğun hesab 

edirik. Qədim Misir tarixi üzrə məşhur tədqiqatçı Richard Lepsiusun (1810 

– 1884) oğlu olan Johannes Lepsius (1858 – 1926) dini təhsil aldıqdan son-

ra əvvəlcə Qüdsdə (1884), daha sonra Friesdofda (1887) keşiş olaraq 

çalışmışdır. Bu tarixdən etibarən o, erməni məsələsi ilə məşğul olmağa 

başlamış, 1895-ci ildə “Alman Şərq Missiyası”nı yaratmışdır. Guya 

Osmanlı imperiyasında əzilən ermənilərin vəziyyətini araşdırıb öyrənmək 

məqsədilə 1897-ci ildə keşişlikdən istefa etmiş və Berlində “AŞM”-nın 

müdiri vəzifəsinə gətirilmişdir. Quruluş məqsədi “müsəlmanlar arasında 

İncili yaymaq”dan ibarət olsa da, AŞM-nın əsl fəaliyyəti Osmanlı impe-

riyasındakı xalqlara, xüsusilə də protestant ermənilərə maddi və mənəvi 

dəstəyi təmin etmək idi (373).   

Modern bir protestant olan Lepsiusun ermənilər arasındakı fəaliyyəti 

dini olmaqdan çox siyasi xarakterli idi. Onun məqsədi ermənilər arasında 

nüfuz qazanan digər xristian güclərin nüfuzunu qırmaq, “qazancdan” 

Almaniya üçün də pay qoparmaq idi. Lepsiusun hadisələrlə heç də yaxından 

tanış olmadığı, amma guya “hadisələrin şahidi” olaraq qələmə aldığı, 

günümüzdə “soyqırımı” barəsində ilk mənbə olaraq qəbul edilən 

“Ermənistan və Avropa: Xristian dövlətlərə qarşı suç elanı” (1897), 

“Türkiyədə erməni xalqının vəziyyətinə dair raport” (1916) və “Almaniya 



 261 

və Ermənistan 1914-1918” (1919) adlı kitablarında guya türklər tərəfindən 

diri-diri yandırılan, qolları və ayaqları kəsilən yaşlı erməni keşişlərindən, 

qarınları süngülərlə yarılan və başları balta zərbələri ilə parçalanan hamilə 

erməni qadınlarından, şişdə qızardılan erməni çağalarından bəhs edil-

məkdədir. Lepsiusa görə, ermənilər regionda bütün millətlərdən üstündür, 

çünki onlar ari mənşəlidir. O, hər nə qədər ermənilərin dini ehtiyacları, 

sağlıq vəziyyətləri və müsəlmanlarla birlikdə firavan həyat sürmələri üçün 

cəhdlər etdiyini önə sürsə də, əslində müstəqil bir Ermənistanı arzuladığını 

da qeyd edirdi: “...Ermənilər milli gələcəklərini bir şorba naminə satar-

larmı? Sadəcə xristianların və ermənilərin deyil, müsəlmanların da 

(kürdlərin – E.Ş.) qurtuluşu üçün Türkiyənin yıxılması şərtdir. Türkiyə qis-

mən Avropa tərəfindən idarə olunmalıdır. Belə bir vəziyyətdə Türkiyədəki 

xalqlar Avropa tərəfindən hərtərəfli dəstəklə təmin olunacaqlar...” (373). 

Günümüzdəki “xoş niyyətli siyasi həll təklifləri”nin köklü bir tarixi 

olduğunu və bu təkliflərin Lepsiusun yuxarıda qeyd etdiyi fikirlərlə uyğun-

luq təşkil etdiyini söyləmək mümkündür.  

Almaniyanın məşhur 19 yanvar 1998-ci il tarixli “Süddeutsche Zei-

tung” qəzetində Wolfgang Koydlun imzasıyla belə bir yazı nəşr olunmuşdu: 

“...Türklərin qonşusu olan üç güclü siyasi sistem çökdü. Bu sistemlər ən az 

türklərin öz Kamalist modelləri qədər dözümlü inşa edilmiş görünürdülər. 

İrandakı Şah monarxiyası, Sovetlər İttifaqının Politbüro kommunizmi və Yu-

qoslaviyadakı federativ Balkan ölkələri. Bizi narahat edən əsas məsələ 

budur ki, hər üç dövlət də Türkiyə Cümhuriyyəti ilə paralelliklər göstərirdi. 

Hamısı da dini və etnik çəkişmələr ucbatından parçalandılar. Türkiyədə bu 

faktorların ikisi də var: siyasi İslam və cənub-qərbdəki kürd üsyanları... 

Leninin dövləti 73 yaşına qədəm qoymuşdu. Cənub slavyanlarınkı 74 yaşın-

daydı. Atatürkün Cümhuriyyəti isə bu il çox qəribə olsa da 75 yaşına qədəm 

qoydu...” (108, s. 117). 

Almaniyanın keçmiş Xarici İşlər naziri Hans Qenşer (Genscher) də 

1992-ci ildə eyni qəzetə verdiyi müsahibəsində bunları qeyd etmişdir: “Biz 

Yuqoslaviyada yeni bir model meydana gətirdik. Türklər də kürdlərlə 

analoji model üzərində anlaşmalıdırlar” (108, s. 117).   
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İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrlərdə, xüsusilə 1970-ci 

illərdə ortaya çıxan “türk düşmənçiliyinə” paralel olaraq erməni məsələsinə 

alman siyasi ekspansionizmində yenidən yer verilmişdir. Dolayısı ilə, 

erməni məsələsi Almaniyadakı türkləri milli kimliyindən uzaqlaşdırmağı 

planlayan rəsmi dairələrin işinə yaramışdır.  

Digər tərəfdən, yəhudi soyqırımının miqyası erməni soyqırımı yala-

nıyla təkzib edilməyə çalışılmaqda və bu qondarma soyqırımının XX əsrin 

ilk soyqırımı olduğu şüarı ilə türklərin almanlara öncülük etdikləri iddia 

edilərkən, tarixi həqiqət olub-olmadığına baxmadan Adolf Hitlerin guya 

“günümüzdə erməni soyqırımını kim xatırlayır ki?” sözlərindən “tarixi 

fakt” kimi istifadə edilməkdədir (303, s. 115). 

Yəhudi soyqırımında türklərin almanlara öncülük etdikləri yalanı Al-

maniyanın erməni məsələsi üzrə məşhur mütəxəssislərindən Tesa Hofman 

(Tessa Hofmann) tərəfindən şişirdilərək zənginləşdirilmişdir. Qaz otaqla-

rının türklər tərəfindən icad edildiyi yalanını Hofman da dəstəkləyir (113, s. 

186). Bundan başqa, o, ermənilərin Osmanlı türklərinin təzyiqinə məruz 

qalması ilə yanaşı, Azərbaycan türklərinin də hədəfinə çevrildiyini qeyd et-

məkdədir. Guya Azərbaycan türkləri hələ 1905-ci ildə İrəvan quberniyasın-

da 50 erməni kəndini viran etmiş, eyni ildə Bakıda 200, 1918-ci ildə 20-30 

min, 1905-ci ildə Yelizavetpolda (Gəncədə) və Qarabağda 65, 1919-cu ildə 

Şuşa ətrafında 600 ermənini öldürdüklərini iddia etmişdir (137, s. 21). Heç 

təsadüfi deyildir ki, Almaniyada erməni soyqırımının tanınmasına yönəlik 

qanun layihəsinin qəbul etdirilməyə çalışılmasında xanım Hofman böyük 

rol oynamışdır.  

Son dövrlərə qədər Almaniyada qondarma erməni soyqırımının tanın-

ması istiqamətində ictimaiyyət arasında güclü təbliğatlar aparılmış, nəhayət, 

2 iyun 2016-cı il tarixdə rəsmi dövlət səviyyəsində ermənilərin 1915-ci il 

hadisələri ilə bağlı iddialarını soyqırımı olaraq xarakterizə edən qərar 

layihəsini qəbul etmişdir (417; 418; 419; 427).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Almaniya soyqırımı yalanlarının dünyadakı 

ən önəmli gizli dəstəkçisidir. Bunun ən əsas səbəbi də dünyadakı məhkəmə 

qərarıyla qəbul edilən tək soyqırımı suçu olan, İkinci Dünya müharibəsində 

yəhudi xolokostuna ortaq taparaq bu ağır yükü həfiflətmək istəməsidir. 
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Digər bir ifadə ilə, Almaniya öz insanlıq suçuna ortaq axtarır. Bu qərar 

almanların siyasi bir hədəflə aldığı strateji bir qərardır. Hədəfi qəhudi 

xolokostunun ağır yükünü həfiflətmək, dünyada məhkəmə qərarı ilə qəbul 

edilən və soyqırımı suçunu törədən ölkə və millət olmaqdan qurtulmaqdır. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi baxımından 

dəyərləndirilərsə, Almaniya daxil, bütün Avropa dövlətləri rəsmi olaraq mə-

sələyə ATƏT-in prinsipləri çərçivəsində yanaşırlar. ATƏT-in bu istiqa-

mətdə qətiyyətsiz fəaliyyətinə nəzər yetirsək, dünyanın, o cümlədən Avro-

panın aparıcı dövlətlərinin heç birinin Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin 

qarşısını almaq üçün təsirli tədbirlər görmədikləri ortaya çıxır.   

Beləliklə, yuxarıda adları sadalanan Avropanın aparıcı dövlətlərinin 

erməni məsələsində tutduğu mövqeni təhlil edincə, onların bu məsələyə mü-

nasibətlərin soyuq olmadığı müşahidə edilir. Ümumiyyətlə, Qərbin aparıcı 

dövlətləri öz siyasətlərində Azərbaycanın qarşılaşdığı problemə sırf 

“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” prizmasından deyil, 

antitürk və antiislam kontekstindən yanaşırlar. Bu baxımdan ayrı-ayrılıqda 

Avropanın aparıcı dövlətlərinin münaqişənin həlli istiqamətində ikili stan-

dartlar mövqeyindən çıxış etmələrinin də səbəbi qənaətimizcə, kökü keç-

mişə qədər uzanan Qərb və Türk sivilizasiyaları arasındakı münasibətlər, 

antitürk zehniyyət və düşüncə tərzi ilə əlaqədardır.  

 

 

4.3. Rusiya 

 

Tədqiqatın “Ermənilərin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının tarixi 

kökləri və müasir vəziyyət” adlanan birinci fəslin “Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranması tarixi və səbəbləri” başlıqlı ikinci 

yarımfəslində də qeyd olunduğu kimi, Ermənistan-Azərbaycan münaqişə-

sinin geosiyasi aspekti konfliktin köklərinin meydana gəlməsində Rusiyanın 

tarixi-geosiyasi mövqeyi və bütövlükdə Cənubi Qafqazda milli mənafeyinin 

həyata keçirilməsi ilə sıx bağlı olmuşdur. İsti dənizlərə enmək siyasətini 

tətbiq etməyə başlayan Çar Rusiyası Qafqazda Azərbaycan türkləri və 

gürcülərə etimad göstərmədiyindən regionda öz maraqlarını qorumaq üçün 
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ermənilərin Qafqaza köçürülmələrini təmin etmiş və onların dövlət 

qurmalarına bilavasitə şərait yaratmışdır. Qafqazda erməni dövlətinin 

qurulması Rusiyanın cənub sərhədlərinin təhlükəsizliyi baxımından olduqca 

vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə birinci fəsildə bütün təfərrüatı ilə qeyd 

olunduğu üçün keçmiş tarixə yenidən müraciət etməyəcəyik. Sadəcə olaraq 

onu qeyd etmək mümkündür ki, təxminən iki əsrə yaxın davam edən 

Qarabağ münaqişəsi bilavasitə Rusiya tərəfindən yaradılmışdır. Bu 

baxımdan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Rusiya-

nın geosiyasi münasibətləri kontekstində özünəməxsus yeri vardır. Digər bir 

ifadə ilə, bu münaqişəni Rusiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Politoloq 

Vəfa Quluzadə qeyd edirdi ki, Azərbaycan xalqını əsir etmiş problemin 

kökünə nəzər yetirilsə, aydın görünər ki, xalqımız dünya hökmranlığı 

yolunda rus milli ideologiyasının qurbanıdır. Ermənilər isə yalnız onun 

gerçəkləşdirmə alətlərindən biridir. “Böyük Ermənistan”ın yaradılması 

ideyası və qondarma “tarixi ərazilər”in qaytarılması uğrunda separatçı 

hərəkat məhz bu məqsədə xidmət edir (55, s. 101).  

Həqiqətən də danılmaz faktdır ki, Rusiya ənənəvi olaraq Ermənistanı 

hər vasitə ilə dəstəkləyir. Halbuki ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri 

kimi onun əsas vəzifəsi, bu iki qonşu dövlət, yəni Ermənistan və Azərbay-

can arasında sülhün bərqərar olmasına köməklik göstərməkdir. 14 mart 

2008-ci il tarixində BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyası çərçivəsində 

keçirilən iclasında qəbul edilən “Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində 

vəziyyət” adlı qətnaməni bir daha xatırlayaq. 

BMT Baş Assambleyasında adı çəkilən məsələ səsə qoyularkən bu 

qətnamənin qəbul edilməsinin əleyhinə səs verən 7 dövlətdən biri məhz 

Rusiya oldu (299, s. 66; 399). Göründüyü kimi, onun əks mövqedə dayan-

ması Rusiyanın sülh missiyasını həyata keçirmək istəməməsi ilə izah oluna 

bilər. Şübhəsiz ki, konflikti özü yaradan dövlət öz tələblərini reallaş-

dırmadan heç bir şəkildə problemin nizama salınmasında maraqlı ola 

bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlə-

rindən biri kimi Rusiya münaqişə orbitinə təsadüfən cəlb olunmamışdır. 

Rusiya özünü bu orbitə cəlb etdirməklə konfliktin açarının bilavasitə öz 

əlində olduğunu bir daha bəyan etmişdir. Ermənistan da özünü Qafqazda 
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Rusiyanın geosiyasi əməliyyat arenası olaraq görməkdə və onun icraçısı 

hesab etməkdədir. Daha doğrusu, rus hərbi qüvvələri Azərbaycandan 

çıxarıldığı və Gürcüstana etimadı qalmadığı üçün Ermənistan Rusiyanın 

maraqları və məqsədləri yolunda yeganə icraçıya çevrilmişdir. O, Rusiyanı 

öz milli təhlükəsizlik konsepsiyasının əsas iştirakçılarından biri kimi görür. 

Məşhur rus strateqi Aleksandr Duqin ermənilərin və Ermənistanın 

Rusiya baxımından əhəmiyyətini belə izah edir ki, ermənilər Rusiya ilə 

geosiyasi bağlantılarını çox dərindən idrak edən xristian xalqdır. Məlumdur 

ki, Türkiyədən Azərbaycana və Orta Asiyaya gedən yol Ermənistan və Qa-

rabağdan keçir. Ermənilər məhz belə bir strateji mahiyyətdəki torpaqlarda 

yaşayırlar. Ermənistan Türkiyəni Avrasiya materiki içərisindəki məkan-

lardan ayıran çox önəmli strateji bir həlqə vəzifəsini icra edir (141, s. 78). 

Ermənistanın isə Rusiyaya ehtiyac duymasının səbəbi onun Rusiya 

olmadan bir dövlət kimi mövcudiyyətinin şübhə altında qalması ilə 

əlaqədardır. Digər bir tərəfdən, Ermənistan zəif, daha doğrusu çox əhəmiy-

yətsiz geostrateji və geosiyasi mövqeyə sahib olan qapalı bir dövlətdir. 

Bunu nəzərə alan Ermənistan geosiyasi mövqeyi daha mükəmməl olan 

qonşularına qarşı ittihamlar önə sürərək, özünün əhəmiyyətsiz və zəif 

geosiyasi mövqeyini gücləndirməyə çalışır. Bu səbəbdən də özünün möv-

cud boşluğunu doldurmaq üçün erməni xarici siyasətinin müəyyən etmiş 

yoldan hərəkət edərək, Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığa yönəlmişdir.  

Rus tədqiqatçısı Svetlana Lurye yazır ki, ümumiyyətlə, ermənilərin 

ictimai şüurunda realizm deyil, idealizm məfkurəsi hakimdir. Realizm ilə 

idealizm arasındakı mübarizə ermənilər arasında daxili etnik münaqişələrin 

ənənəvi mexanizmidir. Bu, reallıqla mübarizədir. Ermənilər bu reallıqda nə 

yaşaya, nə də buna dözə bilərlər (383). Yəni bunlar öz-özlüyündə ermənilər 

üçün ümid yoludur və bu ümidlər də təsadüfən ortaya çıxmamışdır. Ermə-

nilərə görə, Ermənistanın təhlükəsizliyinin və müstəqilliyinin yeganə təmi-

natçısı Rusiya və Ermənistanda yerləşdirilən rus hərbi bazalarıdır (375). 

Ermənistan geosiyasətinin Rusiya baxımından əhəmiyyəti aşağıdakı amil-

lərlə izah oluna bilər: 

1. Rusiya Ermənistanı Türkiyənin Qafqaz siyasətinə qarşı tarazlayıcı 

amil kimi görməkdədir; 
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2. Rusiya Ermənistanı ABŞ, NATO və Avropa dövlətlərinin Qafqaz 

siyasətinə qarşı tarazlayıcı amil kimi görməkdədir;  

3. Rusiya Ermənistan sayəsində Qafqazdakı siyasi və hərbi varlığını 

mühafizə edərək, orada yerləşdirdiyi bazalar sayəsində Azərbaycanı və 

Gürcüstanı nəzarət altında tutmaqdadır; 

4. Rusiya Ermənistan və ermənilər vasitəsilə regionda etnik münaqi-

şələr yarada bilmək imkanına sahibdir; 

5. Ermənistan Rusiyanın siyasi və iqtisadi maraqlarının qorunması 

istiqamətində regional təhlükəsizliyi təhdid edən bir amildir; 

6. Ümumiyyətlə, Qafqaz müdafiə və nəzarət siyasətində Rusiyanın 

ona qarşı cənub bölgələrindən edilə biləcək müdaxilələrin qarşısının 

alınması üçün həyati dərəcədə əhəmiyyətə sahibdir.   

Məsələyə daha geniş mənada nəzər yetirilsə, aydın görünə bilər ki, 

“erməni faktoru” Rusiyanın siyasi olmaqla birlikdə, eyni zamanda iqtisadi 

baxımdan da həm Azərbaycana, həm də Gürcüstana qarşı təzyiq vasitəsidir. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, Rusiya həm Azərbaycanın, həm də 

Gürcüstanın müstəqilliyini və onların beynəlxalq enerji layihələrində iştira-

kını həzm edə bilmir. Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Əli Həsənov 

Azərbaycanın bir neçə xarakteristikasına görə Rusiya üçün əhəmiyyətini 

belə izah edir: 

1. Azərbaycan müsəlman Şərqinə və Türkiyəyə çıxış üçün, Yaxın və 

Orta Şərqdə baş verən proseslərə təsir imkanlarına görə əhəmiyyətlidir; 

2. Azərbaycan Şərq-Qərb nəqliyyat kommunikasiyaları və dəhliz-

lərinin mərkəzində yerləşir və bu baxımdan Rusiyanın rəqibidir; 

3. Azərbaycanın zəngin karbohidrogen yataqları (xüsusən Xəzər 

dənizində) mövcuddur ki, bunların istismarı, istehsalı və ixracı Rusiyanı 

biganə qoya bilməz. Bu sahədə də Azərbaycan Rusiyanın dünya bazarla-

rında rəqibidir; 

4. Azərbaycan Rusiya malları üçün satış bazarı, kənd təsərrüfatı 

məhsulları üçün isə təminatçı rolunu oynayır; 

5. Azərbaycanın əraziləri Rusiyanın təhlükəsizliyi baxımından çox 

böyük əhəmiyyət kəsb edir; 
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6. Azərbaycanı öz təsirində saxlamaq üçün Rusiya irticaçı siyasət 

yeridərək, bu dövlətə həm daxildən (separatizmi, xaosu, iqtisadi böhranı, 

siyasi və vətəndaş qarşıdurmasını qızışdırmaq və s.), həm də xaricdən 

(Ermənistanın işğalçı siyasətini dəstəkləmək, Rusiyada yaşayan azərbay-

canlıları sıxışdırmaq, beynəlxalq aləmdə Azərbaycana zərbə vurmaq, Xəzər 

dənizinin statusunu qabartmaq və Qərb ölkələrinin Azərbaycanla əlaqə-

lərini pozmaq və s.) ona zərbə vurmağa çalışmışdır (34, s. 556-557).  

Qərb kapitalını Xəzər dənizindən uzaqlaşdırmağın mümkün olma-

dığını yəqin etdikdən sonra da Rusiya nə yolla olursa-olsun Azərbaycan 

neftinin öz ərazisindən nəqli ideyasını gerçəkləşdirməyə çalışmışdır. Şimal 

marşrutunun “təhlükəsiz və sərfəli olduğunu” sübut etmək üçün Rusiya hələ 

1994-cü ilin dekabrında Çeçenistanla təcili müharibəyə başladı və ardınca 

Qərb ölkələri və şirkətlərinə təzyiq göstərərək, 1995-ci ildə Bakı-

Novorossiysk xəttini ilkin neft ixracı kəməri kimi qəbul etdirə bildi. Rusiya 

eyni zamanda Qərb şirkətlərinin Xəzər neftinə maraqlarını azaltmaq və 

diqqəti bu bölgədən yayındırmaq üçün Xəzərdə neft ehtiyatlarının rəsmən 

bəyan edilmiş miqdardan xeyli az olması, regionu ciddi etnik və siyasi 

sarsıntıların gözlədiyini iddia edərək, Bakı-Tbilisi-Ceyhana qarşı da geniş 

təbliğat aparmışdır (34, s. 672). Lakin bütün təzyiqlərə baxmayaraq, 

Azərbaycan öz müstəqil neft siyasətini ardıcıl və qətiyyətlə həyata keçirmiş 

və malik olduğu təbii sərvətlərə milli hüquqlarını reallaşdırmışdır.  

Məlum olduğu kimi, 20 sentyabr 1994-cü ildə beynəlxalq neft 

şirkətləri və Azərbaycan ölkənin açıq neft sahələrinin işlədilməsi üçün 

“əsrin müqaviləsi”ni imzaladıqdan sonra Qərb ölkələrinin hökumət və 

şirkətləri Azərbaycanın neft və qazını Avropa bazarlarına çatdırmaq üçün 

Bakı-Supsa (1996-1997) ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan (1999) neft boru kəmərini 

və Bakı-Tbilisi-Ərzurum (1999) qaz boru kəmərini reallaşdırmaq üçün 

müqavilə imzaladılar. 27 iyun 2006-cı ildə Avropa Komissiyası Qara dəniz 

bölgəsindən üç ölkə (Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya) və Macarıstan ilə 

Avstriya “Nabucco”nu gerçəkləşdirmək üçün razılıq əldə etdilər. Bu xətt 

Türkmənistan və Azərbaycandan Türkiyə, Bolqarıstan, Rumıniya və 

Macarıstan yolu ilə Avstriyaya 30 milyard m
3
 civarında təbii qaz daşıyacaq 

olan boru xətti idi. Alternativ enerji layihələri dünya bazarlarına, xüsusilə 
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Avropaya neft və təbii qazı təmin edən ən böyük tədarükçü olan Rusiya 

üçün heç də əlverişli deyildi. Rəsmi Moskvanı narahat edən əsas məsələ 

Rusiyanın siyasi və iqtisadi baxımdan keçmiş sovet respublikaları və 

Avropa ölkələri üzərində qurduğu təzyiq gücünün azalması və tranzit 

ödənişlərindən gələn əlavə gəlirlərdən məhrum olması idi (130, s. 123-124). 

Bu baxımdan Rusiya dünyanın böyük güclərindən biri olaraq öz nüfuzunu 

qazanmaq üçün qəti şəkildə bu proseslər qarşısında fəaliyyətə keçməyi 

vacib şərt kimi qarşısına qoydu. O, bir tərəfdən alternativ enerji layihə-

lərinin gerçəkləşməsinə mane olmaq, digər tərəfdən də Avropanı iqtisadi 

(neft və qaz olaraq) baxımdan asılı vəziyyətə salmaq üçün 8 avqust 2008-ci 

ildə Gürcüstana hücum edərək, bu dövlətin ərazi bütövlüyünü pozdu və 

Cənubi Osetiya ilə Abxaziyanın müstəqilliyini tanıdı. Bu, eyni zamanda 

Qərbə yönəlik ağır bir cavab idi (130, s. 125). 

Gürcü tədqiqatçısı Nika Çitadze yazır ki, Rusiya-Gürcüstan mühari-

bəsi Rusiyanın Asiyadan Avropaya enerji nəqlini öz monopoliyasına almaq 

niyyətinin təhlükələrini ortaya qoymuşdur (130, s. 129). O, eyni zamanda 

Rusiyanın bu ölkəyə hücumunun səbəbini belə izah edir ki, rəsmi Moskva 

Gürcüstan və Azərbaycan torpaqlarından keçən boru xətləri üzərindəki 

nəzarəti ələ keçirmək arzusundadır (130, s. 132). 

Rus hərbi eksperti Aleksey Vaşşenkoya görə, Gürcüstan Rusiyanın 

gələcəyi üçün böyük bir təhlükə kəsb edir. Bu baxımdan Gürcüstanın digər 

bölgələri də mümkün olduğu qədər sürətlə parçalanmalıdır (374). 

Tbilisi Dövlət Universitetinin professoru Aleksandr Kuxianidze 

Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə əlaqədar yazırdı ki, Rusiya ilə Gürcüstan 

arasındakı düşmənçilik münasibətlərinin başlıca səbəbi Abxaziya və Cənubi 

Osetiya deyil, bir-birinə zidd olan dəyərlər və xarici siyasət prioritetləridir. 

Gürcüstan Avro-Atlantik qurumlarına daxil olmağa can atır və gələcəkdə 

özünü NATO və Avropa İttifaqının üzvü olaraq görmək istəyir. Bu isə 

Rusiyanın maraqlarına tam olaraq ziddir. O, NATO-ya düşmən münasibət 

bəsləyir və Gürcüstanın Avropa İttifaqına yaxınlaşmasına mane olur. 

Gürcüstan prioritet istiqamət olaraq qərb meyilli liberal demokratiya yolunu 

seçmişdir. Rusiya isə böyük dövlət idealına əsaslanaraq, postsovet 

məkanında özünü başlıca güc olaraq görür. Abxaziya və Cənubi Osetiya 
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Gürcüstanı əzmək üçün sadəcə bəhanədir. Çeçenistanda 120 minə yaxın 

insanı məhv edən və “bütün çeçen separatçılarını öldürülməsi zəruri olan 

terroristlər” elan edən Rusiya birdən-birə abxaz və osetin separatçılarına 

atalıq qayğısı göstərməyə və “sülhməramlı qüvvə” adı altında ağır silahlar, 

tanklar, hərbi vertolyot və təyyarələrlə Gürcüstana qarşı hücuma keçdi. 

Rusiya-Gürcüstan müharibəsi regionda dünya siyasətinə ciddi təsir göstərən 

geosiyasi vəziyyəti kəskin şəkildə dəyişdirdi (198, s. 366). 

Tədqiqatçı eyni zamanda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin digər 

səbəbini enerji problemi ilə də izah edərək yazırdı ki, Rusiya Xəzərə və Orta 

Asiyanın enerji qaynaqlarının Qərbə nəqlinin nəzarətini təhlükə altına 

almağa can atmaqda, Gürcüstan isə bu monopoliya oyununu pozmaqdadır. 

Rusiyanın düşüncəsinə görə, kim Gürcüstana nəzarət edərsə, Xəzər və Orta 

Asiyanın neft və qazının Qərbə tranzitinə də o nəzarət edəcəkdir. Postsovet 

məkanında, xüsusilə də Gürcüstanda rus üstünlüyünün yenidən qurulması 

Rusiyaya enerji qaynaqları üzərində monopoliyasını möhkəmləndirmək 

üçün lazımdır. Rusiyanın neoimperialist cəhdlərinin əsası budur... Rusiya 

eyni zamanda Gürcüstandakı strateji əhəmiyyətli nəqliyyat yollarının işini 

də iflic edə və başlıca dəmir yolunu partlada bilər. Bununla yanaşı, Bakı-

Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin yaxınlarında da bomba partlada bilər ki, bunlar 

bütün dünyaya qarşı bir təhdiddir (198, s. 366-367).   

Bütün bu dəyərləndirmələrlə yanaşı, gəlinən nəticə bundan ibarətdir 

ki, Rusiya Gürcüstana hücum etməklə özünün nə qədər sərt və ciddi 

olduğunu bütün region və dünya dövlətlərinə göstərmiş oldu. Məlum 

olduğu kimi, rus ordusu 1990-cı illərdə çökmüşdü və belə bir vəziyyətdə 

Rusiya öz ordusunun artıq əvvəlki gücündə olmadığı fikrini bütün 

hafizələrdən silməliydi. Eyni zamanda bütün postsovet ölkələrinə, o 

cümlədən Cənubi Qafqaz dövlətlərinə ABŞ-ın “dostluğu”nun, təminat-

larının və vədlərinin heç bir dəyəri olmadığını da sübut etmək istəyirdi. 

Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi böyük bir dövlətin kiçik bir dövlətə 

qarşı kiçik hücumu olaraq xarakterizə oluna bilər, ancaq bu müdaxilə ABŞ-

a daha çox meyil edən bir dövlətə qarşı hücum və eyni zamanda regionun 

digər dövlətlərinə qarşı açıq xəbərdarlıq idi (149, s. 169). Bu müdaxilə 

qarşısında ABŞ-ın elə də ciddi sayılmayan reaksiyası və Avropanın 
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laqeydliyi öz növbəsində region dövlətlərini də olduqca təəccübləndirdi. 

ABŞ və Avropa sadəcə diplomatik notalarla və bəyanatlarla kifayətlənmək 

məcburiyyətində qaldılar. Təsadüfi deyildir ki, Rusiya bu addımı heç şüb-

həsiz ABŞ-ın həyati maraqlarının Cənubi Qafqazda deyil, əsas olaraq Yaxın 

Şərqdə olduğunu nəzərə alaraq atmışdır (149, s. 170).  

Bundan əlavə, qeyd etmək lazımdır ki, regionda sabitliyi pozan və 

iqtisadi layihələrin gerçəkləşməsinə mane olmağa can atan amillərdən biri 

də Gürcüstanda yaşayan ermənilərdir. Aleksandr Kuxianidze bununla bağlı 

qeyd edir ki, Rusiya Ermənistanın və “Cavaxk” erməni təşkilatının 

liderlərinin əli ilə Cavaxetiyada da yeni münaqişələrə zəmin hazırlaya bilər 

(198, s. 369). Həqiqətən də Cavaxetiya bölgəsində fəaliyyət göstərən 

separatçı hərəkat Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü hədələməkdədir. Erməni 

təşkilatı olan Cavaxkın əsas məqsədi Gürcüstanın cənubunda muxtariyyət 

yaratmaq, sonra isə onu Ermənistana birləşdirməkdir (1, s. 272). Gürcüstan 

KİV-nin məlumatlarına görə, Cavaxetiya erməni separatçıları həmişə 

beynəlxalq erməni terrorçu təşkilatları, o cümlədən “Daşnaksütyun” və 

ASALA ilə sıx münasibətlər saxlamışlar (1, s. 273). Qeyd edilməlidir ki, 

hal-hazırda Cavaxetiyada erməni politoloqu İ.Muradyanın da qeyd etdiyi 

kimi, “Daşnaksütyun”, “Milli-demokratik ittifaqı”, “Milli özünütəyinetmə”, 

“Güclü Vətən”, “Xalq Partiyası” və “Respublika Partiyası” olmaqla Ermə-

nistanın altı aparıcı partiyasının təşkilatları da fəaliyyət göstərməkdədirlər 

(1, s. 273). Politoloq eyni zamanda Cavaxetiyadakı ictimai-siyasi vəziyyəti 

də dəyərləndirərək yazır ki, hal-hazırda Cavaxetiya iqtisadi, mədəni və 

siyasi cəhətdən Ermənistanla bağlıdır. Vilayətin erməni əhalisi Gürcüstanın 

ictimai-siyasi həyatı ilə az maraqlanır və praktiki olaraq Ermənistanın siyasi 

proseslərinə inteqrasiya olunmuşlar (1, s. 273). Əldə edilən məlumatlar 

nəticəsində aydın olmuşdur ki, Abxaziya nəzərə alınmazsa, Gürcüstanın 

silahla ən zəngin hissəsi məhz Cavaxetiyadır (1, s. 274). 

Digər gürcü alimi Prof. Dr. Roland Nicaradze isə Abxaziyada yaşayan 

ermənilərlə bağlı yazır ki, hazırda Abxaziyada abxazlardan daha çox 

ermənilər yaşayır... Müharibədən əvvəl Abxaziyada ermənilərin sayı 

abxazların sayı qədər idi. İndi isə gəlib torpaqları tutur, Soçi-Tuapse 

istiqamətindən, Rusiyanın digər yerlərindən, xüsusilə Ermənistandan gəlib 
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məskunlaşırlar... Abxaziyada ermənilərin çoxalmasına Rusiya imkan 

yaradır. İki əsrdən çoxdur ki, ruslar bütün Qafqazda erməniləri yeganə və 

sadiq xalq sayırlar... (79, s. 98). 

Müəllif digər bir yerdə də qeyd edir ki, 1915-ci ildə erməni daş-

naklarının əməllərinə qəzəbi tutmuş türk gəncləri ermənilərlə döyüşə 

girdilər. Bu müharibədən yaxa qurtaranlar da özlərinə sığınacaq taparaq, 

bugünkü Cavaxetiyada məskunlaşdılar. Onlar tezliklə bizə öz “təşəkkür-

lərini” bildirərək, yeni yaranmış demokratik Gürcüstana hücum etdilər. 

Görün, tolerantlıq bizi haraya gətirib çıxartdı! Hazırda bu nankorlar 

Svanitidən və Acarıstandan Zalqa rayonuna köçürülmüş gürcüləri “gəlmə” 

adlandırır, onların normal yaşayışına imkan vermir, geri köçürülməsini tələb 

edirlər. Bu cür özbaşınalıq olarmı? Günah özümüzdədir (79, s. 99).  

Gürcüstanda sabitliyə və ölkənin ərazi bütövlüyünə zərbə vurmağa 

çalışan ermənilər eyni zamanda iqtisadi layihələrin də pozulmasına cəhd 

göstərməkdədirlər. “Cavaxk Birliyi”nin sədri Şirak Torosyan Qars-

Axalkalaki dəmir yolu inşasının Ermənistanın mənafeyinə cavab vermə-

diyini hesab edərək, 15 iyun 2006-cı ildə Yerevandakı mətbuat konfran-

sında “Cavaxetiyadan keçəcək olan Qars-Axalkalaki dəmir yolunun 

bölgənin iqtisadi inkişafına yol açacağını hər kəs bilir: yeni iş yerləri 

açılacaq, gəlirli ticarət yolları tapılacaq. Lakin bu yolun inşası vətənimiz 

olan Ermənistanın maraqlarına uyğun olmadığı üçün cavaxetiyalılar onun 

əleyhinə çıxış edirlər”, – deyə bəyan etmişdir (198, s. 367-368).  

Şübhəsiz ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması və Cava-

xetiyada potensial münaqişələrin qabardılması Moskva tərəfindən regiona 

başqa dövlətlərin hərbi qüvvələrinin gətirilməsinə mane olmağın yeganə 

vasitəsi kimi dəyərləndirilməkdədir.  

Beləliklə, Rusiya həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda ciddi etnik 

və siyasi sarsıntılara zəmin hazırlayaraq, enerji layihələrinin gerçəkləş-

məsinə mane olmağa çalışmışdır. Bunu həyata keçirmək və nəzarəti əldən 

verməmək üçün o, hər iki bölgədəki separatçı qüvvələri dəstəkləmiş və 

Ermənistanda öz hərbi bazalarını yerləşdirmişdir. Rusiya bu vasitə ilə Ermə-

nistandan ABŞ, NATO və Avropa İttifaqının Qafqaz siyasətinə qarşı 

tarazlayıcı amil kimi istifadə etməkdə, bu dövlət sayəsində Qafqazdakı 
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siyasi və hərbi varlığını mühafizə edərək, Azərbaycan və Gürcüstanı nəzarət 

altında tutmaqda, yeri gəldikcə ermənilərdən yararlanaraq, etnik müna-

qişələr yarada bilmək imkanına sahib olmaqda, özünün siyasi və iqtisadi 

maraqlarının qorunması istiqamətində Ermənistanı və erməniləri regional 

təhlükəsizliyi təhdid edən bir amilə çevirməkdədir. Ermənistan isə Azər-

baycandan və eyni zamanda Türkiyədən gələ biləcək hərbi müdaxilə 

təhdidləri qarşısında Rusiyanın hərbi dəstəyinə ehtiyac hiss etmişdir. 1991-

ci ildən etibarən Rusiya ilə xüsusilə hərbi əməkdaşlığa əhəmiyyət verən 

Ermənistan həm milli ordu quruculuğunda, həm də Azərbaycan torpaq-

larının işğal edilməsində Rusiyanın tam dəstəyini almışdır. 

Ermənistan öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 15 may 1992-ci ildə 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinə (MDB) üzv olan dövlətlərin Daşkənddə 

imzaladığı Kollektiv Təhlükəsizlik Təşkilatına daxil olmuş və 7 oktyabr 

2002-ci ildə qəbul edilən qərar Ermənistan Parlamenti tərəfindən təsdiq 

edilmişdir (336). Üzv dövlətlər arasında hərbi-siyasi əməkdaşlığı nəzərdə 

tutan “MDB Dövlət Başçıları Komitəsi”nin qəbul etdiyi “MDB inteqrasiya 

fəaliyyətlərinin ümumi istiqamətləri” adlı memorandum Ermənistan 

tərəfindən dəstəklənmişdir. 10 fevral 1995-ci ildə “Kollektiv Təhlükəsizlik 

Müqaviləsi”nə üzv dövlətlər arasında qəbul edilən “Kollektiv Təhlükəsizlik 

Konsepsiyası”nı Ermənistan Parlamenti təsdiq etmişdir. Ermənistan MDB 

çərçivəsində “Hava Müdafiə Sistemi Koordinasiya Komitəsi” və “Hərbi 

Texniki Komitə” olmaqla iki hərbi qurumda təmsil olunur (123, s. 21). İki 

ölkə arasındakı hərbi əməkdaşlığın təməli Ermənistanın dövlət başçısı 

Levon Ter-Petrosyan və Rusiya Prezidenti Boris Yeltsinin 21 avqust 1992-

ci ildə Ermənistanda yerləşdirilən rus silahlı qüvvələrinin hüquqi statusu 

barəsində Moskva müqaviləsini imzaladıqları zaman atılmışdır (249, s. 

113). Qeyd etmək lazımdır ki, 1992-ci ilə qədər keçmiş Sovetlər İttifaqının 

7-ci Qvardiya Ordusu Ermənistanda mövcud idi. Ermənistan və Rusiya 

arasında 21 oktyabr 1994-cü ildə imzalanan müqavilə şərtlərinə görə, 

Gümrü və Yerevanda Rusiyanın iki hərbi bazası yerləşdirilmişdir (380).  

1997-ci ilin avqust ayında Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyan 

“Rusiya ilə dostluq və qarşılıqlı yardımlaşma müqaviləsi”ni imzaladı. 

Müqavilənin ikinci maddəsində göstərilirdi: “...Müqavilə imzalayan 
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tərəflərdən biri hər hansı silahlı müdaxilə təhlükəsi ilə qarşılaşarsa və ya 

silahlı hücuma məruz qalarsa, ən qısa müddətdə müqaviləni imzalayan 

digər tərəflə danışıqlara başlayaraq müdafiəni təmin edəcək, sülh və 

təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində müştərək fəaliyyət göstərəcəklər” 

(123, s. 21). 

Müqavilənin üçüncü maddəsində isə qeyd olunurdu ki, müqaviləni 

imzalayan tərəflər hər hansı bir dövlət və ya dövlətlər qrupu tərəfindən sülh 

və təhlükəsizliyi təhdid edildiyi təqdirdə sülh və təhlükəsizliyin təmin 

olunması üçün BMT müqaviləsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq hərbi 

yardım da daxil olmaqla bir-birilərinə köməklik göstərəcəklər (123, s. 22). 

2000-ci ildə də Ermənistan ilə Rusiya arasında Gümrüdə yerləşdirilən 

rus hərbi bazalarının 25 illik müddətinə Rusiyanın ixtiyarına verilməsini 

nəzərdə tutan və əgər tərəflərdən biri münasib görərsə, 5 il daha artırılması 

barəsində müqavilə imzalandı (378). 20 avqust 2010-cu ildə isə Rusiya 

Ermənistanda mövcud olan hərbi bazalarının müddətini 2044-cü ilə qədər 

uzatdı. Müqaviləyə əsasən Rusiya öz bazalarını daha da yeni silahlarla 

təchiz edəcəkdir. Yeni müqavilənin ən önəmli maddəsi Rusiyanın hərbi 

bazasının Ermənistanın təhlükəsizlik mənafeyinə xidmət edəcək olmasıdır. 

Bu faktı Ermənistanın Xarici İşlər naziri Eduard Nalbandyan da təsdiq 

edərək, Rusiyanın hərbi gücünün sadəcə öz mənafeyinə xidmət etmədiyini, 

Ermənistanın təhlükəsizliyini də təminat altına aldığını bildirmişdir (348). 

Məsələyə Azərbaycan tərəfindən yanaşsaq, bu müqavilədən ortaya çıxan 

məqam budur ki, əgər Azərbaycan öz qanuni hüquqlarından istifadə edərək, 

işğal altında olan torpaqlarını geri qaytarmaq üçün təşəbbüs göstərsə, 

Rusiyanın silahlı müdaxiləsi ilə qarşılaşacaqdır.  

Günümüzdə Rusiyanın Ermənistanın Gümrüdə 12, Axuryanda 4, 

Arağacda 2, Aştarakda 1, Yerevanda 7, Qafanda 1 və Nubaraşendə 2 

olmaqla, cəmi 29 hərbi bazası mövcuddur (374). Rus hərbi bazalarının 

yerləşdirildiyi bölgələrə diqqət yetirilərsə, görərik ki, bunun 14-ü Türkiyə 

sərhədinə yaxın bölgələrdədir. 

Ermənistan 22 dekabr 2002-ci ildə Gürcüstandan çıxarılan rus hərbi 

dəstələrini də öz sərhədlərinə yerləşdirmişdir ki, bu dəstələr Rusiyanın 

Cənubi Qafqaz Hərbi Dəstələri Komandanlığına verilmişdir (123, s. 22). 
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Hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində Rusiyanın Ermənistana verdiyi hərbi 

dəstəyə ümumi bir nəzər yetirək: Əldə edilən məlumatlara görə, 1993-1996-

cı illər arasında həmin çərçivədə Rusiya tərəfindən Ermənistana heç bir 

saziş olmadan qeyri-leqal yollarla böyük miqdarda silah və sursat – 9,5 min 

ədəd raket-artilleriya vahidi, 72 zirehli tank, 600 vaqon sursat verilmişdir 

(328).  

Hələ 24 oktyabr 1998-ci il tarixdə NATO Şimali Atlantika Assam-

bleyasına bağlı “Yeni müstəqilliyini əldə edən ölkələrə yardım üçün vəzi-

fələndirilən komitə”nin nümayəndələri ilə Bakıda gerçəkləşdirilən danı-

şıqlarda Azərbaycan Respublikasının o zamankı prezidenti Heydər Əliyev 

Rusiyanın Ermənistana külli miqdarda silah yardımı göstərməsinin başlıca 

olaraq iki səbəbdən qaynaqlandığını qeyd edirdi. Heydər Əliyevə görə, bu 

səbəblər bir tərəfdən rəsmi Yerevan ilə rəsmi Bakı arasında cərəyan edən 

siyasi münaqişəni qızışdırmaq, digər tərəfdən də Türkiyə və NATO-nun 

cənub qanadına təzyiq göstərməkdən ibarət idi. Yəni Rusiyanın Ermə-

nistana silah yardımı göstərməsi və bu ölkədə hərbi bazalar qurması onun 

Qafqazda nəzarəti əlində saxlamaq və təzyiqini daha da gücləndirmək niy-

yətlərinin bariz təzahürləri idi (175, s. 611).   

“The International Institute for Strategic Studies” təşkilatının məlu-

matlarına görə, 2006-cı ildə Ermənistan Rusiyadan 8 ədəd P-17 markalı 

operativ-taktiki raket kompleksi qurğusu və onun üçün 500 km məsafəni 

vura bilən 32 raket, çoxlu sayda minaatan almışdır. Bundan başqa, Ermə-

nistanın Rusiyadan “gözəgörünməz tank”, eyni zamanda Rusiya Elmi-

Tədqiqat İnstitutundan hər birinin qiyməti 2675 dollar olan tank üçün 

örtüklər də almışdır. Bu örtüklər radiodalğalara təsir göstərərək, tankı hədəf 

üçün görünməz edir. Bununla da bu cür örtüyə malik olan tank hədəfə 

yaxınlaşana qədər onun yerini müəyyənləşdirmək mümkün olmur (328).  

“Media forum” saytının əldə etdiyi məlumatlar içərisində Rusiyanın 

Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən 102 saylı hərbi bazasından 

Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sərəncamına verilmiş 69 adda silah, hərbi 

sursat, texnika və avadanlıqların siyahısı göstərilmişdir. Siyahıda qeyd 

edilən silahlar ermənilərə 102 saylı bazanın silahlanma üzrə rəisi, Şimali 

Qafqaz Hərbi Dairəsi komandanının silahlanma üzrə müavini, general-
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leytenant Vyaçeslav Qolovçenkonun imzası ilə 2008-ci ildə verilib. Ekspert 

dəyərləndirmələrinə görə, bu silahların ümumi dəyəri 800 milyon ABŞ 

dolları civarındadır. Siyahıda 21 ədəd T-72 tank, 27 ədəd BMP-2, 12 ədəd 

BTR 70/80, 5 ədəd BMP-1 bazasında hazırlanmış BREM-2 döyüş maşın-

ları, 4 ədəd ZSU 23-4 “Şilka”raketi, müxtəlif markalı “Strela” raketləri, 875 

yeşik F-1, RQD-5 qumbaraları, 1050 yeşik RKQ-3/3 EM qumbarası, 7897 

ədəd müxtəlif markalı (122 mm RS, 152 mm 2S3, 122 mm D-30 və s.) 

döyüş sursatı, 120 ədəd QP-25 lüləaltı qumbaraatanı, 2846 ədəd 5,45 mm 

AK-74 və AKS-74 avtomat silahları, 1472 ədəd 7,62 mm AKM və AKMS 

avtomat silahları, 103 ədəd NB-8 gecəgörmə cihazı, trotil şaşkaları, 

müxtəlif markalı (TM 62 M/P, OZM-72, PMN) minalar, 14 ədəd BM-37 

minaatanları, 9 ədəd “Qrad” qurğusu (RSZO 9K51 BM-21), 10 ədəd T-55 

bazasında hazırlanmış “Akasiya” qaubitsası (SAU 152 mm 1S), 14 ədəd 

MT-LBU bazasında hazırlanmış “Qvozdika” qaubitsası (SAU 122 mm 2 

S1), 5 ədəd 100 mm “Rapira” topu (MT-12r), 210 ədəd 3 M9M3 “Kub” 

raketi və başqa silah, hərbi sursat, texnika və avadanlıqlar var (333). 

2-5 aprel 2016-cı il tarixli “Dördgünlük müharibə”dən sonra isə 

hərbi balansı qorumaq naminə Rusiya Ermənistana yeni silahlar, o 

cümlədən “İsgəndər” operativ-taktiki raketlərini vermişdir. Bununla ya-

naşı, Rusiya Ermənistanla birgə havadan müdafiə sistemi də yaratmışdır, 

hal-hazırda isə bu ölkədə birgə qoşun qruplaşmasını formalaşdırmaq üzə-

rində işləyir (434). Hətta Ermənistan 21 sentyabr 2016-cı ildə öz müstə-

qilliyinin ildönümü münasibətilə keçirdiyi hərbi paradda Rusiya isteh-

salı olan “İsgəndər” operativ-taktiki raket kompleksi, “Smerç” reaktiv 

yaylım atəşi sistemləri, “İnfauna” radioelektron mübarizə sistemi, “Toç-

ka U” və “Elbrus” (R-17 ballistik raketləri ilə) taktiki raket kompleksləri, 

həmçinin bəzi hərbi texnika növləri nümayiş etdirdi (431; 432).  

İsgəndər raket kompleksləri Rusiyanın NATO və ABŞ-a qarşı 

tarazlayıcı xüsusiyyət daşıyan bir silah olaraq xarakterizə oluna bilər. 

Lakin bu komplekslərin Ermənistan verilməsi istər-istəməz adı çəkilən 

dövlətə verilən dəstəyin bariz sübutu kimi də dəyərləndirilməlidir (bu 

barədə bax: 428). Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan bu silahlanmaya 

cavab olaraq İsrail və Pakistan ilə hərbi əməkdaşlığı genişləndirmək 
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üçün danışıqları intensivləşdirdi. Hətta Prezident İlham Əliyev rəsmi 

səviyyədə ilk dəfə İsrail ilə Azərbaycan arasındakı hərbi əməkdaşlığın 

miqyasını göstərən rəqəmi açıqladı və Azərbaycanın indiyə qədər İsrail-

dən 4 milyard 850 milyon dollar civarında hərbi texnika aldığını qeyd 

etdi (429; 430). Hər nə qədər Rusiya bu addımın Azərbaycana qarşı 

yönəlmədiyini bildirsə də, ortada dəyişməyən bir həqiqət var ki, bu da 

Rusiyanın Ermənistanı hər dəfə güclü şəkildə silahlandırmasıdır. Düzdür, 

Azərbaycan özü də Rusiyadan silahlar almışdır. Buna T-90S tankları, 

“Smerç”lər, TOS-1A odsaçanları, qaubitsalar, zenit-raket sistemləri və s. 

daxildir (434).  

Məsələ burasındadır ki, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması tə-

rəflər arasındakı silahlanma yarışını daha da gücləndirib. Belə bir yarışda 

münaqişə tərəfləri istər-istəməz silah ixracatı ilə məşğul olan dövlətlərin 

“müştəri”sinə çevrilir ki, bu da başda Rusiya olmaqla, silah ticarətində 

önəmli rol oynayan güclər üçün olduqca əlverişli və önəmli bir faktordur. 

Belə bir vəziyyətdə Cənubi Qafqazda stabilliyin bərpa olunması və 

Ermənistan ilə Azərbaycan arasında cərəyan edən problemin öz real həl-

linə qovuşması Rusiya baxımından arzuedilən bir hal deyil. Azər-

baycanın da digər dövlətlərlə yanaşı, Rusiyadan da silah satın almasını 

nəzərə alsaq, rəsmi Moskvanın bu addımının arxasında onun gələcəyə 

hesablanmış məqsədləri yatır: münaqiĢə tərəflərini özündən asılı vəziy-

yətdə saxlamaq və bununla da regionda təsir rıçaqlarını qorumaq.  

Qeyd etmək lazımdır ki, rəsmi Moskvanın uzun illərdir davam edən 

bu kimi addımları və ikili oyunları onun vasitəçi dövlət missiyası üçün 

qəbuledilməzdir. Rusiya bir tərəfdən münaqişə tərəfləri arasında vasitəçilik 

etməkdə, digər tərəfdən də Ermənistanı güclü şəkildə silahlandırmaqdadır. 

Lakin Rusiya iddia edir ki, o, bu addımı ilə sırf Kollektiv Təhlükəsizlik 

Müqaviləsi Təşkilatı olaraq Ermənistanla münasibətlər qurur və bunun 

ATƏT-in Minsk Qrupundakı fəaliyyəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Hətta 

bildirilir ki, əgər Azərbaycan da bu təşkilatın üzvü olsaydı, rəsmi Bakı 

Rusiyadan eyni yardımı ala bilərdi. Dolayısı ilə kinayəli şəkildə bütün 

günahların Azərbaycanda olduğu vurğulanır. Əgər Ermənistan Azərbay-

canın 20%-ə yaxın ərazilərini işğal altında saxlayırsa, o zaman Azərbaycan 
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hansı şəkildə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ola bilər? 

Hazırda Kremlin əsas məqsədi Ermənistanı Cənubi Qafqazın hərbi baxım-

dan ən güclü dövlətinə çevirməkdir. Moskvada düşünürlər ki, yalnız bunun-

la Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının “regional qorxusu” dəf 

oluna bilər. Ermənistan Rusiyanın Cənubi Qafqazda hər cəhətdən yeganə 

forpostu olduğunu sübut edir.  

Rusiyanın bu addımı belə bir qənaət yaradır ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin tənzimlənməsi rəsmi Moskvanın maraqlarına uyğun deyil. 

Əks təqdirdə Azərbaycanın 20% ərazilərini işğal etmiş bir dövlətə milyon-

larla dollar həcmində silah-sursat verməzdi. Bu hərəkətlər regionda nəinki 

sülhə xidmət etmir, eyni zamanda Cənubi Qafqaz regionunda gərginliyin 

artması və təhlükəli regiona çevrilməsinə şərait yaradır.  

Münaqişəyə sırf “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ konflikti” 

müstəvisində baxılmamalıdır. Əgər bu münaqişə həqiqətən də “Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” olsaydı, Azərbaycan tərəfi onu 

sülh və ya hərbi yolla özü həll edə bilərdi. Bütün amillərin təhlili belə bir 

fikir yeritməyə imkan verir ki, hal-hazırda müharibə və ya sülh məsələsinin 

nizamlanması Azərbaycan, ya da Ermənistan siyasətçilərinin əlində deyil. 

Ermənistan dövləti Azərbaycan torpaqlarını işğal etsə də, heç bir şəkildə 

qalib hesab edilə bilməz. Çünki ermənilər öz rifahları üçün deyil, faktiki 

olaraq onlara mənsub olmayan ərazilər hesabına torpaqlarını genişlən-

dirmək uğrunda vuruşurlar. Azərbaycan torpaqlarını işğal etsələr də, “qələ-

bələri” ermənilərə bədbəxtlikdən başqa heç nə verməyib. Həqiqət budur ki, 

onlar yad ideyaların qurbanlarıdır. Normal dövlət olmaq üçün ermənilər 

həqiqi mənafelərinə zidd olan “Böyük Ermənistan” ideologiyasının yad 

ideya olduğunu dərk etməlidirlər.  

1991-1997-ci illər arasında Ermənistan Prezidenti Levon Ter-

Petrosyanın xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşaviri işləmiş 

Miçiqan Universitetinin professoru Gerard J.Libaridyan, “Ermənilərin 

dövlətləşmə imtahanı” adlı kitabında yazır ki, ruslar və amerikalılar Ermə-

nistanın xristianlıq mirasına nə qədər hörmət edərlərsə etsinlər, fransızlar 

erməni mədəniyyətini nə qədər sevərlərsə sevsinlər, müxtəlif ölkələrdə 

erməni iddialarının və tələblərinin onlar üçün daşıdığı önəmin böyük bir 
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rəğbət hissi ilə qarşılanması nə qədər deyilərsə deyilsin, dövlətlər 

ermənilərin istədikləri şəkildə deyil, özlərinin müəyyən etmiş olduqları 

maraq və mənafelər istiqamətində hərəkət edirlər. Bu gün istər özünü 

Ermənistanın böyük qoruyucusu olaraq göstərən Rusiya baxımından, istərsə 

də ABŞ, İngiltərə, Fransa və digər ölkələr baxımından ən prioritet məsələ 

erməni maraqları deyil, öz maraqlarıdır (211, s. 116). 

Ermənistanın xarici siyasətinin Rusiyadan asılı olması məsələsini 

dəyərləndirən keçmiş Milli Təhlükəsizlik naziri David Şahnazaryan 

Arminfo agentliyinə verdiyi müsahibədə qeyd edir ki, Ermənistandakı 

mövcud iqtidar ölkənin problemlərini Rusiyanın qanadları altında Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində həll etməyə çalışır. Halbuki 

bu təşkilata üzv olan dövlətlərin maraqları bir-biri ilə uyğunluq təşkil etmir. 

Ermənistan özünün milli təhlükəsizliyini qonşu dövlətlər olan Gürcüstan və 

Azərbaycan ilə birlikdə Avro-Atlantik təhlükəsizlik sistemində təmin etmə-

lidir. Regionda sabitlik yalnız bu sayədə mümkün ola bilər. Hal-hazırda 

Ermənistanın bütün qonşu dövlətlərlə problemləri mövcuddur. Bu, hər 

şeydən əvvəl təktərəfli Rusiya yönlü xarici siyasətin nəticəsi ilə xarakterizə 

oluna bilər. Ermənistan öz qonşularından fərqli olaraq, Avropa qurumlarına 

daxil olmağı hədəfləyən siyasət yeritməməkdədir. Nəticədə Ermənistanın 

iqtisadi embarqosuna ölkənin siyasi izolyasiyası da əlavə olunmuşdur. Milli 

təhlükəsizlik demokratiya və real xarici siyasət əsasına söykənməlidir. Hər 

iki faktor Ermənistanda olmadığına görə, milli təhlükəsizliyimiz öz milli 

ordumuza deyil, rus ordusuna əsaslanır. Hər hansı bir yad ordunun milli 

təhlükəsizliyi təmin etdiyi zamanlar artıq arxada qalmışdır. Çağdaş dünyada 

milli təhlükəsizlik hər şeydən öncə zamanın tələbinə uyğun olaraq demok-

ratiyaya və real xarici siyasətə əsaslanmalıdır (388).   

Rusiyanın üst səviyyəli rəsmi nümayəndələrinin Ermənistanı sıx-sıx 

ziyarət etmələri məsələsini dəyərləndirən Ermənistanın keçmiş Baş naziri 

Aram Sarkisyan isə belə bir şərh verir ki, Ermənistanda Rusiyanın sərhəd 

dəstələrinin mövcudluğu bəlkə də doğrudur, amma “hər zaman onların 

varlığı Ermənistanın maraqlarına uyğundur” sözlərini təkrar etmək də 

ölkəmizin və cəmiyyətimizin şərəfinə ləkədir (222, s. 147).  
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O, eyni zamanda bir çox önəmli fabriklərin borclarının silinməsi qarşı-

lığında onların Rusiyanın mülkiyyətinə verilməsini tənqid edərək, Rusiya 

ilə ortaqlıq əlaqələrinin asılılığa çevrildiyini də qeyd etmişdir (222, s. 147).  

Beləliklə, Ermənistan nə kimi çətinliklərlə üzləşdiyini bilməlidir. 

Azərbaycan da necə bir təhlükə ilə üzləşdiyini bilir. Ona görə də konfliktin 

dinc yollarla nizamlanması kursunu ardıcıl səbirlə davam etdirir, bunun 

yeganə düzgün yol olduğuna inanır və bu məqsədlə bütün siyasi, iqtisadi 

amillərdən istifadə edir. 

 

 

4.4. Ġran 

 

Regionun aparıcı dövlətlərindən olan, Yaxın Şərqdə ortaya çıxan prob-

lemlərlə əlaqədar olaraq son dövrlərdə sıx-sıx adından söz etdirən və qlobal 

güclərə meydan oxuyan dövlətlərdən biri də İrandır. Məlum olduğu kimi, 

İkinci Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-ın Yaxın Şərqdə yeritdiyi strateji 

xətti müəyyənləşdirən üç əsas amil vardı:  

1) Sosializmin bölgəyə yayılmasının qarşısını almaq;  

2) Yaxın Şərqin neft və digər enerji ehtiyatlarının Qərbə fasiləsiz 

nəqlinə nail olmaq;  

3) Yeni yaranmış İsrail dövlətinin təhlükəsizliyini təmin etmək.  

Məhz bu strateji xəttə uyğun olaraq, İkinci Dünya müharibəsindən 

sonra ABŞ-ı idarə edənlər regionun iki böyük ölkəsi olan Səudiyyə 

Ərəbistanı və İranla sıx münasibətlər qurmağa üstünlük vermişdilər. Eyni 

zamanda rəsmi Vaşinqton “Yaxın Şərqin qapısı” hesab edilən Misirlə də isti 

münasibətləri qoruyub saxlamağa çalışmaqdaydı. Ancaq İranda ABŞ 

tərəfindən yeridilən “Qərbləşmə” siyasətinin və islami dəyərlərə hörmət-

sizliyin onun özünə qarşı çevrilməsi nəticəsində 1979-cu ildə İranda inqilab 

baş verdi və hakimiyyətə ABŞ-ın əleyhdarı olan qüvvələr gəldilər. Bununla 

da ABŞ regiondakı əsas dayaqlarından birini itirmiş oldu. Həmin dövrdən, 

yəni ötən əsrin 80-ci illərindən başlayaraq, ABŞ İrana qarşı olduqca soyuq 

münasibət yeritmiş və buna paralel olaraq iqtisadi, ticarət və siyasi 

embarqolar həyata keçirmişdir. Tətbiq edilən bu embarqolar nəinki İranı 
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zəiflətdi, əksinə öz iqtisadiyyatını fövqəladə şəraitə uyğunlaşdırmağa məc-

bur etdi. İran faktiki olaraq öz iqtisadiyyatını müharibə şəraitinə uyğun 

qurub və bütün sahələr üzrə inkişafı təmin edib. Bu inkişafın embarqoların 

tətbiq edilmədiyi dövrlə müqayisədə daha sürətli getdiyini nəzərə alanda 

İranın bu vəziyyətdən daha karlı çıxdığı aydın şəkildə özünü büruzə verir. 

Üstəlik, embarqolar İranın uranın zənginləşdirilməsi üzrə tədqiqatlar apar-

masına da mane ola bilməmiş, əksinə onu daha da sürətləndirmişdir. Hərbi 

ekspertlər və nüvə tədqiqatları üzrə mütəxəssislər İranın yaxın vaxtlarda 

nüvə silahına malik olacağını artıq istisna etmirlər. Belə bir vəziyyətdə ABŞ 

istər-istəməz İrana qarşı hərbi güc tətbiq etmək məcburiyyəti qarşısında 

qalıb.        

Tarixə qısa bir ekskurs etsək, görərik ki, 1980-1988-ci illərdə İraq-İran 

müharibəsinin başlanmasında da əsas rol oynayan ABŞ və onun Qərbdəki 

müttəfiqləri açıq şəkildə İraqı dəstəkləmişdi. Bu bir həqiqətdir ki, o dövrdə 

ABŞ, Fransa və İngiltərənin hərbi yardımları olmasaydı, Səddam Hüseyn 

İranla müharibəni uduzaraq, siyasi səhnədən çəkiləcək və regionda yeni bir 

siyasi vəziyyət yaranacaqdı. Bütün bunlara baxmayaraq, ömrünü ingilislərin 

İraqdakı ağalığına qarşı mübarizəyə həsr edən Səddam Hüseyn SSRİ ilə sıx 

müttəfiqlik əlaqələri qurmuşdu. 1991-ci ildə dağılmaqda olan SSRİ 

rəhbərliyinin pərdə arxası göstərişi ilə Küveytə hücum edən Səddam 

bununla keçmiş ərazisini qaytarmaq, həm də neft amilindən istifadə edərək, 

regionda super güc rolunu oynamağa ümid bəsləyirdi. Amma rəsmi Bağdad 

belə bir addım atmaqla ABŞ-ın geosiyasi maraqlarını həyata keçirməsinə 

şərait yaratdı. Yaxın Şərqin neft-qazla zəngin strukturlarına nəzarəti tam 

olaraq ələ keçirmək istəyən I Corc Buş İraqa qarşı müharibəyə başlayaraq, 

qismən də olsa onu zərərsizləşdirə bildi. II Corc Buş isə XXI əsrin ilk 

illərində müxtəlif məlum bəhanələrlə İraqa hücum edərək rejimi devirdi və 

faktiki olaraq Yaxın Şərqin neft-qaz ehtiyatları üzərində nəzarəti qismən ələ 

keçirmiş oldu. Lakin ABŞ regionda nəzarəti tam şəkildə əlində saxlaması 

üçün İran problemini həll etməyi vacib məsələ kimi qarşısına qoymuşdur. 

Bunu nəzərə alan rəsmi Vaşinqton İranı şər ölkələr siyahısına salaraq, 11 

sentyabr hadisələrindən sonra onu terroru dəstəkləyən ölkə elan etmiş, 

faktiki olaraq Əfqanıstan və İraq vasitəsilə İranı Qərbdən və Şərqdən 
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mühasirəyə almışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ABŞ İranı diz çökdürmək 

məqsədilə müxtəlif tədbirlərə əl atmışdır. 

Amerikalı fikir adamı və məşhur siyasi simalardan biri olan Nom 

Çomski (Noam Chomsky) 10 mart 2007-ci il tarixli “The Guardian” 

qəzetində (bu məqalə Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək, 29 mart 2007 

tarixində “Zaman” qəzetində yayınlanmışdır) “ABŞ-ın əsas məqsədi İran 

neftini ələ keçirməkdir” adlı məqaləsində yazır: “...İraqın işğalı üçün 

vaxtilə müxtəlif bəhanələr gətirən və Səddamı nüvə və kimyəvi silahlara 

malik olmaqda günahlandıraraq, beynəlxalq aləmdə onun əleyhinə rəy 

formalaşdırmağa nail olan Buş artıq bütün bunların arxasında neft amilinin 

dayandığını gizlədə bilmir. Artıq İraqın neftlə zəngin bütün strukturlarını 

nəzarəti altına alan ABŞ adı çəkilən ölkəni dəhşətli şəkildə talamağa 

başlayıb. Səddamın devrilməsindən sonra iraqlıların müqavimətini qırmaq 

məqsədilə ölkə daxilində sünni-şiə məzhəbləri arasında qanlı qarşıdur-

maları körükləyən, buna paralel olaraq kürdlərdən ərəblər və digər etnik 

qruplara qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə edən Buşun İrana münasibətdə 

də analoji təcrübədən bəhrələnmək niyyətində olduğu şübhəsizdir. Buş eyni 

zamanda onu gələcəkdə gözləyə biləcək digər təhlükələrdən, o cümlədən 

regionda çoxluq təşkil edən sünnilərin Qərbin neomüstəmləkəçiliyinə qarşı 

cəbhə aça bilməsindən sığortalanmaq məqsədilə şiə kartını indidən işə 

salıb. Unutmamaq lazımdır ki, ABŞ-ın ən barışmaz düşməni olan İraqın 

keçmiş diktatoru Səddam da sünni idi. Səddam devriləndən sonra sünnilərin 

daha çox işğalçı rejimə müqavimət göstərəcəyini nəzərə alan Buş şiə 

liderlərini öz tərəfinə çəkərək, onlardan sünnilərə qarşı mübarizədə istifadə 

etdi. O, yeni hökuməti əsasən şiələrdən təşkil etməklə, bu iki məzhəb 

arasında bugünkü qanlı qarşıdurmaların əsasını qoydu. Hazırda ABŞ 

İraqdakı bu təcrübəsindən regionun sünni və şiə dövlətləri arasında 

münaqişələrin qızışdırılmasında istifadə etmək istəyir... ABŞ-ın əsas arzusu 

birinci növbədə regiondakı qarşıdurmalardan istifadə edərək, bölgənin 

enerji qaynaqlarına nəzarəti ələ keçirməkdir. Bundan sonra bu qaynaq-

lardan gələn gəlirləri tam şəkildə mənimsəmək planı həyata keçirilməyə 

başlanacaq. Amma bütün bunlara nail olunması və dünyanın ən zəngin 

neft-qaz strukturları üzərində ağalığın ələ keçirilməsi üçün İran maneəsini 
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aradan qaldırmaq lazım gəlir. Beləliklə, ABŞ İranı hər vasitə ilə diz 

çökdürmək məqsədilə ən cüzi imkanlardan belə istifadə edir...” (13).      

Müəllif eyni zamanda İranın ABŞ-ın ehtimal edilən hücumuna davam 

gətirə bilməsi ilə əlaqədar ortaya belə bir sual qoyaraq, İranın ABŞ-a 

meydan oxumasının səbəblərini aşağıdakı kimi izah edir: “...Regiondakı 

ABŞ ordusunun ən müasir hərbi silahlarla təchiz edildiyini nəzərə aldıqda, 

belə bir böyük qüvvə qarşısında nəinki İranın, hətta regionun bütün 

dövlətlərinin birlikdə davam gətirə biləcəyi inandırıcı görünmür. Məsələnin 

bu tərəfi İrana da məlumdur. Amma İran hərbi baxımdan özündən qat-qat 

güclü olan ABŞ-a meydan oxumaqda davam edir. Doğrudanmı, müharibə 

başlanacağı təqdirdə İran ABŞ qarşısında davam gətirəcəyinə inanır? 

Bizcə, bu sualın cavabını hazırda beynəlxalq aləmdə əmələ gələn reallıqda 

axtarmaq lazımdır. İranı idarə edən rejim yaxşı anlayır ki, İraq bataq-

lığından heç cür çıxa bilməyən ABŞ üçün regionda yeni müharibə ona 

fəlakət gətirə bilər. Digər tərəfdən, ABŞ-ın ən yaxın müttəfiqləri belə, 

Pentaqonun İrana hücumunu dəstəkləmir və problemin dinc vasitələrlə həll 

edilməsini daha düzgün hesab edirlər.... 

...ABŞ-ın özündə belə Buşun İran siyasətindən narazılığın artması da 

Tehranı nüvə tədqiqatlarını davam etdirməyə və bu məsələdə beynəlxalq 

təşkilatların çağırışlarına məhəl qoymamağa həvəsləndirir...” (13). 

İranın atom silahı əldə etmək istəyi və ya nüvə enerjisindən dinc 

məqsədlər üçün yararlanmağa çalışması səbəbsiz deyil. Belə ki, dünyada 

baş verən hadisələr göstərir ki, hazırda hər hansı dövlətin özünün 

təhlükəsizliyini təmin etməsi onun nüvə silahı əldə etməsi faktorundan 

asılıdır. Əldə edilən məlumatlar bizə onu deməyə əsas verir ki, ABŞ-ın 

İrana qarşı məlum siyasəti sadəcə uranın zənginləşdirilməsinin qarşısını 

almaqdan ibarət deyil. İran dövlətinin “müstəqil” olması ABŞ baxımından 

bir problem təşkil edir, daha doğrusu rəsmi Vaşinqton bu “müstəqilliyi” 

həzm edə bilmir. Nom Çomski qeyd edir ki, dövlət sənədlərində İran adının 

“uğurlu bir itaətsizlik nümunəsi” olaraq keçməsinə rast gəlmək müm-

kündür. O, beynəlxalq münasibətlər sistemini mafiya hakimiyyəti şəklində 

təsvir edərək belə bir nəticəyə gəlir ki, beynəlxalq münasibətlər mafiya 

idarəsi sistemində həyata keçirilir. Mafiya babası itaətsizliyi əsla qəbul 
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etməz. İtaəti təmin etmək məcburiyyətindəsiniz, əks təqdirdə bəziləri qanu-

na qarşı çıxma haqqının olduğunu fikirləşə və bu önəmli sektorlara qədər 

gedib çıxa bilər. İran məsələsi də belədir. Bu sadəcə geniş neft və qaz 

ehtiyatlarına sahib olduğu və dünyanın əsas enerji sisteminin bir parçası 

olduğu üçün deyildir. Bu bir baxımdan doğru olsa da, onu da unutmamaq 

lazımdır ki, İran artıq ABŞ-a meydan oxumuşdur (359).  

Məlum olduğu kimi, ABŞ Müsəddiqə qarşı 1953-cü ildə gerçəkləşən, 

CIA-nın də dəstəklədiyi çevrilişlə Pəhləvi xanədanından Rza Şahı başa 

keçirib, nüvə enerji proqramlarını dəstəkləmişdi. Əslində hal-hazırda təhdid 

olaraq xarakterizə edilən eyni proqramlar 1970-ci illərdə də ABŞ 

administrasiyası, Çeney, Volfovitz, Kissincer və digərləri tərəfindən Rza 

Şah iqtidarda qaldığı müddət içərisində dəstəklənmişdi (98, s. 265; 191, s. 

273-274). Ancaq iranlılar onu taxtdan endirdi və təxminən yüz gün boyunca 

bir neçə amerikalını əsir saxladılar. Bunun üzərinə ABŞ Səddam Hüseyni 

və onun İrana qarşı müharibəsini dəstəkləməyə başladı. Bu, İranı 

cəzalandırma metodu idi. ABŞ İranı cəzalandırmağa davam edəcəkdir, 

çünki itaət etmir. Bunun mahiyyəti bir baxımdan strateji, geosiyasi və 

iqtisadi səbəblərlə bağlı olsa da, mafioz əlaqə modelini də gözdən qaçır-

mamaq lazımdır (359).   

İran da başda ABŞ olmaqla, qlobal güclərə və beynəlxalq təşkilatlara 

meydan oxuyaraq, uranı zənginləşdirməklə öz itaətsizliyini daha da irəliyə 

aparmaq və regionda fövqəladə güc olmağı qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Biz bu tədqiqatımızda İranın nüvə silahına malik olması təşəbbüsünə bəraət 

qazandırmaq fikrində deyilik. Çünki belə bir vəziyyət müəyyən məsələlərdə 

şübhəsiz ki, Azərbaycan baxımından da potensial təhlükələr yarada bilər. 

Bu məsələyə aydınlıq gətirməklə birlikdə, İranın Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu mövqeyini də dəyərləndirməyə 

çalışacağıq. Əvvəla, onu qeyd edək ki, Azərbaycan İran, Rusiya və Ermə-

nistan üçbucağında təklənmişdir. Hər nə qədər Azərbaycan ilk iki dövlətlə 

balanslaşdırma siyasətinə üstünlük versə də, bu dövlətlərin Ermənistanla hər 

sahədə “dostluq əlaqələri” Azərbaycan baxımından dezavantaj olaraq 

xarakterizə oluna bilər. İranın müstəqil Azərbaycan barəsində keçirdiyi 

narahatlıq bilavasitə Cənubi Azərbaycan məsələsi ilə əlaqədardır.  
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Mövzumuzdan uzaqlaşmadan “İran” məfhumu üzərində dayanmağı 

məqsədəuyğun hesab edirik. Tarix boyu İran adlı konkret coğrafi bir ərazi 

və ya dövlət mövcud olmamışdır. Heç bir tarixi-coğrafi mənbədə İran adı, 

İran hüdudları göstərilməmişdir. Bu ad təxminən min il öncə mifoloji bir 

qavram olaraq ortaya çıxmış və yalnız XIX – XX əsrlərdə qətilik qazan-

mışdır. Bəzən İran adının mövcud olma tarixi eramızın V-VI əsrlərində 

Sasanilər dövründə qələmə alınmış Avestadakı mifik “İranviç” adı ilə 

əlaqələndirilmişdir. Ancaq uzun illərdən bəri bu mövzunu araşdıran Avesta 

pəhləvicəsi üzrə İran tədqiqatçısı Prof. Dr. Hüseyn Düzgün qeyd edir ki, 

“İranviç” adı günümüzdə uydurulmuş bir kəlmədir və Avestada belə bir ad 

yoxdur (236, s. 344).  

İran adı əslində İslamın yayıldığı dövrdə ortaya çıxmış folklorik-mifik 

xarakterli bir qavram olub, fars şovinizminin atası hesab edilən Firdovsi 

tərəfindən qələmə alınmış bir əfsanədir. Fars milli ruhunu yüksəltmək üçün 

Firdovsinin mifologiyaya söykənərək, bəzən də öz xəyal gücünün məhsulu 

olaraq yazdığı “Şahnamə” əfsanəsi İran-Turan müharibələrini əks etdirir. 

Lakin istər İran, istərsə də Turan məfhumları dəqiq coğrafi adlar deyillər. 

Buna görə də tədqiqatçılar bəzən Farsistanı İran, Azərbaycanı Turan 

şəklində dəyərləndirmiş, bəzən də Farsistan Pakistan, Əfqanıstan və Taci-

kistanla birlikdə İran, Orta Asiya Türk Respublikaları da (Türkistan) Turan 

şəklində qəbul edilmişdir (236, s. 344). 

Keçmiş dövrdən qalma bir ənənə olaraq avropalıların Persiya / Persian 

dedikləri dövlət / ölkə XIX əsrə qədər İran şəklində adlandırılmamışdır, 

hətta Gülüstan müqaviləsinin (12.10.1813) rusca mətnində “Персидское 

государство”, farsca mətnində isə “Doulət-e şahənşahi” şəklində yazıl-

mışdır (86, s. 20). Yəni müqavilədə “İran dövləti” ifadəsi və ümumiyyətlə, 

İran adı keçmir. 

Qacarlar dövründə əhalini öz ətrafında toplayıb bütünləşdirəcək bir 

məfhum kimi coğrafi təmələ də önəm verilməyə başlandı. Bir müddət 

“Məmalik-i Mahruseyi İran” və “Məmalik-i Mahruseyi Azərbaycan” adları 

eyni mənada ifadə edildi. Lakin tədricən “İran” adı və buradan da 

bütünləşdirici “İranlılıq” qavramı üstünlük qazanıb önə keçdi. XIX əsrin 

ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində mənsubiyyətlik bildirən bir İran 
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təbəəsi, iranlı məfhumu ortaya çıxdı. Bu adın birdən-birə bu yöndə 

dəyişməsinin səbəbləri ayrıca araşdırılmalıdır. Bu baxımdan sadəcə bir neçə 

vacib məsələyə qısaca nəzər yetirmək kifayətdir: 

1. O dövrdə iranlılıq farsların deyil, türklərin əsas rol oynadığı bir 

toplumu ifadə edirdi. Məlumdur ki, Səfəvilər dövləti süquta uğradıqdan 

sonra Azərbaycan dövlətçiliyi parçalanmış, çox sayda xanlıqlar 

yaranmışdı. Aydın məsələdir ki, bu xanlıqların ayrı-ayrılıqda hərbi 

potensialı xarici təcavüzə müqavimət göstərmək qabiliyyətində deyildi. 

Eyni zamanda onların arasında aparılan daxili müharibələr də 

Azərbaycan xanlıqlarını zəiflədirdi. Xanlıqlar arasındakı ixtilaflar, eyni 

zamanda bir sıra geostrateji və geosiyasi səbəblərdən Azərbaycan iki 

hissəyə parçalandı. Osmanlı Dövlətinin torpaqları üzərində Türkiyə 

Cümhuriyyəti qurulduğu kimi, Qacar dövlətinin yerində də əgər 

Azərbaycan Cümhuriyyəti qurulsaydı və ya İranda Rza xanın çevriliş 

cəhdlərinin qarşısı alınaraq türklərin dominant rolu qorunub 

saxlanılsaydı, həm Səfəvi, həm Əfşar, həm Qacar dövlətləri, həm də 

müasir İran dövləti heç bir mübahisə doğurmadan Türk Dövləti 

sayılacaqdı. Lakin Qacar dövlətinin yerinə Fars Pəhləvi dövlətinin 

qurulması ilə müasir İran dövləti tarixdəki türk dövlətlərinin varisinə 

çevrildi və türklərin dominant rolu İngiltərənin dəstəyi ilə həyata 

keçirilən çevriliş nəticəsində dəyişdi. Beləliklə, Qacar dövlətinin yerində 

fars Pəhləvi dövləti quruldu və tarixdəki Azərbaycan dövlətləri də planlı 

şəkildə farslara məxsus edildi;  

2. Farslıq mənasında iranlılıq məşrutə (1906 – 1911) dövründə ortaya 

çıxmış və türklərin əsas gücə sahib olduğu rolunun 1925-ci ildə çevriliş 

səbəbiylə dəyişməsindən sonra “iranlılıq”da farslar ən üstün mövqeyə 

gətirildi; 

3. Fars Pəhləvi Dövləti əhalini ətrafında toplayıb bütünləşdirici bir 

məfhum olaraq ilk öncə “Ari irqi” əfsanəsini ortaya atdı və onu fars 

şovinizminin maskası olan paniranizmin əsas dirəyi vəziyyətinə gətirdi. 

Paniranizm İrandakı digər etnik qrupları və millətləri Ari irqinin bir 

parçası olaraq görən və İran torpaqlarının əsl sahibinin farslar olduğunu 

irəli sürən ideologiyadır. Fars şovinizmi bu ideologiyaya əsaslanaraq, 
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güclü mərkəzləşdirilmiş bir dövlət və ortaq milli şüura sahib bir İran milləti 

yarada bilmək üçün fars olmayan xalqları, xüsusilə də Azərbaycan 

türklərini assimilyasiyaya məruz qoymaq, zorla farslaşdırmaq siyasəti 

yeritmişdir. Məhz bu siyasət fars milli kimliyinin millətüstü İran kimliyi ilə 

birləşdirilməsində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Dövlətin / ölkənin Persiya / 

Persian deyil, İran olaraq adlandırılmasına yönəlik Rza Şah Pəhləvinin 21 

mart 1935-ci ildə verdiyi fərmandan sonra həm İran adı tam olaraq 

rəsmiləşdirildi, həm də iranlılıq = farslıq formulu yayğınlaşdırıldı (236, s. 

348).  

Vaxtilə rus şovinizmi özünü Sovetlər İttifaqı adı arxasında gizlət-

diyi kimi, fars şovinizmi də özünü İran adı altında gizlətməyə çalışır. 

Bundan başqa, İran İslam rejimi əhalini öz ətrafında toplayıb birləşdirici 

bir qavram kimi “Şiə-müsəlman” ideologiyasını da ortaya atmış və Azər-

baycan türklərini bu qavram içində əritməyə çalışmışdır. Şiə-müsəlman 

fikrinin arxasında fars şovinizminin assimilyasiya siyasəti və vəhdətlik 

təşkil edən şiə-fars millətçiliyi gizlənir.  

İranlılıq və iranlı kimliyi bütün fərqlilikləri özündə əritməyi və üst 

kimlik olaraq bütün etnik, milli və dini fərqlilikləri aradan qaldırmağı 

hədəfləmişdir. Çünki belə bir vəziyyətdə bütün xalqı birləşdirib bütün-

ləşdirmək və dövlətin varlığı səbəbinə açıqlıq gətirmək üçün milli kimliyin 

əksinə millətüstü kimlik ön planda tutulmuş və millətüstü Osmanlı 

kimliyində olduğu kimi, millətüstü iranlı kimliyində də türk varlığı arxa 

planda saxlanılmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, yuxarıda deyilənlər 

Osmanlını bir türk dövləti olmasına mane ola bilmədiyi kimi, Səfəvi, Əfşar, 

Qacar dövlətinin də türk olmasına əngəl törədə bilmir. 

XIX yüzilliyin axırlarına doğru İranın yarımüstəmləkə vəziyyətinə 

düşməsi və bundan yaranan əks reaksiyalar İran millətçiliyinin ortaya 

çıxmasına səbəb oldu. Arif Qəzvini, Mahmud Əfşar, Tağı Erani, Əhməd 

Kəsrəvi kimi bəzi türk mənşəli ziyalılar farslarla bərabər İranın bütöv-

lüyünün qorunması üçün müxtəlif fikirlər ortaya atdılar.  

İran tarixçilərindən Əhməd Kəsrəvi Azərbaycan türklərinin ari 

irqindən olduğunu isbat etməyə çalışaraq, “Azəri ya zəbane bastane 

Azərbaycan” adlı əsərində, Azərbaycan türklərinin türk deyil, azəri adlı ayrı 
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bir millət olduğu fikrini irəli sürmüşdür. Kəsrəviyə görə, azəri dili İran 

mənşəli bir dildir və azərilər səlcuqların İrana gəlməsi ilə türkləşməyə 

başlamışdır (bu barədə bax: 114, s. 107-108).  

Bu fikir tamamilə fərqli bir təxəyyülün məhsuludur və öz-özlüyündə 

suallar meydana gətirir. Əvvəla, İranda farsdilli azəri tayfası mövcuddur, 

lakin Azərbaycan türklərinin etnik mənşəyi azəri deyil, əsl türkdür. Bu ad 

Azərbaycan türklərinə sonradan yamanmış bir kimliyə çevrilmişdir. Digər 

bir tərəfdən, əgər səlcuqlar bölgədə yaşayanları türkləşdirmişdilərsə, nəyə 

görə digər ölkələrin əhalisinə heç bir təsir göstərə bilməmişdilər? Əslində 

səlcuqlar bu mühiti dəyişdirməyə çalışmamış, əksinə dövlət işlərində və 

saraylarda türk dilindən deyil, fars dilindən istifadə etmişdilər.  

Əhməd Kəsrəvi fars dilinin başda ərəbcə olmaq üzrə yad kəlmələrdən 

tamamilə arınmasını müdafiə etmiş və bunu “təmiz dil” siyasəti şəklində 

dəyərləndirmişdir. Müəllifə görə, böyük islahatların nəticəsiz qalmasının 

başlıca səbəbi ictimaiyyətin fərqliliyi və dağınıqlığıdır. Kəsrəvi qeyd edir ki, 

qrupçuluğu ortadan qaldırmalıyıq. Din, dil və regional baxımdan da fərqli-

liklər ortadan qaldırılmalıdır. Bu iş sadəcə bütöv milli şüurun formalaşması 

ilə mümkün ola bilər. İrançılıq milli şüurunu yaymaq lazımdır (114, s. 108). 

M.Qənizadə adlı digər bir İran tarixçisi isə “Rövşəni bəyə cavab” adlı 

əsərində İrandakı türklərin Oğuz nəslindən deyil, ari irqindən olduqlarını, 

əsrlər boyunca farslarla bərabər İranı idarə etdiklərini, aralarında heç bir 

fərqin olmadığını qeyd edərək, “eyni millət, eyni məmləkət, eyni ədəbiyyat, 

eyni əxlaq və ənənə, eyni məzhəb və düşüncəyə sahib olan bizlərdə heç bir 

ayrı-seçkilik olmadı”, – deyə bildirir (223, s. 153).          

Mahmud Əfşar isə “...İranın milli birliyini qorumaq və mükəmməl-

ləşdirmək bizim ideyamız və arzumuzdur. İranın milli birliyi nə deməkdir? 

İranın milli birliyi ölkə hüdudları içərisində yaşayan insanların əxlaqi, 

ictimai və siyasi birliyidir. İranın milli birliyi siyasi müstəqilliyin və ərazi 

bütövlüyünün qorunmasından asılıdır. Milli birliyə necə nail ola bilərik? 

Fars dili ölkə miqyasında yayılmalıdır. Regional fərqliliklər, məsələn, 

geyim və əxlaq fərqliliyi ortadan qaldırılmalı, İranda yaşayan etniklərin hər 

biri fərqli dildə danışmamalıdır. Dil, əxlaq, geyim və ənənə birliyinin 

olmadığı müddət içərisində siyasi müstəqilliyimiz və ərazi bütövlüyümüz hər 
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zaman təhlükədə olacaqdır. İranda yaşayan fərqli millət və etnikləri 

iranlılaşdıra bilmədiyimiz zaman gələcəyimiz təhlükədə ola bilər. İranın 

bütün bölgələrində, xüsusilə Azərbaycanda fars dili yayılmalı, farsca 

olmayan coğrafi adlar dəyişdirilməlidir...” şəklində fikirlər irəli sürürdü 

(114, s. 108).  

Nümunələrin sayını artırmaq mümkündür. Farslaşdırma siyasətinin 

ideoloji-təbliğat mexanizmini gücləndirmək üçün Ə.Kəsrəvinin, M.Qəniza-

dənin, Y.Zəkanın, E.Karengin, R.Gennadiyanın, M.Mürtəzavinin, M.Təba-

təbayinin və digərlərinin vardığı nəticələr və Azərbaycan xalqının qədim və 

mövcud dilinə həsr olunmuş əsərlərlə yanaşı, Azərbaycan mövzusunda 

ümumi əsərlərin başlıca iddiaları Cənubi Azərbaycanda yaşayan xalqın da-

nışdığı dilin, Türkiyə, Şimali Azərbaycanda və digər ölkələrdə danışılan 

dillə eyni olmadığından ibarət idi. Onun türkcə deyil, farscanın regional bir 

ləhcəsi və ya Azərbaycanın indiki dili olaraq adlandırılması şəklində ortaya 

qoyulması siyasi ideologiyanın ilkin şərtlərindən hesab olunurdu. 

Fars millətçilərinə görə, İran türkləri və Şimali Azərbaycandakı türklər 

ayrı-ayrı millətlərdir. Ari irqindən olan İran xalqları müəyyən tarixi 

proseslərdə başqa dilləri mənimsəmişlər. Məsələn, Azərbaycanda yaşayan 

xalq türkləşmişdir. Onlara görə azərbaycanlılar sadəcə olaraq türkləşmişlər, 

ancaq mənşə etibarilə türk deyillər (114, s. 109).  

Qeyd etmək lazımdır ki, Qacarlar dövründə Azərbaycan İranın ticarət, 

sənaye və siyasi mərkəzi idi. Rza Şahın iqtisadi islahatları nəticəsində 

bölgədə yoxsulluq artmış, türklər yaşadıqları yerləri tərk etmək məcbu-

riyyətində qalmışdılar. Rza Şahın planlı siyasəti nəticəsində Tehranın iqti-

sadi mərkəzə çevrilməsi inkişaf etmiş sənaye mərkəzi olan Azərbaycana 

ciddi şəkildə ziyan vurmuşdu. Onun türk dilinə qadağa qoyması da nara-

zılığa səbəb olmuşdu. Bu qadağanın miqyası o qədər genişlənmişdi ki, yas 

məclislərində türkcə ağı söyləmək cinayət kateqoriyasına daxil edilmişdi 

(114, s. 112).  

Türk dilinin məhvi istiqamətində də genişmiqyaslı mədəni və psixoloji 

müharibə başladılmışdı. Məşrutə dövründə azərbaycanlı olmaq bir imtiyaz 

idisə, Pəhləvilər dövründə bu vəziyyət alçaltma mövqeyinə gətirilmişdir. 

Mədəni-psixoloji müharibə türklüyü öz milli kimliyindən uzaqlaşdırmağı 
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hədəfləmişdir. Türklük alçaldılarkən, azərbaycanlıların türk olmadıqları 

vurğulanmışdır. Azərbaycan türkləri türkcə danışdıqları üçün alçaldılmış, 

amma eyni zamanda etnik olaraq guya ari olduqları şüarı ilə ucaldılmışdılar. 

Bu ikili və qarışıq siyasət “alçaltma-ucaltma” siyasəti olaraq xarakterizə 

oluna bilər. Rəsmi Tehran bu alçaltma-ucaltma siyasətini təhsil sistemində 

də tətbiq etmişdir. Bu cür siyasətin əsas məqsədi Cənubi Azərbaycan 

türklərinin mədəni və psixoloji baxımdan farslaşdırılmasına xidmət edirdi. 

Azərbaycan türkləri farsca danışmaq məcburiyyətində qalmış, türkcə yer 

adları dəyişdirilmiş, hətta türkcə ad qoymaq belə qadağan olunmuşdu (114, 

s. 112-113). 

İranda millətçilik şiəlik ilə bütünləşmişdir. Zahirdə fars, türk, ərəb, 

beluci, bəxtiyari və s. deyil, iranlılıq mövcuddur. Həqiqətdə isə fars 

mədəniyyəti ilə şiəlik birləşib, fars millətçiliyini meydana gətirmişdir. İranın 

rəsmi düşüncəsinə görə Sasanilər, Səfəvilər, Əfşarlar, Zəndilər, Qacarlar 

kimi hakimiyyətə gələn xanədanlıq ailələri ilə Qəzali, Əbu Reyhan, Biruni, 

Nəsrəddin Tusi, İbn Sina, Sədi Şirazi, Hafiz Şirazi, Mövlana, Şah İsmayıl, 

Nadir Şah Əfşar və s. kimi adı tarixə keçən məşhur simalar İran dünyasının 

məhsullarıdır (177, s. 230). Qısacası, millətüstü iranlılıq, iranlı kimliyi 

vardır. Halbuki Azərbaycan türk kimliyi iranlı kimliyini aşan bir kimlikdir. 

Həqiqət budur ki, rus şovinizmi özünü bir vaxtlar Sovetlər İttifaqı adı 

arxasında gizlətdiyi kimi, fars şovinizmi də özünü İran adı altında 

gizlətmişdir.  

Türkiyənin məşhur alimlərindən olan Prof. Dr. Anıl Çeçen çox haqlı 

olaraq qeyd edir ki, İranda yaşayan xalqların gələcəkdə müstəqil bir milli 

hegemonluq istəyəcək siyasi tərəqqiyə yönələ bilmələri təhlükəsi qarşısında 

ölkənin bütövlüyünü qoruya biləcək iki alternativ mövcud idi: bunlardan 

birincisi avtoritet yol, ikincisi isə din idi (133, s. 346).  

Avtoritet yolunu Pəhləvi xanədanı seçdi və millətüstü iranlı kimliyini 

formalaşdıra bilmək üçün etdiyi təzyiqlər çox sayda fəlakətlərə yol açdı. 

Din yolunu isə İslam Respublikası seçdi və şiə müsəlman qavramıyla azər-

baycanlıları vahid çətir altında tuta bildi. 

Fars-türk təzadlığı Xumeyni inqilabından sonra da alovlansa da, tətbiq 

edilən təzyiq və təsir yolu ilə nəzarət altına alınmışdır. Qeyd etmək lazımdır 
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ki, İran İslam Respublikasının seçdiyi yol tamamilə fərqli bir mahiy-

yətdədir. Şiə müsəlman fikrinin arxasında fars şovinizminin assimilyasiya 

siyasəti və vəhdətlik təşkil edən şiə-fars millətçiliyi gizlənməkdədir. İran bu 

vasitə ilə öz sərhədləri daxilindəki xalqları eyni çətir atında tuta bilmiş və 

bundan faydalanaraq, əvvəlki gücünə qovuşmağı hədəfləmişdir. Qısacası, 

İran fərqli ad altında müxtəlif tarixlərdə mövcud olmuş öz keçmiş 

imperiyalarının gücünü bərpa etmək niyyətindədir. Bütün bu deyilənlərə 

istinadən, İran öz keçmiş gücünə sahib ola bilmək üçün modern vasitələrdən 

– nüvə tədqiqatlarından istifadə etməyi ilkin şərtlərdən biri kimi görür. 

Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, nüvə tədqiqatlarının davam 

etdirilməsində İran Ermənistanla sıx əməkdaşlıq içərisindədir. Təbii ki, 

İranın bu cür addımlar atması onun daxili və xarici siyasətindən 

qaynaqlanır. Lakin hər halda bu istiqamətdə rəsmi Tehranın Yerevanla 

əməkdaşlıq etməsi İran-Azərbaycan münasibətlərindəki gərginliyi daha da 

artıra bilər. Əvvəla, İran bu vasitə ilə öz ərazisində yaşayan etnikləri, 

xüsusilə də Azərbaycan türklərini daha çox təsir və təzyiq altında tutacaq, 

onunla əməkdaşlıq edən, eyni zamanda Azərbaycanın 20%-ni işğal altında 

tutan Ermənistanın təcavüzə məruz qalmış ölkə ilə münasibəti dəyişməz 

olaraq qalacaqdır. Belə bir vəziyyət həm Rusiyanın, həm Qərbin, həm də 

İranın gücünü arxasında hiss edən Ermənistanın növbəti iddialarla çıxış 

etməsinə şərait yaradacaq və terror fəaliyyətlərini gücləndirmələrinə rəvac 

verəcəkdir. 

Göründüyü kimi, İslam dünyasının xalqlarından biri olan Azərbaycan 

xalqının da müsəlman, onunla tarixi və mədəni yaxınlıqları olmasına 

baxmayaraq, İran SSRİ-nin dağılmasından sonra regionda ciddi nüfuz 

qazanma və özünə strateji müttəfiq axtarışı içərisində Ermənistana böyük 

üstünlük vermiş, bu dövlətin Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü bəzən 

qapalı, bəzən də açıq şəkildə dəstəkləmişdir (51, s. 74-75). 

Strateji ittifaqlığa doğru irəliləyən iki ölkə münasibətlərinin mahiyyəti 

regionun bütün ölkələrini düşündürməkdədir. Belə bir vəziyyət müxtəlif 

sualların ortaya qoyulmasını vacib qılır: Ermənistan nəyə görə İrana bu 

qədər yaxınlaşmaq istəyir? İran və Ermənistan əlaqələrini strateji ittifaqa 

aparan faktorlar hansılardır? İran-Ermənistan münasibətləri aşağıdakı əsas 
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cəhətlər üzərində inkişaf etmiş və İranın Ermənistan siyasətini bu amillər 

formalaşdırmışdır: 

*İki ölkə arasında, üzərində daha çox çalışılan və bir hissəsi həyata 

keçirilən strateji dəyərdəki layihələrin gerçəkləşdirilməsi; 

*Ermənistan ilə Azərbaycan arasında cərəyan edən Dağlıq Qarabağ 

problemində İranın mövqeyi; 

*İran-Azərbaycan arasındakı Cənubi Azərbaycan probleminin müna-

sibətlərə təsiri; 

*Türkiyə və Azərbaycanın hər sahədə artan inteqrasiya cəhdləri və 

Türkiyənin regiondakı münasibətləri balanslaşdırma siyasəti; 

*Cənubi Azərbaycanda və Şimali Azərbaycanda artan birləşmə meyil-

ləri ehtimalı; 

*Azərbaycanın enerji qaynaqlarını dünya bazarlarına çatdıracaq 

layihələrin İranı və Ermənistanı kənarda tutacaq şəkildə cızılmış olması; 

*Region ölkələrinin Qərbə inteqrasiya meyillərinə mane olma məq-

sədi; 

*Qlobal miqyasda İran əleyhinə fəaliyyət aparan yəhudi lobbisinə 

qarşı rəsmi Tehranın Amerika və Avropadakı güclü erməni lobbisindən 

yararlanma niyyəti. 

Müstəqilliyin ilk illərindən fərqli olaraq, Azərbaycan İrana qarşı radi-

kal mövqedən yox, hal-hazırkı siyasi vəziyyəti dəyərləndirərək, qonşuluq 

siyasəti mövqeyindən çıxış etsə də və eyni zamanda ikitərəfli iqtisadi-siyasi, 

mədəni əlaqələr qursa da, İran “Bütöv Azərbaycan” düşüncəsini daim 

diqqət mərkəzində tutaraq, Ermənistanla münasibətlərini genişləndirmək-

dədir. İran tərəfindən dəyərləndirildiyində, Ermənistan Qərbi və Şimali 

İranı, yəni Cənubi Azərbaycanı türklərin təsirindən qoruyan bir qalxan 

vəzifəsini icra edir. Digər tərəfdən, ABŞ və Avropadakı erməni lobbisinin 

siyasi sahədəki nüfuzundan yararlanmaq da İranın maraqlarına cavab verir. 

Ermənistan isə İranla əlaqələri baxımından bu dövləti Ermənistana iqtisadi 

baxımdan nəfəs verdirəcək bir dövlət olaraq görür (155, s. 39).     

İranla Ermənistan arasındakı münasibətləri gücləndirən digər faktorlar 

isə geosiyasi baxımdan regionda Türkiyənin artan təsiri, Azərbaycan və 

Gürcüstanın Türkiyəyə yaxın münasibətləri, Türkiyə ilə Ermənistan arasın-
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dakı anlaşmazlıqlardır. Lakin hər iki dövlət arasında bir-birilərinə olan 

etimadsızlıqlar zaman içərisində aşılmış, AKP (Ədalət və İnkişaf Partiyası – 

ƏİP) iqtidarı dövründə Türkiyə ilə İran arasında zərurətdən doğan dostluq 

münasibətləri qurulmuşdur ki, bu da daha çox qlobal və regional gərgin-

liklərlə birbaşa əlaqədardır (142, s. 245). 

Azərbaycan və Gürcüstan qarşısında isə müəyyən mərhələlərdə İranın 

bölgə siyasəti Ermənistanın gücləndirilməsinə şərait yaratmaqdan ibarət 

olmuşdur. Çünki yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, Ermənistan Qərbi və 

Şimali İranı türklərin təsirindən qoruyan bir qalxan vəzifəsini icra edir və 

təbii olaraq İran da Qafqaz siyasətini öz məqsədləri və gələcəkdə qarşılaşa 

biləcək təhdidlər yönündə formalaşdırır. 

Rəsmi Yerevanın Qarabağ münaqişəsi və soyqırımı iddiaları səbəbiylə 

daha da dərinləşən rəsmi Bakı və Ankara ilə problemləri, hər iki dövlətin 

Ermənistana tətbiq etdiyi embarqo, iqtisadi, hərbi və enerji baxımından 

tamamilə Rusiyadan asılı qalma təhlükəsi və s. kimi məsələlər Ermənistanın 

İranla əlaqələrini genişləndirən amillər arasındadır. 

Dənizə çıxışı olmayan qapalı Ermənistanın xarici aləmə açılması üçün 

İranın dəstəyinə ehtiyacı vardır. Ermənistanın coğrafi mövqeyi səbəbiylə 

real məcburiyyətlər və çətinliklərlə üzləşdiyi dəyişməz həqiqətdir (155, s. 

39). Ermənistanın keçmiş nazirlərindən Ruben Yeqoryan İran-Ermənistan 

əməkdaşlığını “...İran bizim gələcəyimizdir. Ən başlıca prioritetimiz İranla 

bağlantılı quru və dəniz yollarından yararlanmaqdır. Bu vəziyyət bizə İran 

bazarlarına və Bəsrə körfəzindəki limanlara giriş-çıxış imkanını təmin 

edəcəkdir...” şəklində izah etmişdir (128, s. 48).  

Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyanın İranın Ermənistan 

üçün əhəmiyyətini açıqlayan fikirləri və Ermənistana iqtisadi baxımdan 

nəfəs verdirən yeganə dövlətin məhz İran olması ilə bağlı etirafları da 

münasibətlərə aydınlıq gətirir: “İran Ermənistan üçün çox vacib ölkədir, 

ona görə yox ki, biz bir çox əsrlərdir qonşu olmuşuq və indi də qonşuyuq. 

Bunun başqa səbəbləri də var. Faktiki olaraq İran bizim xarici aləmlə 

ünsiyyət qurduğumuz iki ölkədən biridir. İranın problemlərə məruz qal-

ması Ermənistanın nəfəs aldığı borunun getdikcə daralması deməkdir” 

(384).  
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İranın Qarabağ müharibəsi əsnasında Ermənistana göstərdiyi silah 

yardımı və onun Hind Okeanına açılan qapı olması Ermənistana Türkiyə və 

Azərbaycanın tətbiq etdiyi iqtisadi embarqo qarşısında davam gətirə bilməsi 

üçün böyük bir imkan yaratmışdır. İranın çox yaxından izlədiyi Qarabağ 

problemindəki mövqeyi də Ermənistanın lehinə nəticələr doğurmuşdur. Bu 

problem Azərbaycan ilə Ermənistan arasında İrana vasitəçilik etmə və 

Qafqazdakı hadisələrdə bilavasitə təsirli ola bilmə imkanına da şərait 

yaratmışdır. Nəticədə isə Azərbaycan İranı nə zaman vasitəçilik etsə, bunun 

Azərbaycan tərəfindən torpaq itkisi ilə nəticələndiyi səbəbiylə ittiham 

etmişdir. Ermənistanın isə İranı vasitəçilik görüşlərinə alət edərək, hərbi 

manevrləri üçün vaxt qazanmasında taktika olaraq istifadə etdiyi ortaya 

çıxmışdır (84, s. 30).  

İranı Ermənistana yaxınlaşdıran digər bir səbəb isə bu ölkənin İranın 

yeganə xristian qonşusu olmasıdır. İranın keçmiş prezidenti Məhəmməd 

Hatəminin “sivilizasiyaların dialoqu” tezisinə uyğun olaraq ölkənin Ermə-

nistanla qurduğu hərtərəfli münasibətlər İran tərəfindən İslamın və xris-

tianlığın nümunəvi qardaşlığı olaraq dünyaya nümayiş etdirə biləcəyi ən 

önəmli amil olaraq dəyərləndirilməkdə və bu əlaqələrin İran fundamentaliz-

minin mülayim görünməsinə şərait yaratması düşünülməkdədir (155, s. 43). 

Məhz belə bir prizmadan məsələyə yanaşsaq, İran özünün Ermənistan 

siyasətini “sivilizasiyaların dialoqu” çərçivəsində dəyərləndirir. Halbuki 

İran Azərbaycanı İsrail və ABŞ-la yaxın münasibətlər qurmaqda və guya 

İslam dininə xəyanət etməkdə təqsirləndirir. Bunun əksinə olaraq, İranın 

özü Azərbaycan ərazilərinin 20%-dən çoxunu işğal edən, bir milyon 200 

min nəfərdən çox müsəlman azərbaycanlını qaçqına çevirən, İslam dininin 

müqəddəs yerlərini dağıdıb təhqir edərək silah anbarlarına çevirən 

Ermənistanla hərtərəfli siyasi, iqtisadi, texniki, maliyyə və s. sahələrdə 

əməkdaşlıq edir (51, s. 77). İran nəzərə almalıdır ki, Azərbaycan öz xarici 

siyasət fəaliyyətində hamılıqla qəbul olunmuş normaları əsas götürür, 

dövlətin xarici və daxili siyasəti İslam prinsipləri üzərində qurulmur. Eyni 

zamanda İran bunu da unutmamalıdır ki, Azərbaycan ABŞ və İsrail kimi 

dövlətlərin İrana qarşı siyasətlərinin həyata keçirilməsinə alət olmamış, öz 

kəskin reaksiyasını bildirmiş, dövlət və milli mənafeyini əsas tutmuşdur.  
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Medianın raportlarına görə, ABŞ və İsrail İranın nüvə reaktorlarına 

qarşı hücum ehtimalını əsas götürərək Azərbaycandan “hücum başlanğıc 

mərkəzi” olaraq istifadə etməyi planlaşdırırdılar. Azərbaycan isə rəsmi 

dövlət səviyyəsində İrana yönəlik hər hansı bir hücumda Azərbaycan 

torpaqlarından istifadə etməyə icazə verməyəcəyini bildirərək, buna qəti 

şəkildə etiraz etmişdir (360). Çünki Azərbaycan bu vəziyyətin regionda 

mənfi nəticələr doğura biləcəyinin fərqindədir və böyük dövlətlərin məna-

feyi naminə İranla qonşuluq münasibətlərinin pozulmasına əsla tərəfdar 

deyildir. Bütün bunlara baxmayaraq, İran böyük dövlətlərin alətinə çevrilən 

Ermənistanla hərtərəfli münasibətlər qurmaqda davam edir. Regionda daim 

siyasi problemlər yaradan Ermənistanın yeritdiyi siyasətin İranın tələblərinə 

nə dərəcədə cavab verdiyini zaman göstərəcək. Baxmayaraq ki, günümüzdə 

İran ilə Azərbaycan arasında xoş münasibətlər mövcuddur, hər halda hadi-

sələrin gedişatı göstərir ki, Ermənistan İranın mövcud geosiyasi maraqları 

çərçivəsində gözdən çıxarıla biləcək bir ölkə deyildir. 

 

 

4.5. Türkiyə 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqa-

mətində Azərbaycana dəstək verən ölkələrdən biri məhz Türkiyədir. Ancaq 

bunu da nəzərdən qaçırmamaq lazımdır ki, Qarabağ probleminin Azər-

baycan və Türkiyə baxımından eyni aspektdə dəyərləndirilməsini və eyni 

mənada əhəmiyyət kəsb etdiyini söyləmək də çox çətindir. Bu konflikt 

Türkiyə ilə Azərbaycan ictimaiyyətinin zehnində fərqli siyasətlərin tərkib 

hissəsi kimi analiz edilməkdədir. Problemin tərəflər arasında anlaşmazlığa 

düşməsinə təsir edən əsas amillərdən biri də məhz budur. 

Hər şeydən əvvəl Türkiyə üçün Qarabağ məsələsi Ermənistan dövləti-

nin mövcudluğu səbəbiylə ortaya çıxmış bir problem olmayıb, Qərb 

dövlətlərinin və Rusiyanın təsiri və təzyiqi çərçivəsində dəyərləndirilir. Tür-

kiyənin özünün “erməni məsələsi” deyilən bir problemi vardır, lakin 

Türkiyə baxımından bu problemin həll edilməsi üçün onunla bir masaya 

əyləşəcək və dialoqa girə biləcək dövlət Ermənistan deyildir. Ənənəvi xarici 
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siyasəti olaraq Ermənistanı ciddiyə almayan Türkiyə üçün əsl problem bu 

ölkədən istifadə edərək bəzi Qərb dövlətlərinin Türkiyə əleyhinə tutduqları 

mövqe-ləridir. 

Türkiyə hələ Osmanlı dövlətinin son dövrlərində imperiya içərisində 

yaşayan ona bağlı xalqların (ermənilər, ərəblər və s.) ortaya qoyduqları 

münasibət və fəaliyyətlərini xəyanətə bərabər səviyyədə görsə də, son 

dövrlərdə yaxın qonşuları ilə münasibətlərini “sıfır problem” siyasəti 

çərçivəsində qurmağa çalışır və bu yolda ciddi addımlar atırdı. Lakin 

geosiyasi oyunlar bunu gerçəkləşdirməyə imkan vermədi. 

Türkiyəni narahat edən məsələ Osmanlı dövlətinin son dövrlərində 

istər erməni, istərsə də ərəb millətlərinin öz adlarından deyil, işğalçı qüv-

vələr adından göstərdikləri fəaliyyətlər idi. Məhz bu səbəbdən uzun illərdir 

ki, türk xarici siyasətində ermənilərə və ərəblərə etimad edilməyən xalqlar 

gözüylə baxılmışdır. Bu baxımdan Ermənistanın müstəqillik əldə etməsi 

Türkiyənin xarici siyasətində uzun müddət gərginliyə səbəb olmuşdur. 

1992-ci il tarixi baxımından siyasi dəyərləndirmələr Türkiyənin zahirdə 

Azərbaycan yönümlü siyasət yeritməsinə baxmayaraq, həqiqətdə neytral 

meyilli olduğunu göstərməkdədir. Bu fərqlilik Özal-Dəmirəl siyasətindən 

qaynaqlansa da, əslində türk xarici siyasətinin bir problemi idi (325, s. 3).  

Türkiyənin Qarabağ problemi ilə əlaqədar olaraq yeritdiyi siyasət 

xüsusilə Ermənistanla münasibətlərində müəyyənedici oldu və onun ümumi 

Qafqaz siyasətinə məhdudiyyətlər gətirdi. Düzdür, Azərbaycanla bəzi 

anlaşmazlıqlar içərisində olsa da, Türkiyə Ermənistana embarqo tətbiq etdi 

və bu ölkə ilə diplomatik münasibətlərini kəsdi. Halbuki Türkiyə 16 dekabr 

1991-ci ildə Ermənistanın müstəqilliyini tanımış və iqtisadi çətinliklərlə 

qarşılaşan bu ölkəyə başlanğıcda humanitar yardım da göstərmişdi (260, s. 

211). Hətta 1992-ci ilin sentyabr ayında Ermənistana 100.000 ton buğda 

satılmış, bundan başqa enerji böhranının baş verdiyi dövrdə həmin ilin 

noyabr ayında 300.000.000 kilovat/saatlıq enerji müqaviləsi imzalamışdı. 

Lakin “Azərbaycanın arxadan bıçaqlanması” şəklində dəyərləndirilən bu 

müqavilə Türkiyə müxalifətinin sərt reaksiyaları səbəbi ilə 1993-cü ilin 

yanvar ayında qüvvəyə minmədən ləğv edildi (124, s. 129).  



 296 

Bu dövrdə Türkiyə Qarabağ probleminin həll olunmasının iki ölkə 

arasındakı münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə təsir göstərəcəyini anlatmaq 

üçün Yerevana bir heyət göndərdi. Lakin Kəlbəcərin işğal edilməsi ilə bu 

cəhdlər nəticəsiz qaldı. Digər tərəfdən, Kəlbəcərin işğal olunması ilə “əgər 

dişimizi göstərməsək, bu iş həll edilməyəcək”, – deyərək Türkiyənin prob-

lemə müdaxiləsini gündəmə gətirən Prezident Turqut Özalın əksinə Baş 

nazir Süleyman Dəmirəl Azərbaycanın yaralı və sivilləri bölgədən çıxarmaq 

üçün istədiyi vertolyotları Türkiyənin məsələyə bu şəkildə müdaxilə etmə-

sinin Rusiya ilə qarşı-qarşıya qalmaq mənasına gələcəyi səbəbi ilə rədd etdi 

(249, s. 325).  

Türkiyədəki siyasi təhlillərə görə, Türkiyə əgər o dövrdə açıq şəkildə 

Azərbaycanı dəstəkləsəydi, beynəlxalq arenada antierməni mövqeyi ilə 

çıxış edən bir ölkə olaraq tanınacaqdı ki, bu da Qərb dövlətlərinin Türkiyə-

yə qarşı siyasi təzyiqlər göstərməsinə səbəb olacaqdı. Hətta bir bəyanatında 

Baş nazir Süleyman Dəmirəl belə demişdi ki, Türkiyə tərəfindən ediləcək 

hərbi müdaxilə müsəlman-xristian münaqişəsinə gətirib çıxarar, bu da 

Türkiyəni orbitdən uzaqlaşdıra və 20 il geriyə ata bilər (346).  

Amma tədricən Azərbaycanın ərazi və milli baxımdan türk torpağı, 

eyni zamanda bölgənin türk dünyasına açılan qapı olması Türkiyəni 

Ermənistanı gözdən çıxarmağa məcbur etdi. Çünki Türkiyənin Qafqaz 

siyasəti baxımından böyük bir əhəmiyyətə sahib olan ölkə Ermənistan deyil, 

Azərbaycan idi. Aralarındakı qan bağı və zəngin enerji qaynaqları, eyni 

zamanda onun beynəlxalq sistemə inteqrasiyası Türkiyə baxımından xüsusi 

əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Türkiyə Qarabağ probleminin Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini müdafiə etmiş və erməni işğalına qarşı 

beynəlxalq təşkilatlar nəzdində fəaliyyət göstərmişdir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, böyük güclərin müdaxilə etmək ehtimalı gündəmə gəldiyi üçün problem 

regional gücləri də üz-üzə qoydu. 1992-ci ildə Ermənistan ordusunun 

Naxçıvana yönəlik hücumu qarşısında Türkiyə Respublikasının Prezidenti 

Turqut Özal “silahlar atəşlənərsə, ermənilər nə edə bilərlər? Türkiyəyəmi 

girərlər? Türkiyə dişlərini göstərər” açıqlamalarını vermişdi (169, s. 420).  

Türkiyənin müdaxilə etməsi ehtimalı ortaya çıxdığında rus marşalı 

Yevgeni Şapoşnikovun bu müdaxilənin Üçüncü Dünya müharibəsinə səbəb 
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ola biləcəyini açıqlaması ilə “Soyuq müharibə” dövründən sonra ilk dəfə 

Türkiyə ilə Rusiya arasında münaqişənin baş verməsi ehtimalı gündəmə 

gəldi (175, s. 423). Bu baxımdan Baş nazir Süleyman Dəmirəl tərəfindən 

“Türkiyə tərəfindən ediləcək hərbi müdaxilə müsəlman-xristian mü-

naqişəsinə yol aça bilər ki, bu da Türkiyəni orbitdən uzaqlaşdıra və 20 il 

geriyə ata bilər” şəklindəki bəyanatının təsadüfən verilmədiyi ortaya çıxır.  

Ermənistanın Türkiyəyə qarşı təkidlə soyqırımı və torpaq iddialarını 

dilə gətirməsi və hər fürsətdə bu iddiaları beynəlxalq arenaya çıxarması 

Türkiyənin getdikcə neytral mövqedən uzaqlaşmasına səbəb oldu. Ümu-

miyyətlə, diaspor və diaspor partiyalarının Ermənistanın xarici siyasətində 

artan təsirləri, Ermənistan dövlətinin torpaq və soyqırımı iddialarını gün-

dəmə gətirməsi, Türkiyəyə qarşı radikal siyasət yeritməsi də keçmişdən bəri 

davam edən tarixi düşmənçiliyin yenidən başlanmasına şərait yaratdı.  

Türkiyə həm Azərbaycan, həm də öz aralarında cərəyan edən ixtilaf-

ların həllində maraqlı olarsa, Ermənistanla diplomatik və geniş iqtisadi 

münasibətlər qurmağı dəfələrlə bəyan etsə də, Ermənistan dövlətinin və 

diaspor partiyalarının həm Türkiyə, həm də Azərbaycan əleyhinə mövcud 

siyasətlərini dəyişdirmək niyyətində olmadıqları ortaya çıxmaqdadır. 

Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan bir 

tərəfdən Türkiyəyə qarşı soyqırımı və torpaq iddialarını önə sürməkdə və 

işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çəkilməyi qəbul etməməkdə, digər 

tərəfdən də Türkiyə ilə sərhəd qapılarının açılmasını tələb etməkdədir. 

Ümumiyyətlə, Ermənistan Türkiyə ilə sərhəd qapılarının açılması ilə bağlı 

müzakirələrdə Qarabağ məsələsinin şərt kimi qoyulmasına etiraz etmək-

dədir. Bundan başqa, Ermənistan Türkiyə ilə münasibətlərini də soyqırımı 

və torpaq iddiaları istisna olmaqla inkişaf etdirmək niyyətində və sərhəd qa-

pılarının açılmasını istəməkdədir.     

Ermənistanın müstəqilliyini elan etməsindən günümüzə qədər iki ölkə 

arasında ticarətin artırılması və sərhəd qapılarının açılması məsələsi sıx-sıx 

gündəmdə olmuşdur. Ermənistan qarşılaşdığı iqtisadi böhranlar səbəbi ilə 

Türkiyəni ittiham etməkdə və sərhəd qapılarının açılması sayəsində iqtisa-

diyyatının inkişaf edəcəyini iddia etməkdədir. Bundan başqa, Ermənistan 

təkidlə öz iqtisadiyyatındakı böhran səbəbi ilə Türkiyənin tətbiq etdiyi em-
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barqo siyasətindən məsuliyyət daşıdığını da önə sürməkdədir. Ermənistanın 

belə təzyiq və tələbləri ciddi şəkildə dəyərləndirilərsə, onların iqtisadi mar-

aqlarının nə qədər əhəmiyyətli olduğu ortaya çıxar. Coğrafi mövqeyi və 

qonşu dövlətlərlə siyasi anlaşmazlığı səbəbi ilə iqtisadi böhrana məruz 

qalan Ermənistan qarşılaşdığı çətinliklərdən qurtulmaq və Qərbə açılmaq 

üçün Türkiyənin yeganə “çıxış qapısı” olduğunun fərqindədir. Düzdür, İran 

sərhədi açıq olsa da, bu ölkə Ermənistanın dünyaya çıxış qapısı ola biləcək 

rotasiya deyildir. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində cərəyan edən gərgin-

liklər də Ermənistanın dünyaya çıxış qapısını etibarsız vəziyyətə salmışdır 

(210, s. 97-98). Ermənistanın üzləşdiyi çətinliklər sadəcə iqtisadi səbəblərlə 

izah edilməməlidir. İşğal etdiyi torpaqlar və təcavüzkar siyasəti səbəbi ilə 

Ermənistan xarici siyasətdə də çətinliklərlə qarşılaşır. Bu çətinlikləri aradan 

qaldırmağın yolunu Ermənistan “mədəni hücum”da axtarır. Digər bir ifadə 

ilə, Ermənistan münasibətləri tənzimləmək əvəzinə bütün diqqətləri fərqli 

istiqamətlərə çəkərək həm vaxt qazanmaq, həm də tənqidlərdən qurtulmaq 

istəməkdə, bu səbəblə də özünü haqlı saydığı bir məsələni, yəni ona qarşı 

tətbiq olunduğunu iddia etdiyi “embarqo”dan bir vasitə kimi istifadə etmək-

dədir. Halbuki Türkiyənin Ermənistan ilə iqtisadi münasibətlərini inkişaf 

etdirmək istəyində heç bir problem yoxdur. Ancaq Ermənistanın Azərbay-

can torpaqlarının işğalı ilə nəticələnən xarici siyasəti, Türkiyənin ərazi bü-

tövlüyünü tanımaq yönündə tutduğu etibarsız mövqeyi və soyqırımı barə-

sindəki təkidi Türkiyə ilə münasibətlərini inkişaf etdirməsinə mane olmaq-

dadır. 

Türkiyə ilə Ermənistan arasında 3 başlıca problem mövcuddur: 

1. Ermənistanın Türkiyənin ərazi bütövlüyünü və sərhədlərin toxunul-

mazlığını tanımamış olması; 

2. Türkiyəyə qarşı soyqırımı ittihamları; 

3. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan Qarabağı və digər torpaqları işğal 

etməsi. 

Ermənistan yuxarıda göstərilən bu 3 problem barəsində öz mövqeyini 

dəyişdirmədən Türkiyənin mövqeyini dəyişdirməsini tələb etməkdədir.  

Göründüyü kimi, burada “təktərəfli güzəşt” məsələsi ortaya çıxır. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq siyasətdə və ya diplomatik münasibətlərdə “tək-
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tərəfli güzəşt” ifadəsinə yer verilmir. Eyni zamanda dünya tarixində heç bir 

dövlət onun sərhədlərini və ərazi bütövlüyünü tanımayan, onu dünyanın ən 

böyük suçu – soyqırımı suçu – ilə ittiham edərək, silah gücü ilə sərhədləri 

dəyişdirməyə çalışan bir dövlətlə əsla münasibət qurmağa yanaşmaz.  

Ermənistan Parlamentinin 23 avqust 1990-cı ildə qəbul etdiyi Müstə-

qillik Bəyannaməsinin 11-ci maddəsində Türkiyənin Şərqi Anadolu bölgəsi 

üçün Qərbi Ermənistan ifadəsi işlədilməkdə və qondarma erməni 

soyqırımının beynəlxalq arenada tanınması cəhdləri öz əksini tapmaqdadır 

(185, s. 65). Ermənistan Konstitusiyasının 13-cü maddəsinin 2-ci bəndində 

Ağrı dağı dövlət rəmzlərindən biri kimi göstərilir (350). Bundan başqa, Er-

mənistan Türkiyə ilə sərhədləri müəyyənləşdirən 1921-ci il tarixli Qars 

müqaviləsinin də ləğv olunmasını tələb etməkdədir (211, s. 35). 

Bütün bunlara baxmayaraq, Qərbin aparıcı dövlətlərinin dəstəyini 

arxasında hiss edən Ermənistan Türkiyənin onunla iqtisadi münasibətlərin 

inkişaf etdirməsinin vacibliyini, bu məqsəd üçün də ən mükəmməl vasitənin 

yalnız sərhəd qapılarının açılması olduğunu gündəmə gətirməkdədir. 

Ermənistan Türkiyənin sərhəd qapılarını açmamasının bu dövlətə illik 

maliyyətinin 500 milyon dollar həcmində zərərə uğradığını iddia edir. Onun 

Türkiyə limanlarından istifadə etməsi nəticəsində tranzit maliyyətinin 25% 

azalacağı da qeyd olunur. Şübhəsiz ki, Türkiyə-Ermənistan arasındakı 

sərhəd qapılarının açılmasından qazanclı çıxacaq ölkə Ermənistandır. 

Türkiyə tərəfindən baxıldığında isə Ermənistan onunla iqtisadi tərəfdaş ola 

biləcək ölkə deyil. Bunun əsas səbəbi isə Ermənistanın iqtisadiyyatının 

mövcud vəziyyətidir. Buna baxmayaraq, sərhədlərin açılması nəticəsində 

Türkiyənin əldə edəcəyi qazanc və ticarət həcminin miqdarı barəsində 

ziddiyyətli və mübaliğəli rəqəmlər də ortaya atılır. Məşhur türk tədqiqatçısı 

Prof. Dr. Kamer Kasım haqlı olaraq qeyd edir ki, bununla əlaqədar “600 

milyon dollardan başlayıb 1 milyard dollara qədər artan ticarət həcmi” 

iddialarının real əsası yoxdur. Sərhədlərin açılması nəticəsində eyni 

zamanda Şərqi Anadolunun da inkişaf edəcəyi iddia edilsə də, bu inandırıcı 

görünmür. Çünki Azərbaycan, Gürcüstan və İran sərhəd qapılarının açıq ol-

masına baxmayaraq, bölgədə aparılan ticarət istənilən səviyyədə deyil. 

Ermənistanın adı çəkilən bu ölkələrlə müqayisədə son dərəcə kasıb olması 
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nəzərə alınarsa, sərhəd qapılarının açılmasının Şərqi Anadoluda ciddi 

inkişafa səbəb olacağı iddiasının gündəmə gəlməsi olduqca təəccüblüdür 

(185, s. 67).  

Xüsusilə bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyə tərəfindən Ermə-

nistana həqiqi mənada embarqo tətbiq edildiyini söyləmək də son dərəcə 

yanlış fikirdir. Ermənistan-İstanbul arasında qarşılıqlı olaraq hava koridoru 

mövcuddur. Gürcüstan və digər ölkələrdən Türkiyəyə keçən ermənilər də 

viza barəsində heç bir çətinliklə üzləşmirlər. Azərbaycan xalqının ümum-

milli lideri Heydər Əliyev hələ öz prezidentliyi dövründə hava səfərlərinin 

İstanbul ilə məhdud olmadığını, Trabzondan da təyyarə səfərlərinin mövcud 

olduğunu qeyd etmişdir. Onun iradlarına Türkiyənin cavabı “bunlar özəl 

təyyarələrdir” şəklində olmuş, Heydər Əliyev isə bu vəziyyəti “Türkiyənin 

bir dövlət siyasəti yoxdurmu?” şəklində tənqid etmişdir (225). 

Ümumiyyətlə, mal və insan axını İran, Gürcüstan və Rusiya üzərindən 

çox rahatlıqla gerçəkləşməkdədir. Dolayı nəqlin maliyyətlərə mənfi təsir 

göstərdiyi reallıqdır, ancaq bu maliyyət o qədər də şişirdilməməlidir. Gür-

cüstan üzərindən gedilsə belə, Ermənistan ilə Qars arasındakı məsafə 

İstanbul-Qars yolundan olduqca yaxındır.  

Göründüyü kimi, məsafələr ticarətin aparılmasına o qədər də mane 

olmur. Dövlətin zahirdəki mövqeyinə baxmayaraq, özəl sektor şirkətləri 

digər ölkələr üzərindən Ermənistan ilə münasibətlər qurmuşlar (206, s. 43). 

Belə bir vəziyyətdə Ermənistanın iqtisadi çətinliklər səbəbi ilə Türkiyəni 

ittiham etməsi reallıqla çulğaşmır. Lakin Ermənistan Türkiyə bazarından 

həqiqi mənada yararlana bilməsi üçün ilk növbədə əsassız iddialarına son 

qoymaq məcburiyyətindədir. Ermənistanın iqtisadiyyatındakı çətinliklər 

hal-hazırda da davam etməkdə və böyük bir köç dalğası müşahidə olun-

maqdadır. Bu problemlər embarqo ya da Türkiyənin siyasəti ilə izah edilə 

bilməz. Bunlar daha çox Ermənistanın özünün siyasi və iqtisadi strukturu ilə 

bağlıdır.  

Sosializm sistemindən kapitalist sisteminə keçidin çətinlikləri olmuş-

dur və demək olar ki, keçmiş SSRİ daxilindəki respublikaların hamısı bu 

çətinlikləri ən üst səviyyədə yaşamışlar. Ancaq bu keçid dövründə Ermə-

nistanda baş verən siyasi proseslər iqtisadi inkişafa mane olmuşdur. Post-
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sovet məkanında bazar iqtisadiyyatına keçid üçün digər ölkələr Rusiyadan 

asılılıqlarını azaltmağa cəhd göstərərkən, Ermənistan belə bir addıma yanaş-

mamış, əksinə hərbi, siyasi və iqtisadi baxımdan Rusiyadan asılılıq daha da 

artmışdır. Hələ müstəqilliyin ilk illərində Ermənistanın ilk prezidenti Levon 

Ter-Petrosyan “ermənilər tarixi düşmənçiliklərini unudub türklərlə münasi-

bətlərini normallaşdırmadıqları müddət içərisində Ermənistanın Rusiyadan 

qoparaq tam müstəqillik əldə etməsi mümkün olmayacaqdır”, – deyərək rus 

faktorunun nə qədər önəmli olduğunu qeyd etmişdir (154, s. 381).   

Levon Ter-Petrosyanın iqtidardan uzaqlaşdırılması ilə hakimiyyətə 

gələn Robert Koçaryan və Serj Sarkisyanın prezidentlikləri dövründə də 

Rusiyadan asılılıq davam etdi. Lakin 2018-ci ilin aprel ayında Ermənistanda 

baş verən siyasi sistem və hakimiyyət dəyişikliyi müəyyən qarşıdurmalara 

gətirib çıxardı. Müşahidələr əsasında müəyyən ehtimallar da irəli sürmək 

olar. Çünki bu ölkə beynəlxalq güclərdən tam asılıdır və məhz onların 

siyasətindən çıxış edərək Ermənistandakı siyasi proseslərə də müəyyən 

qədər qiymət vermək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə formalaşan 

yeni siyasi sistem böyük dövlətlərin qarşılıqlı konsensusu əsasında ərsə-

yə gəlib. Dünyada baş verən mövcud siyasi proseslər təhlil olunarsa, bey-

nəlxalq təzyiqlərə məruz qalan Rusiyanın sıxışdırıldığı bir dövrdə onun 

vassalı olan Ermənistanda da dəyişikliklər baş verməkdədir. Hadisələrin 

hansı məcrada inkişaf edəcəyini və dövlətin tərcih istiqamətinin hansı 

tərəfə yönələcəyini şübhəsiz ki, “Zaman” özü göstərəcək.   

Hadisələrin gedişatının təhlili onu deməyə əsas verir ki, Türkiyə-

Ermənistan münasibətlərinin qurulmasının olduqca çətindir. Düzdür, Tür-

kiyə ilə Ermənistan arasında münasibətlərin qurulması istiqamətində müəy-

yən addımlar atıldı. AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi – Ədalət və İnkişaf 

Partiyası) iqtidarı dövründə Türkiyə qonşu dövlətlərlə “sıfır problem” 

siyasətini əsas götürərək Ermənistanla münasibətləri tənzimləməyə çalışdı. 

2004-cü ildə Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO İstanbul 

zirvəsini vəsilə edərək, Ermənistan Prezidenti Robert Koçaryanı İstanbula 

dəvət etdi. Yerevandan İstanbul dəvətinə rədd cavabı gəlincə, Baş nazir belə 

bir bəyanat verdi: “...Biz öz qonşularımızla aramızdakı gərgin vəziyyətlərin 

aradan qaldırılması cəhdləri içərisindəyik. Ancaq Ermənistan gərginliklərin 
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aradan qaldırılmasına yanaşmaq istəmirsə, daha doğrusu qaçırsa, biz onun 

arxasından müəyyən bir yerə qədər gedə bilərik. Ermənistana bunu da 

tövsiyə edirik ki, əgər o, yenə də soyqırımı iddiaları ilə məşğul olarsa, 

bundan heç bir nəticə ala bilməz. Qoy, bu iddialarla tarixçilər məşğul 

olsunlar. Biz gələcəyin dünyasını inşa edirik. Yoxsa gələcəkdəki problem-

ləri yeni nəsil xeyirlə yad etməz...” (206, s. 83).  

Göründüyü kimi, Türkiyənin keçmiş Baş naziri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan 2004-cü ilin iyun ayında dediyi bu sözlərlə Türkiyənin Ermə-

nistanın arxasından bir yerə qədər gedə biləcəyini etiraf etsə də, “bizim də 

səbrimizin bir sərhədi var” cavabını verməyə çalışmışdır.  

Bundan başqa, 6 sentyabr 2008-ci il tarixində Türkiyə Respublikasının 

Prezidenti Abdulla Gülün Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın dəvəti 

üzrə iki ölkənin milli futbol komandalarının oyununu izləmək üçün 

Ermənistana getdiyini xatırlayaq. 1971-ci ildə ABŞ ilə Çin arasındakı 

“Pinq-Ponq diplomatiyası” ilə müqayisə edilən bu futbol diplomatiyası 

başlanğıcda müəyyən ümidlər doğursa da, Ermənistanın dəyişməyən 

siyasətini təkidlə davam etdirməsi münasibətlərdə dönüş yaratmamışdır 

(185, s. 69).   

Beynəlxalq güclərin təktərəfli şəkildə dəstək verməsi də bu müna-

sibətlərin qurulmamasında mənfi amillərdən biridir. Məlum olduğu kimi, 6 

aprel 2009-cu il tarixdə ABŞ Prezidenti Barak Obama Ankaraya gələrək, 

Türkiyə Böyük Millət Məclisində (TBMM) etdiyi çıxışında, açıqca ya 

“açılım” ya da “soyqırımı” deyə sanki Türkiyəni təhdid etmişdir. Hələ 

2008-ci ildə Obama özünün seçki təbliğatı dövründə erməni problemini 

“soyqırımı” olaraq tanıyacağı yönündəki mövqeyini ortaya qoyaraq, bu 

barədəki fikirlərinin dəyişmədiyini, lakin “erməni açılımı”nın gerçəkləşməsi 

nəticəsində 24 aprel tarixində erməni probleminə “soyqırımı” deməyəcəyini 

ifadə etmişdi (365).  

Sərhəd qapılarının açılması məsələsi, “Diplomatik münasibətlərin 

qurulması” və “ikitərəfli münasibətlərin inkişafı haqqında” Sürix proto-

kolları “erməni açılımı”nın ən bariz və başlıca təzahürləridir. Bilindiyi kimi, 

Türkiyə ilə Ermənistan arasında ilk önəmli diplomatik müqavilə 10 oktyabr 

2009-cu il tarixində İsveçrənin Sürix şəhərində məcburi də olsa imzalandı. 
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Protokolların imzalanması mərasimində Türkiyənin, Ermənistanın və ev 

sahibi olaraq İsveçrənin Xarici İşlər nazirləri ilə birlikdə ABŞ-ın Dövlət 

katibi Hillari Klinton, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov, 

Fransanın Xarici İşlər naziri Bernar Kuşner və Avropa İttifaqı siyasət və 

təhlükəsizlik üzrə ali nümayəndəsi Havyer Solana da iştirak etdilər (365).  

Sürixdə imzalanan protokollar parlamentlərdə ratifikasiya edilməli idi. 

Lakin burada rəsmi Bakını narazı salan məqamlar da mövcud oldu ki, bu 

məqam da protokolların mətnində Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı heç 

bir şərtin öz əksini tapmaması idi. Qeyd edək ki, rəsmi Bakı ilə rəsmi 

Ankara arasında siyasi gərginlik Sürix protokollarından əvvəl də mövcud 

olmuşdu ki, bu da 2009-cu il aprelin 22-də Ermənistan və Türkiyə arasında 

diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdə tutan “Yol xəritəsi”nin 

imzalanması ilə əlaqədar idi. Azərbaycanı narazı sala biləcək bir məsələdə 

strateji səhvə yol verməyəcəyini bildirən Ankara bunu dəfələrlə təkrar etsə 

də, Bakını inandıra bilməmişdi (40, s. 171-172). Sürix protokollarının 

imzalanmasından sonra rəsmi Ankara imzalanan protokolların parlamentdə 

ratifikasiya edilməsi üçün ön şərt olaraq Azərbaycanın işğal altındakı 

torpaqlardan erməni qoşunlarının geri çəkilməsini tələb etməsi protokolların 

ratifikasiyası prosesinin təxirə salınması ilə nəticələndi. Vaşinqtonda 

keçirilən Qlobal Nüvə Təhlükəsizlik sammitində Ermənistan Prezidenti və 

Türkiyənin Baş naziri arasında görüş sonrası Rəcəb Tayyib Ərdoğanın 

sərhədlərin açılmasının yalnız Dağlıq Qarabağda işğalın bitməsindən sonra 

mümkün ola biləcəyini bəyan etməsi, ardından Türkiyənin Xarici İşlər 

naziri Əhməd Davudoğlunun Bakı ziyarətində bu fikri bir daha səslən-

dirməsi rəsmi Bakı ilə rəsmi Ankara arasında soyuyan münasibətləri 

mülayimləşdirdiyi kimi, Ankara və Yerevan arası danışıqların bitməsinə də 

təkan verdi (40, s. 172). Bu həm də iki ölkə arasında münasibətlərin 

bərpasına çalışan beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinin səmərəsiz sonluqla 

nəticələnməsinə şərait yaratdı. Eyni zamanda Ankaranın münaqişənin həlli 

istiqamətində fəal rol oynamaq və Yerevana təzyiq göstərmək vasitələri 

üzərinə qoyulmuş diplomatik gediş uğursuzluqla nəticələndi.   

Burada olduqca vacib olan bir məqama xüsusilə diqqət çəkməyi 

məqsədəuyğun hesab edirik. Sürix protokollarının imzalanması mərasi-
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mində ABŞ, Rusiya, Fransa, İsveçrə və eləcə də Avropa İttifaqı kimi ölkə-

lərin rəsmi nümayəndələrinin iştirakı böyük dövlətlərin Ermənistan-Türkiyə 

münasibətlərinin qurulmasında nə qədər maraqlı olduqlarını bir daha sübut 

etməkdədir. Əsas maraq bu dövlətlərin həqiqətən də səmimi şəkildə diplo-

matik münasibətlərin qurulmasına köməklik göstərmək deyil, Ermənistanın 

“təktərəfli güzəşt” siyasətinə yaxından dəstək verməkdən ibarətdir ki, bu da 

ənənəvi olaraq böyük güclərin antitürk siyasətini təkrar ortaya qoymaq-

dadır. Xüsusilə Avropa dövlətləri Ermənistanla sərhəd qapılarının açılma-

ması məsələsinin Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyünə mane olduğunu 

bildirməklə, ittifaqa inteqrasiya istiqamətində dövlətlərin güzəştə getməmə-

sinin səbəbini bunda görürlər. Türkiyə-Avropa İttifaqı münasibətlərinə 

erməni iddialarının təsiri 1987-ci ildə Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul 

edildiyi qərara qədər gedib çıxır. O tarixlərdə Avropa Parlamenti “erməni 

probleminin siyasi həlli” başlığı altında tövsiyə xarakterli bir qərar qəbul 

etdi. Qərarda 1915-1917-ci illərdəki hadisələr “soyqırımı” olaraq adlandı-

rılır və Türkiyənin erməni soyqırımını tanımamasının Avropa İttifaqına 

üzvlük yolunda maneə olduğu qeyd edilir (394).  

Avropa Parlamenti 15 dekabr 2004-cü il tarixində də tövsiyə qərarını 

qəbul edərək, bu qərarda Türkiyənin qondarma erməni soyqırımını 

tanımasını tələb etmişdi (391). Ümumiyyətlə, Avropa İttifaqına üzv olan 

bəzi ölkələr Türkiyənin bu quruma üzvlüyünə qarşı çıxaraq, erməni 

iddialarından Türkiyə əleyhinə istifadə etmək niyyətindədirlər. Xatırladaq 

ki, Türkiyənin Avropa ailəsinə qəbul edilməsinə qarşı çıxış edən Fransa 

bəhanə kimi bu ölkənin fərqli mədəniyyətə, fərqli həyat tərzinə və fərqli 

inanca malik olmasını göstərir. Nüfuzlu “Washington Times” qəzetinə 

müsahibə verən Fransanın keçmiş prezidenti Valeri Jiskar Destyenə görə, 

Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması onun Avropa İttifaqına üzvlüyü 

məsələsində Fransanın mövqeyinin yumşaldılması üçün əlverişli addım ola 

bilər (338).  

Fransanın sabiq prezidenti Nikola Sarkozinin “Etiraflarım” adlı 

kitabındakı qeydlərini bir daha xatırlayaq: “...Türkiyənin Avropa İttifaqına 

daxil olması istiqamətində yeritdiyi siyasət və göstərdiyi canfəşanlıq şəxsən 
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mənə çox tərs gəlir... Türkiyə əgər Avropa İttifaqına daxil olmaqda qərar-

lıdırsa, mütləq və mütləq erməni soyqırımını tanımalıdır...” (243, s. 192).    

Müsəlman Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü barəsində katolik 

kilsəsinə bağlı italyan yepiskoplarının mətbuat orqanı olan “L‟ Avvanire” 

qəzetinin 3 yanvar 2000-ci il tarixli sayındakı qeydlərinə də yenidən nəzər 

salaq: “Müsəlman Türkiyənin Avropa İttifaqına daxil olması bizim kimli-

yimizə kölgə sala bilər. Bu üzvlük birlikdə inkişaf edən xristian ənənələri 

əsasında formalaşan Avropa mədəniyyətlərinin təməlindəki ittifaqları sar-

sıdar. Unudulmamalıdır ki, “avropalı fikri” birbaşa “düşmən türklərə” və 

bütövlükdə Türk-İslam sivilizasiyasına qarşı formalaşıb” (129). 

Türkiyənin təzyiq altında qaldığı bir həqiqətdir. Açıqcası, “biriləri” 

tərəfindən istənildiyi üçün Türkiyə problemlər məngənəsində (“erməni 

açılımı”, “kürd açılımı” və s.) yer alır. Qərb dövlətlərinin Türkiyəyə qarşı 

tutduqları mövqenin getdikcə təhdid amilinə çevrilməsi qaçılmaz olaraq bu 

dövlətin unitar strukturuna da yönəlik real sərt siyasətə çevrilir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Türkiyənin “erməni açılımı” siyasəti xoş 

niyyətlər silsiləsi üzərində qurulmuşdu. Lakin xarici siyasətdə xoş niyyət 

hər problemə çarə olmur. Belə bir vəziyyətdə Türkiyənin qonşu dövlətlərlə 

“sıfır problem” siyasəti müqabilində tarixi nifrət psixologiyası altında 

yoğurulan bir ölkə olan Ermənistanın qonşu dövlətlərlə “sıfır güzəşt” 

siyasətinin səhnəyə çıxdığının şahidi oluruq. Və yenə də belə bir vəziyyətdə 

bölgədə təktərəfli sülh danışıqları və güzəştlərlə sülhün təmin olunması 

olduqca məntiqsiz görünür. 

Türkiyə təzyiqlər altında qalsa da, “erməni açılımı” siyasətini yerit-

məsinin öz növbəsində Azərbaycana da güclü şəkildə təsir etdiyinin fərqinə 

vardı. “Erməni açılımı” ilə bağlı ortaya belə bir sual çıxır: Türkiyə-

Ermənistan münasibətləri Azərbaycan hesaba qatılmadan qurula və inkişaf 

edə bilərmi? Mövcud hadisələrin gedişatı göstərdi ki, Türkiyə Qarabağ 

problemi həll olunmadan Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurma-

maqda qətiyyətli və əzmkar mövqe nümayiş etdirir. Rəsmi Ankara Ermə-

nistanla hər hansı bir münasibətin Azərbaycan ilə aralarındakı müttəfiqlik 

münasibətlərinin pozulacağını da anlayır. Yoxsa əks təqdirdə, Türkiyə dili 
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və dini bir, mədəni və tarixi yaxınlıqları olan Azərbaycanı itirə və onun Qaf-

qaz siyasəti süquta uğraya bilər.   

Eyni milli kökə sahib olmasından başqa, Türkiyənin Azərbaycana 

verdiyi digər ən başlıca dəstək bununla da izah oluna bilər ki, Azərbaycan 

geostrateji mövqeyi və təbii sərvətləri ilə Ermənistandan daha önəmli bir 

ölkədir. Türkiyə özünün enerji ehtiyaclarını təmin etmək üçün Rusiya və 

İranla birlikdə Azərbaycanı da ən önəmli enerji mənbəyinə sahib olan 

ölkələr arasında görməkdədir. 

Obyektiv kriterilər dəyərləndirildiyində, paytaxt Ankara qədər belə 

əhalisi olmayan, ümumiyyətlə, hər şeydən məhrum Ermənistanın Türkiyə 

üçün Azərbaycandan daha vacib bir ölkə durumuna gəlməsi mümkün deyil. 

Digər tərəfdən, Türkiyə-Azərbaycan arasındakı əlaqələr Türkiyə-Orta 

Asiya münasibətləri baxımından da xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər 

Türkiyə Azərbaycan ilə münasibətlərdə öhdəsinə düşən məsuliyyətləri 

yerinə yetirməzsə, Orta Asiya Türk Respublikalarına yanlış mesaj vermiş 

olar. Azərbaycanın Orta Asiyaya açılan qapı olmasını da unutmamaq 

lazımdır. Məşhur türk strateqi Suat İlhan qeyd edir ki, Azərbaycanın 

geosiyasi əhəmiyyəti Türkiyə geosiyasəti ilə Orta Asiya (Türkistan) 

geosiyasəti arasında qırılmaz əlaqə yaratmasından qaynaqlanır (172, s. 158).  

Bundan başqa, Ermənistanın Türkiyənin mənafeyinə zidd çıxışlarına 

qarşı Azərbaycan hər zaman qardaş müttəfiq ölkə kimi yanaşmışdır. Bu 

baxımdan Türkiyə üçün Azərbaycan Ermənistanı nəyin bahasına olursa-

olsun qazanmaq xətrinə gözdən çıxarılacaq bir ölkə deyildir.   

 

 

4.6. Ġsrail 

 

Məlum olduğu kimi, İsrail Yaxın Şərqdə kiçik bir coğrafi ərazidə 

yerləşən təxminən 5 milyon əhaliyə sahib bir dövlətdir. Ərazi baxımından 

çox kiçik olmasına baxmayaraq, dünya siyasətinə əhəmiyyətli dərəcədə 

nüfuz etməsi səbəbi ilə İsrailin də Dağlıq Qarabağ münaqişəsində tutduğu 

mövqeyini və ümumiyyətlə, erməni iddialarına münasibətini araşdırmağı 

məqsədəuyğun hesab edirik. İsrailin siyasi münasibətləri kontekstində 
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini təhlil edərkən aşağı-

dakı məqamları nəzərdən qaçırmamaq lazımdır:  

Tərəflər arasındakı gərginliklərdə İsrail hansı mövqedən çıxış edir, 

onun bu konfliktdə tutduğu mövqe nədən qaynaqlanır? İsrail erməni iddi-

alarına hansı prizmadan yanaşır? Ümumiyyətlə, Ermənistan-İsrail müna-

sibətləri hansı səviyyədədir?  

“Erməni problemi” dəyişik mərhələlərdən keçərək, erməni millətinin 

soyqırımına məruz qalması kimi əsassız iddialarla zehinlərdə kök salmış və 

beynəlxalq müstəviyə qədər çıxa bilmişdir. Ermənilər bu iddiaları gündəmə 

gətirərkən qondarma erməni soyqırımı ilə yəhudi soyqırımı, daha doğrusu 

xolokost (holocaust) arasında oxşarlıq yaratmaq və paralellik aparmaq 

strategiyasını əsas götürürlər. 1915-ci ildə baş verən hadisələri “pre-

xolokost” (pre-holocaust), yəni “xolokost öncəsi xolokost” adlandıran 

ermənilərin iddialarına görə, nasistlər tərəfindən yəhudilərə tətbiq edilən 

soyqırımı ilə guya ermənilərə tətbiq edilən soyqırımı arasında heç bir fərq 

yoxdur. Hətta türklərin bu cinayətlərindən cəsarət alan nasistlər bu sayədə 

yəhudiləri soyqırımına uğratmışdılar. Bu baxımdan ermənilər ən böyük 

dəstəyin məhz yəhudilər tərəfindən verilməsinin vacib olduğunu önə 

sürürlər (407). Yəhudilərin dəstək verməsi nəticəsində ermənilərin 

“soyqırımı” iddialarının beynəlxalq müstəvidə qəbul etdirilməsi xeyli 

asanlaşacaqdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan və erməni lobbisi 

uzun illərdir ki, İsrail və müxtəlif ölkələrdəki yəhudi qruplarına eyni onlar 

kimi “xolokost”a məruz qaldıqlarını qəbul etdirməyə çalışırlar. İsrail dövləti 

və yəhudi lobbisi isə təkidli və sistematik olaraq 1915-ci il hadisələri ilə 

yəhudi xolokostu arasında ermənilər tərəfindən ortaya atılan oxşarlığı və 

paralelliyi rədd edirlər. Erməni iddiaları baxımından ən önəmli dövlətlərdən 

biri olmasına baxmayaraq, İsrailin bu iddiaları dəstəkləməməsi diqqət çəkir. 

Bu isə öz növbəsində Ermənistan-İsrail münasibətlərinə ciddi şəkildə təsir 

etmişdir. Heç təsadüfi deyildir ki, İsrailin keçmiş prezidenti Şimon Peres 

hələ 2001-ci ildə Türkiyəyə etdiyi səfərdə erməni iddialarını “mənasız və 

əsassız” olaraq dəyərləndirmiş və İsrailin erməni iddialarına münasibətini 

aşağıdakı şəkildə ortaya qoymuşdur. O, “...Biz xolokost ilə erməni iddiaları 

arasında hər hansı bir paralellik aparılmasına yönəlik hər bir fəaliyyəti 
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rədd edirik. Tarixdə baş vermiş cinayətlərin heç biri xolokost kimi ola 

bilməz. Ermənilər tragediyaya məruz qala bilərlər, lakin bu, “xolokost” 

anlamına gəlməz... İsrail erməni məsələsi barəsində tarixi və ya fəlsəfi bir 

mövqedən çıxış etməməlidir...”,  – deyərək belə məsələlərin siyasi mövzu 

kimi müzakirəsinə qarşı çıxmışdı (296, s. 147).  

7 fevral 2002-ci ildə İsrailin Gürcüstan və Ermənistan üzrə fövqəladə 

səfiri Rivka Kohen də təkidli suallar qarşısında Şimon Peresin açıqla-

malarını tərəddüdsüz təkrarlamış və belə bir paralelliyə qarşı çıxaraq 

bildirmişdi ki, erməni soyqırımı məsələsi tarixçilərin, elmi institutların 

araşdırmalı olduğu bir məsələdir. Səfir “erməni soyqırımı məsələsinə 

münasibət bildirmək üçün öncə dəqiqləşdirmək lazımdır ki, sözü gedən 

hadisələr necə, hansı şəraitdə baş verib və həqiqətən də Birinci Dünya 

müharibəsi dövründə baş vermiş bu hadisələrdə düşünülmüş şəkildə 

genosid aktı olubmu?”, – deyərək bu məsələnin siyasi müstəviyə gətiril-

məsinin və ayrı-ayrı dövlətlərin müzakirəsinə çıxarılmasının qəbuledilməz 

olduğunu vurğulamışdır (339; 345).  

Rivka Kohenin bu sözləri Ermənistanda böyük bir əks reaksiyaya 

səbəb olmuş və bu reaksiyalar ermənilərin İsrail və yəhudilər haqqındakı 

real düşüncələrini ortaya qoymuşdur. Məsələn, Ermənistanın siyasi 

partiyalarından olan Arian Partiyası Rivka Kohenin sözlərini “Ermənis-

tanın daxili işlərinə qarışmaq” şəklində dəyərləndirərək, “İsrail erməni 

soyqırımını rədd etməklə yanaşı, Türkiyə və Azərbaycana yardım edir. Eyni 

zamanda bu dövlətlərin antierməni siyasətinə dəstək verir” şəklində açıq-

lamalar vermişdir (364).  

Yəhudilər tərəfindən erməni iddialarına olduqca soyuq münasibət 

bəslənməsinin, daha doğrusu bu iddiaların rədd edilməsinin ən böyük 

səbəbi “yəhudiliyə qarşı duyulan düşmənçilik” və “xolokost” məfhum-

larının qorunması cəhdləridir. Bir çox yəhudi tədqiqatçılarına görə, 

yəhudilərə düşməncə münasibət bəsləməmiş çox az sayda millət vardır. 

Tarix boyunca insanlar haqsız yerə yəhudilərə dərin nifrət bəsləmişlər ki, 

bunun da ən bariz sübutu Faşist Almaniyasının yəhudilərə qarşı tətbiq etdiyi 

soyqırımı cinayətidir. Yəhudilərin düşüncəsinə görə, nasistlər tərəfindən 

yəhudi millətinə tətbiq edilən cinayətlərin tarixdə heç bir analoqu yoxdur. 
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Digər bir ifadəylə, yəhudilərin çəkdiyi iztirabların başqa bir millət 

tərəfindən çəkilməsi iddiaları hər şeydən öncə öldürülən milyonlarla 

yəhudiyə həqarət, təhqir mənasına gəlir. Çünki belə bir iddia içərisində olan 

millətdə mütləq antisemitik düşüncələr mövcuddur və günümüzədək 

yəhudilər qədər sistemli bir düşmənçiliyə məruz qalmış ikinci bir millət 

olmamışdır. Bu baxımdan yəhudilər istər rəsmi dövlət, istərsə də elmi-

tədqiqat səviyyəsində tarix boyunca yaşanmış çoxsaylı faciəli hadisələri 

yəhudilərin vəziyyəti ilə müqayisə etməyə belə yanaşmırlar (364). Digər bir 

tərəfdən, “xolokost” uzun illər boyunca yəhudilərin ən böyük zənginlik 

qaynaqlarından birini təşkil etmişdir. Xolokost sayəsində maddi, mənəvi və 

siyasi baxımdan qazanılan güclə birlikdə, İkinci Dünya müharibəsindən 

sonra Avropa və ABŞ-ın dəstəyi ilə əldə edilən maddi yardımlar və 

təzminatlar sayəsində də Yaxın Şərqdə yaradılan bir dövlətin mövcudiyyəti 

qorunmuşdur. Yəhudilərin bu sayədə qazanclar əldə etdiyini fürsət bilən 

ermənilər 1990-cı illərdə “soyqırımı” kəlməsi ilə birlikdə “xolokost” 

kəlməsindən də istifadə etməyə başladılar. Bu yeni strategiya son dərəcə 

düşünülmüş şəkildə aparılmaqdadır. Çünki “xolokost”u “soyqırımı”ndan 

fərqləndirən cəhət onun soyqırımından daha dəhşətli və sadəcə yəhudilərə 

məxsus olmasıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin bu strategiyası 

yunan-erməni müştərək düşüncəsinin bir məhsuludur. Bu yeni strategiyanın 

ən önəmli sütunlarından birini də “kürd problemi” təşkil edir. Buna görə də 

kürd məsələsi dünya ictimaiyyətinə “kürdlərin soyqırımı” olaraq təqdim 

edilməkdə, beləliklə, soyqırımı ittihamı “türklərin uzun illərdən bəri artıq 

vərdiş halına gətirdikləri cinayətkar və barbar millət imici” şəklində 

beynəlxalq müstəviyə çıxarılmaqdadır. Bu sayədə ermənilər soyqırımına 

məruz qaldıqlarını isbat etməyi qarşılarına məqsəd qoyublar. Yunanlar isə 

Trabzonda guya türklər tərəfindən “Pontus soyqırımı”na uğradıqlarını, Egey 

və Anadolu bölgələrində türklərin bu “köhnə vərdişlərini” necə həyata 

keçirdiklərini bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün genişmiqyaslı 

təbliğat kampaniyaları aparırlar. Bu kontekstdə “soyqırımı” qavramı ilə 

yanaşı, “xolokost” qavramından da sıx-sıx istifadə olunması ermənilər 

baxımından böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir vəziyyətdə ermənilər 

və türklərə qarşı dərin düşmənçilik hissi bəsləyən digər millətlər yalnız bu 



 310 

sayədə xolokostun təkcə yəhudilərə tətbiq edilmədiyini isbat etməyə, eyni 

zamanda yəhudilərin əldə etdikləri qazanclardan yararlanmağa çalışırlar.  

Günümüzə qədər baş vermiş ən böyük soyqırımına yəhudilərin məruz 

qaldığı bütün dünya ictimaiyyəti və dövlətləri tərəfindən qəbul edildiyinə 

görə, dəhşət qurbanları olan yəhudilərin və onları təmsil edən İsrailin 

ermənilərə verəcəyi dəstək son dərəcə həyati məna kəsb edir. Çünki bu 

iddia yəhudilər tərəfindən qəbul edilərsə, erməni məsələsi tamamilə radikal 

ermənilərin arzuladıqları şəkildə nəticələnəcəkdir. Məhz bu səbəbdəndir ki, 

erməni lobbisi yəhudilərin və İsrailin dəstəyini almağa çalışır, ancaq bu 

yöndə heç bir müsbət nəticənin əldə edilmədiyini söyləmək mümkündür. 

Yəhudi xolokostundan başqa, digər bir xolokostun olması İsrail və yəhu-

dilər tərəfindən qəbul edilmir ki, bu da öz növbəsində qondarma erməni 

soyqırımı ilə yəhudi xolokostu arasında paralellik aparılması yönündə 

erməni iddialarının rəddi mənasına gəlir.  

Yəhudilərin erməni iddialarına qarşı çıxmasının səbəblərindən biri də 

İsrail dövlətinin bu iddialara inanmamasından qaynaqlanır. Bunun səbəbləri 

aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər:  

Yəhudi xolokostu təhlil edildiyi zaman ortaya çıxan ən böyük faktor 

əsrlər boyunca yəhudilərə bəslənilən nifrətdir ki, bu da antisemitizmin 

meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Digər bir ifadə ilə, əsrlərdən bəri 

davam edən kin və nifrət duyğuları müəyyən bir dövrdə soyqırımına 

çevrilmişdir. Halbuki erməni problemi incələndiyində, türklər tərəfindən 

ermənilərə qarşı heç bir kin və nifrət duyğularının olmadığı ortaya çıxır. 

Elmi-tədqiqat əsərlərinin ortaya qoyduğu faktlara görə, ermənilərin Osmanlı 

dövlətindəki qeyri-müsəlman camaatı arasında özünəməxsus yeri olmuş, 

əsrlər boyunca Anadoluda türklərlə birlikdə sülh içərisində yaşamışlar. 

Sadəcə dini inanclarından başqa, bütün sosial və mədəni xüsusiyyətləri 

baxımından ermənilərlə türklər arasında heç bir fərq olmamışdır. Heç 

təsadüfi deyildir ki, XVIII və XIX əsrlərə aid Osmanlı sənədlərində 

ermənilərin adı “millət-i sadıka” (sadiq millət) olaraq keçir (200, s. 30). 

Hətta Osmanlı dövlətində ermənilərə “əhli-kitab” statusu içərisində dini 

tolerantlıq da göstərilmiş, çox sayda kilsənin açılmasına şərait yaradılmışdır 

(bu barədə ətraflı məlumat üçün bax: 145, s. 145-161).  
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Göründüyü kimi, çoxsaylı uydurma və yalanların əksinə, ermənilər 

Osmanlı dövlətində maddi rifaha və xoş güzərana, iqtisadi və mədəni 

tərəqqiyə nail olmuşdular. Onlar bir sıra aparıcı amilləri əsas götürərək, 

xeyli sərvət toplamış və iqtisadi mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə möh-

kəmləndirmişdilər (70, s. 56). 

Görkəmli türk tədqiqatçısı Prof. Dr. Əzmi Süslü yazır ki, hüquqi status 

içərisində mümtaz bir xalq durumunda olan ermənilər ilk günlərindən 

etibarən Osmanlı dövlətinin bütün nemətlərindən istifadə etmişdilər. Verilən 

imtiyazlar və hüquqlara müəyyən dövrlərdə yeniləri əlavə olunmuşdur. Bu 

da bir həqiqətdir ki, hər dövrdə Osmanlı dövlətində ermənilərə verilən 

imtiyazlar, onların sahib olduqları hüquqlar, sosial, iqtisadi və siyasi 

həyatda tutduqları mövqelər Osmanlı dövlətinin hüdudları xaricindəki 

ermənilərə və digər azlıqlara verilməmişdir (247, s. 12-13). 

Başbakanlıq Osmanlı Arxivindəki sənədlər (314; 315) və bir çox elmi 

araşdırmaların nəticələri də bu fikrə şərik çıxır ki, XVIII-XIX əsrlərdə 

Osmanlı iqtisadiyyatında ermənilər olduqca üstün mövqelərə malik ol-

muşlar.  

Rusiyanın Van və Ərzurumdakı Başkonsulu general Mayevskinin 

müşahidə və nəticələri də araşdırılan problemin bəzi tərəflərinin açıqlan-

ması baxımından qiymətlidir. O, Rusiya ordusunun Baş qərargahına ünvan-

ladığı raportunda yazırdı: “Türkiyədəki ermənilərin məzlum vəziyyətinə dair 

şikayətləri heç bir şəkildə şəhərlərdə yaşayan ermənilərə şamil etmək ol-

maz. Onlar kifayət qədər hər cür azadlığa, təhlükəsizliyə və xoş güzərana 

sahib olmuşlar. Onların sosial vəziyyətləri də hər baxımdan yaxşı idi. Er-

məni kəndlilərinə gəldikdə isə onlar əkinçiliyi və süni suvarmanı yaxşı 

bacarırdılar. Türkiyədəki ermənilərin yaşayış məskənlərinin hər zaman 

ərzaqla doldurulduğunu və maddi baxımdan Rusiyada yaşayan kəndlilərin 

vəziyyətindən daha yaxşı olduğunu cəsarətlə söyləyə bilərik. Əgər həyat 

səviyyəsi həqiqətən də dözülməz olsaydı, Türkiyənin erməni xalqı hökmən 

müflisləşməli və nəhayət bəlkə də kökü tamamilə kəsilməliydi.” (237, s. 7-8).  

Belə bir vəziyyətdə türklər tərəfindən ermənilərə soyqırımı tətbiq 

edildiyi şəklində önə sürülən iddiaların əsassız olduğu ortaya çıxır ki, bu da 

yəhudi mənşəli tədqiqatçıların diqqətindən qaçmamışdır.  
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İsrailin rəsmi dövlət səviyyəsində erməni iddialarını rədd etməsinin 

digər bir səbəbi də “soyqırımı” məfhumunun təsir dairəsinin genişlənməsinə 

və günlük istifadə ediləcək bir termin olmasına mane olmaq istəyidir. Son 

dövrlərdə “soyqırımları”nın sayındakı artımlar hər iddianın soyqırımı olaraq 

qəbul edilməsi təhlükəsini də gündəmə gətirməkdədir ki, bu vəziyyət 

erməni iddialarında da müşahidə olunur. 1870-ci illərdən etibarən başlayan 

erməni üsyanları və onların nəticələri nasistlər tərəfindən həyata keçirilən 

xolokostdan olduqca fərqlənir. Məlum olduğu kimi, o dövrlərdə minlərlə 

erməni silahlanmış və bu silahlı üsyanlar başda Rusiya olmaq üzrə bir çox 

dövlət tərəfindən dəstəklənmişdi. 1915-ci il hadisələri zamanı təhcir olunan 

(köçürülən) ermənilərin əksəriyyətinin yoluxucu xəstəlik və qıtlıqdan ölmüş 

olması da məsələnin fərqli bir yönüdür.  

Qeyd edilməsi vacib olan məsələlərdən biri budur ki, təhcir (köçü-

rülmə) və buna bağlı olaraq “erməni soyqırımı” adıyla önə sürülən hadi-

sələrin əsl kökü Osmanlı dövlətinin hər müstəqil dövlət kimi müharibə 

əsnasındakı qanuni müdafiə hüquqlarını qorumaq istəməsindən qaynaq-

lanmışdır. Bu da bir həqiqətdir ki, 1915-ci ildə qəbul edilən “Təhcir 

Qanunu” sadəcə ermənilərə deyil, Osmanlı dövlətinə qarşı üsyan edənlərə 

qarşı tətbiq edilmişdir. Qanun mətnləri incələndiyində “erməni” kəlməsinə 

rast gəlinməmişdir (257, s. 605).  

Digər bir tərəfdən, erməni iddialarının əksinə soyqırımına məruz qalan 

onlar deyil, türklər olmuşdular. Türkiyənin “Hərbi Tarix və Strateji Etüd 

Dairəsi Başqanlığı Arxivi”nin (Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi 

Başkanlığı Arşivi – ATASE) sənədlərində qeyd olunan məlumatlara görə, er-

məni kilsəsi və təşkilatlarının da bilavasitə dəstəyi ilə Anadolu türklərinə 

qarşı soyqırımı gerçəkləşdirilmişdir (310, s. 1; 311, s. 33; 312, s. 83; 313, s. 

159).  

Yenə eyni sənədlərə görə, türklərə qarşı genişmiqyaslı cinayətlər 

törədən Hınçaq, Daşnaksütyun və digər təşkilatlar Osmanlı Məclisindəki 

millət vəkilləri tərəfindən dəstəklənmişdi (311, s. 41).  

Ermənilər tərəfindən Anadoluda gerçəkləşdirilən cinayətlərdən başqa, 

XX yüzilliyin əvvəllərindən başlayaraq Azərbaycan türklərinə qarşı da 

soyqırımı cinayətləri həyata keçirilmişdir ki, bu da arxiv sənədlərində öz 
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əksini tapmışdır. Daha öncəki tədqiqatlarımızda ermənilərin törətdikləri 

soyqırımı cinayətlərinə toxunulduğu üçün bu məsələyə yenidən müraciət 

etməyi məqsədəuyğun hesab etmirik (4; 248; 249). Sadəcə olaraq onu qeyd 

etməyi lazım bilirik ki, yəhudilərdən fərqli olaraq, ermənilər soyqırımına 

məruz qalmamış, əksinə soyqırımı törətmişlər. Bu isə qondarma erməni 

soyqırımı ilə yəhudi xolokostu arasındakı oxşarlığı tamamilə təkzib edir.  

İkinci bir tərəfdən, ermənilərdən fərqli olaraq, yəhudi xolokostunda 

silahlı bir üsyan olmamış, yəhudilər ilə toplum içərisindəki qruplar arasında 

silahlı münaqişələr cərəyan etməmişdir. Bütün cinayətlər Nasist Alma-

niyasının təktərəfli şiddət siyasəti şəklində həyata keçirilmişdir. Eyni 

zamanda ermənilərdən fərqli olaraq, yəhudilərə heç bir dövlət tərəfindən 

siyasi və hərbi baxımdan dəstək verilməmişdir.  

Üçüncüsü, yəhudilər bir bölgədən digər bir bölgəyə köçürülməyə də 

məruz qalmamış, sırf məhv edilmələri planlaşdırılmışdır.  

Dördüncüsü, yenə də ermənilərdən fərqli olaraq, yəhudilər ilə alman 

dövləti arasında olduqca güc fərqi də vardı. Yəhudilər gizli yerlərdə silah-

lanaraq qruplar meydana gətirməmişdilər. Bu baxımdan qruplararası müna-

qişələrin “soyqırımı” olaraq xarakterizə olunması yəhudilər tərəfindən qəbul 

edilmir. Diqqətdən qaçırmamaq lazımdır ki, hər soyqırımı iddiası bir mil-

lətin “qatil” damğası daşıması mənasına da gəlir.  

İsrailin ermənilərə inanmamasının və şübhə ilə yanaşmasının səbəb-

lərindən biri də İkinci Dünya müharibəsi dövründə ermənilərin yəhudi 

düşmənçiliyi və nasistlərə verdikləri dəstək idi. Bu məsələ AMEA-nın İnsan 

Hüquqları üzrə Elmi-Tədqiqat İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışmış 

mərhum Prof. Dr. Rövşən Mustafayevin tədqiqatlarında çox qabarıq şəkildə 

öz əksini tapmışdır. Məşhur Avstriya və Amerika araşdırmacıları Erik Fayql 

və Samuel Uimzin də tədqiqatlarına istinad edən müəllif çox sanballı faktlar 

əldə etmişdir. Qeyd olunur ki, İkinci Dünya müharibəsi illərində Cənubi 

Qafqazda uşaqların və qocaların qətlə yetirilməsində ad çıxaran “Dro” 

ləqəbli general Drastamat Kanayanın təkidli xahişi ilə Himler tərəfindən 

tərkibində 30 min əsgər olan xüsusi erməni legionu yaradılmışdı və bu 

legionun yaradılması yalnız və yalnız yəhudiləri məhv etmək məqsədini 

güdürdü. Bundan başqa, dağıdıcı Üçüncü Reyxin tərkibində olan 100 
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mindən çox ermənilərdən mütəşəkkil cəza dəstələri də yəhudilərin soyqı-

rımında iştirak etmişdilər (279, s. 43-44).   

Amerikalı tədqiqatçı-hüquqşünas Samuel Uimzin də əldə etdiyi 

faktlara görə, İkinci Dünya müharibəsi dövründə minlərlə yəhudinin 

öldürülməsində ermənilərin də böyük rolu olmuşdur. Tədqiqatçı Nürmberq 

məhkəməsində nasistlərin mühakimə olunması əsnasında erməni batalyonu 

tərəfindən işlənən cinayətlərə dair iddiaların nəhayət ki, gün işığına 

çıxdığını qeyd edir. Uimzə görə, minlərlə yəhudinin öldürülməsində önəmli 

rol oynayan ermənilər bu millətdən üzr istəmək məcburiyyətindədirlər. 

Çünki Kaliforniyada hal-hazırda İkinci Dünya müharibəsi dövründə 

yəhudiləri məhv etmək məqsədini güdən erməni legionunun lideri Dras-

tamat Kanayanın adına “Dro Liderlik İnstitutu” fəaliyyət göstərir və onun 

adına qurulan bu institutda erməni gənclərinə nə öyrədildiyi məchuldur 

(307, s. 71).    

Bir məsələni də xüsusilə qeyd etməyi vacib bilirik ki, yəhudilərin qətlə 

yetirilməsində “erməni rolu”nun olması sadəcə İkinci Dünya müharibəsi 

illərinə təsadüf etmir. 1918-1919-cu illərdə Azərbaycanda təxminən 3000 

yəhudinin ermənilər tərəfindən xüsusi qəddarlıqla öldürülməsi məsələsi 

mənşəcə yəhudi olan Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının rəhbəri Semyon 

İlxilovun və Parlamentin üzvü Yevda Abramovun əldə etdikləri faktlar 

əsasında sübuta yetirilmişdir (279, s. 50-51; 296, s. 146). Ermənilər tərə-

findən Azərbaycandakı yəhudilərə qarşı törədilən kütləvi qətl cinayətlərinə 

paralel olaraq Türkiyədəki yəhudilərin də aqibəti eyni olmuşdur.  

İsrailin Vaşinqton səfirliyində çalışmış keçmiş müşavir Lenni Ben-

David (Lenny Ben-David) 05 sentyabr 2007-ci il tarixində “Jerusalem 

Post” qəzetində nəşr edilən “Türkiyə və Ermənistan: yəhudilər nə etməli?” 

adlı məqaləsində XX əsrin əvvəllərində ermənilərin yüz minlərlə müsəl-

manı və minlərlə yəhudini qətlə yetirdiklərini faktiki materiallar əsasında 

ortaya qoymuşdur. O, tam dəqiq bir rəqəm olmasa da, təxminən 10 min 

yəhudinin kütləvi qırılması məsələsinə toxunaraq, bu hadisələrin daha çox 

Qafqazda yaşayan yəhudilərə zərər verdiyini qeyd etmişdir (351; 372).  

Ermənilər tərəfindən Türkiyədə kütləvi qırıma məruz qalmış yəhudi 

kəndi ilə bağlı tədqiqatlar aparmış Tel-Əviv Universitetinin professoru 
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mərhum Arieh Shmuelevitz də Osmanlı arxivi və canlı şahid materialları 

əsasında çox sayda yəhudinin acınacaqlı aqibətini açıb göstərmişdir (352). 

Osmanlı dövründə Daxiliyyə Nəzarətindən Xariciyyə Nəzarətinə 

yazılan raportlarda da təkcə Seyl kəndi civarında 300 yəhudinin ermənilər 

tərəfindən tikə-tikə doğranıb, divar şəklində hörüldüyü qeyd olunur. 

Osmanlı arxivindən əldə edilən bu raportlarda göstərilir ki, cənub-şərqi 

Anadoluda heç bir yəhudinin yaşamamasının səbəbi ermənilər tərəfindən 

törədilən kütləvi qırımla əlaqədardır. Şərqdə yaşayan bütün yəhudilər 

ermənilərin təzyiq, hücum və zülmlərinə məruz qaldılar. Canlarını qurtar-

maq istəyən yəhudilər yeganə çıxış yolunu İstanbula qaçmaqda tapdılar 

(354).    

İsrailin erməni iddialarına və Ermənistana qarşı münasibətindəki 

başlıca faktorlardan biri də bu dövlətin balanslaşdırılmış xarici siyasətidir. 

İsrail qurulduğu tarixdən etibarən müsəlman ölkələri arasında müttəfiq 

axtarışı içərisində olmuş, İran və Türkiyə ilə qarşılıqlı münasibətlər 

qurmuşdu. 1979-cu ildə İran İslam inqilabının gerçəkləşməsi nəticəsində 

Türkiyə regionda İsrailin yeganə müttəfiqinə çevrilsə də, əsasən ərəbləri 

müdafiə edən Türkiyə ilə İsrail arasındakı münasibətlər qeyri-müəyyən 

olmuş, normal münasibətlər yalnız 1994-cü ildən sonra yaranmışdır. Hər iki 

dövlət arasındakı ən mühüm əməkdaşlıq təhlükəsizlik sahəsində olmuşdur 

(25, s. 249). Son dövrlərdə İsrail-Türkiyə əlaqələrində dəyişkən münasibət-

lər yaşanır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ-nin dağılmasından sonra müstəqil 

türksoylu respublikaların ortaya çıxması da İsrailin xarici siyasətində 

önəmli addımların atılmasına şərait yaratdı. Bundan başqa, Azərbaycan və 

digər türksoylu dövlətlərin neft və təbii qaz ehtiyatlarına sahib olması həm 

İsrailin, həm də amerikalı yəhudi biznesmenlərin diqqətini çəkmişdir. 

Əvvəllər geniş iş potensialı ilə birlikdə Türkiyənin bu enerji ehtiyatları 

üzərindəki təsiri də İsrail üçün önəmli bir alternativ qaynaq təşkil edirdi. Bu 

baxımdan regional balanslaşdırma siyasəti diqqətə alındığında İsrail öz 

xarici siyasətində Türkiyəyə daha çox üstünlük verirdi. Bu prosesləri çox 

yaxından izləyən Ermənistan isə İran, Suriya, Yunanıstan və Rusiyaya 

yaxınlaşdı. Günümüzdə Rusiya, İran və Yunanıstan ilə siyasi ittifaqa yönə-
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lən Ermənistanın belə bir vəziyyətdə mövcud siyasəti İsrailin xarici siyasət 

hədəfləri ilə uyğunlaşmır. Heç təsadüfi deyildir ki, Ermənistanın keçmiş 

Xarici İşlər naziri Vardan Oskanyan da, “Qafqazda İsrail və erməni maraq-

ları tamamilə toqquşur. İsrail Türkiyə ilə olan yaxınlıqlarından başqa, 

Azərbaycanın nefti ilə də maraqlanır”, – deyərək Ermənistan-İsrail arasın-

dakı ziddiyyətli münasibətləri doğrulamışdır (364).  

11 sentyabr hadisələrindən sonra başda Türkiyə və Azərbaycan olmaq 

üzrə bir neçə türksoylu dövlətin digər müsəlman ölkələrə nəzərən fərqli bir 

İslam anlayışı içərisinə girməsi də İsrailin siyasəti ilə uyğunluq təşkil 

etmişdir. Hal-hazırda İsrail Türkiyədəki mövcud iqtidarla bəzən kəskin, 

bəzən də mülayim münasibətlər içərisində olsa da, millət olaraq yəhudiləri 

türklərə yaxınlaşdıran səbəblər də vardır ki, bu da yəhudilərin məruz qaldıq-

ları sürgünlər məsələsi ilə bağlıdır. Sonrakı əsrlərdə deportasiyaya məruz 

qalan 200 mindən çox yəhudi başda Osmanlı imperiyası olmaq üzrə Şimali 

Afrikaya və Avropanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşdılar. Xristian 

dünyasında olduqca təzyiqlərə məruz qalan və Hz. İsanın qatilləri iddiası ilə 

xristianların dərin nifrətini qazanan yəhudilər İslam dövləti olan Osmanlıda 

haqq dinlərdən birinin mənsubu kimi firavan həyat sürmüşlər (231, s. 14; 

256, s. 22-27). Məhz bunun nəticəsidir ki, yəhudilər həmişə türklərə dərin 

minnətdarlıq hissi duymuşlar. Bu minnətdarlıq hissinə qısqanclıqla yanaşan 

ermənilər olduqca fərqli iddialar önə sürürlər. Bəzi erməni tarixçiləri 

tərəfindən guya ermənilərə qarşı tətbiq edilən soyqırımında yəhudilərin də 

rolu olduğu önə sürülməkdədir. Məşhur erməni tədqiqatçısı Cek Manuelyan 

(Jack Manuelyan) “Ermənilərin planlanan, təşkil edilən və qüvvəyə minən 

soyqırımı” adlı məqaləsində guya 1915-1923-cü illər arasında gerçək-

ləşdirilən erməni soyqırımının üzdə müsəlman olaraq bilinən, ancaq əsl 

həqiqətdə gizli bir təriqətə mənsub mənşəcə Sabataist Balkan yəhudilə-

rindən olan Jöntürklər (Gənc türklər) tərəfindən planlandığını iddia etmək-

dədir. İddiaya görə, Tələt Paşa, Ənvər Paşa, Şakir Paşa, Camal Paşa və 

Nizam Paşa Selanikdə fransız yəhudisi Rotşild (Rothschild) tərəfindən ma-

liyyələşdirilən Qrand Orient (Grand Orient) otelində bir araya gələrək bu 

soyqırımı məsələsini qərarlaşdırmışdılar. Manuelyan hətta Jöntürklərin qu-

rucusunun italyan masson lojasının ustad-ı əzəmi Emmanuel Karasso 
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(Emmanuel Carasso) adında bir yəhudi olduğunu iddia edərək, 1890-cı ildə 

onun Selanikdə gizli bir təşkilat yaratdığını, bu lojanın Jöntürklərin qərar-

gahına çevrildiyini önə sürmüşdür (358).  

Bundan başqa, ermənilər 1973 – 1994-cü illər arasında erməni terror 

təşkilatları tərəfindən öldürülən türk diplomatlarının da yəhudi mənşəli 

sabatay-masson olduqlarını iddia etməkdədirlər (358). Şübhəsiz ki, belə 

iddiaların önə sürülməsi ermənilərdə yəhudilərə qarşı duyulan düşmən-

çiliyin bariz nümunələrindəndir. Bu düşmənçilik Sovet dövründə də ortadan 

qalxmamış, müstəqil Ermənistanın elan edilməsiylə birlikdə yəhudilərə 

qarşı şübhəli münasibət daha da artmışdır ki, bunun da nəticəsində Ermənis-

tanda yaşayan yəhudilər təzyiqə məruz qalmışlar (407).  

Bundan əlavə, 1997-ci ildə rus hərbiçilərinin Ermənistanda daimi 

olması üçün bu məsələ Ermənistan Milli Məclisinin gündəminə gətirilərək 

səs birliyi ilə qəbul edilmiş, 4 nəfər isə əleyhinə səs vermişdir. Məclisin sədr 

müavini Ara Saakyan Ermənistan üzərində yəhudi lobbisinin güclü təsiri 

olduğunu qeyd edərək, yuxarıda adı keçən məsələ ilə əlaqədar əleyhinə səs 

verən millət vəkillərini və eyni zamanda Ermənistan ərazisində rus hərbi 

bazalarının olmasına qarşı çıxan erməniləri yəhudilərin əlaltıları olmaqla 

ittiham etmişdir (407).  

Ermənilər ilə yəhudilər arasında bir-birinə qarşı tarixdən gələn 

inamsızlığın olduğu və bunun zaman keçdikcə düşmənçilik həddinə çatdığı 

artıq müəyyən olunmuşdur. Bu səbəbləri aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

1) Tarixi səbəblər;  

2) Dini səbəblər;  

3) İsrailin qondarma erməni soyqırımına münasibəti;  

4) İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığı;  

5) Azərbaycan neftində İsrailin və yəhudi lobbisinin mövqeyi.         

Qeyd edək ki, İsrailin və amerikan yəhudi lobbisinin Azərbaycanla 

qarşılıqlı münasibətlərinin formalaşmasında ölkə neftinin və qazının 

təfsilatlilə incələnməsi başlıca amillərdəndir. Bu baxımdan təbii 

sərvətlərdən məhrum olan Ermənistanla müqayisədə İsrailin nəyə görə 

Azərbaycanla maraqlandığı aydın olur. Xüsusilə amerikan yəhudi lobbisinin 

neft şirkətləri ilə olan yaxın əlaqəsi də bu maraqları gücləndirmiş, bu sayədə 
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İsrail və yəhudi lobbisi ilə Azərbaycan arasında yaxın münasibətlərin 

olduğu fikri formalaşmışdır. ABŞ Konqresi tərəfindən Azərbaycana 

qoyulan qadağaların və 907 saylı qərarın dəyişdirilməsində yəhudi lobbi-

sinin oynadığı rol bu fikri daha da qüvvətləndirmişdir. Bu iddialar qismən 

doğru olsa da, mübaliğəli sayıla biləcək cəhətləri də vardır. Qeyd etmək 

lazımdır ki, İsrail regional münaqişələrdə tərəflərə dəstək olmaqdan çəkin-

mişdir. Ancaq buna baxmayaraq, ermənilər Ermənistanı dəstəkləməyən 

ölkələri “Azərbaycanı dəstəkləyən ölkələr” kateqoriyasına daxil etmişdir. 

Ermənistan İsrailin Azərbaycana gizli şəkildə dəstək verdiyini önə 

sürməkdədir. Çünki Ermənistanın İsrail üçün iqtisadi dəyəri yoxdur. Bu 

səbəbdəndir ki, aralarında diplomatik əlaqələrin olmasına baxmayaraq, İsrailin 

Ermənistanda səfirliyi mövcud deyil. İsrailin Ermənistanla bağlı fəaliyyətləri 

Gürcüstandakı səfirliyi üzərindən aparılmaqdadır. İsrailin regiona yönəlik 

xarici siyasətini nəzərə alan Ermənistan bu dövlətin düşmən və ya rəqib olaraq 

gördüyü dövlətlərlə əlaqə yaratmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan rus 

siyasətinin regiondakı sütunlarından biridir. Bu həlqəyə İranın əlavə olunması 

isə İsrailin geosiyasi maraqları ilə toqquşur. Ermənistanın Fələstin problemində 

ərəblərə yaxınlaşması və ərəb-erməni terrorçular birliyinin yaradılması İsrailin 

ermənilərə şübhə ilə yanaşmasına rəvac vermişdir. Fələstin-ərəb terrorçu 

təşkilatlarında erməni döyüşçülərinin üzvlüyünü sübut edən çox sayda faktlar 

mövcuddur. Qeyd edək ki, erməni döyüşçüləri Fələstin-ərəb qruplaşmalarının 

üzvü olmaqla yanaşı, eyni zamanda erməni terrorçu təşkilatlarının maraqlarını 

da təmsil edirdilər. Yaxın Şərqdə terrorçuların fəallığının artması göstərir ki, 

beynəlxalq terrorçu təşkilatların əlaqələri kifayət qədər möhkəmdir və bu 

əlaqələr qlobal xarakter daşıyır, habelə onlar zəruri hallarda çətinlik çəkmədən 

beynəlxalq terrorçular birliyinin köhnə əlaqələri və ünsiyyətləri vasitəsilə 

fəaliyyət göstərə bilərlər. Belə ki, 11 may (bəzi mənbələrdə 25 may) 2001-ci 

ilin səhər çağında naməlum “Sesna – 152” təyyarəsi Livan ərazisində İsrailin 

şimal sərhədini keçmiş və cənuba doğru kurs götürmüşdür. 25 dəqiqə ərzində 

İsrail hərbi təyyarələri və vertolyotları onu müşayiət etmiş, lakin geri 

qayıtmağa məcbur edə bilməmişdilər. Təyyarə yaşayış ərazilərinə yaxınlaşan 

vaxtı isə İsrail HHM qüvvələri xəbərdarlıq atəşi seriyalarından sonra onu məhv 

etmişlər (1, s. 198).  
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“Hizbullah” mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən “şturvalın arxasında” 

43 yaşlı erməni mənşəli livanlı olan Stepan Ovanes Nikolyan adlı şəxs 

olmuşdur. Analitiklərin fikrincə, şturvalın arxasında oturan Nikolyanın “Sesna 

– 152” təyyarəsi ilə bağlı 11 may 2001-ci il hadisəsi 11 sentyabr 2001-ci ildə 

ABŞ-da törədilən terror aksiyasından öncə baş repetisiya (məşq) idi və onu 

erməni-ərəb terrorçular birliyi həyata keçirdi (279, s. 46). Yenə də analitiklərin 

fikrincə, “Əl-Qaidə”nin erməni terror təşkilatları ilə sıx əlaqəsi mövcud 

olmuşdur. 2006-cı ildə çapdan çıxan “Beynəlxalq terrorizm: onunla cinayət-

hüquqi və kriminoloji mübarizənin aktual problemləri” adlı kitabda Əl-

Qaidənin erməni terrorçu təşkilatları ilə əməkdaşlığının səbəbləri aşağıdakı 

kimi göstərilmişdir: 

Ərəb ölkələrinin maliyyə strukturlarında etnik ermənilər mühüm yer 

tutur. Əl-Qaidənin lideri Üsamə bin Ladin ərəb milyarderinin oğludur. Həm 

ərəb, həm də erməni iş dairələrində böyük əlaqələrə malikdir. Onun kommer-

siya fəaliyyəti tikinti şirkətlərinə kapital qoyulmasından tutmuş almaz 

biznesinə qədər geniş bir sahəni əhatə edir. O cümlədən, KİV-in məlumatlarına 

görə, 11 sentyabr 2001-ci il hadisələrindən əvvəl Üsamə bin Ladin böyük 

almaz partiyası almışdır. (Qeyd edək ki, hal-hazırda Əl-Qaidə lideri Üsamə 

bin Ladin həyatda deyil – E.Ş.). Analitiklər qeyd edirlər ki, almaz biznesi 

hədsiz qapalı sahədir və ora kənar şəxslərin daxil olması elə də asan deyildir. 

Lakin Avropa almaz biznesində ermənilərin mövqeyi hədsiz güclüdür və kitab-

qərargahı İsveçrədə olan “Dağlıq Qarabağda daşların cilalanmasını təşkil 

etməyə hazırlaşan” “Erməni Zərgərləri İttifaqı” yaranmışdır (1, s. 200).  

Bundan başqa, MKİ-nin sənədlərində Ermənistanın işğal altında olan 

Azərbaycan torpaqlarında terrorçu şəbəkələrin yaradılması faktı da təsdiq edir. 

MKİ-nin Senata və Ağ Evə təqdim etdiyi məruzədə göstərilir ki, 9 aprel 2002-

ci ildə Xankəndində Livan və İrandan gəlmiş “Hizbullah” fəallarının 

Ermənistanda işləyən ərəb biznesmenləri ilə burada “dayaq bazası” yaratmaq 

görüşü keçirilmişdir (1, s. 201).  

Əsərin müəllifləri Ə.Abdullayev, Ş.Kərimov və B.Zahidov belə bir 

nəticəyə gəlmişlər ki, erməni terrorçu təşkilatlarının “Əl-Qaidə” ilə sıx müna-

sibətlərinin yaranmasını mütləq hesab etmək olar və rəsmi Yerevan bu işdə 
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işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarını çoxsaylı terrorçu təşkilatların, o cüm-

lədən “Əl-Qaidə”nin bazasına çevirməkdə əsas rol oynamışdır (1, s. 201).  

Ümumiyyətlə, yuxarıda sadalanan bu və digər səbəblərə görə, yəhu-

dilər və İsrail dövləti erməni iddialarına dəstək vermir. Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsində İsrail tərəfsiz siyasət yeritsə də, onun erməni iddialarına 

yönəlik siyasəti Ermənistanın əleyhinə olduğu şəklində dəyərləndirilə 

bilər. Son dövrlərdə İsrailin Azərbaycanla artan yaxınlığı isə Ermənistanı 

daha da qıcıqlandırmışdır. Belə ki, İsrailin Baş naziri Benyamin Netan-

yahunun 13 dekabr 2016-cı il tarixdə Bakıya səfəri digər dövlətlərlə 

yanaşı, Ermənistanın da narahatlığına səbəb oldu. Məlumat üçün qeyd 

etmək lazımdır ki, Benyamin Netanyahu ilk dəfə Azərbaycana 1997-ci 

ildə səfər etmişdir. Bu tarixdə Cənubi Koreyadan İsrailə dönərkən Bakı 

hava limanına enən və bir neçə saat sürən səfərdə Azərbaycanın o za-

mankı prezidenti Heydər Əliyev arasında dialoq quruldu. Üstündən 12 il 

keçdikdən sonra 2009-cu ildə İsrailin o dövrki prezidenti Şimon Peres 

səfər etdi. İsrailin Baş nazirinin növbəti dəfə Azərbaycana səfəri isə iki 

ölkə arasında qurulan münasibətləri daha da gücləndirdi (430).   

İsrailin Baş nazirinin Azərbaycana səfərinin əsas səbəbini rəsmi 

Bakını ABŞ-ın təzələnmiş antiiran təbliğatına cəlb etməyi nəzərdə tutan 

amil kimi izah edən erməni əsilli amerikalı alim, Nyu-Yorkun “Karneqi” 

korporasiyasının prezidenti Vardan Qriqoryan dünyanın, o cümlədən 

region dövlətlərinin diqqətini bu məsələyə çəkmək istəyərək, ləkələyici 

üslubla Azərbaycanı bölgədə İsrail siyasətinin dayaq nöqtəsinə çevrilən 

dövlət kimi qələmə verməyə çalışır (433). 

Halbuki böyük güclərin regiondakı maraqlarının icarçısı rolunu 

Ermənistan oynayır. Bu dövlətdən fərqli olaraq, Azərbaycanın istər 

region, istərsə də dünya dövlətləri ilə münasibətlərində həmişə milli 

maraqlar rəhbər tutulur. Bəzi qonşu dövlətlərin narahatlığına baxma-

yaraq, Azərbaycan İsrail ilə münasibətlərinə də məhz milli maraqlar 

kontekstində yanaşır. Bu cür düşünən dövlətlərin narahatlığı əslində təbii 

qarşılanmalıdır. Çünki İsrail sıradan bir dövlət deyil, Qərbdə söz sahibi 

olan və Azərbaycanla strateji tərəfdaş ölkələrdən biri, onunla hərbi-

texniki sahədə yüksək səviyyədə əlaqələr qurmuş dövlətdir. Qeyd etmək 
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lazımdır ki, Baş nazir Benyamin Netanyahunun Azərbaycana səfəri bir 

çox mühüm amillərlə yadda qaldı. Əvvəla, Azərbaycan Prezidenti rəsmi 

səviyyədə iki dövlət arasındakı hərbi əməkdaşlığın miqyasını göstərən 

rəqəmi (4 milyard 850 milyon dollar) açıqladı ki, bu açıqlama ilə 

Rusiyanın Ermənistana yerləşdirdiyi “İsgəndər” raketləri əleyhinə Azər-

baycanın da İsraildən eyni tipli və qoruyucu raketlər almaq imkanı 

olduğu mesajı verilmiş oldu (bu barədə ətraflı bax: 429; 430). 

Digər tərəfdən, İsrailin Baş naziri də ilk dəfə rəsmi səviyyədə öz 

qazını Azərbaycanla Türkiyə arasında inşa edilən boru xətləri ilə Avro-

paya nəql etməkdə maraqlı olduğunu açıqladı. Bu açıqlama iki ölkə ara-

sındakı hər sahədə əməkdaşlıq üçün əlavə resurslar və stimul deməkdir. 

İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığının daha bir əhəmiyyəti var. Məlum 

olduğu kimi, dünyanın müxtəlif ölkələrində kök salmış erməni lobbisi 

Türkiyə ilə yanaşı, Azərbaycan əleyhinə də kampaniya aparır, Dağlıq 

Qarabağ və ətraf rayonların işğalına haqq qazandırır. Buna görə də 

Azərbaycanın dünyanın müxtəlif ölkələrindəki yəhudi icmalarının 

dəstəyinə ehtiyacı var ki, erməni lobbisi ilə mübarizədə güclü müttəfiqə 

malik olsun (429; 430). Gəlinən nəticə budur ki, Azərbaycan əsla heç bir 

dövlətin klassik imperialist siyasətinə alət olmaq niyyətində deyil. 

Azərbaycan üçün alternativ bazarlar var, xüsusilə də İsrail dövləti ilə 

əməkdaşlıq hər baxımdan olduqca vacib və əhəmiyyətlidir. 
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BEġĠNCĠ FƏSĠL 

 

ERMƏNĠSTAN-AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ 

MÜNAQĠġƏSĠNĠN YAXIN GƏLƏCƏYĠ: SÜLH, MÜHARĠBƏ, 

YOXSA ATƏġKƏS? 

 

5.1. MünaqiĢənin həllində “sülh” variantının analizi və 

tərəflərin mövqeyi 

 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin üzərindən 

30 ilə yaxın müddət keçməsinə baxmayaraq, bu problem öz siyasi və 

hüquqi həllini hələ də tapmamışdır. Atəşkəs haqqında razılıq əldə edil-

diyi tarixdən etibarən hər iki ölkədə qarşı tərəfə münasibətdə “düşmən” 

obrazı möhkəm yer almış və tərəflər arasında “nə sülh, nə də müharibə” 

kimi qeyri-müəyyən vəziyyət yaranmışdır. Hər iki variantın da nizama 

salınması mümkün olmadığına görə, problemin beynəlxalq hüquq nor-

maları çərçivəsində həlli tələb edilməkdədir. Dünyanın aparıcı dövlətləri 

bu münaqişəyə münasibətdə müxtəlif mövqelərdə dayandıqlarından bu 

variant da real nəticə vermir.  

Ermənistan ilə Azərbaycan arasında “sülh” variantı real görünmür. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, bu variantın reallaşması tərəflərin qarşı-

lıqlı anlaşması ilə mümkün ola bilər. Lakin Ermənistan problemin real 

həllinə yanaşmaq istəmir. Ermənistan tərəfinin izahına görə, münaqişə 

Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin öz müqəddəratını (self deter-

mination) təyin etmək istəyi və bu istəyin Azərbaycan tərəfinin güc 

tətbiq etməklə qarşısının alınmasına göstərilən cəhdlər nəticəsində baş 

vermişdir. Ermənistan Dağlıq Qarabağ ermənilərini dəstəkləmək məqsə-

dilə münaqişəyə qoşulmuş və nəticədə, “status-kvo” formalaşmışdır 

(273, s. 271; 274, s. 31-32; 382). Azərbaycan tərəfi isə münaqişəni Ermə-

nistanın aqressiv və işğalçı siyasətinin bir nəticəsi olaraq izah edir (27, s. 

149). Belə bir vəziyyətdə problemin hansı formatda olmasına baxma-
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yaraq, həlli məsələsində maraqlı olan dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar 

münaqişə tərəflərinin qarşılıqlı güzəştə getmələrini məqbul hesab edərək, 

bunu da xüsusi olaraq vurğulayırlar ki, konfliktin həllində qalib tərəf ola 

bilməz və əgər problemin tənzimlənməsinə beynəlxalq hüquq normaları 

şamil olunmursa, onda tərəflər dil tapıb barışmalıdırlar. Şübhəsiz ki, 

Ermənistanın bu torpaqlardan xoşluqla çıxacağı məntiqə uyğun deyil. 

Azərbaycan tərəfi də torpaqlarının heç bir şəkildə güzəştə getməyəcəyini 

bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən görüşlərdə bəyan etmişdir. 

Bu baxımdan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

yaxın gələcəyində “sülh” variantının yeri yoxdur. Eyni zamanda qeyd 

etmək lazımdır ki, hər iki tərəf Dağlıq Qarabağa digər tərəfdən daha əvvəl 

gəldiyini və bu torpaqlar üzərində öz varlığının qanuni olduğunu iddia 

edirlər. Halbuki tarixi materiallar ermənilərin bölgəyə 1828-ci ildə 

imzalanan Türkmənçay müqaviləsinin XV maddəsinə uyğun olaraq ruslar 

tərəfindən köçürüldüklərini sübut edir (bu barədə ətraflı bax: 266, s. 220; 

272, s. 137; 280, s. 227; 287, s. 63-64; 290, s. 154).  

Məsələyə tarixi reallıqlar prizmasından baxılarsa, ermənilərin Dağ-

lıq Qarabağa azərbaycanlıların onlardan sonra gəldiklərini və bu torpaq-

lar üzərində mövcudiyyətinin qanuni olduğunu iddia etmələrinin heç bir 

əsası olmadığı ortaya çıxar. Lakin problemin tarixi həqiqətlər əsasında 

həlli heç bir vəchlə reallığı əks etdirməz. Heç təsadüfi deyildir ki, sabiq 

prezident Serj Sarkisyan özündən əvvəlki rəhbərlər kimi, Dağlıq Qara-

bağı heç vaxt Azərbaycanın idarəsinə verməyəcəyini qəti şəkildə bildir-

mişdir (389, s. 1-2).  

Ermənistanda 2018-ci ilin başlarında baş verən hakimiyyət dəyişik-

liyindən sonra da dövlətin Dağlıq Qarabağla bağlı siyasətində hər hansı 

bir dəyişikiyin olmasını və ya münaqişənin nizamlanması istiqamətində 

konstruktiv addımlar atacağını gözləmək məntiqli görünmür.  

Azərbaycan tərəfi də torpaqlarının heç bir şəkildə güzəştə getməyə-

cəyini bütün rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən görüşlərdə bəyan 

etmişdir. Belə bir vəziyyətdə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında “sülh” 

variantının yeri görünmür və nəticədə münaqişənin yaxın gələcəyini 

müəyyənləşdirmək çətinləşir. Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində 



 324 

ortaya çıxan bu qeyri-müəyyən və qarışıq vəziyyəti analiz edən erməni 

politoloq Artyom Vartanyan münaqişəni “közərən problem” (тлеющий 

конфликт – smouldering conflict) olaraq dəyərləndirmiş və problemin 

uzun müddət həll edilməyəcəyini göstərmişdir. Lakin Vartanyan proble-

min həlli üçün ilkin mərhələdə Qarabağın müvəqqəti olaraq Rusiyanın 

mandatlığı altına verilməsini, bu mandatlığın 20 il və ya daha uzunmüd-

dətli davamını tövsiyə etməkdə, gələcəkdə isə bölgədə referendumun 

keçirilməsi ilə Dağlıq Qarabağ probleminin öz real həllinə qovuşacağının 

mümkün ola biləcəyini qeyd etmişdir (376). Dolayı olaraq, Vartanyan 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Rusiyanın inhi-

sarında qalmasını ən real və məqbul variant olaraq dəyərləndirmişdir.  

Azərbaycanlı politoloqlardan Samir Həmidov problemi “labirint” 

olaraq dəyərləndirmiş (27, s. 156), xarici məsələlər üzrə ekspert Zaur Şi-

riyev isə “Fələstin sindromu”na bənzətmişdir (250, s. 112).  

Həqiqətən də labirintin girişi olsa da, çıxışı çətin və yolları dolaşıq, 

qarmaqarışıqdır. Labirintə daxil olub müəyyən məsafə qət etdikdən sonra 

düzgün yolu tapa bilmədikdə giriş və çıxışın statusu bərabərləşir. Belə-

liklə, çıxış yolu tapmaq ümidi ilə yorulanadək ortada dolaşmaqdan başqa 

bir yol qalmır. Bu mənada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin “labirint”ə bənzədilməsində doğruluq payı yüksəkdir. 

Sülh danışıqlarının inkişaf mərhələlərinə nəzər salsaq görərik ki, 

problemin hər dəfə nizamlanması istiqamətində durğunluq yarananda və 

Azərbaycan alternativ həll yolları axtarmağa başladığı zaman qarşı tərəf 

və ya ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri yeni təkliflər irəli sürərək 

Azərbaycanın danışıqlara olan inamını bərpa etməyə çalışırlar. Danı-

şıqlar həlledici mərhələyə çatdıqda, Ermənistan tərəfinin geri çəkilməsi 

nəticəsində bütün proses yenidən durğunluq vəziyyətinə qayıdır. Atəşkəs 

haqqında razılığın əldə edildiyi 1994-cü ildən günümüzə qədər etibarən 

eyni durğunluq davam edir. Problemin uzun müddət bu ssenari çərçi-

vəsində davam etməsi ehtimalı olduqca yüksəkdir. Münaqişənin həlli 

yolunda ATƏT-in Minsk Qrupu nəzdində heç bir irəliləyişin olmaması 

və hər dəfə yenidən durğunluq vəziyyətinə qayıtması, dolayısı ilə 

“Fələstin sindromu” və ya “Kəşmir sindromu”na çevrilməsi problemin 
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daha uzun illər davam etməsi və ya “ani müharibə”nin baş verməsi isti-

qamətində şübhələr oyandırmaqdadır. Heç təsadüfi deyildir ki, 

Azərbaycan hərbi güc tətbiq etməkdən belə çəkinməyəcəyini hər dəfə 

vurğulayır. Xüsusilə son dövrlərdə Azərbaycanın hərbi doktrinasının 

müdafiə xərclərinin ordunun taktiki və strateji tutumunun istifadəsinə 

yönləndirilməsi və Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin milli prioritet 

məsələ kimi müəyyənləşdirilməsi beynəlxalq miqyasda əks-səda doğur-

muşdur. Azərbaycanın hərbi büdcəsini artırması Ermənistan tərəfindən 

siyasi manevr olaraq qəbul edilsə də, 8 iyun 2010-cu ildə Hərbi Doktri-

nanın qəbulu Azərbaycanın bu məsələdə son dərəcə ciddi olduğunu orta-

ya qoymuşdur (bu barədə geniş məlumat üçün bax: 327). Doktrinada 

beynəlxalq hüququn Azərbaycana tanıdığı haqlar çərçivəsində hərbi güc 

tətbiq edərək işğal altında olan torpaqların qaytarılması təsbit edilmiş və 

bu məsələ dəfələrlə təkrarlanmışdır. Lakin müharibə Azərbaycana hansı 

perspektivlər vəd edir? Əvvəla qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanın 

Rusiya ilə ittifaq yaradaraq Türkiyə və Azərbaycana qarşı regionda təsis 

etməyə çalışdığı güc balansı Azərbaycanı hərbi əməliyyatlara başlamaq 

xüsusunda daha diqqətli davranmağa məcbur edir (396).  

Bəzi siyasi şərhçilərə görə, Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara başla-

ması üçün əvvəla Rusiyanın tərəfsizliyinin təmin edilməsi vacibdir. Bu-

nun üçün rəsmi Moskvaya siyasi, hərbi və ya iqtisadi sahədə güzəştlər 

verilməli, enerjinin nəqli və ya  müxtəlif layihələr barəsində Rusiya ilə 

məsləhətləşməli, Azərbaycan torpaqlarında Rusiyanın hərbi bazaları yer-

ləşdirilməli, nəhayət Azərbaycan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi 

Təşkilatına üzv qəbul edilməlidir (385, s. 6). 

Azərbaycan torpaqlarının 20%-ni işğal altında saxlayan Ermənis-

tanın bu təşkilatda yer alması diqqətə alınarsa, Azərbaycanın da eyni 

təşkilata üzv olması nə dərəcədə doğru olar? Ermənistan Kollektiv Təh-

lükəsizlik Müqaviləsi təşkilatına üzv olmaqla özünü Türkiyə və Azər-

baycandan qorumaqda, həm də Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyinin təmi-

natçısı olaraq görməkdədir (306, s. 19-20). Bəs, Azərbaycan bu təşkilata 

üzv olmaqla özünü kimdən qoruyacaq? Ermənistan və Rusiyadanmı? Di-

gər bir tərəfdən, Azərbaycanın Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olması, 



 326 

vaxtilə Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasının Rusiya tərəfindən icarəyə 

götürülməsi, rəsmi Moskva ilə inkişaf etdirilən enerji sahəsindəki əmək-

daşlıq Rusiyanın Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqeyində heç bir 

dəyişiklik yaratmamışdır. Lakin Azərbaycan yuxarıda sadalanan güzəşt-

lərə getsə, Rusiyanın tərəfsizliyinin təmin edilməsinə nəinki ehtiyac qal-

mayacaq, Azərbaycan eyni Ermənistan kimi asılı bir dövlətə çevrilə-

cəkdir.  

Bəzi şərhçilərə görə isə Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaq-

larını qaytarmaq üçün genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar gerçəkləşdirə 

biləcək gücə malik deyildir (291, s. 7). Əslində Azərbaycan inkişaf edən 

iqtisadiyyatı və artan hərbi gücü ilə Ermənistan qarşısında müqayisə 

edilməyəcək bir üstünlüyə sahibdir. Azərbaycan ordusu erməni hərbi 

birliklərini işğal altındakı torpaqlardan çıxara biləcək bir gücə malikdir. 

Lakin bu münaqişə həqiqətən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi olsay-

dı, Azərbaycan bunu çox rahatlıqla özü həll edə bilərdi. Burada Rusiya-

nın hər fürsətdə Ermənistanı silahlandırması, mütəmadi olaraq bu yar-

dımların davam etdirilməsi, eyni zamanda müxtəlif müqavilələr əsasında 

öz hərbi bazalarının müddətini hər dəfə uzatması faktlarını da xatırlat-

maq kifayətdir. Heç təsadüfi deyildir ki, Rusiyanın Ermənistanda möv-

cud olan hərbi bazalarının müddətini 2044-cü ilə qədər uzatması ilə bağlı 

20 avqust 2010-cu il tarixli müqaviləyə əsasən Rusiya öz bazalarını daha 

da yeni silahlarla təchiz edəcək və Ermənistanın təhlükəsizliyini qoruya-

caq (348). Həmin müqavilənin imzalanmasından çıxarılan nəticəyə görə, 

Azərbaycanın öz qanuni hüquqlarından istifadə edərək işğal altındakı tor-

paqlarını geri qaytarmağa təşəbbüs göstərməsi istər-istəməz Rusiyanın 

silahlı müdaxiləsinə səbəb olacaq. Çünki Ermənistanın təhlükəsizliyi Ru-

siyanın təminatı altındadır.  

Kənardan hərbi, siyasi dəstək almaq da real və məntiqli görünmür. 

Münaqişənin nizama salınması istiqamətində ATƏT-in Minsk Qrupunun 

qətiyyətsizliyi, Qərbin aparıcı dövlətlərinin ikili standartlar mövqeyindən 

çıxış etmələri səbəbilə onsuz da Qərbə inam sarsılmış vəziyyətdədir. 

Azərbaycan bunun ən bariz nümunəsini Rusiyanın Gürcüstana və eyni 

zamanda bir müddət sonra Ukraynaya hücumunda da gördü. 2008-ci ilin 
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avqust ayında Rusiya Gürcüstana hücum etməklə özünün nə qədər sərt 

və ciddi olduğunu Cənubi Qafqaz da daxil olmaqla keçmiş Sovetlər 

İttifaqının bütün dövlətlərinə və dünyanın aparıcı güclərinə göstərmiş 

oldu. Məlum olduğu kimi, rus ordusu 1990-cı illərdə çökmüşdü və belə 

bir vəziyyətdə Rusiya öz ordusunun artıq əvvəlki gücündə olmadığı 

fikrini bütün hafizələrdən silməliydi. Eyni zamanda bütün postsovet 

ölkələrinə, o cümlədən Cənubi Qafqaz dövlətlərinə ABŞ-ın “dost-

luğu”nun, təminatlarının və vədlərinin heç bir dəyəri olmadığını da sübut 

etmək istəyirdi. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsi böyük bir 

dövlətin kiçik bir dövlətə qarşı kiçik hücumu olaraq xarakterizə oluna 

bilər, ancaq bu müdaxilə ABŞ-a daha çox meyil edən bir dövlətə qarşı 

hücum və eyni zamanda regionun digər dövlətlərinə, o cümlədən 

Azərbaycana qarşı açıq xəbərdarlıq idi. Bu müdaxilə qarşısında ABŞ-ın 

elə də ciddi sayılmayan reaksiyası və Avropanın laqeydliyi öz növbə-

sində region dövlətlərini də olduqca təəccübləndirdi. ABŞ və Avropa 

sadəcə diplomatik nota və bəyanatlarla kifayətlənmək məcburiyyətində 

qaldılar. Təsadüfi deyildir ki, Rusiya bu addımı heç şübhəsiz, ABŞ-ın 

həyati maraqlarının Cənubi Qafqazda deyil, əsas olaraq Yaxın Şərqdə 

olduğunu nəzərə alaraq atmışdır (149, s. 169-170). 

Milli təhlükəsizlik, geosiyasət və kəşfiyyata dair yazılmış çox sayda 

məqalələrin və analitik monoqrafiyaların müəllifi, “Stratfor” analitk-

araşdırma şirkətinin təsisçisi, amerikalı politoloq Corc Fridman ABŞ-ın 

Gürcüstana böyük vədlər verməsini mənasız olaraq dəyərləndirmişdir. 

Fridmana görə, Gürcüstan ABŞ üçün az qazanc gətirən bir yükdür. Yəni 

ABŞ-ın Gürcüstandakı strategiyası ortadan qalxmalıdır. Bu, amerika-

lıların bu cür mövqelərin risksiz və məsrəfsiz olduğunu düşündükləri bir 

dövrdən qalma strategiyadır. Risklərin və məsrəflərin yüksəldiyi bir 

dövrdə ABŞ öz xərclərini daha diqqətli bir şəkildə gözdən keçirməli və 

Gürcüstanın mənafedən çox itki olduğunu qəbul etməlidir (149, s. 182). 

Dolayısı ilə Corc Fridman risk və məsrəfləri nəzərə alaraq Cənubi Qafqa-

zın ABŞ-ın maraqlarına zidd olduğu mesajını vermişdir. 

Gürcüstan Rusiyadan asılı vəziyyətə düşərsə, bunun Azərbaycan 

üzərində çox ciddi təsirlər yarada biləcəyini proqnozlaşdıran amerikalı 
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politoloq Zbiqnev Bjezinskiyə görə, Azərbaycan cənub koridoru üçün, 

eyni zamanda Avropanın enerjiyə olan tələbatı baxımından kilid 

əhəmiyyətə sahib tədarükçü mövqeyindədir ki, bu da Rusiyanın Avropa 

məsələlərindəki siyasi təsirini dolaylı olaraq məhdudlaşdırır. Amerikanın 

geri addım atması durumunda Rusiya Gürcüstan üzərində tam nəzarət 

qurmaq cəhdlərinin uğurlu olmasıyla cəsarətlənərsə, öz gücündən və 

üstünlüyündən Azərbaycanın gözünü qorxutmaq üçün istifadə edə bilər. 

Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan yenidən canlanan Rusiyaya qarşı mey-

dan oxumağa meyil etməyəcək (120, s. 111).  

Gürcüstana tuta bilməyəcəyi sözlər verən başda ABŞ olmaqla, Qərb 

dövlətlərinə Azərbaycanın onsuz da əvvəlcədən etibarı sarsılmışdır. 

Dəstəksiz olduğunun fərqində olan Azərbaycanın Rusiyaya meydan oxu-

ması şübhəsiz ki, onun gələcəyinə ciddi şəkildə təsir göstərər. 

Digər tərəfdən, böyük dövlətlər də hərbi əməliyyatların gedişinə 

asanlıqla təsir edə və güc balansını istədikləri şəkildə dəyişdirə bilərlər. 

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə hərbi əməliy-

yatlara başlayacağı halda “demokratiya quruculuğu” təşəbbüsləri ilə çıxış 

edən Qərbin aparıcı dövlətləri və beynəlxalq strukturları ilə əməkdaşlıq, 

eyni zamanda bu strukturlara inteqrasiya prosesində ciddi maneələr 

yarana bilər. Çünki həm Qərb dövlətləri, həm də Azərbaycanın əmək-

daşlıq etdiyi və üzvü olduğu bütün beynəlxalq təşkilatlar münaqişənin 

müharibə yolu ilə həllini əsla qəbul etmirlər.  

 

 

5.2. “Müharibə” variantının analizi və Azərbaycanın qarĢılaĢa 

biləcəyi ehtimali təhlükələr 

 

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü təmin etmək məqsədilə hərbi 

əməliyyatlara başlayacağı təqdirdə Rusiyanın və Qərb dövlətlərinin kəs-

kin etirazları qarşısında müharibə reallaşarsa, bunun Azərbaycan baxı-

mından nəticələri necə ola bilər? Bu variantla bağlı müxtəlif proqnozlar 

vermək mümkündür: 
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* Azərbaycan öz qanuni hüquqlarından istifadə edərək işğal altın-

dakı torpaqlarını geri qaytarmağa təşəbbüs göstərərsə, həm ikili müqa-

vilələr çərçivəsində, həm də Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı-

nın üzvü kimi Rusiyanın hərbi müdaxiləsi ilə üzləşə bilər; 

* Rusiya bilavasitə hərbi müdaxilə etməsə belə, ən azından vasitə-

çilik missiyasını öhdəsinə götürərək, yeni bir status-kvo yaratmağa çalı-

şa bilər; 

* Ehtimali bir müharibə Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı sülh-

sevər imicinə və dünya enerji bazarlarındakı mövqeyinə ciddi təsir gös-

tərə bilər; 

* Hərbi əməliyyatların başlayacağı təqdirdə Azərbaycanın beynəl-

xalq təşkilatlarda üzvlüyün dondurulması və hətta çıxarılması mümkün-

dür; 

* Azərbaycan beynəlxalq aləmdə təklənər, iqtisadi və siyasi sanksi-

yalara məruz qala bilər. 

Müharibə variantı ilə bağlı fərqli izahlardan yola çıxan bəzi anali-

tiklərin də proqnozlarına nəzər salaq: 

* Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarını qaytarmaq üçün 

genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar gerçəkləşdirə biləcək gücə malik deyil-

dir (291, s. 7); 

* Azərbaycanın hərbi əməliyyatlara başlaması üçün Rusiyanın tə-

rəfsizliyi təmin edilməli, bunun üçün rəsmi Moskvaya siyasi, hərbi və ya 

iqtisadi sahədə güzəştlər verilməli, Rusiya ilə məsləhətləşməli, Azərbay-

can torpaqlarında Rusiyanın hərbi bazaları yerləşdirilməlidir (385, s. 6); 

*İkili müqavilələr çərçivəsində Rusiyanın hərbi müdaxiləsi ehtimalı 

nəzərə alınarsa, müharibə çox sayda insan həyatına və növbəti torpaq 

itkilərinə yol aça bilər ki, bu da daxili iğtişaşları və narazılıqları artırar 

(386, s. 2). 

Göründüyü kimi, bu proqnozlarda pessimist xarakterli nüanslar da 

nəzərə çarpır. Halbuki Ermənistan qarşısında Azərbaycanın davamlı ola-

raq artan hərbi üstünlüyü göz ardı edilməməlidir. Münaqişənin hüquqi 

müstəvidə həlli məhdudlaşdığından ortaya çoxsaylı suallar çıxır: Kollek-

tiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvü olan Ermənistanın Rusi-
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yaya arxalanaraq işğal altında tutduğu torpaqlardan çıxmaq istəmədiyi 

nəzərə alınarsa, Azərbaycan da işğal altında olan torpaqlarını geri qaytar-

ması üçün hər hansı bir hərbi bloka qoşula bilərmi? Belə bir ehtimal var-

mı? Azərbaycan üçün uyğun hərbi blok hansıdır? Kollektiv Təhlükəsizlik 

Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT), yoxsa NATO?  

Əvvəla, qeyd edək ki, rəsmi Bakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll 

edilməyənə və Azərbaycanın pozulmuş ərazi bütövlüyü bərpa olunma-

yana qədər özünün regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı mövqe-

yində hər hansı bir dəyişiklik etməyəcəyini və hər hansı bir hərbi bloka 

qoşulmayacağını bəyan edərək, KTMT-na üzv olmaqdan imtina etmişdir. 

Yuxarıda da qeyd edildiyi kimi, Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 

maraqları qarşısındakı ən böyük maneə KTMT və onun üzvü olduğu 

Ermənistan dövlətidir. Bəzi mütəxəssislərin fikrinə görə, Rusiyanın 

hazırkı təhlükəsizlik maraqları “Dağlıq Qarabağı nə Ermənistana 

vermək, nə də Azərbaycana qaytarmaq” məqsədinə uyğundur (239, s. 20; 

342). Çünki rəsmi Moskva bu münaqişədən yararlanaraq, hər iki ölkənin 

beynəlxalq fəaliyyətini və regional siyasətini öz təsiri altında saxlamaq 

istəyir. Cənubi Qafqaz respublikalarındakı mövcud ziddiyyətlərin və 

münaqişəli halların birdəfəlik həll edilməsi, regionda əbədi sülhün bərqə-

rar olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin uzunmüddətli 

məqsədlərinə qətiyyən cavab vermir. Azərbaycanı qane etməyən əsas 

cəhət Rusiyanın bölgədə hamını qane edəcək səmərəli kollektiv 

təhlükəsizlik mexanizmlərinin yaradılması əvəzinə, Ermənistanla kol-

lektiv təhlükəsizlik və hərbi-strateji müttəfiqlik çərçivəsində Azərbay-

canın suveren dövlət hüquqlarına, milli təhlükəsizlik maraqlarına və 

Cənubi Qafqazın regional güc tarazlığına mənfi təsir göstərən bəzi 

addımlarıdır. Azərbaycanın, əsasında Rusiya və onun yaratdığı Kollektiv 

Təhlükəsizlik Təşkilatı dayanan MDB təhlükəsizlik sisteminə qoşulmaq-

dan imtina etməsinin səbəbi də, ilk növbədə, məhz bu məsələ ilə bağlıdır. 

Rusiyanın Ermənistana hərbi yardım göstərməsi, onun işğalçı ordusunu 

silahlandırması bir tərəfdən işğalçı ölkənin siyasi rəhbərliyini Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllindən yayındırır, danışıqlarda 

qeyri-konstruktivliyə təşviq edir, digər tərəfdən isə Azərbaycanın beynəl-
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xalq təhlükəsizlik siyasətinə təsir göstərir. Odur ki, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi hazırda həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir göstər-

mək üçün Rusiyanın əlində ciddi bir mexanizmdir. Azərbaycanın torpaq-

larını açıq-aşkar işğal edən, Cənubi Qafqazda qonşu ölkələrə qarşı ərazi 

iddiaları irəli sürən, sabit millətlərarası və dövlətlərarası regional mühiti 

pozan, işğalçı və militarist Ermənistanın hərəkətlərinə beynəlxalq hüquqa 

əsaslanan prinsipial münasibət bildirmək istəməyən, əksinə, işğalçı ölkə 

ilə hərbi müttəfiqlik edən, Qafqazda mövcud olan digər region ölkələ-

rinin siyasi-hərbi təhlükəsizliyinə, ərazi bütövlüyünə və regional sülhə 

təminat verməyən qurum və ona himayədarlıq edən ölkə ilə strateji tərəf-

daşlıq etmək bu gün üçün mümkün görünmür.  

Belə bir vəziyyətdə “Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyünün müm-

künlüyü məsələsi” kimi sual ortaya çıxır. Məlum olduğu kimi, Azər-

baycan 1994-cü ildən NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proq-

ramında yaxından iştirak edir. Azərbaycanın həm coğrafi mövqeyi, həm 

iqtisadi imkanları, həm də hərbi-siyasi potensialı NATO üçün cəlbedici 

amillərdəndir. NATO-nun hərbi bazalarının yerləşdirilməsi üçün də 

Azərbaycan olduqca əlverişli coğrafi məkana malikdir. Bütün bunlara 

baxmayaraq, Azərbaycanın NATO-ya tam hüquqlu üzv olmaq imkanları 

məhduddur. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, münaqişə vəziyyətində və sər-

həd problemləri olan dövlətlərin təşkilata tam hüquqlu üzv qəbul edil-

məsi NATO-nun planları daxilində deyil. NATO bu cür problemli məsə-

lələrə dair öhdəlik götürməyi də məsləhət görmür. Qeyd etmək lazımdır 

ki, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi məsə-

ləsi gündəmə gəldiyi zaman, hərbi güc yolu ilə dünyanın müxtəlif ölkə-

lərinə guya sülh gətirməyə çalışan NATO Dağlıq Qarabağ probleminin 

uzun illərdir danışıqlar yolu ilə həll edilməməsinə baxmayaraq, Azər-

baycanın işğal altında qalan torpaqlarını xilas etmək üçün hərbi əmə-

liyyatlara başlamasını əsla qəbul etmir (355). Bütün bunlar onu deməyə 

əsas verir ki, NATO-nun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsinin həllində iştirak etmək niyyəti yoxdur və gələcəkdə də nə-

zərdə tutulmur.  
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Bir məsələyə də xüsusilə diqqət yetirmək lazımdır ki, NATO 

“tədbir məqsədli hücum” (önləyici hücum) strategiyasını əsas götürərək, 

bu təlim sayəsində işğal edən tərəfə deyil, təhlükə təşkil edən dövlətlərə 

qarşı hərbi əməliyyatlara baş vurmaq hüququnu özündə görür (355). 

Burada diqqəti çəkən əsas məqam “işğal edən tərəf” deyil, “təhlükə təşkil 

edən dövlətlər”dir. NATO üçün təhlükə təşkil edən dövlətlər bütün dün-

yaya məlumdur. Bu reallıqları və təhlükələri nəzərə alaraq qeyd etmək 

olar ki, mehriban qonşuluq siyasəti həyata keçirən, müxtəlif təzyiqlərə 

məruz qalmaq istəməyən və öz ərazisindən platsdarm kimi istifadə olun-

masına qəti şəkildə icazə verməyən Azərbaycanın NATO-ya girməsi 

qəbuledilməzdir. 

 Beləliklə, münaqişənin hüquqi müstəvidə həlli məhdudlaşdığına 

görə, yeganə yol qalır: Strateji məqamı gözləmək. Əlbəttə, Ermənistan 

qarşısında Azərbaycanın davamlı olaraq artan hərbi üstünlüyü göz ardı 

edilməməlidir. Lakin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərini geri qaytar-

ması üçün uzun illər müddətində də olsa, əlverişli strateji məqamı göz-

ləmək məcburiyyətindədir. Bəs, bu əlverişli strateji məqam nə zaman ya-

rana bilər? Bu sualın real cavabını “Zaman”ın ixtiyarına buraxmaqla bir-

likdə, bir tədqiqatçı olaraq öz fikir və mülahizələrimizi analitik təhlillər 

əsasında aşağıdakı kimi sistemləşdirə bilərik: 

*İlk növbədə Azərbaycan uzunmüddətli müharibəyə tam hazır, 

uzunmüddətli iqtisadi və siyasi sanksiyalara davam gətirə biləcək gücdə 

olmalıdır (27, s. 157). Lakin bu variant nə dərəcə realdır? Çünki burada 

söhbət sırf Ermənistanla müharibədən getmir, diqqət çəkilən cəhət kənar 

orbitlərin müdaxiləsidir. Əgər bu münaqişə həqiqətən də “Ermənistan-

Azərbaycan münaqişəsi” olsaydı, Azərbaycan tərəfi onu sülh və ya hərbi 

yolla bilavasitə özü həll edə bilərdi;  

*Uyğun strateji məqam Rusiyanın regional güc mövqeyinin 

tamamilə zəifləməsi və ölkə daxilində transmilli qüvvələrin güclənməsi 

ilə yarana bilər. 1990-cı illərdə Rusiya Federasiyasının torpaqları üzərin-

də kiçik dövlətlər yaransaydı, rus gücü və təhdidi ortadan qalxmış olardı. 

Amerikalı strateq Corc Fridmana görə, ABŞ, Avropa və Çin Rusiyaya 

qarşı birləşsəydilər, “Rusiya” deyilən bir problem olmazdı. Lakin XX əs-



 333 

rin sonlarında Avropa zəif idi, bölünmüşdü. Çin təcrid edilmiş, öz daxili 

problemləri ilə məşğul idi (150, s. 140). ABŞ onlardan fərqli olaraq, rus 

sistemi üzərində təzyiq qura bilərdi. Bunu etmək üçün separatist qüv-

vələri dəstəkləyər və ya iqtisadi təzyiq göstərər, bu hərəkətlər də öz növ-

bəsində Rusiya Federasiyasının parçalanmasına gətirib çıxara bilərdi. 

Lakin ABŞ bunu etmədi. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, o dövrdə Rusi-

yanın böhran vəziyyətindən uzun illər çıxa bilməyəcəyi düşünüldüyü 

üçün bu cəhdlər lüzumsuz görünürdü (149, s. 161-162). 11 sentyabr 

2001-ci il hadisələrindən sonra isə ABŞ Corc Fridmanın təbirincə desək, 

“müsəlman terrorçular problemi”ni həll etməyə çalışırdı və bu səbəbdən 

hərəkətə keçə bilmədi. Rusiya bu vəziyyəti görüncə, qarşısındakı təhdidi 

sezdi və tədbirlər almağa başladı (150, s. 140). Rusiya parçalanmadığı 

üçün “rus geosiyasi problemi” yenidən ortaya çıxmışdır. Son illərə qədər 

rus ordusunun zəifliyi barəsində çox şeylər deyilməkdə və yazılmaq-

daydı. Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra deyilənlər şübhəsiz ki, həqi-

qət idi. Ancaq önümüzdə yeni gerçəklər var. Ordunun bu zəif vəziyyəti 

2000-ci ildə əks istiqamətdə dönməyə başladı (150, s. 155). Analitik təh-

lillərə görə, rus ordusu 2015-2020-ci illərdə regionda hərbi gücə baş vur-

maq istəyən hər bir orduya, hətta amerikan ordusuna belə meydan oxuya-

caq qüvvəyə çevrilə bilər (150, s. 155);  

*Əlverişli strateji məqam Türk Respublikaları arasında inteqrasi-

yanın dərinləşməsi ilə mümkün ola bilər. Türk Respublikalarının, xüsu-

silə Orta Asiya dövlətlərinin regional bütünlüyünü və inteqrasiyasını dəs-

təkləyən tarixi, mədəni, strateji, iqtisadi və siyasi baxımdan bir çox amil-

lər mövcuddur. Lakin bu da bir həqiqətdir ki, müstəqilliklərinin elan edil-

məsindən 30 ilə yaxın bir müddət keçsə də, region dövlətləri arasında 

inteqrasiya istiqamətində göstərilən cəhdlərin heç birisi uğurlu olmamış-

dır. Region dövlətləri arasındakı sərhəd problemləri, siyasi və iqtisadi 

inkişaf fərqlilikləri, regional liderliklə bağlı rəqabətlər, böyük güclərin 

region üzərindəki rəqabətləri nəzərə alınarsa, önümüzdəki dövrlərdə də 

Türk Birliyinin bir əfsanə və utopiyadan ibarət olaraq qalmağa davam 

etməsi anlaşılar (bu barədə ətraflı məlumat üçün bax: 37, s. 24-28). Digər 

tərəfdən, kənar güclərin öndərlik etdiyi inteqrasiya cəhdləri də bu bütün-
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lüyü pozmaqdadır. Rusiya əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi, Orta Asiya-

dakı hegemon güc mövqeyini qorumaqdadır. Hərbi varlığı və iqtisadi 

sərmayələri ilə Rusiya Orta Asiya üzərində ən güclü dövlətdir. Rusiya 

siyasi və hərbi baxımdan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı, 

iqtisadi əməkdaşlıq baxımından Avrasiya İqtisadi Birliyi üzərindən Orta 

Asiyanı özünə bağlamış vəziyyətdədir. Çin isə Şanxay Əməkdaşlıq Təş-

kilatı sayəsində Orta Asiyanı özünün həyat sahəsinə çevirmişdir. Anti-

amerikan bir bloka çevrilməsi ilə bağlı fikirlər bir tərəfə, Çin Şanxay 

Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Qərbi Türkistanı öz hegemonluğu altında birləş-

dirmək niyyətindədir. Region ölkələrini Rusiya ilə ittifaqa aparan amil-

lərdən biri də budur (235, s. 58-59). Lakin Türkiyə özünün xarici siyasət 

rakursunda Orta Asiyaya yönəlik strategiyasının dərinləşdirilməsi isti-

qamətində ciddi çətinliklərlə üzləşmişdir ki, bu da ön hazırlığın yetərsiz 

olması ilə bağlıdır. Prof. Dr. Əhməd Davudoğlu göstərir ki, bu hazırlıq-

sızlığın ilk əlaməti psixoloji sahədə müşahidə olunmuş və Türkiyə lazımi 

psixoloji təmkinliliyi dövrəyə soxa bilməmişdir (138, s. 487). Türkiyənin 

regional siyasətdə müşahidə olunan ən ciddi zəifliklərindən biri kimi 

genişmiqyaslı strategiyaların inkişaf etdirilmədiyini qeyd edən Əhməd 

Davudoğlu Türk Respublikaları arasındakı inteqrasiyanı Türkiyənin xa-

rici siyasət müdaxiləsi olaraq deyil, Türk Dünyasının ehtiyac duyduğu 

geosiyasi bir zərurət olaraq dəyərləndirmişdir (138, s. 499). Həqiqətən də 

Türk Dünyasının iqtisadi, siyasi və hərbi baxımdan güclü ola bilməsi 

üçün bütünləşməyə ehtiyacı vardır. Çinin böyük iqtisadiyyatı qarşısında 

müqavimət göstərmək və tarixdə Rusiyadan asılı vəziyyətə gətirilən is-

tehsal və ticarət mexanizmlərini aşmaq üçün inteqrasiyaya ehtiyac hiss 

olunur. Siyasi olaraq Rusiya, Çin və ABŞ-ın regiondakı rəqabətinə qarşı 

əzilməmək və bu rəqabəti əlverişli fürsətə çevirmək üçün birlikdə fəa-

liyyət göstərməyi təmin edən bir inteqrasiyaya ehtiyac var. Lakin Türk 

Respublikaları arasındakı həmrəylik cəhdlərində bir qopuqluq müşahidə 

olunur. Türk dövlətləri Türk Dünyasının inteqrasiyasında lazımi fəallıq 

göstərmirlər (bu barədə ətraflı bax: 72, s. 18-21; 367). Uzun müddətli bir 

perspektiv ilə dəyərləndirmədikcə böyük güclərin geosiyasi maraqları 

daxilində olan Orta Asiya, dolayısı ilə Türk Dünyası üzərində sağlam 
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strategiya inkişaf etdirmək çox çətindir. Bu baxımdan Türk Birliyinin bir 

utopiya olaraq qalmağa davam etməsi Azərbaycan üçün hələlik belə bir 

strateji situasiyanın yaranmayacağını göstərir; 

*Qeyd olunan bu variantlar əlbəttə ki, müəllifin subyektiv mülahizə 

və düşüncələridir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə-

sinin həlli yolu heç şübhəsiz, ilk növbədə Rusiyanın regional güc möv-

qeyinin zəifləməsindən asılıdır. Bu da günümüzdə real və mümkün gö-

rünmür. Mövcud reallıqlara əsaslanaraq qeyd etmək mümkündür ki, hə-

ləlik ən uyğun strateji məqam Ermənistanın getdikcə artan iqtisadi çə-

tinliklərdən qurtulmaq üçün Azərbaycanla anlaşmaya yanaşmaq məc-

buriyyətində qalması ilə yarana bilər. Lakin əvvəlcə Ermənistan özünü 

Rusiyanın asılılığından tamamilə qurtarmalıdır. Ermənistanın Rusiyadan 

iqtisadi asılılığının artması rəsmi Moskvanın Ermənistanın digər dövlət-

lərlə münasibətlərindəki inkişaf tempini istədiyi kimi idarə etməsinə im-

kan yaratmışdır. Xüsusilə 2003-cü ildə Rusiyanın Ermənistandan borc-

larını ödəməsini tələb etməsi nəticəsində iqtisadiyyatının strateji əhə-

miyyətli obyektlərini borc müqabilində bu ölkəyə verməsi, yaxud ucuz 

qiymətə satması nəticəsində Ermənistan iqtisadiyyatının əsas sahələri 

Rusiyanın nəzarətinə keçmişdir (393). Rusiya tərəfindən böyük vədlərlə 

alınmış obyektlərin əksəriyyəti bu vaxtadək heç işə salınmamışdır. Bu, 

xüsusilə istehsal sferasına aid olan mobil rabitə operatorları, qaz və işıq-

paylayıcı şəbəkələr və banklardır. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, 

Ermənistanın digər dövlətlərlə “müstəqil” qarşılıqlı ikili münasibətlər 

qurması Rusiyanın nəzarəti çərçivəsində həyata keçirilir (49, s. 16).  

Sıxışmış bir vəziyyətdə olan Ermənistan özünü Rusiyanın asılılı-

ğından qurtarmazsa, Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini yenidən 

gözdən keçirməzsə, işğal altında tutduğu Azərbaycan torpaqlarından çıx-

mazsa, ərazi iddialarından əl çəkməzsə, ölkə iqtisadi tənəzzüldən qurtula 

bilməyəcək. Digər bir ifadə ilə, Ermənistan iqtisadi baxımdan Azərbay-

can və Türkiyənin təzyiqlərinə müqavimət göstərmək məcburiyyətində 

qalacaq. Bu vəziyyəti əslində Ermənistanın bəzi siyasi xadimləri təsbit 

etmişlər, amma mövcud vəziyyəti öz lehlərinə dəyişdirə biləcək gücü özlə-

rində tapa bilmirlər. Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon Ter-Petrosyan 
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“Müharibə, yoxsa sülh? Qərar vermək zamanı” adlı məşhur məqaləsində 

müharibənin “qalibiyyət havası”na qapılan Ermənistan baxımından dağıdıcı 

nəticələr doğuracağını bildirərək, problemin “qeyri-həlli”nin Ermənistanı 

fəlakətə aparacağını, bu baxımdan uzlaşmağın vacib şərt olduğunu önə 

sürmüşdür (284). Lakin Ermənistan problemin öz real həllinə heç bir 

şəkildə yanaşmamaqda, Rusiyanın və Qərb dövlətlərinin siyasi oyunları 

davam etdiyi müddət içərisində “Böyük Ermənistan” ideologiyasını real-

laşdırmaq düşüncəsindədir. Öz hədəflərini, gücünü, dostlarını və düşmən-

lərini tam olaraq təsbit edə bilməyən Ermənistan qonşu dövlətlərlə necə 

münasibət quracağını idrak etmiş deyil. Vəziyyətin belə davam edəcəyi, 

Azərbaycanla, eyni zamanda Türkiyə ilə necə münasibət quracağını idrak 

etmədiyi müddətcə Ermənistan hər iki dövlətin təzyiqlərinə dözmək 

məcburiyyətində qalacaqdır. 

Müasir geosiyasi şəraitə əsaslanaraq qeyd etmək mümkündür ki, 

orta müddətli perspektivdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi “atəşkəs” ssenarisinə uyğun olaraq davam edəcək. Münaqi-

şənin nizamlanması prosesində durğunluq yaranacaq, Azərbaycan yeni-

dən alternativ həll yolları axtarmağa başlayacaq, ATƏT-in Minsk Qrupu-

nun həmsədrləri növbəti təkliflər irəli sürəcək, danışıqlar həlledici mər-

hələyə çatdıqda Ermənistan tərəfi yenidən geri çəkiləcək və proses bu 

şəkildə təkrar uzanacaq. Belə bir vəziyyətdə “Zaman”ın Ermənistanın le-

hinə olduğunu düşünənlər ola bilər. Ermənistan bu prosesdə işğalın uzun-

müddətli ola biləcəyini hesablayır. Düzdür, “Zaman” Ermənistana işğal 

etdiyi Azərbaycan torpaqlarında güclənmək imkanını yaratmış, Rusiya-

dan və digər dövlətlərdən alınan silahlarla militarist bir dövlətə çevril-

mişdir. Lakin Ermənistan hərbi gücünü getdikcə artırmaq niyyətində olsa 

da, iqtisadi olaraq geriləmiş və çökmüş vəziyyətdədir. İqtisadi çöküşlə 

birlikdə demoqrafik tənəzzül də nəzərə alınarsa, “Zaman” qətiyyən 

Ermənistanın lehinə işləmir. Bu dövlət Azərbaycan torpaqlarını işğal etsə 

də, heç bir şəkildə qalib sayılmaz. Çünki ermənilərin faktiki olaraq özlə-

rinə məxsus olmayan əraziləri ələ keçirməsi onlara bədbəxtlikdən başqa 

heç nə qazandırmayıb. Heç təsadüfi deyildir ki, “ikili standartlar siyasə-

ti”ndən Ermənistan da öz nəsibini almışdır. Bunun ən açıq isbatı Ermə-
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nistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını tam olaraq mənimsəyə bil-

məməsi və zaman keçdikcə işğal etdiyi bölgələrin əsirinə çevrilməsidir. 

Həqiqət budur ki, onlar yad ideyaların qurbanlarıdır. Normal dövlət ol-

maq üçün ermənilər “Böyük Ermənistan” ideologiyasının yad ideya ol-

duğunu dərk etməlidirlər. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistan uzun il-

lərdir özünü inteqrasiya proseslərindən və enerji layihələrindən kənarda 

tutmuşdur. Azərbaycan isə torpaqlarının Ermənistanın işğalı altında ol-

masına baxmayaraq, iqtisadi baxımdan xeyli inkişaf etmiş, regionun lider 

dövlətinə çevrilmişdir. Müəyyən təhlükələrlə üzləşdiyinin onsuz da fərqin-

də olan Azərbaycan konfliktin dinc yollarla nizamlanması kursunu ardıcıl 

səbirlə davam etdirir. 

Əslində atəşkəs rejimi davam edir kimi görünsə də, Ermənistan tə-

rəfindən sıx-sıx pozulur. Ermənistan-Azərbaycan cəbhə xəttində atəşkə-

sin pozulmasının getdikcə artması müharibə ssenarisinin yenidən gündə-

mə gəlməsinə, hətta başlanmasına səbəb oldu. “Dördgünlük müharibə” 

adıyla tarixə keçən 2-5 aprel 2016-cı il tarixli müharibə Qarabağ münaqi-

şəsinin əslində dondurulmuş olmadığını və bu vəziyyətin ciddi təhlükə 

daşıdığını ortaya qoydu. Bəzi iddialara görə, bu müharibə Azərbaycanı 

rəsmi Moskvanın tələblərinə boyun əyməyən xarici siyasət anlayışından 

əl çəkməyə yönəlik olaraq Rusiya tərəfindən planlanmışdır. Əsas səbəb 

kimi də Azərbaycanın Qərbə doğru enerji layihələrini davam etdirməsi, 

bəhs olunan dövrdə Rusiya ilə Türkiyə arasındakı gərginliyə baxmaya-

raq, Prezident İlham Əliyevin hər məsələdə Türkiyənin yanında olduğu-

nu dilə gətirməsi və nəhayət, Azərbaycan Prezidentinin ABŞ-da təşkil 

olunan Rusiyanın boykot etdiyi Nüvə Təhlükəsizliyi Sammitində iştirak 

etməsinin rəsmi Moskvanı qıcıqlandırması göstərilir (bu barədə bax: 420; 

424).  

Baş verən hadisələrin Azərbaycanın artan hərtərəfli üstünlüyünün 

Rusiyanın və ümumilikdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı-

nın (KTMT) da yer alacağı müharibəylə məhdudlaşdırıla biləcəyi düşün-

cəsi ilə Ermənistan tərəfindən planlanmış olduğu da iddia edilə bilər. 

Baş verən hadisələrdə önə sürülən hər bir iddianın özünəməxsus 

haqlı tərəfləri vardır. Heç təsadüfi deyildir ki, Ermənistan avrasiyalı qon-
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şuları ilə hərbi və iqtisadi ittifaqa (KTMT və Avrasiya İqtisadi İttifaqı) 

daxil olduğundan etibarən müttəfiqlərini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 

cəlb etməyə çalışır. Ermənistan bununla Azərbaycanın qarşısını almağa, 

genişmiqyaslı müharibənin baş verəcəyi təqdirdə müdafiə olunacağına 

zəmanət əldə etməyə cəhd göstərir. Son dövrlərə qədər Ermənistan tərəfi 

düşünürdü ki, KTMT Azərbaycanın işğal altında olan Dağlıq Qarabağ və 

ətraf rayonları azad etmək səylərinin qarşısını alacaq, çünki bu təşkilat 

Ermənistanın təhlükəsizliyinin qarantıdır. Lakin 2016-cı ilin aprel ayının 

əvvəllərində Azərbaycanla Ermənistan arasında toqquşmalar alovlandığı 

zaman və sonrasında KTMT üzvlərinin heç biri Ermənistana açıq dəstək 

vermədi. Əksinə, KTMT və Aİİ-nin iki üzvü (Belorus və Qazaxıstan) 

Azərbaycanın mövqeyini açıq şəkildə müdafiə etdi ki, bu da Ermə-

nistanda xəyal qırıqlığına gətirib çıxardı. Ermənistanın KTMT üzvü ol-

masına baxmayaraq, bu dövlətlərdən dəstək ala bilməməsinin səbəbi heç 

şübhəsiz, onun KTMT və Aİİ-də digər üzvlərlə bərabər hüquqa malik ol-

mamasıdır. Rəsmi Yerevanın siyasi nüfuzu çox aşağı olduğundan o, hər 

hansı blokun, yaxud təşkilatın lazımi qərarları qəbul etməsinə təkan ver-

mək iqtidarında deyil. Üstəlik, bu dövlət KTMT-a üzv olan dövlətlər tə-

rəfindən Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı forpostu hesab olunur. Bununla 

yanaşı, Rusiyanın baş verən toqquşmaya reaksiyası, həmçinin özünün 

“balanslaşdırma siyasəti çərçivəsində Azərbaycana silah tədarükünü da-

vam etdirməsi də Ermənistanın narahatlığına səbəb oldu (bu barədə ətraf-

lı bax: 423). Ümumiyyətlə, Rusiya əmindir ki, Ermənistan tərəfindən ona 

ünvanlanmış bütün tənqidlərə baxmayaraq, bu dövlət onun təsir dairə-

sindən uzaqlaşmayacaq.  

Bir məsələni də xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya digər döv-

lətlərdən fərqli olaraq, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında aprel ayında 

baş vermiş toqquşmaya dərhal müdaxilə edərək vəziyyəti nəzarət altına 

aldı. Rəsmi Moskva Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətində belə bir 

təəssürat yaratmaq istəmişdir ki, guya bu dövlət Cənubi Qafqazda atəş-

kəslə bağlı çağırış edən yeganə ölkədir. Bu bir həqiqətdir ki, atəşkəsin 

pozulmasıyla yaranan gərginliklər və ümumilikdə Qarabağ münaqişəsi 

Rusiya baxımından Cənubi Qafqazda öz təsirini qoruması və gücləndir-
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məsi baxımından əldə tutduğu bir vasitədir. Bu səbəbdən də belə bir 

problemin, daha doğrusu əldə tutulan vasitənin aradan qaldırılması qətiy-

yən Rusiyanın maraqları daxilində deyil. Müəyyən vaxtlarda cərəyan 

edən toqquşmalarda və ya qısamüddətli müharibələrdə bir tərəfin üstün-

lüyü Rusiyanın ümumi siyasətinin xaricinə çıxmazsa, rəsmi Moskva bu 

cür toqquşmaya müvəqqəti olaraq səssiz qala bilir. Başqa bir ifadəylə, 

Rusiya münaqişə tərəflərindən birinə özünü daha çox sevdirmək, digər 

tərəfə də öz varlığının əhəmiyyətini hiss etdirmək istəyərsə, buna icazə 

verir. “Dördgünlük müharibə”ni də məhz bu aspektdə dəyərləndirmək 

olar. Ortaya çıxan məqam budur ki, hal-hazırda atəşkəs vəziyyəti davam 

edir və müasir geosiyasi şəraitə əsaslanaraq orta müddətli perspektivdə 

münaqişənin “atəşkəs” ssenarisinə uyğun olaraq davam edəcəyini proq-

nozlaşdırmaq mümkündür. 
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NƏTĠCƏ 

 

1988-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

başlanmasından, daha dəqiq bir ifadə ilə, keçmiş Sovet rəhbərliyinin dəstəyi 

ilə erməni millətçiləri tərəfindən Azərbaycanı parçalamaq məqsədilə qanlı 

kampaniyanın yeni mərhələsinə qədəm qoyulmasından təxminən 30 ilə 

yaxın bir dövr keçir. Bu bir həqiqətdir ki, münaqişəyə gedən yol XIX əsrin 

əvvəllərində ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsindən başlayır 

ki, bu da Rusiyanın tarixi-geosiyasi mövqeyi və bütövlükdə Cənubi Qafqaz-

da milli mənafeyinin həyata keçirilməsi ilə sıx bağlı olmuşdur. Artıq hər 

kəsə məlumdur ki, XX yüz il boyunca da ermənilər Azərbaycan türklərinə 

qarşı milli ədavət nümayiş etdirərək, əsrin əvvəllərində azərbaycanlılara 

qarşı soyqırımı siyasəti həyata keçirmiş və 1948-1953-cü illərdə xalqımızı 

deportasiyaya məruz qoymuşlar. 1988-ci ildə isə ermənilər tərəfindən 

gerçəkləşdirilən qanlı kampaniya özünün növbəti mərhələsinə yenidən 

qədəm qoydu və hal-hazırda bu münaqişə davam edir. Qeyd etmək lazımdır 

ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qlobal səviyyədə 

diqqəti cəlb edir. Digər bir ifadə ilə, bu konflikt sözün əsl mənasında 

geosiyasi maraqların və onun təzahürü kimi ortaya çıxan Qərb və Türk 

sivilizasiyalarının toqquşmasının başlıca nəticələrindən biridir. Hadisələrin 

gedişatı göstərir ki, problemin beynəlmiləlləşməsi məhz Rusiya da daxil ol-

maqla, böyük dövlətlərin regionda milli mənafelərinin toqquşması sayə-

sində mümkün olmuşdur. Təəssüf ki, münaqişənin mahiyyəti və hərəkət-

verici qüvvələri haqqında çox az material vardır və bizlər Azərbaycan xal-

qına qarşı təcavüzün doğurduğu gündəlik qayğılar içərisində həmin mate-

riallara az müraciət edirik. Tarixçilərin, siyasətçilərin, diplomatların, poli-

toloqların qarşısında duran ən vacib məsələ budur ki, onlar münaqişə ilə 

bağlı maarifləndirmə fəaliyyətlərini daha da gücləndirsinlər, ölkə xaricində 

obyektiv rəy formalaşdırsınlar, eyni zamanda tutarlı faktlar ortaya qoy-

sunlar.  
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Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi dünyanın qlobal problemlərindən biridir və hər dəfə 

onun həlli yolları müəyyən maraqlar altında aktuallıq kəsb edir. Azərbaycan 

tərəfi rəsmi və qeyri-rəsmi səviyyədə keçirilən görüşlərdə konfliktin sülh 

yolu ilə həllinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında mümkünlüyünü 

dəfələrlə bəyan etsə də, təcavüzkar Ermənistan qeyri-konstruktiv mövqedən 

çıxış edərək, işğalçılıq siyasətindən əl çəkmək istəmir. Rəsmi Yerevan 

münaqişənin həlli yolları üzərində deyil, müddətsiz danışıqlar taktikasını 

seçməklə problemin yenidən mürəkkəbləşdirilməsi ilə bağlı ssenarilər 

üzərində baş sındırır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, münaqişənin 

həllinə mane olan səbəb yalnız Ermənistanın özünün “işğalçı siyasəti” deyil. 

Rusiyanın ənənəvi siyasəti və Qərb dövlətlərinin “ikili standartlar” mövqe-

yindən çıxış etmələri, BMT və ATƏT kimi beynəlxalq qurumların öz təklif 

və qətnamələrini həyata keçirmək üçün konkret və kəskin addımlar 

atmaması da danışıqlar prosesində irəliləyişin əldə olunmasına əngəl 

törədir. Onlar məsələyə ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində yanaşırlar. 

Halbuki Minsk Qrupunun yeritdiyi fəaliyyətlər olduqca səmərəsizdir və heç 

bir nəticə vermir. Həmsədrlər müxtəlif ideyalar təqdim etdiklərini bildirirlər, 

lakin bu ideyalar münaqişənin həlli yollarını deyil, tərəflər arasında mövcud 

gərginliyi yumşaltmağa hesablanmışdır. Başqa sözlə, hazırkı proses danışıq-

ların özü yox, onları necə bərpa etmək barədə müzakirələrdir və uğursuz 

olaraq davam etməkdədir. Artıq ictimaiyyətdə formalaşan rəy budur ki, 

münaqişənin həllinin yalnız bir açarı vardır. Bu da Azərbaycan və Ermə-

nistanda deyil, Rusiyadadır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, Rusiya özünün 

geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarına uyğun olaraq Cənubi Qafqaza keçmiş 

əyalətləri olaraq baxmaqda və bu orbitə kənar qüvvələrin yaxınlaşmasına 

qarşı çıxmaqdadır. O, təzyiq aləti kimi ənənəvi “erməni kartı”ndan istifadə 

etməkdə və Ermənistanı hər vasitə ilə silahlandırmaqdadır. Bir məsələni 

xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Rusiyanın Ermənistanı silahlandırması 

tərəflər arasındakı silahlanma yarışını daha da gücləndirib. Bu yarışda 

münaqişə tərəfləri istər-istəməz silah ixracatı ilə məşğul olan dövlətlərin 

“müştəri”sinə çevrilir ki, bu da başda Rusiya olmaqla, silah ticarətində 

önəmli rol oynayan güclər üçün olduqca əlverişli və önəmli bir faktordur. 
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Belə bir vəziyyətdə Cənubi Qafqazda stabilliyin bərpa olunması və Er-

mənistan ilə Azərbaycan arasında cərəyan edən problemin öz real həllinə 

qovuşması Rusiya baxımından arzuedilən bir hal deyil. Azərbaycanın da 

digər dövlətlərlə yanaşı, Rusiyadan da silah satın almasını nəzərə alsaq, 

rəsmi Moskvanın bu addımının arxasında onun gələcəyə hesablanmış 

məqsədləri yatır: münaqiĢə tərəflərini özündən asılı vəziyyətdə saxla-

maq və bununla da regionda təsir rıçaqlarını qorumaq.  

Digər tərəfdən, Rusiya Ermənistan sayəsində həm region dövlətlərini 

nəzarət altında tutmağa çalışır, həm də bu dövlətdən Qərbin Qafqaz 

siyasətinə qarşı tarazlayıcı amil kimi istifadə edir. Qeyd edilməlidir ki, 

“erməni faktoru” Rusiyanın siyasi və iqtisadi baxımdan da Azərbaycana və 

eyni zamanda Gürcüstana qarşı təzyiq vasitəsidir. Çünki Rusiya bu iki 

dövlətin müstəqilliyini və onların beynəlxalq enerji layihələrində iştirakını 

həzm edə bilmir. Rusiya həm Azərbaycanda, həm də Gürcüstanda ciddi 

etnik və siyasi sarsıntılara zəmin hazırlayaraq, enerji layihələrinin gerçək-

ləşməsinə mane olmağa çalışır. Bunu həyata keçirmək və nəzarəti əldən 

verməmək üçün o, hər iki bölgədəki separatçı qüvvələri dəstəkləmiş və 

Ermənistanda öz hərbi bazalarını yerləşdirmişdir. Rusiya bu vasitə ilə 

Qafqazdakı siyasi və hərbi varlığını mühafizə edərək, Azərbaycanı və Gür-

cüstanı nəzarət altında tutmaqda, yeri gəldikcə ermənilərdən yararlanaraq, 

etnik münaqişələr yarada bilmək imkanına sahib olmaqda, özünün siyasi və 

iqtisadi maraqlarının qorunması istiqamətində Ermənistanı və erməniləri 

regional təhlükəsizliyi təhdid edən bir amilə çevirməkdədir.  

Beynəlxalq münasibətlər sistemində özünəməxsus yer tutan Azərbay-

canın həm müstəqilliyini, həm də enerji layihələrində bilavasitə iştirakını 

həzm edə bilməyən Rusiya beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin də həllinə mane olmaqda və konflikti öz inhisarında 

saxlamağa çalışmaqdadır. Amma bu, o demək deyildir ki, Qərb dövlətləri 

Rusiya amilini dərk edərək, münaqişənin nizamlanmasına laqeyd yanaşır. 

Düzdür, Rusiya birinci dərəcəli faktordur. Münaqişənin həllinin Rusiyadan 

asılı olduğu inkaredilməz həqiqətdir. Lakin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin davam etməsi əslində Qərbin aparıcı dövlətlərinin 
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də maraqlarına uyğundur. Şübhəsiz ki, ortada ciddi səbəblər var və gəldiyi-

miz nəticələr aşağıdakılardan ibarətdir: 

Əvvəla, Qərb dövlətləri erməni məsələsinə milli, dini və psixoloji 

baxımdan xüsusi etina ilə yanaşırlar. Onlar məsələni antitürk və antiislam 

mövqeyi çərçivəsində dəyərləndirərək Ermənistanı dəstəkləyirlər. Bu dəstək 

bilavasitə keçmişdən miras qalan milli düşmənçilik və xaçlı zehniyyətindən 

qaynaqlanır ki, Qərb keçmişdəki hadisələrin intiqamını “erməni amili” 

vasitəsilə almağa çalışır.  

Qərbdə antitürk zehniyyət və düşüncə tərzinin yayğın olduğu reallıq-

dır, bu düşüncə artıq tarixi ənənəyə çevrilmişdir. Türklərin Qərblə münasi-

bətləri 1600 illik müharibə və münaqişələrlə dolu bir keçmişə sahibdir. Orta 

Asiyadan gələn şimallı Hun-türk ordusu Qərbi Roma imperiyasının süqu-

tuna zəmin hazırladı. Osmanlı hökmdarı Fateh Sultan Mehmetin dövründə 

isə türklər 1453-cü ildə Şərqi Roma imperiyasının – Bizansın varlığına son 

verdilər. Qərbi Roma imperiyasının süqutundan 1699-cu il Karlovitsa mü-

qaviləsinə qədər tam 1300 il türklərin Qərb üzərində qəti üstünlüyü in-

karedilməz həqiqətdir. Bundan başqa, avropalıların xristianlıq uğrunda təş-

kil etdikləri əksər səlib yürüşlərinə də türklər sinə gərdilər və onları ağır 

məğlubiyyətə uğratdılar. Beləliklə, xaçlıların 200 ilə yaxın davam edən 

hakimiyyətlərinə son verənlər məhz türklər olmuşlar. 

Məhz bu səbəblərdən Orta əsrlər dövründə bütün Avropanın nəzərində 

“Tanrının Qırmancı” (Scorge of God) kimi qəbul edilən türklər Qərb 

ictimaiyyətinin şüuraltında insan kimi deyil, vəhşi varlıqlar, hər cür qəddar-

lığı və amansızlığı törədə biləcək məxluqlar olaraq tanınırdılar. Yaddaşlarda 

kök salmış bu cür mifik düşüncələr və zehniyyət, eyni zamanda keçmişdəki 

hadisələr Qərbdə türklərə qarşı həm qorxu, həm də nifrət psixologiyasının 

yaranmasına rəvac vermişdir. Nəticədə türklərə qarşı Qərb dövlətlərinin 

siyasətində hakim mövqelərdən birini də məhz “erməni məsələsi” təşkil 

etmişdir ki, bu amil hal-hazırda öz aktuallığını qoruyur.    

Ermənistanın Qərb dövlətləri tərəfindən dəstəklənməsinin digər bir 

səbəbi isə yenə Qərb-xristian dünyasının şüuraltında gizlənən “günahlardan 

arınma və ya təmizlənmə psixologiyası”ndan qaynaqlanır. Məlum olduğu 

kimi, Orta əsrlər dövründə Avropada yəhudilər Hz. İsanın qatilləri kimi 



 344 

tanınmış və bu səbəblə daim xristian əhali tərəfindən fərqli bir müamiləyə 

məruz qalmışdılar. Xatırladaq ki, eramızdan əvvəlki dövrlərdə də Assuriya, 

Babil və Roma tərəfindən sürgünə məruz qalan yəhudilər 1290-cı ildə 

İngiltərədən, 1394-cü ildə Fransadan, 1492-ci ildə də İspaniyadan depor-

tasiya edilmişdilər. Xüsusilə yəhudilərin İspaniyadan sürgün edilmələri 

xristianlar tərəfindən bu millətin dini səbəblərdən qovulması kimi xarak-

terizə olunmuş və xristian dünyasının ən qaranlıq dövrlərindən biri kimi 

qəbul edilmişdir. Nəticədə antisemitizm ideologiyası formalaşmışdır. İrqçi 

düşüncələrə görə, yəhudilər ən aşağı irq olaraq qəbul olunmuş, faşistlərin 

idarəsi altında alman yəhudilərinin vətəndaşlıqları əllərindən alınmış və 

müxtəlif vəzifələrə gəlmələri qadağan edilmişdi. İkinci Dünya müha-

ribəsinin başlanması ilə yəhudilərin kütləvi surətdə öldürülmələrinə hökm 

verilmiş və beləliklə, musəvi yəhudilərin Nasist Almaniyası tərəfindən soy-

qırımı gerçəkləşdirilmişdir. Yəhudi soyqırımında məsuliyyət bilavasitə Al-

maniyanın üzərinə düşsə də, xristian olmaları səbəbi ilə ümumilikdə Qərb-

xristian dünyası günahkarlıq duyğusuna qapılmışdır. Yəhudilərə qarşı törə-

dilən xolokostun (yəhudi soyqırımının) Qərb-xristian şüuru üzərindəki təsir-

ləri o qədər dərindir ki, onun səbəb olduğu dərin psixoloji gərginlik xristi-

anların heysiyyətinə toxunmuş və bu təsir üstündən illər keçsə də, özlərini 

günahkar hiss etmələrinə yol açmışdır. Onların erməni məsələsinə baxışı 

daha çox bu şüurun bilavasitə tarixdən miras qalmış hadisələri ilə əlaqəlidir. 

Bu günahlardan arınmaq üçün guya türklər tərəfindən törədilən qondarma 

“erməni soyqırımı”nın yəhudi soyqırımına öncülük təşkil etdiyi iddiası 

ortaya atılmış, hətta musəvilərin məhv edildiyi qaz otaqlarının türklər 

tərəfindən icad edildiyi və Hitlerin belə bir addım atmasında türklərin 

başlıca rol oynadığı da iddia edilmişdir. 

Ortaya çıxan məqam budur: müəyyən mənada Qərb-xristian dünyası 

günahlardan arınmaq və özlərinə bəraət qazandırmaq üçün tarixdə ilk 

soyqırımını törədənlərin xristianlar deyil, ilk dəfə məhz xristian erməniləri 

soyqırımına məruz qoyan müsəlman türklər olduğunu iddia edirlər. Bu 

baxımdan Qərb-xristian ictimaiyyətinin nəzərində öz dini və siyasi məna-

felərinə uyğun olaraq ermənilərə xüsusi rəğbət yaratmaq məqsədi ilə 

“xristianlığı rəsmən qəbul edən ilk dövlət və millət Ermənistan və erməni-
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lərdir. Tarixdə ilk dəfə xristian ermənilər müsəlman türklər tərəfindən soy-

qırımına məruz qalmışlar” şəklində təbliğatlara geniş yer ayırırlar. Qon-

darma erməni soyqırımının hər il beynəlxalq arenada dünya ölkələrinin 

parlamentlərinin gündəminə gətirilməsi və müzakirə edilməsi məhz bu 

səbəblərdəndir. Yuxarıda sadalanan amillərin təhlilindən belə bir nəticəyə 

gəlmək mümkündür ki, məsələnin mahiyyətində tarixi düşmənçilik hissləri, 

antitürk zehniyyət, “xristian qardaşlığı və təəssübkeşliyi” dayandığından, bu 

dövlətlərlə Ermənistan arasındakı məsafə azalmaqda və birlikdə fəaliyyət 

göstərə bilməkdədirlər. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna-

qişəsində Qərb dövlətlərinin ikili standartlar mövqeyindən çıxış etmələrinin 

səbəbini də məhz bu amillərdə axtarmaq lazımdır. Düzdür, tarixdən miras 

qalan düşmənçilik hissləri Azərbaycandan daha çox Türkiyəyə şamil 

olunur. Lakin ortada qlobal erməni məsələsi olunca, bu amil dolayı olaraq 

öz növbəsində Azərbaycana da təsir edir. Bir tərəfdən Azərbaycan həm 

Türk və İslam dünyasının bir parçasıdır, daha dəqiq bir ifadə ilə, Türk-İslam 

sivilizasiyasının daşıyıcılarından biridir, digər tərəfdən də müharibə Qərbin 

maraqlarına cavab verən Ermənistanla aparılır. Məhz bu baxımdan 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində əsas diqqət və 

dəstək Ermənistana verilir. Azərbaycanın cəlb olunduğu münaqişə lokal 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çərçivəsində deyil, 

qlobal erməni məsələsi çərçivəsində diqqəti cəlb edir ki, bu da keçmişdən 

miras qalan Qərb və Türk sivilizasiyaları arasındakı toqquşmanın əsas 

tərkib hissəsidir. Əgər münaqişədə Azərbaycan lehinə qərarlar qəbul edilər-

sə və ya Ermənistana təzyiqlər göstərilərsə, o zaman “erməni kartı” qismən 

də olsa zəifləyər və “günahlardan arınma metodologiyası” iflasa uğraya 

bilər. Yəni din amili sırf xristian ermənilərə göstərilən rəğbətdən deyil, 

ümumilikdə türklərə qarşı milli və dini əsası olan xaçlı zehniyyətindən, 

kökü xristian-yəhudi düşmənçiliyinə əsaslanan günah duyğularından və 

əbədi ləkədən qurtulmaq prinsiplərindən qaynaqlanır.  

İkinci bir tərəfdən, digər etnik və milli münaqişələr kimi Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də dünyanın qlobal problemlərinin 

və eyni zamanda qlobal oyunların tərkib hissəsidir. BMT-nin hesabla-

malarına görə, hal-hazırda dünyada əhalinin sayı 7 milyarddırsa, 2030-cu 
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ildə onun sayı 10 milyarda yaxın, 2080-ci ildə isə 14 milyard olacaqdır. 

Dünyada əhalinin xalis gündəlik artımı 200-250 nəfər təşkil edir. Belə bir 

vəziyyətdə dünyada əhalinin artımı ilə iqtisadi tələbatın ödənilməsi arasında 

tərs mütənasiblik yaranır. Görünən odur ki, əhalinin artımı ilə ərzaq təminatı 

arasında kəskin uçurum meydana gəlir.  

Hesablamalar göstərir ki, əhalinin sayı artdıqca onun ərzağa olan 

tələbatının təmin edilməsi xeyli çətinləşir. Bunun aradan qaldırılması üçün 

uyğun görülən ən mühüm vasitə dünya miqyasında insan tələfatına zəmin 

hazırlamaqdır. Böyük dövlətlər arasında baş verəcək hər hansı bir münaqişə 

dünya müharibəsinə, daha doğrusu, istilik nüvə müharibəsinə yol açaca-

ğından bütün dünya məhv ola bilər. Belə bir vəziyyətdə insan tələfatı lokal 

münaqişələr çərçivəsində də yarana bilər ki, bu amildən də istifadə 

olunması məqsədəuyğun görülmüşdür. Çünki lokal münaqişələrdə həm 

silah ticarəti əsas rol oynayır, həm də insan tələfatı məsələsi ortaya çıxır. 

Məsələ burasındadır ki, böyük dövlətlər arasında baş verə biləcək müharibə 

ehtimalı qarşısında silah ticarətindən və əldə edilən qazancdan söhbət gedə 

bilməz. Lakin regional münaqişələrdə tərəflər “silah tacirləri olan döv-

lətlər”in əgər belə demək mümkündürsə, bilavasitə “müştəri”sinə çevrilir ki, 

bu da birbaşa iqtisadi maraqlarla əlaqədardır. Təbii ki, demoqrafik prob-

lemin qarşısının alınması, yəni insan tələfatı yalnız regional münaqişələrlə 

məhdudlaşmır. (Süni surətdə meydana gələn xəstəlikləri və tezliklə bu 

xəstəliklərə qarĢı hazırlanan vaksinləri də buna Ģamil etmək mümkün-

dür. Qazanan dərman Ģirkətləri, məhv olan isə insanlardır – E.ġ.). 

Demək ki, ortada iqtisadi maraqlar da vardır ki, bunlar da digər regional 

münaqişələr kimi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

də öz real həllinə qovuşmasına imkan vermir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, sözü keçən bu problem və hesablamalar 

imperialist dövlətlərin qlobal ideyaları çərçivəsində dəyərləndirilməkdə və 

aparılmaqdadır. Əgər sözün əsl mənasında bəşəriyyətin rifahına xidmət 

edən yeni dünya qaydaları yaradılarsa və ərzaq bölgüsü bütün dünya 

ölkələri üzrə eyni dərəcədə təmin edilərsə, demoqrafik problemin qarşısını 

almaq o qədər də çətin olmaz. Amma işin içinə iqtisadi maraqlar girincə, 

dünya miqyasında baş verən regional münaqişələrin qarşısının alınması 
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olduqca çətinləşir. Qısacası, lokal etnik, milli münaqişələrin baş verməsi 

məhz dünyanın aparıcı dövlətlərinin bilavasitə hesablamış olduqları planlı 

siyasi oyunlardır ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

də bu hesablanmış qlobal oyunun tərkib hissəsidir. Məhz bunun nəticəsidir 

ki, dünyanın bir sıra qaynar nöqtələrindəki münaqişəli problemlərin həllinə 

aid beynəlxalq sülhyaratma və vasitəçilik missiyalarının fəaliyyəti bir qayda 

olaraq ləng həyata keçirilməkdə və münaqişə tərəflərini qane edən nəticələr 

əldə edilməməkdədir. Buna görə də bilavasitə münaqişə aparan tərəflər 

arasında birbaşa danışıqların aparılması daha səmərəli olar. BMT, ATƏT və 

digər təşkilatlar sadəcə alətdir. Münaqişəni yalnız xalqlar həll edə bilərlər. 

Məlumdur ki, müharibə vəziyyəti, münaqişənin nizama salınmaması həm 

Ermənistana, həm də Azərbaycana böyük zərbələr vurur. Ancaq Ermənistan 

ümumiyyətlə, problemin real həllinə yanaşmaq istəmir. Təkrar olsa da bir 

daha qeyd etməyi vacib bilirik ki, Ermənistan münaqişənin həlli yolları 

üzərində deyil, müddətsiz danışıqlar taktikasını seçməklə problemin hər 

dəfə mürəkkəbləşdirilməsi ilə bağlı ssenarilər üzərində baş sındırır. Bu 

dövlət Rusiya və Qərb dövlətlərinin məlum siyasətləri davam etdiyi müddət 

içərisində “Böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmaq düşüncəsindədir. 

Halbuki ermənilər yad ideyaların qurbanları olduğunu dərk etmirlər və ya 

etmək istəmirlər. Ermənistanın xarici siyasəti yanlış hesablar üzərində 

qurulmuşdur ki, bu da Ermənistan hökumətinin özünün xarici siyasətinə 

kifayət qədər hakim ola bilməməsi, daha dəqiq bir ifadə ilə, həqiqi mənada 

müstəqil olmaması ilə əlaqədardır. Onlar varılması mümkün olmayan 

hədəflərə çatmaq üçün cəhdlər göstərərək regionda sabitliyi pozurlar. 

Nəticədə Ermənistan qonşu dövlətlərlə səmimi münasibətlərdən 

uzaqlaşaraq, böyük dövlətlərin təzyiq alətinə çevrilmişdir. Əslində bu 

vəziyyəti Ermənistanın bəzi siyasi xadimləri təsbit etsələr də, mövcud 

situasiyanı öz lehlərinə dəyişdirə biləcək gücü özlərində tapa bilmirlər. Öz 

gücünü, hədəflərini, dostlarını və düşmənlərini tam olaraq təsbit edə 

bilməyən Ermənistan qonşu dövlətlərlə necə münasibət quracağını idrak edə 

bilmir. Məhz bunun nəticəsidir ki, “Böyük Ermənistan” xəyalı ilə yaşayan 

Ermənistan dövləti böyük güclərin istifadə etdiyi təzyiq aləti kimi “əxlaqsız 

missiya”dan xilas ola bilmir. Əgər “Böyük Ermənistan” yaratmaq düşüncəsi 
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erməni xalqının milli idealı olaraq qalarsa, onda regionda heç vaxt daimi 

sülh, güclü iqtisadiyyat və səmərəli əməkdaşlıq olmayacaq, daim münaqişə 

hökm sürəcəkdir.    

Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

bitməməsinin əsas səbəblərini və onun həllinə mane olan amilləri aşağıdakı 

kimi qruplaşdırmaq olar: 

1) Geosiyasi və iqtisadi maraqlarını əsas tutan Rusiya faktoru; 

2) Ümumilikdə türklərə qarşı, Türk sivilizasiyasına qarşı milli və 

dini əsası olan xaçlı zehniyyəti; 

3) Tarix boyu yəhudilər tərəfindən ittiham edilən, xolokostdan 

məsuliyyət daşıyan və dərin psixoloji gərginlik içərisində olan Qərb-xristian 

dövlətlərinin belə bir əbədi ləkədən və günah duyğularından qurtulmaq 

üçün erməni kartından istifadə etmələri, daha dəqiq bir ifadə ilə, Qərb-

xristian dövlətlərinin şüuraltında gizlənən “günahlardan arınma” psixolo-

giyası (ikinci və üçüncü bəndlər birbaşa milli, dini və psixoloji amillərlə 

bağlı olduğuna görə, həmin faktorları Qərb və Türk sivilizasiyalarının 

toqquşması şəklində də xarakterizə etmək mümkündür); 

4) Regional münaqişələrin ortaya çıxmasında və davam etməsində – 

ki, buna Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də daxildir – 

müəyyən mənafelər güdən böyük güclərin geosiyasi və geoiqtisadi maraq-

ları; 

5) İlk üç amildən, yəni geosiyasi və iqtisadi maraqlarını əsas tutan 

Rusiya faktorundan, tarixdən miras qalan antitürk və xaçlı zehniyyətindən, 

eyni zamanda günahlardan arınma metodologiyasından, digər bir ifadə ilə 

Qərb və Türk sivilizasiyaları arasındakı qarşıdurmadan yararlanmaq istə-

yən Ermənistanın “Böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırma düşüncəsi və 

həqiqətləri dərk etmək niyyətindən uzaq olması.  

Yuxarıda sadalanan bu amillər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara-

bağ münaqişəsinin öz real həllinə qovuşması yolunda başlıca maneələrdir. 

Amma bununla birlikdə, münaqişənin nizama salınmaması və məsələnin 

hər dəfə uzanması prosesi istər-istəməz müharibə variantını da gücləndirir. 

Lakin “hərb” variantı Azərbaycana hansı perspektivlər vəd edir? Bu sual öz 

cavabını tədqiqat işinin “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
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şəsinin yaxın gələcəyi: sülh, müharibə, yoxsa atəşkəs?” adlı beşinci fəslində 

tapmışdır.  

Yekun olaraq qeyd edək ki, tarixi və siyasi proseslərin təhlilinə əsas-

lanaraq gəldiyimiz nəticələr sırf faktiki materiallara və təhlillərə söykənir. 

Düzdür, problemlə bağlı məsələlərə müəyyən qədər də olsa, aydınlıq gətir-

məyə çalışmışıq. Lakin biz bu iddiada deyilik ki, tədqiq etdiyimiz belə bir 

araşdırma ilə problemin tam həllinə nail olmuşuq. Təbii ki, bu sahədə təd-

qiqatlar gələcəkdə də davam etdiriləcək. Buna görə də araşdırılan problemlə 

bağlı fikir və mülahizələrimiz müzakirə üçün həmişə açıqdır. Buna xüsusilə 

ciddi ehtiyac olduğunu bildirərək, düşüncələrimizi hər bir tədqiqatçı ilə pay-

laşmağa hazırıq.  
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