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Türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımları

Erməni  ideoloqları  iddia  edirlər  ki,  guya  dünyanın  yaranışı  onların  adı  ilə  bağlıdır.  Bu  iddianın
tərəfdarları tarixi həqiqətlərdən daha çox rəvayətlərə üstünlük verirlər. Ermənilərlə bağlı yazılan həqiqətlər
isə  başqa şey deyir. "Tarixin atası" Herodot: "Fərat çayının yuxarı axarlarındakı ərazilərdə  köçəri erməni
tayfaları  yaşayırdı",  tarixçi  Tatsit:  "Xəzərsahili  xalqlar-hunlar,  albanlar,  kadusilər  və  başqalarının
aralarında erməni adına rast gəlmədim", rus tarixçisi Dyakonov: "Erməni etnosu Qafqazın hüdudlarından
kənarda formalaşıb", erməni tarixçisi Pastermasyan: "Ermənilər eramızdan əvvəl VII-VI əsrlərdə Qərbdən
Şərqə  gəlmişlər"  yazmışlar.  Ermənilərin  qədim tarixi  ilə  bağlı  dəqiq  mənbələr  mövcud  deyil.  Məlum  olan
odur ki, uzun əsrlər boyu ermənilər Roma, İran-Sasani və Bizans imperiyalarının vassallığında olmuşlar. Bir
sözlə,  erməni  tarixçilərinin  ermənilərin  yaranışı  və  formalaşması  ilə  bağlı  yazdıqları  uydurmalar  o  qədər
çoxdur ki, onların təhlilinə heç bir lüzum görülmür.

Ermənilərin tarixən Cənubi Qafqaz torpaqlarında yaşaması ilə bağlı iddiaların da elmi əsası yoxdur. Fakt və
hüquqi  sənəd  kimi  1805-ci  il  mayın  14-də  Rusiya  dövləti  ilə  Qarabağ  xanlığı  arasında  bağlanmış  Kürəkçay
müqaviləsinə  nəzər  yetirmək kifayətdir.  11 maddədən ibarət  olan müqavilənin heç bir  bəndində  ermənilərlə  bağlı
bir cümlə belə yazılmayıb. Əgər bu torpaqlar ermənilərə məxsus idisə, ermənilərin himayəçisi olan Rusiya dövləti
nə üçün onların adını bir dəfə də olsun bu müqavilədə xatırlamır.  Əksinə,  müqavilənin birinci bəndində  birmənalı
olaraq qeyd olunur: "Biz, yəni Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan və bütün Rusiya qoşunlarının infanteriya generalı,
Qafqaz müfəttişliyinin infanteriya müfəttişi knyaz Pavel  Sisianov olduqca  mərhəmətli  böyük imperator  Əlahəzrət
Aleksandr  Pavloviçin  verdiyi  tam  səlahiyyət  və  ixtiyarla,  Allahın  köməyi  ilə  Şuşalı  və  Qarabağlı  İbrahim  xanın
bütün ailəsi, nəsli və ölkəsi ilə bütün Rusiya imperiyasının və indi bəxtiyarlıqla hökmranlıq edən böyük Aleksandr
Pavloviç  və  onun  yüksək  varislərinin  əbədi  təəbəliyini  qəbul  etməsi  məsələsinə  başlayaraq  aşağıdakı  şərtləri
bağladıq,  qərara  aldıq  və  imzaladıq".  Müqavilədən  göründüyü  kimi,  bu  sənəd  Azərbaycanın  Qarabağ  xanı
İbrahimxəlil xanla bağlanmış və müqavilənin bütün maddələrində bu torpaqların Azərbaycana məxsus olması təsdiq
olunur.

Çar  Rusiyası  Kürəkçay  müqaviləsinə  görə  üzərinə  götürdüyü  öhdəlikləri  yerinə  yetirmədi.  1806-cı  ilin
yayında  İran  qoşunlarının  Şuşaya  yaxınlaşdığını  eşidən  İbrahimxəlil  xan  bütün  ailə  üzvləri  ilə  birlikdə  (oğlu
Mehdiqulu  xandan  başqa  -  A.İ.)  Xankəndiyə  köçdü.  Ermənilər  guya  xanın  İrana  qaçmaq  istədiyini  mayor
Lisaneviçə inandıra bildilər. Ermənilərin məlumatına inanan mayor Lisaneviç İbrahimxəlil xan başda olmaqla onun
bütün ailə üzvlərini qətlə yetirdi. 1806-cı il sentyabrın 10-da imperator I Aleksandrın fərmanı ilə İbrahimxəlil xanın
oğlu  Mehdiqulu  ağa  Qarabağ  xanı  təyin  olundu.  Fərmanda  deyilirdi:  "İbrahimxəlil  xana  məxsus  onun  bütün
hüquqları  Mehdiqulu  xana  keçir.  Bütün  əhali  ona  tabe  olmalı,  onun  göstərişlərini  yerinə  yetirməli,  xanın
hakimiyyətini uca tutmalıdır". Fərmanda ermənilərlə bağlı heç bir fikir yoxdur. İmperator I Aleksandrın 10 sentyabr
1806-cı il fərmanı Qarabağın kimə məxsus olmasını sübut etmək üçün çox vacib sənəddir.

II Rus-İran müharibəsi 1828-ci il fevralın 10-da Türkmənçay müqaviləsinin imzalanması ilə başa çatdı. İşğal
olunmuş  İrəvan  və  Naxçıvan  xanlıqlarının  Rusiyaya  birləşdirilməsi  rəsmiləşdirildi.  Martın  21-də  Rusiyaya  ilhaq
edilmiş  iki  Azərbaycan  xanlığı  -  İrəvan  və  Naxçıvan  xanlıqlarının  "erməni  vilayəti"  adlandırılması  haqqında  çar
fərmanı  verildi.  Gürcü  knyazı,  general-mayor  Çavçavadze  bu  vilayətə  rəis  təyin  olundu.  Çavçavadzenin  qızı
Rusiyanın  İrandakı səfiri  və  ermənilərin  Cənubi  Qafqaza  köçürülməsi  planının  əsas  müəlliflərindən  biri  olan  A.
Qriboyedovun həyat yoldaşı idi. 

Qafqaz  Arxeoqrafiya  Komissiyasının  sənədlərində  birmənalı  olaraq  qeyd  olunur  ki,  Türkmənçay  sülh
müqaviləsinə qədər Qarabağ xanlığında 12 min ailənin 2,5 min nəfəri erməni, Şamaxı xanlığında 24 min ailənin 1,5
min nəfəri erməni, Şəki xanlığında isə 15 min ailənin üçdə biri erməni idi. Katolikos Nerses Aştaraketsi, polkovnik
Lazarev və knyaz Arqutinski ermənilərin Cənubi Qafqaza, o cümlədən İrəvan, Naxçıvan və Qarabağa köçürülməsi
üçün  dəridən-qabıqdan  çıxırdılar.  Onu  da  qeyd  etmək  lazımdır  ki,  1828-ci  ildə  "erməni  vilayəti"  adlandırılan  bu
qurum 1840-cı ildə ləğv olundu və 1849-cu ildə keçmiş İrəvan və Naxçıvan torpaqları əsasında İrəvan quberniyası
təşkil edildi.

Türkmənçay müqaviləsinin XV maddəsi İranda yaşayan ermənilərin köçürülməsinə həsr olunmuşdu. Düzdür,
müqavilədə ermənilərin adı çəkilmir, lakin rus və İran nümayəndə heyəti arasında aparılan danışıqlarda bu məsələ
tam razılaşdırılmışdı. 

Türkmənçay  müqaviləsindən  ən  çox  qazanan  ermənilər  oldu.  Türkmənçay  sülhünə  qədər  vətənsiz  olan  və
müxtəlif ölkələrə səpələnmiş ermənilər bu müqavilədən sonra rus çarizminin köməyi ilə özlərinə "vətən" tapdılar. I
Pyotrun 1724-cü il noyabrın 10-da verdiyi fərman ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsinin əsasını
qoydu, 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi isə bu tarixi faciəni rəsmiləşdirdi. 

XVII əsrin sonunda Avropadan dəstək ala bilməyən ermənilər Rusiyaya pənah gətirdilər. 1701-ci ildə  İsrael
Ori  və  arximandrit  Minas  Avropanın  dövlət  başçılarına  təqdim  edə  bilmədikləri  36  maddəlik  proqramı  I  Pyotra



çatdıra bildilər. İsrael Orinin təqdim etdiyi bu xəritədə İrəvan və Zəngəzur torpaqlarının strateji əhəmiyyəti qabarıq
şəkildə təsvir edilmişdi. İsrael Ori I Pyotra yazırdı: "20-30 minlik imperator qoşunu tezliklə Şamaxıya çatmasa biz
batıb-qırılarıq, türklər İrəvanı tutarlar. İrəvan müsəlman torpaqlarının açarıdır. Məqsədimiz İrəvana sahib olmaqdır.
İrəvanı ələ keçirə bilsək, türklər və iranlılar bizə heç nə edə bilməzlər".

1655-ci  ildə  İrəvana gəlmiş  fransız Jan  Batist  Tavernyenin  əsərində  qeyd  olunur  ki,  İrəvan  şəhər  qalasında
yalnız müsəlmanlar yaşayırdı.  18 il sonra burada olmuş  fransız səyyahı Jan Şardenin oncildliyinin birinci cildində
göstərilir  ki,  İrəvan  qalasını  kiçik  bir  şəhər  hesab  etmək  olar.  Qalada  800  ev  var.  Burada  yaşayanlar  yalnız
türklərdir.

Türkmənçay müqaviləsinə qədər erməni ideoloqları I Pyotrun fərmanını əsas götürərək Azərbaycan torpaqları
hesabına öz dövlətlərini yaratmaq üçün müxtəlif planlar cızırdılar. Bir layihəyə görə, gürcü çarı II İraklinin başçılığı
ilə  erməni-gürcü  dövləti  yaradılmalı  və  Rusiyanın  tam  himayəsinə  verilməli  idi.  Digər  bir  layihəyə  görə,
Azərbaycan  torpaqlarında  knyaz  Potyomkinin  başçılığı  ilə  erməni  dövlətinin  yaradılması  nəzərdə  tutulurdu.  Rus
çariçası II Yekaterina Azərbaycan torpaqları hesabına xristian Alban dövlətinin yaradılmasına böyük önəm verirdi.
O,  Azərbaycan torpaqlarının işğalını həyata  keçirən general  Zubova yazırdı: "Muğanı ələ  keçir  və  orada  bir  qala
tikdir. Adını Yekaterinasert (Yekaterinanın ürəyi - A.İ.) qoy. Orada 2 min rus əsgərini məskunlaşdır.  Onları geniş
torpaq sahəsi, silahla təmin et, erməni və gürcü qızları ilə evləndir". Lakin 1796-cı ildə II Yekaterinanın qəfil ölümü
bu planın gerçəkləşməsinə imkan vermədi.

Erməni tarixçisi V. Parsamyan yazır: "Bu bir inkaredilməz faktdır ki, Cənubi Qafqazın Rusiya imperiyasına
birləşdirildiyi dövrə kimi ermənilər bu ərazidə  cəm halında yaşamamışlar. Rusiyaya birləşəndən sonra Ermənistan
adlandırılan  ərazidə  əhalinin  33,8  faizini  ermənilər,  49,7  faizini  isə  müsəlmanlar  (azərbaycanlılar  -  A.İ.)  təşkil
edirdi". 

Beləliklə, ermənilər köçürüldükləri Şimali Azərbaycan torpaqlarında bir millət  kimi formalaşaraq, imkanları
və havadarları artdıqca Azərbaycana və Osmanlı dövlətinə qarşı ərazi iddiaları ilə çıxış etməyə başladılar. 

Türkmənçay  müqaviləsinədək  İrəvan  xanlığında  22500  erməni,  Naxçıvan  xanlığında  2150,  Ordubad
mahalında isə 1880 nəfər erməni yaşadığı halda, 1916-cı ildə bu ərazidə ermənilərin sayı 669871 nəfərə çatdırıldı.
Azərbaycanlıların sayı isə  1897-ci  ildə  313176 nəfər,  1916-cı ildə  isə  373582 nəfər  olmuşdur.  Halbuki  1828-ci  il
məlumatına  görə,  İrəvan  xanlığı  ərazisində  torpaqların  96,63  faizi  azərbaycanlılara,  cəmi  3,37  faizi  ermənilərə
məxsus idi. 1826-1828-ci illər Rusiya-İran müharibəsində təkcə İrəvan xanlığı ərazisində yaşayan azərbaycanlıların
420 kəndi yerlə-yeksan edilmişdir. 1828-1871-ci illər arasında ermənilər azərbaycanlı əhali yaşayan 146 kəndi zəbt
edərək özününküləşdirmişlər.  Rus tarixçisi  Şavrov yazır: "1828-1830-cu illərdə  İran ərazisindən 40  min,  Osmanlı
ərazisindən isə 84 min erməni ailəsini Yelizavetpol (indiki Gəncə şəhəri - A.İ.) və İrəvan quberniyasının ən münbit
torpaqlarına  köçürtdük".  N.  Şavrova  görə  rəsmi  köçən  əhali  ilə  yanaşı,  10  minlərlə  erməni  ailəsi  qeyri-rəsmi
Yelizavetpol  quberniyasının  dağlıq  hissəsinə  və  Göyçə  gölünün  sahillərinə  köçürüldü.  N.  Şavrovun  məlumatına
görə, XX əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqazda 1 milyon 300 min erməni yaşayırdı, onun 1 milyonu bu əraziyə gəlmə
idi. Ermənilərin Cənubi Qafqaz ərazisində məskunlaşmasına toxunan erməni tarixçisi B. İşxanyan yazır: "Ermənilər
Qafqazın müxtəlif ərazilərində yalnız son əsrlərdə yaşamışlar".

1939-cu ildə  fransız dilindən rus dilinə  tərcümə  olunmuş  "XIX əsrin  tarixi"  əsərində  professorlar  Laviss  və
Rambo yazır: "XIX əsrin ortalarında ermənilər Qafqaza gəlmələr hesab olunurdu." 

1886-cı ildə Yelizavetpol quberniyasının Zəngəzur qəzasında 326 kəndin 149-da azərbaycanlılar, 91 kəndində
kürdlər,  cəmi  81  kəndində  isə  ermənilər  yaşayırdılar.  1891-ci  ildə  İrəvan  quberniyasında  661,6  min  nəfər  əhali
yaşayırdı.  Bu əhalinin 270,4 mini  (41%) azərbaycanlı idi.  1893-cü ildə  bu ərazidə  azərbaycanlı əhalinin sayı 276
min, 1897-ci ildə isə 313 min nəfər idi. 

Rus  tarixçisi  S.Qlinka  ermənilərin  Cənubi  Qafqaza,  o  cümlədən  Azərbaycan  torpaqlarına  köçürülməsində
Qafqazdakı  rus  qoşunlarının  baş  komandanı  qraf  Paskeviç  İrəvanskinin  sevimlisi  erməni  polkovniki  Lazarevin
xidmətlərini  xüsusi  qeyd  edir.  Qlinka  yazır:  "1827-ci  ilin  avqustunda  Paskeviç  qalib  ordunun  komandanı  kimi
Təbrizə  daxil  oldu.  Təbriz  və  onun  ətrafındakı  əyalətlərdə  erməni  əhalisinin  Rusiya  tərəfə  cəlb  olunmasında
polkovnik Lazarevin yaxından köməyini nəzərə alan Paskeviç onu Təbriz şəhərinə komendant təyin etdi. Lazarevin
yanına  gələn  ermənilər  ondan  xahiş  edib  bildirirdilər  ki,  əlahəzrət  imperatora  çatdırın  ki,  onun  səltənətində
yaşamağa  və  ölməyə  şad  olardıq.  Xoy  şəhərindən  olan  ermənilər  daha  qabağa  gedərək  bildirirdilər:  "Biz  İranın
çörəyini yeməkdənsə, Rusiyanın ot-ələfini yeməyə hazırıq".

Polkovnik  Lazarev  İranda  yaşayan  erməni  əhalisinə  müraciətində  deyirdi:  "Özünüzə  seçəcəyiniz  yerlərdə  -
İrəvanda, Naxçıvanda və Qarabağda dövlət hesabına əkilib becəriləcək bol məhsullu torpaq alacaqsınız. Siz hər cür
vergilərdən 6 il müddətinə azad olunursunuz. Türkmənçay müqaviləsinə görə, 5 il müddətində İrandakı əmlakınızın
satılması üçün burada vəkil qoya bilərsiniz. Orada (Azərbaycan torpaqlarında-A.İ.) xristianlarla məskunlaşmış yeni
vətən  tapacaqsınız".  Ermənilərin  köçürülməsinə  rəhbərlik  edən  Lazarev  özü  də  etiraf  edir  ki,  bu  torpaqlar  çar
Rusiyası  tərəfindən  ermənilərə  verilən  yeni  vətəndir.  Polkovnik  Lazarev  qraf  Paskeviçə  göndərdiyi  hesabatda
yazırdı: "1828-ci  il  fevralın 26-da fəaliyyətə  başladığım gündən əlahəzrətdən 14  min manat  qızıl pul  və  400  min
manat gümüş  pul almışam. Təkcə  Naxçıvan şöbəsinə  verdiyim 2 min manatdan çox qızıl pula 8249 xristian ailəsi
köçürmüşəm".

İrəvan  xanlığı  Rusiyaya  qatılandan  sonra  buradan  2137  ailə,  Qazaxdan  1817-1831-ci  illərdə  2306  ailə,



Qubadan 1796-1810-cu illərdə 10334 ailə, Şəmşəddildən 1804-1817-ci illərdə 11478 ailə, Borçalıdan 1804-1807-ci
illərdə  15354 ailə,  Naxçıvandan 1400 ailə  didərgin  salınmışdı.  1805-1813-cü illərdə  təkcə  Qarabağı məcburi  tərk
etmiş azərbaycanlı ailələrin sayı 4845-dən çox idi.

1878-ci  ilin  martında  erməni  patriarxı  Nerses  Varjapetyan  İngiltərənin  İstanbuldakı  elçisi  Loyarda
müraciətində  deyirdi:  "Bir  il  bundan  əvvəl  bizim  Osmanlı  üsuli-idarəsindən  heç  bir  şikayətimiz  yox  idi.  Lakin
Rusiyanın bu son zəfərləri vəziyyəti dəyişdirdi. İndi biz də Qərbdə müstəqil bir Ermənistana sahib olmaq istəyirik.
Əgər siz yardım etməsəniz, biz bu istəyimizi gerçəkləşdirmək üçün Rusiyaya müraciət  etməli  olacağıq". Loyardın
"Bəs  harada,  hansı  torpaqları  ələ  keçirib  Ermənistan  yaradacaqsınız"  sualına  patriarx  Van,  Sivas,  Diyarbəkir,
Kilikiya  vilayətlərinin  adını  çəkdi.  İngilis  elçisi  bu  yerlərin  heç  birində  ermənilərin  çoxluq  təşkil  etmədiyini
xatırlatsa da, patriarxı fikrindən döndərə bilmədi.

1878-ci ilin aprelində  Nerses Varjapetyan İngiltərənin xarici işlər naziri Solisberiyə  göndərdiyi məktubunda
öz məqsədini daha açıq şəkildə  bildirirdi:  "Ermənilərin türklərlə  bir  yerdə  yaşaması artıq imkansızdır.  Bərabərlik,
ədalət,  vicdan  azadlığı  ancaq  xristian  dövlətlərində  bərqərar  ola  bilər.  Burada  müsəlman  üsuli-idarəsini  xristian
üsuli-idarəsi  əvəz  etməlidir.  Qərbi  Anadolu  və  Kilikiya  xristian  dövlətinin  ərazisi  olmalıdır.  Türkiyə  erməniləri
bunu istəyirlər". 

1877-1878-ci  illərdə  yeni  rus-türk  müharibəsi  başladı.  Rusiya  tərəfi  müharibədən  qalib  çıxaraq  atəşkəs
şərtlərinin müzakirəsinə başladı.  Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş  ermənilər çar II Aleksandrdan özlərinin
Qərbi  Ermənistan  adlandırdıqları  ərazinin  Osmanlıdan  alıb  Rusiyaya  birləşdirilməsini  xahiş  edirdilər.  Çox
maraqlıdır  ki,  belə  məzmunda  olan  məktubların  əksəriyyəti  Rusiya  imperiyasının  tərkibində  olan  Tiflisdən,
Gəncədən  və  Bakıdan  təşkil  edilərək  Rusiya  hökumətinə  göndərilirdi.  Osmanlı  ərazisindəki  ermənilər  yazırdılar:
"Şərq  xristianları  olan  biz  ermənilər  Qərb  xristianları  kimi  Rusiyanın  köməyi  sayəsində  müstəqillik  əldə  etmək
istəyirik". 

Osmanlı  dövlətinin  məğlubiyyətindən  fürsət  kimi  istifadə  edən  ermənilər  Osmanlı  ərazisində  erməni
dövlətinin  yaradılması  ilə  bağlı  hazırladıqları  layihəni  gizlincə  imperator  II  Aleksandra,  xarici  işlər  naziri
Qorçakova və Osmanlı dövləti ilə danışıqlar aparan qraf İqnatevə çatdırdılar. Təkliflər aşağıdakılardan ibarət idi. 1.
"Qərbi  Ermənistan"  Şərqi  Ermənistanla  birləşdirilsin,  2.  Müstəqil  Ermənistan  Rusiyanın  himayəsində  qalsın,  3.
"Qərbi  Ermənistan"  Osmanlı  dövlətinin  tərkibində  qaldığı  təqdirdə  rus  qoşunları  islahatlar  keçiriləndən  sonra
buradan getsinlər. 

San-Stefanoda  sülh  danışıqları  aparan  tərəflər  arasında  mübahisə  doğuran  maddələrdən  bir  neçəsi  Osmanlı
ərazisində  yaşayan  ermənilərlə  bağlı  idi.  Müqavilənin  16-cı maddəsinə  görə,  Osmanlı  dövləti  ermənilər  yaşayan
ərazilərdə vaxt itirmədən, dərhal islahatlar keçirməli, ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etməli idilər. 25-ci maddəyə
görə,  rus  qoşunlarının  6  ay  ərzində  Osmanlı  ərazisindən  çıxmasına  qədər  erməni  vilayətlərində  islahatlar  başa
çatdırılmalı idi. Müqavilənin 27-ci maddəsinə görə, müharibə zamanı ruslara kömək göstərmiş  ermənilərin cinayət
məsuliyyətinə  cəlb  olunmayacağına  təminat  verilirdi.  Beləliklə,  XIX  əsrin  ikinci  yarısında  erməni  məsələsi  çar
Rusiyası  ilə  Qərb  dövlətləri  arasında  Osmanlı  dövlətinə  təzyiq  göstərmək  üçün  böyük  bir  siyasi  karta  çevrildi.
San-Stefano  sülhünə  görə,  Osmanlı  imperiyası  onun  üzərinə  qoyulmuş  təzminatı  ödəyə  bilmədiyi  üçün  təzminat
əvəzi  kimi  Qars,  Ərdəhan,  Batum,  Alaşkerd  vadisi  və  Bəyazid  qəzasını  Rusiyaya  verməyə  məcbur  oldu.  Çar
Rusiyası  ermənilərə  quberniya  müstəqilliyi  vermək  qərarına  gəlmişdi.  Rusiyanın  köməyi  ilə  Osmanlı  ərazisində
ermənilərin müstəqil dövlət yaratmaq xülyaları reallaşmaq üzrə idi. Xoşbəxtlikdən Qərb dövlətlərinin San-Stefano
müqaviləsinin  şərtlərinə  siyasi  qısqanclığı  ermənilərin  bu  planlarını  alt-üst  etdi.  Əslində,  Qərb  dövlətləri
Osmanlının  uğursuzluğu  ilə  yox,  Rusiyanın  Balkanlarda  qazandığı  siyasi  nüfuzu  ilə  barışmaq  istəmirdilər.  Buna
görə də 1878-ci ilin yayında Avstriya-Macarıstan, Almaniya, İngiltərə, Fransa, İtaliya və Osmanlı nümayəndələrinin
iştirak etdiyi Berlin konqresi çağırıldı.  Uzun müzakirələrdən sonra San-Stefanoda ermənilərlə bağlı qəbul olunmuş
16-cı maddə  61-ci maddə  ilə  əvəz edildi.  61-ci  maddəyə  görə,  rus  ordusu Qərbi  Ermənistan adlandırılan Osmanlı
ərazisini dərhal tərk etməli idi.

Ümumiyyətlə bu fakta xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, ermənilərin yaşadıqları ərazidə çoxluq təşkil etməsi
heç  bir  zaman  mövcud  olmamışdır.  Nə  Osmanlı,  nə  İran,  nə  də  Rusiya  ərazisində  elə  bir  vilayət  olmamışdır  ki,
ermənilər  əhalinin  üçdə  birindən  çox  olsunlar.  Faktiki  olaraq  ermənilər  yaşayan  vilayətlərdə  böyük  üstünlüyü
türklər, kürdlər və başqa etnik qruplar təşkil etmişlər. 

Berlin konqresinə qədər erməni nümayəndə heyətinin Avropada döymədiyi qapı qalmadı. Erməni nümayəndə
heyəti İtaliya, Fransa, İngiltərədə öz planlarını gerçəkləşdirə bilmədiklərini yəqin edib Almaniyaya pənah gətirdilər.
Konqresin sədri Bismarka erməni nümayəndələrinin onunla görüşmək istədyini bildirdi. Bismarkın cavabı çox sərt
oldu: "Bütün erməniləri pomeranlı bir əsgərin sümüyünə  dəyişmərəm". Ermənilərin alman imperatoru I Vilhelmlə
görüşmək arzuları da boşa  çıxdı.  Avropa ölkələrinə  danışıqlara  gedən erməni  nümayəndə  heyətinin  başçısına:  siz
konqres iştirakçıları ilə  hansı dildə  danışacaqsınız sualına  cavabında - hamının çox asan başa  düşdüyü bir  dildə  -
ağlayıb, göz yaşı  tökəcəyəm demişdi.  Ermənilərin  Avropa ölkələrində  apardığı danışıqlar  heç  bir  nəticə  vermədi.
Berlin konqresini çağıran Avropa dövlətləri öz maraqlarını təmin edən qərarlar qəbul etməklə kifayətləndilər. 

Hadisələrin  bu  şəkildə  cərəyan  etməsi  ilə  barışmaq  istəməyən  ermənilər  məsələnin  həlli  yolunu  Osmanlı
dövlətinə  qarşı qiyam və  terrora başlamaqda görürdülər.  Erməni  məsələsini  silahlı vasitələrlə  həll  etməyə  çağıran
komitə,  təşkilat  və  cəmiyyətlər  şəbəkəsi  Avropanı,  Kiçik  Asiyanı,  Qafqazı  və  Rusiyanın  iri  şəhərlərini  bürüdü.



"Hnçaq"  və  "Daşnaksütyun"  partiyaları  terrorçu  fəaliyyətə  başladılar.  1878-1884-cü  illərdə  Zeytunda  ermənilər
tərəfindən  iki  dəfə  silahlı  qiyama  cəhd  göstərildi.  1884-cü  ildə  Sasunda,  1895-ci  ildə  Zeytunda  və  1896-cı  ildə
Vanda  Osmanlı  dövləti  əleyhinə  silahlı  qiyamlar  təşkil  edildi.  Osmanlı  dövləti  Qərb  dövlətlərinin  və  Rusiyanın
təzyiqlərinə baxmayaraq, çətinliklə də olsa bu qiyamları yatıra bildi. 

Öz  arzularını Anadoluda  reallaşdıra  bilməyən  erməni  dəstələri,  Cənubi  Qafqazı öz  maraq  dairələrinə  daxil
etdilər.  Belə  ki,  yüz  minlərlə  erməni  Osmanlı  ərazisindən  Azərbaycan  torpaqlarına  köçərək  erməni  məsələsini
Rusiyanın himayəsi altında daha tez həll etməyə qərar verdilər.

Daşnakların  dənizdən-dənizə  erməni  dövləti  yaratmaq  arzusu  I  Dünya  müharibəsi  ərəfəsində  daha  geniş
miqyas  aldı.  Birinci  Dünya  müharibəsi  ərəfəsində  Osmanlı  dövlətinin  3-cü  ordusuna  rəhbərlik  edən  Ənvər  paşa
Ərzurumda erməni liderləri ilə görüşündə yəqin etdi ki, ermənilər müharibə başlanacaq təqdirdə Osmanlı dövlətinə
xəyanət edəcəklər. Çünki, çar Rusiyası gələcəkdə müharibənin nəticəsindən asılı olaraq Osmanlı ərazisində erməni
muxtar dövlətinin yaradılmasına təminat verməklə, bu ərazidə yaşayan erməniləri Türkiyəyə qarşı müharibəyə cəlb
edə bilmişdi. Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində çar II Nikolayın Qafqaza gəlişi və ermənilərə osmanlılara qarşı
əməkdaşlıq  təklif  etməsi  məsələni  daha  da  ciddiləşdirdi.  Çar  Tiflisdəki  nitqini:  "Qoy,  rus  bayrağı  altında  üzən
gəmilər  Bosfor  və  Dardanel  boğazlarında  sərbəst  hərəkət  etsin.  Qoy,  erməni  xalqı Rusiyanın köməyi  ilə  Osmanlı
ərazisində  öz  müstəqil  dövlətini  qura  bilsin.  Çar  hökumətinin  himayəsi  altında  qan  qardaşlarınızla  birləşərək,
nəhayət,  hürriyyət  və  ədalət  nemətlərinə  qovuşacaqsınız.  Ermənilərin  sədaqətinə  inanıram,  erməni  xalqını  xoş
gələcək gözləyir. Sizi əmin edirəm, arzunuz yerinə  yetiriləcək" kəlmələri ilə  bitirdi. Beləliklə,  çar II Nikolayın bu
qərəzli və  təhrikedici çıxışı ermənilərin Rusiya tərəfindən Türkiyəyə  qarşı müharibədə  iştirak etməsini təmin etdi.
Türk torpaqlarının işğalına və əhalisinin məhv edilməsinə hazırlaşan erməni silahlı birləşmələri erməni kilsəsindən
xeyir-dua aldılar.

Çarın bu bəyanatından sonra, ermənilərin bir qismi Osmanlı torpaqlarına soxulan rus ordusuna qoşuldu, bir
hissəsi  isə  mallarını və  mülklərini  sataraq  könüllü  erməni  dəstələrinə  yazıldılar.  Dinc  türk  əhalisinə  qarşı  həyata
keçirilən qırğınlarda fəal iştirak edən ermənilər bölgəni yaxşı tanıdıqları üçün həm ruslara bələdçilik edir, həm də
təxribatlar törətməklə məşğul olurdular. 

1914-cü  il  noyabrın  1-də  rus  ordusu  Qafqaz  istiqamətində  Osmanlı  sərhədlərini  keçdi.  Qars,  Ərdəhan  və
Batum uğrunda döyüşlərdə hər iki tərəf böyük itki verdi. Lakin Sarıqamış yaxınlığındakı döyüşdə bir tərəfdən sərt
qış,  o  biri  tərəfdən  rus  ordusunun  daha  güclü  hazırlığı  türklərdən  90  min  əsgər  və  zabitin  əsir  alınması  ilə
nəticələndi.  Rus ordusunun Şərqi  Anadoluya daxil  olması ermənilərin türklərə  qarşı kütləvi qırğın törətməsi  üçün
şərait  yaratdı.  Rus  ordusunun  tərkibindəki  ermənilər  yerli  ermənilərlə  birləşərək  heç  bir  günahı  olmayan  yüz
minlərlə  dinc əhalini  qətlə  yetirir  və  onları öz dədə-baba yurdlarından didərgin  salırdılar.  1915-ci  ilin  yanvarında
Sarıqamış,  1916-cı  ilin  fevralında  Ərzurum,  martda  İsfahan,  apreldə  Trabzon,  mayda  Xoy  və  Dilman,  iyunda
Ərzincan, avqustda isə  Muş  rus ordusu və  erməni silahlı birləşmələri  tərəfindən işğal edildi.  Ermənilər  müsəlman
kəndlərini qarət edir, yandırır, əhalini fərqinə varmadan qılıncdan keçirirdilər. Dinc əhalini zorla evlərə, məscidlərə
dolduraraq  diri-diri  yandırırdılar.  Qocaları və  uşaqları torpağa  basdırır,  hamilə  qadınların  qarnını yırtıb  körpələri
çıxarıb  boğurdular  və  anaları öz  balalarının  ətini  yeməyə  məcbur  edirdilər.  Kazım Qarabəkir  paşa  ABŞ  generalı
Harborda göndərdiyi  məktubda yazırdı: "Azad etdiyimiz şəhərdə  dəhşətli  bir  mənzərə  ilə  rastlaşdım. Şəhərdə  sağ
qalmış  heç  kimə  rast  gəlmədim.  Bütün  uşaqların  bədənləri  süngülərlə  dəlik-deşik  edilib.  Qocaları  və  qadınları
zirzəmilərə doldurub diri-diri yandırıblar, gəncləri balta ilə şaqqalayıb asıblar. Həmvətənlərimin bu faciəsi insanın
qəlbinə dağ çəkir..." 

Ermənilərin  yerli  əhaliyə  qarşı  həyata  keçirdiyi  bu  qırğınlar  Osmanlı dövlətini  müəyyən  müdafiə  tədbirləri
görməyə  məcbur  etdi.  Belə  ki,  1915-ci  ilin  mayın  ortalarında  Van,  Bitlis  və  Ərzurumdan  erməni  əhalisi  döyüş
meydanından uzaqlaşdırıldı. Bununla da türklərin rus və ingilislərə qarşı döyüşlərində ermənilərin neytrallığı təmin
edildi. Eyni zamanda, Osmanlı dövlətinin hərbi rəhbərliyi türklərə və digər müsəlmanlara ermənilərə qarşı hər hansı
zorakılıq törətməyi qadağan edən göstəriş verdi. 1919-cu il yanvarın 30-da Londonda çıxan "Tayms" qəzeti yazırdı:
"Köçürülən erməni əhalisinin gələcəkdə öz evlərinə  qayıtması və  əmlakına sahib durması üçün Osmanlı hökuməti
tərəfindən  xüsusi  komissiya  yaradıldı.  Komissiyanın  işi  erməni  əhalisinin  siyahıya  alınmasından  ibarət  idi.
Komissiyanın  sənədlərində  dönə-dönə  qeyd  olunur  ki,  müharibə  başa  çatandan  sonra  erməni  əhalisi  öz  evlərinə
qaytarılacaqdır".

Antantanın təbliğat maşını və erməni millətçiləri sübut etmək istəyirlər ki, Birinci Dünya müharibəsi illərində
Osmanlı ərazisində  bir  milyondan artıq erməni  öldürülmüşdür.  Bunun üçün fakt  kimi  müharibəyə  qədər  Osmanlı
ərazisində  ermənilərin  2,5  milyon  nəfər  olduğu göstərilirdi.  Halbuki,  Osmanlı dövlətinin  rəsmi  məlumatına  görə,
müharibəyə  qədər  bu  ərazidə  1.300  min  erməni  yaşayırdı.  Göstərilən  əhalinin  yalnız  yarısı  döyüş  əməliyyatları
gedən ərazidə  yaşayırdı.  Müharibə  dövründə  yarım milyon erməni  Türkiyədən Qafqaza və  başqa yerlərə  köçmüş,
150-200 min erməni Qərbi Avropa və ABŞ-a mühacirət etmiş və ehtimal etmək olar ki, ölən əhalinin sayı 200 min
nəfər olmuşdur. Təbii ki, bu rəqəmin içində təkcə köçürmə nəticəsində ölənlər yox, aclıqdan, soyuqdan ölənlər və
itkin  düşənlər  də  vardır.  "Tayms"  qəzeti  yazır:  "Bu  bir  danılmaz  həqiqətdir  ki,  müharibə  illərində  osmanlı
ərazisində iki milyon türkün həyatına son qoyulmuşdur".

Erməni  ideoloqları  dünyanı inandırmaq  istəyirlər  ki,  guya  1915-ci  il  aprelin  24-də  daxili  işlər  naziri  Tələt
paşa  erməni  əhalisinin  dövlət  səviyyəsində  qırılmasına  dair  yazılı  göstəriş  vermişdir.  Bu  günə  qədər  erməni



ideoloqları  həmin  sənədin  əslini  fakt  kimi  heç  kimə  göstərə  bilmirlər.  Ona  görə  ki,  belə  bir  sənəd  ümumiyyətlə
yoxdur.

Erməni  təbliğatı  ilə  bağlı  ingilis  jurnalisti  Skotland  Liddelin  söylədiyi  fikirlər  necə  də  yerinə  düşür.
1918-1920-ci  illərdə  Cənubi  Qafqazda  baş  verən  hadisələri  yaxından  izləyən  jurnalist  yazır:  "Ermənilər  həmişə
özlərinə  savaş  axtarırlar,  təbliğatlarında  bunu  sıxışdırmaq  kimi  qələmə  verirlər.  Əslində  bu,  onların  özlərinin
qazandıqları  cəzadır.  Daşnaklar  üçün  öldürülmüş  erməni  çox  qiymətlidir.  Bu  ölüm  hadisəsi  təbliğat  üçün  çoxlu
xeyir  gətirə  bilər".  Skotland  Liddel  Nuru  paşanın  aşağıdakı  sözlərini  misal  gətirir:  "Erməninin  nə  vaxt  və  necə
ölməsindən asılı olmayaraq başını məzardan qaldırır və qışqırır: mən kütləvi qırğın zamanı öldürülmüşəm".

1920-ci ildə Qərb dövlətlərinin Osmanlı dövlətini parçalamaq planı təbliğ  olunan dövrdə  Aram Andonyanın
"Ermənilərin kütləvi şəkildə öldürülməsi haqqında rəsmi sənədlər" adlı saxta əsəri də bir neçə dildə işıq üzü gördü.
Aram  Andonyan  hamını  inandırmaq  istəyirdi  ki,  ingilis  qoşunlarının  Aleppoya  hücumu  dövründə  o,  osmanlı
çinovniki  Naim  bəylə  görüşmüş  və  daxili  işlər  naziri  Tələt  paşanın  ermənilərin  kütləvi  şəkildə  öldürülməsi
haqqında şifrəli əmrini ondan almışdır. İngilis dilində nəşr olunmuş kitabda 48 "rəsmi osmanlı sənədi" verilmişdir.
Halbuki,  fransız  nəşrində  bu  rəsmi  sənədlərin  məzmununda,  həm  də  çapında  fərq  vardır.  Andonyanın  "rəsmi
sənədləri" içərisində 14 şəkil verilmişdir. Müəllifdən şəkillərin əsli tələb olunduqda, o bunları itirdiyini bildirmişdi.
Andonyanın  sənədlərinin  saxta  olduğu  heç  kimə  sirr  deyil.  Çünki  müəllif  bu  saxta  sənədləri  tərtib  edərkən
müsəlman  dövlətləri  üçün  məcburi  etiket  qaydasını  belə  yaddan  çıxarmış,  "allahın  adı  ilə  başlanan  ifadələri"
unutmuşdur. İkincisi, Andonyan saxta sənədlərə tarix qoyarkən müsəlman təqvimi əvəzinə rum təqvimindən istifadə
etmişdir. Bir sözlə, Andonyanın bu saxtakarlığı hamıya məlum olsa da, lakin bir çox dövlətlərin maraqlarına cavab
verdiyindən bu sənədlər bu gün də siyasilərin diqqət mərkəzindədir.

1919-cu  il  Paris  sülh  konfransı  dövründə  Osmanlı  rəhbərlərinin  gizli  yazışmaları  diqqətlə  yoxlanıldıqdan
sonra ermənilərin kütləvi surətdə  öldürülməsi haqqında heç bir sənəd və  əmr tapılmadı.  Əksinə,  Avropadan gələn
məmurlar belə faktla rastlaşdılar ki, köçürülən erməni əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Osmanlı dövləti
tərəfindən onlarla əmr və göstəriş verilmişdir.

Amerika  tarixçisi  Stenford  Corc  Şou  yazırdı:  "Osmanlı  ərazisində  müsəlman  əhalisinə  qarşı  ilk  qırğınlar
1915-ci  il  mayın  14-də  Van  şəhərində  rus  ordusunun  iştirakı  ilə  erməni  dəstələri  tərəfindən  törədildi.  İki  gün
ərzində  şəhərin  müsəlman  əhalisi  qılıncdan  keçirilərək  onlara  olmazın  işgəncələr  verildi.  Osmanlı  ərazisində  rus
ordusunun himayəsi altında "Erməni Van dövləti" yaradıldı. Van soyqırımından sonra erməni və rus birləşmələrinin
Bitlis vilayətinə  hücumları başladı.  Mosula qədər  böyük bir  ərazi  erməni  daşnak qüvvələrinin işğalı altına  düşdü.
1915-ci  il  iyulun ortalarına  qədər  Van ərazisinə  250  min erməni  köçürüldü.  Halbuki,  bu  ərazidə  50  mindən  artıq
erməni yaşamamışdı".

1915-ci il iyulun ortalarından etibarən ermənilərin bu ərazilərdə törətdikləri cinayətlərin sayı-hesabı yox idi.
İyulun ortalarından sonra  Osmanlı ordusunun əks hücumu nəticəsində  geri  çəkilən rus-erməni  ordusu  ilə  birlikdə
erməni  əhalisi  də  bu əraziləri  tərk etməyə  başladı.  200  minlik  erməni  əhalisi  rus  ordusunun müşayiəti  ilə  Cənubi
Qafqaz istiqamətinə üz tutdu.

Birinci Dünya müharibəsi illərində  erməni-osmanlı münasibətlərinə  dair həm obyektivlik baxımdan, həm də
sənədlərin  əksəriyyəti  qeyri-müsəlman  müəlliflərinə  məxsus  olduğuna  görə  ABŞ  Konqresi  kitabxanasında
saxlanılan  "Bristolun  sənədləri"  diqqəti  cəlb  edir.  Bu  külliyyatda  qeyd  olunur  ki,  "dəqiq  statistik  mənbələrdən
məlumdur ki, 1912-1922-ci illər ərzində 600 minə yaxın erməni həlak olmuşdur. 1,5-2 milyon erməninin ölümü ilə
bağlı fikirlər fərziyyədən başqa bir şey deyildir. Müharibə gedən ərazidə insanların ölümü və itkin düşməsi adi bir
haldır".  Bristolun sənədlərində  göstərilir ki, qeyd olunan dövrdə  isə  2,5 milyon türkün həyatına son qoyulmuşdur.
Türklərin ölümü və öldürülməsi ermənilərdən daha faciəli olmuşdur.

Faktlardan belə  nəticəyə  gəlmək olar  ki,  I  Dünya müharibəsi  illərində  Osmanlı ərazisində  soyqırıma məruz
qalan ermənilər yox, türk-müsəlman əhalisi olmuşdur. Osmanlı ərazisində öz mənfur planlarını reallaşdıra bilməyən
erməni  silahlı  dəstələri  geri  çəkilərək  Azərbaycanın  cənubunda,  qərbində  və  şimalında  türk-müsəlman  əhalisinə
qarşı kütləvi qırğınlara başladılar. 

1918-ci  ildə  türk-müsəlman  əhalisinə  qarşı  törədilən  cinayətləri  üzə  çıxarmaq  Azərbaycan  Xalq
Cümhuriyyətinin  fəaliyyəti  dövründə  mümkün  olmuşdur.  Milli  hökumətin  ən  mühüm  qərarlarından  biri  daşnak
canilərinin  törətdikləri  cinayətlərin  təhqiqi  üçün  1918-ci  il  iyulun  15-də  Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının
yaradılması oldu.  Gəncədə  hökumətin  iclasında  xarici  işlər  naziri  M.  H.  Hacinski  bu  məsələ  barəsində  çıxışında
qeyd  etdi  ki,  dörd  aydır  erməni  cəlladları  dinc  müsəlman  əhalisinin  həyatı  və  əmlakı  üzərində  görünməmiş
vəhşiliklər  törədirlər.  Bununla  yanaşı,  zorakılıq  törədənlərin  yalan  xəbərləri  nəticəsində  Avropa  ictimaiyyətində
tamam əks  əhvali-ruhiyyə  yaradılır.  Buna  görə  də  belə  bir  təşkilatın  yaradılmasına  böyük  ehtiyac  vardır.  Həmin
təşkilat  Fövqəladə  Komissiya  xarakteri  daşımalıdır,  həm də  bu  komissiyanın topladığı  sənədlər  Azərbaycan,  rus,
ingilis,  fransız, alman dillərində  nəşr  edilib  yayılmalıdır.  Vəkil  Ələkbərbəy Xasməmmədov  (sonralar  Azərbaycan
Məhkəmə Palatasının sədri olmuşdur) Təhqiqat Komissiyasının sədri, Gəncə dairə məhkəməsinin üzvləri - İsmayıl
bəy Şahmalıyev, Andrey Novatski, Gəncə dairə məhkəməsi prokurorun müavini Nəsrəddin bəy Səfikürdski, Gəncə
köçürmə idarəsindən Nikolay Mixaylov, həqiqi mülki müşavir V.Qubvillo və müəllim Mirzə Cavad Axundzadə isə
üzvləri təyin olundular.

1919-cu il avqustun 27-də komissiyanın üzvü Ç. Klassovski tərəfindən tərtib olunmuş arayışda göstərilirdi ki,



ermənilərin  türk-müsəlman  əhalisinə  qarşı  törətdiyi  cinayətlərlə  bağlı  36  cild  və  3500  vərəqdən  ibarət  sənədlər
toplanmışdır.  Bakı şəhəri və onun yaxın ətrafında müsəlman əhalisinə qarşı törədilmiş  zorakılıq hadisələrini sübut
edən sənədlər 6 cild 740 vərəqdən ibarətdir. Göyçay qəzasının Kürdəmir və  başqa kəndləri üzrə  4 cild 340 vərəq,
Şamaxı şəhəri və Şamaxı qəzası üzrə 7 cild 925 vərəq, Zəngəzur qəzasının dağıdılmış kəndləri üzrə 2 cild 80 vərəq,
Quba şəhəri və Quba qəzası üzrə 3 cild 45 vərəq sənəd toplanmışdır. 

1917-ci  ilin  fevralında  Rusiyada  burjua-demokratik  inqilabı  nəticəsində  Romanovlar  sülaləsi  devrildi  və  iri
burjuaziya  Müvəqqəti  hökumət  təşkil  etməyə  nail  oldu.  Müvəqqəti  hökumət  Rusiya  xalqlarına  müraciətində  elan
etdi  ki,  Birinci  Dünya  müharibəsi  başa  çatandan  sonra  xalqların  öz  müqəddəratını  təyin  etməsi  məsələsinə
baxılacaqdır.  Lakin 1917-ci ilin oktyabrında Rusiyada bolşeviklərin hakimiyyəti  zorakı yolla ələ  keçirməsi Rusiya
xalqlarının  bu  arzularını  boşa  çıxartdı.  Bolşeviklər  fəhlə-kəndli  hökuməti  qurmaq  adı  altında  əvvəlki  imperiyanı
bərpa etməyə başladılar.

1917-ci ilin sonu - 1918-ci ilin əvvəllərində Bakıda daşnak-bolşevik birləşmələrinin milli qüvvələrə qarşı açıq
mübarizəsi  yetişməkdə  idi.  1917-ci ilin dekabrında Rusiya Xalq Komissarları Sovetinin sədri V.  Lenin tərəfindən
Qafqazın  fövqəladə  komissarı  təyin  olunmuş  S.  Şaumyanın  və  Korqanovun  başçılıq  etdiyi  Hərbi  İnqilab
Komitəsinin  Tiflisdən  Bakıya  gəlişi  buradakı  siyasi  vəziyyəti  daha  da  gərginləşdirdi.  Qafqaz  cəbhəsindən  geri
qayıdan  əsgərlər  vətənlərinə  qayıtmaq  əvəzinə  Bakıda  toplaşdı.  Bu  əsgərlərin  Bakıda  saxlanmasında  Şaumyan
böyük fəallıq göstərirdi.

Azərbaycanda  milli  qüvvələrə  başçılıq  edən  "Müsavat"ın  getdikcə  artan  nüfuzundan  qorxuya  düşən
bolşevik-daşnak qüvvələri Bakını inqilabla əksinqilab arasında mübarizə meydanı elan etmişdilər. Bolşevik-daşnak
qüvvələrinin birləşdiyi Bakı Sovetinin ixtiyarında qırmızı ordu adı altında əksəriyyəti  ermənilərdən ibarət  olan 20
minlik silahlı qüvvə cəmlənmişdi.

Bakı qırğınları
1918-ci  ilin  martında  Bakıda  siyasi  vəziyyət  son  dərəcə  gərgin  idi.  Bakı  Sovetinə  keçirilən  seçkilərdə

"Müsavat"ın  böyük  səs  çoxluğu  ilə  qələbə  qazanması  bolşevikləri  və  daşnakları  ciddi  narahat  edirdi.  Cənubi
Qafqazın  ən  güclü  siyasi  partiyasına  çevrilən  "Müsavat"  Azərbaycanın  ərazi  muxtariyyəti  və  siyasi  hakimiyyət
uğrunda  inamla  mübarizə  aparırdı.  Şaumyan  başda  olmaqla  bolşevik  qüvvələri  Erməni  Milli  Şurası  və
"Daşnaksütyun" partiyasının rəhbərləri ilə birlikdə "Müsavat"a qarşı əsl müharibəyə başladılar. Bakıda Azərbaycan
milli  qüvvələrinin  sayca  az  və  pis  silahlanmış  olduğunu  yaxşı  bilən  Şaumyan  müsəlmanlara  "dərs  vermək"  üçün
milli qırğına hazırlaşırdı.

Martın  29-da  şəxsi  heyəti  müsəlmanlardan  ibarət  olan  "Evelina"  gəmisinin  Bakıda  bolşevik  qüvvələri
tərəfindən  tərksilah  edilməsi  milli  qırğına  başlamaq  üçün  bəhanə  oldu.  Belə  ki,  1918-ci  il  martın  17-də  silahla
ehtiyatsız davranışdan həlak olmuş H.Z. Tağıyevin oğlu Məhəmməd Tağıyevin cənazəsini Bakıya gətirən müsəlman
diviziyasının 48 nəfərdən ibarət  kiçik bir  dəstəsi  bolşevikləri  təşvişə  saldı.  Mərhumu dəfn edən müsəlman dəstəsi
"Evelina" gəmisi ilə  Lənkərana geri qayıtmalı idi.  Paroxodun körpüdən aralanmasına az qalmış silahlı bolşeviklər
müsəlman  dəstəsinin  tərksilah  olunmasını  tələb  etdilər.  Müsəlman  dəstəsinin  rədd  cavabına  tüfənglərdən  və
pulemyotlardan atılan atəşlə cavab verildi. Gəmidəki silahlar bolşeviklər tərəfindən müsadirə olundu.

Martın  30-u  gündüz  saat  dörddə  müsəlmanlardan  təşkil  olunmuş  nümayəndə  heyəti  Sovetin  İcraiyyə
Komitəsinin  qarşısına  gələrək  silahların  geri  qaytarılmasını  tələb  etdi.  Caparidze  bu  xahişin  bir  ultimatum
olub-olmadığını  soruşduqda,  nümayəndəlik  bildirdi  ki,  onların müsəlmanların  həyəcanlarını söndürməkdən  başqa
niyyətləri  yoxdur.  Caparidze  müsəlman  liderlərinə  söz  verdi  ki,  silahların  qaytarılması  məsələsini  Qafqaz
Ordusunun  İnqilabi  Müdafiə  Komitəsinin  iclasına  çıxaracaq  və  orada  silahların  müsəlmanlara  qaytarılmasını
müdafiə edəcəkdir.

Ertəsi gün şəhərin cənub hissəsində erməni əsgərləri göründülər. Onlar bütün küçə boyu səngərlər qazmağa,
torpaq və daşlardan bəndlər ucaltmağa başladılar. Həmin gün müsəlman xeyriyyə cəmiyyətinin binasında keçirilən
yığıncağa  gələn  Bakı  şəhərinin  keçmiş  rəisi  Ter-Mikaelyants  Erməni  Milli  Şurası  və  "Daşnaksütyun"  partiyası
adından  bəyan  etdi  ki,  əgər  müsəlmanlar  bolşeviklərə  qarşı  çıxış  etsələr,  ermənilər  də  onlara  qoşulacaq  və
bolşeviklərin Bakıdan qovulmasına kömək edəcəklər. Martın 18-də (təzə stillə 31 mart - A.İ.) səhər tezdən şəhərin
müsəlmanlar  yaşayan  hissəsinə  hücumlar  başladı.  Ermənilərin  yalançı  vədlərinə  inanmış  müsəlmanlar  əvvəlcə
şəhərdə nə baş verdiyini müəyyən edə bilmirdilər. Hücum ərəfəsində bütün ermənilər şəhərin müsəlmanlar yaşayan
hissəsindən ermənilər yaşayan hissəsinə keçdilər. Müsəlmanlar yaşayan hissədə xristian əhalidən ruslar və gürcülər
qalmışdı. 

Bakıda mart soyqırımı planı hələ 1917-ci ilin sonlarında "Daşnaksütyun" partiyası və Erməni Milli Komitəsi
tərəfindən  hazırlanmışdı.  Onlar  dəfələrlə  müsəlmanları  bolşeviklərə  qarşı  silahlı  çıxışa  təhrik  etməyə  cəhd
göstərmişdilər.  Ermənilərin  məqsədi  bolşeviklərin  əli  ilə  müsəlman  əhalisini  məhv  etmək  idi.  Adamların  qətlə
yetirilməsi  və  müsəlman  məhəllələrinin  darmadağın  edilməsi  planlı  surətdə  mütəşəkkil  erməni  hərbi  hissələri
tərəfindən şəhərin hər yerində qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş sistem üzrə həyata keçirilirdi.

Bakı Soveti  qüvvələrinə  rəhbərlik  edən  S.  Şaumyanın erməni  hərbi  hissələrindən  istifadə  etməsi  bu  qırğını
daha  da  dərinləşdirdi.  Bolşevikləri  müdafiə  etmək  bəhanəsi  ilə  erməni  hərbi  hissələri  türk-müsəlman  əhalisinə
qəddarcasına  divan  tuturdular.  Qeyd  etmək  lazımdır  ki,  Bakı  Soveti  də,  onun  yaratdığı  ordu  da  əsas  etibarilə
ermənilərdən  ibarət  idi.  Sovetdə  olan  daşnaklar  Sako  Saakyan,  Arakelyan  və  başqaları  bolşevik  dəstələrinə



müsəlman  fəhlələrinin  qəbul  edilməsinə  hər  vasitə  ilə  əngəl  törədirdilər.  Daşnaklar  azərbaycanlılara  milli  ordu
yaratmaqda  mane  olur,  Sovetin  adından  istifadə  edərək  millətçi-şovinist  siyasətini  canfəşanlıqla  həyata  keçirir,
Bakı,  Şamaxı  və  Azərbaycanın  digər  bölgələrində  türk-müsəlman  əhalisinə  qarşı  qırğınlar  hazırlayırdılar.  Bu
baxımdan  Erməni  Milli  Komitəsi  xüsusi  fəallıq  göstərirdi.  Müsəlmanlara  qarşı  qırğınlar  və  talanlar  Şamaxı,
Göyçay, Gəncə, Nuxa, Qazax, Lənkəran, Salyan, bir sözlə, Azərbaycanın bütün bölgələrini bürümüşdü. 

Təhqiqat  Komissiyası  tərəfindən  şahid  kimi  dindirilmiş  Bakı  şəhərinin  sakini  A.  Kvasnikin  ifadəsində
deyilirdi: "Bu il martın 17-21-də (köhnə stillə) Bakıda baş  vermiş  hadisələri əsla vicdan əzabı çəkmədən belə şərh
etmək olar:  "Müsəlman  əhalisinin  əvvəlcə  Bakı şəhərində,  sonra  isə  ətraflarda  məhv  edilməsi,  onların  əmlakının
hamısının qarət olunması və bütün var-dövlətlərinin ermənilərin əlinə təbii surətdə keçməsi məqsədilə  ermənilərin
müsəlmanlara qarşı təşkil etdikləri qanlı qəsd idi". 

Azğınlaşmış və vəhşiləşmiş erməni dəstələri dinc azərbaycanlı əhalini qırıb-çatmaq üçün ən amansız üsullara
əl atırdılar. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvü A. Kluge bu komissiyanın sədrinə "Bakı şəhərinin müsəlman
əhalisinə  qarşı  törədilmiş  zorakılıqlara  dair  iş  haqqında"  məruzəsində  yazırdı:  "Yaxşı  silahlanmış,  təlim  keçmiş
erməni  əsgərlər  çoxlu  miqdarda  pulemyotların müşayiəti  ilə  hücum edirdilər...  Ermənilər  müsəlmanların  evlərinə
soxulur,  bu  evlərin  sakinlərini  qırır,  onları  qılınc  və  xəncərlərlə  doğram-doğram  və  süngülərlə  deşik-deşik  edir,
uşaqları  yanan  evin  alovları  içərisinə  atır,  üç-dörd  günlük  çağaları  süngünün  ucunda  oynadır,  öldürülən
valideynlərin  südəmər  körpələrinə  rəhm  etmir,  hamısını  öldürürdülər".  Müsəlmanları  qırıb-çatmaqla  yanaşı,
ermənilər onların əmlaklarını da məhv edir, az-çox qiymətli olan şeyləri isə özləri ilə aparırdılar. Sonralar təkcə bir
yerdə  torpağın  altından  57  müsəlman  qadın  və  qızın  meyiti  tapılmışdı.  Onların  qulaqlarını,  burunlarını  kəsmiş,
qarınlarını yırtmışdılar. Ermənilər öldürməyə macal tapmadıqları qadınları isə öz hörükləri ilə bir-birinə bağlayaraq
başıaçıq, ayaqyalın arabalara mindirib aparır, yolda isə tüfənglərin qundaqları ilə onları döyür, şikəst edirdilər. 

Təhqiqat  Komissiyasının  sənədlərinə  əsasən  məlum  olur  ki,  1918-ci  ilin  mart  soyqırımı  zamanı  Bakı
şəhərində  11  min  nəfərədək  türk-müsəlman  öldürülmüşdür.  Onların  çoxunun  meyitləri  tapılmamışdır.  Çünki
şahidlərin dediklərinə görə, ermənilər meyitləri od-alova bürünmüş evlərə, dənizə və quyulara atırdılar ki, cinayətin
izini itirsinlər. Bakının şəhər camaatından 400 milyon manatlıq daş-qaş və əmlak müsadirə olunmuşdu. Xalqın bir
çox  ziyarətgahları  və  tarixi  abidələri  dağıdılıb  yerlə  yeksan  edilmişdi.  Uzaqvuran  toplarla  Təzəpir  məscidi
zədələnmişdi.  Daşnaklar  Bakıda  dünya  memarlığının  incilərindən  sayılan  "İsmailiyyə"  binasına  od  vurub
yandırmışdılar. 

Təhqiqat  Komissiyasının  materiallarında  bu  vəhşiliklər  barəsində  deyilir:  "1918-ci  il  martın  18-də  (köhnə
stillə-A.İ.) bir erməni zabiti yanındakı üç erməni əsgəri ilə "Kaspi" qəzeti redaksiyasının və "İsmailiyyə" müsəlman
xeyriyyə  cəmiyyətinin  binaları  arasındakı  dalana  gəldi  və  "İsmailiyyə"  binasına  daxil  oldu.  Bir  azdan  binanın
pəncərəsində  tüstü və  alov  göründü.  Nəinki  Bakı müsəlmanlarının iftixarı sayılan, həm də  bütün  şəhərin  yaraşığı
olan  bu  əzəmətli  bina  yanğından məhv oldu.  Yanğını söndürməyə  adam yox  idi,  çünki  müsəlmanlar  küçəyə  çıxa
bilmirdilər,  onları pulemyotlarla və  top-tüfənglə  atəşə  tuturdular".  Həmin zabit  "Daşnaksütyun" partiyasının üzvü
Tatevos Əmirov idi.  Bu həmin Tatevosdur ki,  uzun illər  ərzində  tariximiz, mətbuatımız onu "yenilməz inqilabçı",
"xalqlar dostluğu uğrunda mətin mübariz" kimi təbliğ etmişdi. 

Talançılar  "Kaspi"  qəzeti  redaksiyasının  və  "Dağıstan"  mehmanxanasının  binalarını,  "İskəndəriyyə"ni,
"İsmailiyyə"ni  də  yandırdılar.Bu  qırğınlarda  təkcə  Azərbaycan  müsəlmanları  deyil,  bütün  Qafqaz  müsəlmanları
ziyan  çəkmiş  oldu.  "İsmailiyyə"də  Bakı  müsəlman  xeyriyyə  cəmiyyəti,  Qafqaz  müsəlman  komitələri  yerləşirdi,
burada  həmin  təşkilatlara  məxsus  pul  və  sənədlər  saxlanılır,  müsəlmanların  yığıncaq  və  qurultayları  keçirilirdi.
"Kaspi" qəzeti  redaksiyasında Azərbaycan dilində  kitablar nəşr edilirdi.  Bina yandırılan vaxtadək burada Quranın
yenicə çap edilmiş 5 min nüsxəsi saxlanılırdı. Onların hamısı yanıb külə dönmüşdü.

Mart qırğınlarında yaxşı təşkil olunmuş erməni hərbi hissələri ilə yanaşı, erməni ziyalıları, gəncləri də iştirak
edirdilər.  Təhqiqat  Komissiyasının materiallarında  göstərilirdi  ki,  "erməni  əhalisinin  bütün  siniflərini  təmsil  edən
nümayəndələr bu "müharibə"də  iştirak etməyi özlərinə  borc bilirdilər.  Burada neftxudalar,  mühəndislər,  həkimlər,
kontor işçiləri var idi, bir sözlə, erməni əhalisinin bütün təbəqələri öz "vətəndaş borcu"nu yerinə yetirirdi". 

Martın 24-də "Nikolay Buniatov" paroxodunun komandir köməkçisi Kazım Axundova Bakının Çəmbərəkənd
adlandırılan  dağüstü  hissəsinin  mühafizəsi  üçün  təyyarəçi  Rozenblyumun  başçılığı  ilə  10  silahlı  matros
göndərilmişdi.  K.  Axundov  martın  25-dən  Nikolayev  küçəsindəki  meyitlərin  yığışdırılmasına  başladı.  Onların
arasında süngülərlə didik-didik edilmiş  və qılıncla tikə-tikə doğranmış 3 müsəlman gimnaziyaçının, 11 gimnaziyaçı
qızın, 1 rus qadının, 3-5 yaşlarında 3 müsəlman oğlan uşağının, 8 rus kişinin, 19 İran təbəəli müsəlman qadının və
müxtəlif  peşə  sahibləri  olan  67  azərbaycanlının  meyitləri  var  idi.  Bundan  başqa,  "Vulkan"  cəmiyyətinin  köhnə
yanalma  körpüsünə  müsəlman  kişilərin,  qadın  və  uşaqların  6748  meyiti  gətirilmişdi.  Axundov  öz  tanışı,  texnik
Vladimir Sokolovu "Kərpicxana" deyilən yerə  aparmışdı.  V. Sokolov burada 3 fotoşəkil çəkmişdi.  Birinci şəkildə
başında güllə,  bədənində  beş  süngü yarası olan və  sağ körpücük sümüyünə  qılınc  zərbəsi  endirilmiş  qadın meyiti
təsvir  olunmuşdur.  Onun  sağ  döşü üstündə  hələ  sağ  olan  körpə  uzanmışdır.  Anasının  döşünü  əmən  bu  körpənin
ayağında süngü yarası vardır. İkinci şəkildə  iri mismarla divara vurulmuş  2 yaşlı uşaq təsvir edilmişdir. Mismarın
başından  aydın  görünür  ki,  onu  divara  daşla  vurmuşlar.  Daş  elə  oradaca  idi.  Üçüncü  şəkildə  13-14  yaşlı  qızın
meyitidir.  Biçarənin  bədənindən  görünür  ki,  onu  bir  dəstə  kişi  zorlamışdır.  Axundovla  Sokolov  4-cü  evə  daxil
olduqda  onlar  dəhşətli  bir  mənzərə  görmüşdülər:  geniş  bir  otağın  döşəməsi  üstündə  22-23  yaşlı  bir  qadının,  iki



qarının,  9  yaşlı  qızın,  8  yaşlı  oğlanın  və  südəmər  körpənin  meyitləri  var  idi.  Körpənin  əl-ayağını  itlər  gəmirib
yemişdi. Təsvir olunan mənzərə Sokolova elə ağır təsir göstərmişdi ki, o, daha fotoşəkil çəkə bilməmişdi.

Bakıda baş vermiş  faciəli hadisələr şəhərə olduqca böyük ziyan vurmuşdu. Sonradan tüğyan edən epidemiya
minlərlə insanı qırmış, əhalinin su, ərzaqla təchizatı dayanmışdı.  Bazar və  mağazalardan, demək olar, bütün ərzaq
məhsulları  yoxa  çıxmışdır.  Talançılar  olub-qalan  ərzaq  ehtiyatlarını  toplayıb  aparmışdılar.  Mətbuat  yazırdı  ki,
"əhali aclıqdan əməlli-başlı zillət çəkir".

Şamaxı qırğınları

Qədim  Azərbaycan  şəhəri  Şamaxı  1918-ci  ilin  martında  erməni-daşnak  qüvvələrinin  dəhşətli  talan  və
vəhşiliklərinə  məruz  qalmışdı.  Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının  üzvləri  tərəfindən  Şamaxı  şəhəri  və  Şamaxı
qəzası üzrə ermənilərin törətdikləri qırğınlar haqqında 7 cild, 925 vərəqdən ibarət təhqiqat materialları toplanmışdı. 

Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının  sədri  Ə.  Xasməmmədovun  ədliyyə  nazirinə  təqdim  etdiyi  məruzədə
deyilirdi ki,  Şamaxı şəhəri  iki  hissədən,  yuxarı və  ya erməni  hissəsi,  aşağı və  ya müsəlman hissəsindən ibarətdir.
Birincidə  əsasən  ermənilər  və  molokanlar,  müəyyən  qədər  də  müsəlmanlar,  ikincidə  isə  ancaq  müsəlmanlar
yaşayırdılar.  Şamaxı qəzasında  əhalinin  əksəriyyəti  müsəlmanlardan  ibarət  idi.  Erməni  və  molokanlar  qəzanın  6
kəndində  yaşayırdılar.  Keçmiş  müsəlmanlar  erməni  və  molokanlarla sülh şəraitində  yaşamış, onlara heç bir  ziyan
vurmamış, daim mehriban  qonşuluq  əlaqələri  saxlamağa  çalışmışlar.  Hətta  1905-ci  ildə  Cənubi  Qafqazın bir  çox
şəhər  və  kəndlərində  erməni-müsəlman  qırğınları  baş  verən  dövrdə  Şamaxı  şəhəri  və  Şamaxı  qəzasında
müsəlmanlar ermənilər üzərində zorakılıq etməmiş, onlara qarşı düşmənçilik hərəkətləri törətməmişdilər.

1918-ci il martın 18-də (köhnə stillə-A.İ.) şəhərin müsəlman hissəsinə soxulan ermənilər qışqırırdılar: "Biz bu
günü  on  iki  ildir  ki,  gözləmişik.  Bu,  Nikolayın  sizə  kömək  etdiyi  1905-ci  il  deyil.  İndi  sizə  heç  kim  kömək
etməyəcək.  Köməyə  siz  özünüzün  müqəddəs  Həzrət  Abbasınızı  çağırın".  "Şamaxılı  həkim  Sazanov  1918-ci  il
martın  19-u  gecəsi  Şamaxıda  erməniləri  müsəlmanlar  üzərində  rəhmsiz  zorakılıqlar  işlətməkdə  günahlandırdıqda
ermənilərdən belə bir cavab almışdı: "Müsəlmanlara heç bir rəhm etmək yoxdur, onların hamısı məhv edilməlidir". 

Şamaxı şəhərindən 6 verst aralı Mədrəsə kəndində Cənubi Qafqazın digər qəzalarından gələn erməni əsgərləri
toplaşmağa başladılar. Martın birinci yarısında məlumat alındı ki, Bakıdan Şamaxıya böyük miqdarda hərbi sursat,
top və  pulemyotlarla silahlanmış  üç minədək erməni qoşun dəstəsi  gəlir.  Şamaxıdan dəstənin qabağına müsəlman
və  ermənilərdən  ibarət  nümayəndə  heyəti  göndərildi.  Nümayəndə  heyətinin  dəstə  ilə  görüşü  molokan  kəndi
Qozlu-Çayda (Xilimli) baş verdi. Dəstəyə silahları Şamaxı qarnizonuna təhvil vermək təklif olundu. Onlar bundan
qəti  imtina edərək bildirdilər  ki,  məqsədləri  Şamaxı qəzasını quldur  dəstələrindən təmizləmək, qəzada anarxiyaya
son  qoyub  normal  həyatı bərpa  etməkdən  ibarətdir.  Dəstənin  rəhbərləri  Şamaxı şəhərindən  yan  keçərək  Mədrəsə
kəndinə  gedəcəklərinə  söz  verdilər.  Martın 15-də  dəstə  Şamaxı şəhərinin  yanından  keçərkən  öz  evlərini  qoruyan
müsəlmanlar dəstəsinə atəş açdılar. Tezliklə bütün şəhəri atışma bürüdü. Bu atışma nəticəsində hər iki tərəfdən ölən
və  yaralananlar  oldu.  Lakin  axşama  yaxın  şəhərdə  tam  sakitlik  yarandı.  Elə  həmin  gün  erməni  yepiskopunun
təşəbbüsü ilə  Şamaxının bütün kəndlərinin ruhani  nümayəndələri  bir  yerə  yığışaraq  and içdilər  ki,  sülh şəraitində
yaşayacaq və  qayda-qanunu pozmayacaqlar.  Kürdəmir  kəndinin  sakinləri  erməni  rəhbərlərinə  müsəlmanlarla  sülh
şəraitində  yaşamağı  təklif  etdikdə  və  erməni  yepiskopunun  verdiyi  andı  xatırlatdıqda  ermənilərdən  bu  cür  cavab
alırlar: "Müsəlman ruhaniləri erməni ruhaniləri ilə  barışa  bilər, lakin erməni xalqı müsəlmanlarla müharibə  istəyir
və bu işdə İngiltərə onları müdafiə edəcəkdir".

1918-ci  il  mart  ayının  18-də  sübh  çağı  Şamaxı  şəhərinin  azərbaycanlı  sakinləri  top  atəşlərinin  səsinə
oyandılar və  şəhərin cənubdan ermənilər, şimal-şərqdən isə  molokanlar tərəfindən mühasirəyə  alındığını gördülər.
Şəhərin  azərbaycanlılardan  ibarət  aşağı  hissəsi  top  və  pulemyot  atəşlərinə  tutulur,  yuxarı  hissəsində  yaşayan
ermənilər isə azərbaycanlılar yaşayan məhəllələri gülləbaran edirlər. Bu hücum müsəlmanlar üçün tam gözlənilməz
olur.  Çünki  bir  gün  əvvəl  erməni  yepiskopu  Baqrat  və  molokanların  nümayəndəsi  Karabanov  Xaç  və  İncil
qarşısında  azərbaycanlılarla  sülh  və  qardaşlıq  şəraitində  yaşayacaqlarına  və  heç  vaxt  onlara  qarşı  silahlı  çıxış
etməyəcəklərinə and içmişdilər. Əvvəlcədən döyüşə hazırlıq görməyən azərbaycanlılar müdafiə olunmağa təşəbbüs
göstərsələr  də,  top  və  pulemyot  atəşləri  altında  dayana  bilməyib  geri  çəkilməyə  məcbur  oldular.  Ermənilər  və
molokanlar bir neçə saatdan sonra şəhərin azərbaycanlılar yaşayan və erməni hissəsi ilə sərhəd olan "Piran-Şirvan"
məhəlləsinə  soxula  bildilər.  Onların  hər  bir  hərəkəti  azərbaycanlıların  evlərinin  talan  edilməsi,  yandırılması  və
mülki  əhalinin  qəddarlıqla  qətlə  yetirilməsi  ilə  müşayiət  olunurdu.  Şəhərin  ən  abad,  varlı  və  tanınmış
müsəlmanlarına məxsus evlərinə od vurulurdu. Ermənilərin qarət etdiyi və yandırdığı evlər arasında Şıxəliyevlərin,
Həsənovların,  Cəbrayılovların,  qəza  müftisinin,  Hüseynbəyovun,  Əlimirzəyevin,  Əfəndiyevin,  Babayevlərin,
Məhərrəmovların, Veysovların, Böyük bəy Hüseynovun, Hacı Vahab Ələkbərovun və başqalarının mülkləri var idi.
Ermənilər və  molokanlar yandırılmış evlərdən çıxıb qaçan kişi, qadın və  uşaqları güllələyirdilər.  Ermənilər  evlərə
soxulur,  onların  sakinlərini  qətl  və  qarət  edir,  sonra  isə  yandırırdılar.  Axşama  yaxın  müsəlmanlar  ermənilərin
yanına  nümayəndələr  göndərib  sülh  xahiş  etdilər.  Lakin  ermənilər  atəşi  dayandırmadılar.  Yanğınlar  bütün
məhəllələrə  yayıldı və  səhərisi  şəhərin  ən zəngin evlərinin yalnız xarabalıqları qaldı.  Yandırılmış  evlərdən canını
qurtarmaq  istəyən  sakinlərə-kişi,  qadın  və  uşaqlara  heç  bir  fərq  qoymayan  ermənilər  onları  ən  amansız  üsullarla
qətlə  yetirirdilər.  Şəhərin  küçələrində  meyitlərdən  qalaqlar  yarandı.  Ermənilər  azərbaycanlı  əhalinin  qətlini



eşidilməmiş  və  ağlasığmaz  qəddarlıq  və  işgəncə  ilə  həyata  keçirirdilər.  Küçələrdə  əzab  verilərək  öldürülmüş
qadınların  meyitləri  atılıb  qalmışdı.  Onlar  döşləri  kəsilmiş,  qarınları  yırtılmış  və  ən  çirkin  üsullarla  işgəncələrə
məruz  qalmışdılar.  Küçələrdə  diri-diri  pazlara  mıxlanmış  uşaq  meyitləri  də  atılıb  qalmışdı.  Azərbaycanlıların
evlərindən  qarət  və  talan  edilmiş  əmlakları  araba  və  furqonlarla  erməni  və  molokan  kəndlərinə  daşınırdı.
Ermənilərin  Şamaxı  şəhərindəki  bu  vəhşilikləri  bir  neçə  gün  davam  etdi.  Yalnız  Gəncədən  azərbaycanlı  silahlı
dəstələrinin  Şamaxı  şəhərinə  köməyə  gəlməsini  eşidən  ermənilər  və  molokanlar  Şamaxı  qəzasının  Qozlu-çay
molokan  kəndinə  çəkildilər.  Azərbaycanlı silahlı  dəstələri  ermənilərin  və  molokanların  qüvvələri  ilə  müqayisədə
azlıq təşkil edirdilər.  Ona görə  də  dörd  gündən sonra  azərbaycanlı silahlı dəstələri  Şamaxını tərk  etməyə  məcbur
oldular.  Şamaxının  şəhər  əhalisi  həmin  dəstələrin  köməyi  ilə  şəhərdən  çıxdılar.  Ancaq  çox  tələsik  olduğu  üçün
onlar hətta vacib əşyalarını belə götürə bilmədilər. Çoxlu şəhər sakini xüsusilə, yoxsullar, xəstələr, qocalar, qarılar
və  uşaqlar  şəhərdə  qaldılar.  Gəncədən  gələn  silahlı  dəstələr  Şamaxını  tərk  etdikdən  iki  gün  sonra  erməni  və
molokan  quldur  dəstələri  ikinci  dəfə  Şamaxıya  daxil  oldular.  Bu  dəfə  şəhərin  talan  edilməsi  və  əhaliyə  divan
tutulması daha qəddarlıqla həyata keçirilirdi. Şəhərin bütün azərbaycanlı hissəsinə od vurulmuşdu. Bütün məscidlər
(on  iki  məhəllə  məscidi  və  800  illik  tarixi  olan  böyük  memarlıq  abidəsi  "Cümə  məscidi"),  onların  nəzdindəki
müqəddəs yerlər yandırıldı.  Bir sözlə,  azərbaycanlılar yaşayan bütün məhəllələr tamamilə  xarabazarlığa  çevrilmiş,
bir dənə də olsun azərbaycanlı evi salamat qalmamışdır.

Ermənilərin  Şamaxı  şəhərinə  birinci  və  ikinci  hücumları  zamanı  qətlə  yetirilmiş  azərbaycanlılar  arasında
təkcə  Şamaxıda  deyil,  bütün  Azərbaycanda  tanınmış  nüfuzlu  şəxslər  və  ictimai  xadimlər  də  var  idi.  Ermənilər
axund  Hacı  Cəfərqulunu  xüsusi  qəddarlıqla  öldürmüşdülər.  Ermənilər  əvvəlcə  onun  saqqalını  yolmuş,  dişlərini
sındırmış,  gözlərini  çıxarmış,  qulaqlarını və  burnunu  kəsmişdilər.  Ermənilərin  qəddarlıqla  qətlə  yetirdiyi  nüfuzlu
azərbaycanlılar  arasında  şəhər  hakimi  Teymur  bəy  Xudaverdov,  Rusiyanın  birinci  dövlət  Dumasına  Şamaxıdan
deputat seçilmiş  Məhəmməd Əliyev, Hacıbaba Abbasov, Əşrəf Hacıyev, Hacı Əbdül Xəlil  Əhmədov, Hacı Əbdül
Hüseyn Zeynalov üç qardaşı ilə, Hacı İsrafil Məmmədov, Mir İbrahim Seidov, Hacı İbrahim Salamov, Ağa Əhməd
Əhmədov,  Hacı Əbdül-Qasım Qasımov, Əyyubağa  Veysov,  Zeynəb xanım Veysova,  Əliabbas  bəy İbrahimbəyov,
Ələkbər  Qədirbəyov,  Əbdürəhim  ağa  Ağalarov,  Məhiyyədin  Əfəndizadə,  Zəkəriyyə  Əfəndi  Mehdi  Xəlil  oğlu,
Ziyəddin Abdullayev, Hacı Molla Həsən Zeynalov və onun arvadı, Mahmud Hacıağa oğlu, onun arvadı və oğlu və
bir çox başqaları da var idi.

Ermənilər Hacı axund Cəfərqulunun evinə və həyətinə pənah gətirmiş çoxlu qadın və uşaqları da öldürmüş və
ya diri-diri yandırmışdılar. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvləri Hacı Axundun tamamilə yandırılmış evinin
həyətində  çoxlu  xırda  insan  sümükləri  aşkar  etmişdilər.  Türk  ordusu  1918-ci  ilin  yayında  erməniləri  Şamaxıdan
qovarkən  meyitlərin  çürüməmiş  iri  sümüklərini  yığıb  basdırmışdılar.  1918-ci  ilin  oktyabr-noyabrında  komissiya
üzvlərinin  hazırladığı  məruzədə  qeyd  olunurdu  ki,  Şamaxıda  Cümə  məscidinin  həyətində  hələ  də  çürümüş
meyitlərin qalıqları qalmaqdadır. Habelə yandırılmış digər evlərin və  məscidlərin həyətlərində  çoxlu yanmış insan
sümükləri də aşkar edilmişdir.

Komissiyanın  sənədində  qeyd  olunur  ki,  bir  neçə  məscidin,  evin  və  mağazanın  xarabazarlıqlarını,  habelə
insan  cəsədlərini  təsvir  edən  45  ədəd  foto  şəkil  çəkilmişdir.  Erməni  hərəkatının  rəhbərlərindən  biri  Bakıda  öz
tanışları  qarşısında  lovğalanaraq  demişdir  ki,  Şamaxı  hadisələri  zamanı  bu  şəhərdə  10  nəfər  müsəlman  qızını
əvvəlcə  zorlamış, sonra isə  onları öz şəxsi tapançası ilə  güllələmişdir.  Məruzədən aydın olur ki,  Şamaxı şəhərinin
azərbaycanlı əhalisinə  vurulmuş  ziyan orta  hesabla bir  milyard  manatdan çox olmuşdur.  Şamaxı şəhərinə  hücum,
onun  dağıdılması,  dinc  azərbaycanlı  əhaliyə  -  qadına,  qocaya,  uşağa  qəddarcasına  divan  tutulması  yalnız
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı milli intiqam və milli düşmənçilik hissindən irəli gəlirdi. 

Şamaxı üzərinə  hər  iki  hücum  Daşnaksütyun  partiyası tərəfindən  əvvəlcədən  hazırlanmış  plan  üzrə  həyata
keçirilmişdi.  Bu  əməliyyatlara  Stepan  Lalayev,  Qavril  Karaoğlanov,  Arşak  Gülbəndiyan,  Mixail  Arzumanov,
Karapet  Karamanov,  Sedrak  Vlasov,  Samvel  Doliev,  Petrosyants,  ata  və  oğul  İvanovlar,  dəllək  Avanesov,  şuşalı
Aqamalov və başqaları rəhbərlik edirdilər.

1919-cu il iyulun 12-də Azərbaycan hökuməti yanında Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının növbəti iclasında
Şamaxı  şəhərinin  dağıdılması  və  bu  şəhərin  azərbaycanlı  əhalisi  üzərində  zorakılıq  halları  barədəki  təhqiqat  işi
haqqında komissiyanın üzvü A. Novatskinin məruzəsi dinlənildi. Məruzədə şahidlərin və zərərçəkənlərin ifadələri,
törədilmiş  cinayətlərin  təhqiqi,  yandırılıb  dağıdılmış  yerlərə  baxış  və  sairə  əsasında  Şamaxı  şəhərində  törədilən
cinayətlərdə  əslən  Şamaxıdan  olub  Bakı şəhərində  yaşayan  Stepan  Lalayevin,  Şamaxı  şəhərinin  sakinləri  Qavril
Karaoğlanovun,  Arşak  Gülbəndiyanın,  Mixail  Arzumanovun,  Karapet  Karamanovun,  Armenak  Martirosyantsın,
Aleksandr Xaçaturovun, Mixail Xaçaturovun və başqalarının, cəmi 31 nəfərin qırğınların başlıca caniləri olduqları
göstərilirdi.  Komissiyanın bu  məsələ  ilə  bağlı  qəbul  etdiyi  qərarda  deyilirdi  ki,  bu  cəlladlar  Azərbaycan  xalqına
qarşı  ədavət  əsasında  milli  və  dini  zəmində  əvvəlcədən  öz  aralarında  razılaşaraq,  bir  neçə  min  nəfər  erməni
qüvvələrini öz ətraflarında birləşdirərək top, pulemyot, tüfəng, tapança və  xəncərlə  silahlanaraq Şamaxı şəhərində
olan  azərbaycanlı  əhalini  qırmaq,  əmlaklarını  qarət  və  məhv  etmək  məqsədi  qoymuşdular.  Bu  qətllər  xüsusi
qəddarlıqla  həyata  keçirilmişdir.  Belə  ki,  qətlə  yetirilənlərin  qolları,  qıçları,  burunları,  qulaqları kəsilmiş,  gözləri
çıxarılmış, qarınları yırtılmış, yandırılmış, və böyük işgəncələrlə öldürülmüşlər. Ermənilər təkcə Şamaxı şəhərində
azərbaycanlılara  məxsus  1  milyard  manatlıqdan  yuxarı  dəyəri  olan  əmlakı  qarət  etmiş,  şəhərin  azərbaycanlılara
məxsus bütün evlərini  yandıraraq məhv etmişlər.  Şəhərdə  13 məscid,  o  cümlədən böyük tarixi  abidə  olan  "Cümə



məscidi"  yandırılmışdır.  Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyası bu  qırğınların başlıca  təşkilatçıları haqqında  cinayət  işi
qaldırmaq,  onları məsuliyyətə  cəlb  etmək və  istintaq işinə  başlamaq haqqında qərar  qəbul  etdi.  Şamaxı şəhəri  ilə
yanaşı Şamaxı qəzasının 86 azərbaycanlılar yaşayan kəndi ermənilər tərəfindən yandırılaraq məhv edilmişdi.

Erməni  silahlı birləşmələri  martın 18-də  sübh çağı Şamaxı şəhəri  ilə  yanaşı, onun 3-4 verstliyində  yerləşən
Əngəxaran kəndinə də qəfil hücum etdilər. Müdafiəsiz kəndə soxulan ermənilərin törətdikləri vəhşiliklərlə əlaqədar
təhqiqat  materiallarında  həmkəndlilərinin  və  şahidlərin  ifadələrinə  görə  tərtib  edilmiş  siyahılarda  ermənilərin
işgəncələrlə qətlə yetirdiyi 237 nəfərin adı vardır. Əngəxarana soxulan ermənilər və  molokanlar kəndi mühasirəyə
alaraq  oradakı əhalini  qırır,  kəndi  qarət  edir,  yandırır  və  sağ  qalan  əhalini  isə  əsir  alırdı.  Ermənilər  əsir  alınmış
Əngəxaran sakinlərinin uşaqlarını azərbaycanlı kəndi olan Məlhəmə aparıb orada saxlayırdılar. Ermənilər 88 kişini
isə  molokan  kəndi  Çuxuryurda  apardılar.  Ermənilər  kəndə  çatmamış  əsirləri  bağda  saxlayaraq  bir  neçə  nəfərini
güllələdilər. Qalan 76 nəfəri isə əsir kimi Mədrəsə kəndində yerləşən erməni qərargahının sərəncamına göndərdilər.
Yolda iki nəfəri güllələyərək Mədrəsə  kəndinə  cəmi 74 nəfəri  əsir  kimi apardılar.  Gəncədən gələn silahlı dəstələr
Şamaxıya girdikdə Əngəxaran kəndindən olan nümayəndələr qohumlarının taleyindən xəbər tutmaq üçün Mədrəsə
kəndinə  gəldilər.  Onlar  kəndin kənarında əngəxaranlı əsirlərin  hamısının öldürüldüyünün və  meyitlərinin  eybəcər
hala  salındığının  şahidi  oldular.  Meyitlərin  qulaqları,  burunları,  əlləri  və  ayaqları  kəsilmiş,  bir  çox  ölülərin
döşlərində yanıq izləri aşkar edilmişdir. Bu da sübut edirdi ki, hələ onlar sağ ikən sinələri üzərində od qalanmışdı.
Dağıdılmış  kənddən  qaçıb  canını qurtara  bilmiş  Əngəxaran  sakinlərinin  çoxu  aclıqdan,  soyuqdan  və  xəstəlikdən
tələf olmuşdular. Komissiyanın məruzəsində göstərilir ki, qısa vaxtda Əngəxaran əhalisi yarıbayarı azalmışdır.

1919-cu il  aprelin  3-də  Şamaxı qəza rəisi  Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasına  həmin qəzanın 3  polis  sahəsi
(Qəbristan,  Mədrəsə  və  Kaşun)  üzrə  ermənilər  tərəfindən  dağıdılmış  kəndlərin  siyahısını  göndərmişdi.  Həmin
siyahıya Qəbristan polis sahəsi üzrə 19, Mədrəsə polis sahəsi üzrə 41 və Kaşun polis sahəsi üzrə 26 kəndin (cəmi 86
kəndin-A.İ.) adı daxil edilmişdi. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasına göndərilən siyahıda Şamaxı qəzasının ayrı-ayrı
kəndləri  üzrə  şahid ifadələri,  zərərçəkənlərin  dindirmə  protokolları, rəsmi idarələrin  əhalinin sayı və  əmlaklarının
dəyəri  haqqında  məlumatları,  ölən  və  yaralananların  siyahısı  və  s.  əsasında  53  kənd  üzrə  tərtib  edilmiş  yekun
aktlarında  ayrı-ayrı  kəndlər  üzrə  ölənlərin  (o  cümlədən  kişi,  qadın,  uşaq)  sayı  və  hər  bir  kəndə  dəymiş  ümumi
zərərin  miqdarı  göstərilmişdi.  Bu  kəndlərdən  bir  neçəsində  ölənlərin  sayı  və  dəymiş  zərərin  ümumi  məbləği
aşağıdakı kimidir. Nəvahi kəndində cəmi 955 nəfər azərbaycanlı öldürülmüşdür ki, onlardan da 555 nəfəri kişi, 260
nəfəri qadın və 140 nəfəri uşaq olmuşdur. Kəndə dəymiş ümumi maddi zərərin miqdarı 60 milyon manat olmuşdur.
Yəhyalı  kəndində  922  nəfər  öldürülmüşdür  ki,  onlardan  da  360  nəfəri  kişi,  412  nəfəri  qadın  və  150  nəfəri  uşaq
olmuş, kəndə dəymiş ümumi maddi zərərin miqdarı 22 milyon manat təşkil etmişdir. Qubalı Baloğlan kəndində 533
nəfər öldürülmüşdür ki, onlardan 250 nəfəri kişi, 150 nəfəri qadın, 135 nəfəri isə uşaq olmuş, kəndə dəyən ümumi
maddi  zərərin  miqdarı 90  milyon  manata  yaxın olmuşdur.  Kalva  kəndində  500  nəfər  öldürülmüşdür  ki,  onlardan
250 nəfəri  kişi,  150 nəfəri  qadın, 100 nəfəri  uşaq  olmuş,  kəndə  dəymiş  ümumi zərərin  miqdarı 24  milyon  manat
olmuşdur.  Ağsu  kəndində  500  nəfər  öldürülmüşdür  ki,  onlardan  200  nəfəri  kişi,  300  nəfəri  qadın  olmuş,  kəndə
dəyən  ümumi  maddi  zərərin  miqdarı 36,5  milyon  manat  olmuşdur.  Tircan  kəndində  360  nəfər  öldürülmüşdür  ki,
onlardan da 300 nəfəri kişi, 40 nəfəri qadın və 20 nəfər uşaq olmuşdur. Bağırlı kəndində 370 nəfər öldürülmüşdür
ki, onlardan da 80 nəfəri kişi, 150 nəfəri qadın, 140 nəfəri isə uşaq olmuşdur, kəndə dəyən ümumi zərərin miqdarı
12,5 milyon manat olmuşdur. Qırğına məruz qalmış digər kəndlər üçün tərtib edilmiş aktlarda da rəqəmlər yuxarıda
göstərilən qayda üzrə aparılmışdır. Bütün aktlar Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının üzvləri tərəfindən imzalanmış
və möhürlə təsdiq edilmişdir. Bu aktlarda olan rəqəmlər üzrə  Şamaxı qəzasının 53 kəndində  ermənilər 8027 nəfər
azərbaycanlını qətlə yetirmişlər ki, onlardan da 4190 nəfəri kişi, 2560 nəfəri qadın və  1277 nəfəri uşaq olmuşdur.
Bu  kəndlərə  dəyən  ümumi  maddi  zərər  o  dövrün  qiymətləri  ilə  339,5  milyon  manat  olmuşdur.  Ermənilərin
azərbaycanlı əhaliyə,  onların evlərinə,  mal-qara, əkin sahələrinə  qarşı törətdikləri  vəhşiliklər  sözün əsl  mənasında
soyqırımı  nümunəsi  idi.  Ona  görə  də  Şamaxı  şəhərinin  və  Şamaxı  qəzasında  ermənilərin  məhv  etdikləri
azərbaycanlı kəndlərinin sağ qalmış əhalisi sözün əsl mənasında dilənçiyə çevrilmiş, ermənilərin təcavüzünə məruz
qalmamış  Azərbaycan  bölgələrinə  pənah  aparmışdılar.  Təəssüflər  olsun  ki,  sovet  hakimiyyəti  illərində  xalqımıza
qarşı  həyata  keçirilmiş  soyqırımı  unudulmuş,  Stepan  Lalayevə  bəraət  verilmiş,  bu  işin  əsas  təşkilatçısı  olan  S.
Şaumyan isə Azərbaycan xalqının sevimlisi kimi təbliğ olunmuşdu.

 Quba qırğınları

Əvvəlcədən qurulmuş plana görə daşnak-bolşevik qoşunu Şamaxını işğal etdikdən sonra Quba qəzasına daxil
olmalı idi.  Xaçmazda yaşayan ermənilərə  bu  barədə  xəbərdar  edilmiş,  onlara  əlavə  silah  və  sursat  göndərilmişdi.
1918-ci  ilin  ilk  aylarından  Quba  qəzasında  müsəlman  əhalisinə  qarşı  başlanan  qırğınları  faciə  adlandırmaq
vəhşiliklərin  mahiyyətini  tam  açmır.  Minlərlə  insanın,  dinc  əhalinin,  qadınların,  uşaqların  və  qocaların  əzab  və
işgəncə ilə qətlə yetirilməsi dəhşətli və ağlasığmaz qırğın idi. Quba faciəsi sırf siyasi məqsəd daşıyırdı. Qırğınlarda
erməni daşnak qüvvələri ilə yanaşı bolşevik əsgərləri də iştirak edirdi. Bu qırğınlarda əsas məqsəd Quba qəzasında
da  müsəlman  əhalisini  məhv  edərək  erməni  idarəçiliyinə  nail  olmaq  idi.  Çünki  sovet  rejimindən  bəhrələnən
Şaumyan  Cənubi  Qafqazda  böyük  Ermənistan  dövləti  yaratmaq  üçün  bütün  imkanlardan  istifadə  edirdi.  Təki
Azərbaycan deyilən dövlət qurumu yaranmasın. 



Faciəni  səciyyələndirən  başlıca  cəhət  odur  ki,  Quba  qəzasında  qırğınlar  əvvəlcədən  düşünülmüş  və  buna
geniş hazırlıq görülmüşdü. Qırğına başlamaq üçün isə bəhanə milli münaqişə ola bilərdi. Erməni daşnak qüvvələri
dünyanın  hər  yerinə  ermənilərin  guya  müsəlmanlar  tərəfindən  sıxışdırıldığı  barədə  teleqramlar  göndərirdilər.
Qubada yaşayan M.Kasparov,  H.Hayrapetov,  A.Mukanyans və  A.Boqdanov tərəfindən göndərilmiş  teleqramlarda
iddia olunurdu ki, Qubada müsəlmanlar milli ədavət, milli qırğın törədir, erməni və rus kəndlərini dağıdır, kilsələrə
od vurub yandırırlar.

Ermənilər  bolşeviklərin  köməyi  ilə  Quba  qəzasında  üç  dəfə  qırğın  törətmişdilər.  Qubaya  hücum  edənlərin
arasında özünü bolşevik kimi qələmə verən və 2 min əsgərə başçılıq edən David Gelovanidən başqa bolşevik Sturua
da  olmuşdur.  Onun  dəstəsində  min  əsgər  var  idi.  Onlardan  əvvəl  isə  Muradyanın  rəhbərlik  etdiyi  2  min  erməni
əsgəri  Quba  qəzasında  qırğın  törətmişdi.  Həmin  dəstə  I  Dünya  müharibəsində  özünü  rus  çarizminin  ən  yaxın
müttəfiqi  kimi  qələmə  vermiş  "Daşnaksütyun"  partiyasının  əsgərlərindən  ibarət  idi.  Qəzaya  gəlmiş  işğalçılara
300-dən çox yaraqlısı olan Avakov və Vartanın yerli ermənilərdən ibarət quldur dəstələri də kömək edirdi. Qubada
100-ə  yaxın  əsgərin  olmasına  baxmayaraq  Gelovaniyə  Xaçmazdan  əlavə  kömək  göndərilmişdi.  D.  Gelovani  bu
barədə yazırdı: "Xaçmazdan köməyimizə poruçik Ağacanyanın başçılığı ilə ancaq ermənilərdən ibarət 150 nəfərlik
dəstə və iki top gəldi". D.Gelovaninin Qubaya gəlməsi, xüsusi dəstə tələb etməsi və köməyinə məhz ermənilərdən
ibarət xüsusi dəstənin göndərilməsi də bir daha göstərir ki, Azərbaycanın şimal bölgəsində müsəlmanlara qarşı etnik
düşmənçilik  -  soyqırımı  əvvəlcədən  planlaşdırılmışdı.  Belə  ki,  1918-ci  il  martın  əvvəllərində  əmlaklarını  sataraq
Qubadan tələsik çıxıb gedən varlı ermənilərdən bunun səbəbini soruşduqda demişdilər ki, sizinlə bizim aramızda nə
isə gözlənilir, ona görə də komitə bizi geri çağırır. 

D.  Gelovani  Qubaya  gələndə  buradakı  həbsxanada  saxlanılan  200-dək  hərbi  erməni  əsirini  azadlığa
buraxmışdı.  Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının  sənədlərindən  və  şahidlərin  ifadələrindən  aydın  olur  ki,
həbsxanadakılar  ilin  əvvəlində  bölgədə  vəhşiliklər  törətmiş  erməni  əsgərlərinin  bir  hissəsi  idi.  O  vaxt  Qusarın
Kuzun kəndinin sakini, Türkiyədə təhsil almış nüfuzlu din xadimi Möhübəli əfəndi, həmçinin Cağar kəndinin sakini
Hətəm Sərkarov  yerli  əhalini  erməni  daşnaklarına  qarşı  mübarizəyə  qaldırmış,  Cənubi  Dağıstan  ləzgilərindən  də
kömək  alaraq  işğalçıları  darmadağın  etmişlər.  Muradyan  100  nəfər  əsgərlə  qaçıb  canını  qurtarmış,  əsir  düşmüş
200-dək  daşnak  Möhübəli  əfəndinin  tapşırığı  ilə  Quba  həbsxanasına  salınmışdı.  D.Gelovani  Qubadan  qovulanda
əhalini  hədələmiş,  tezliklə  bura  ermənilərin  xüsusi  təlim  görmüş  cəza  dəstələrinin  gələcəyini  bildirmişdi.
D.Gelovaninin  hədə-qorxusundan  10  gün  sonra  Bakıdan  top  və  pulemyotlarla  silahlanmış  Amazasp  öz  quldur
dəstəsi ilə Qubaya daxil olmuşdu.

Amazaspın  dəstəsi  Qubanın  girəcəyindən  tutmuş  yuxarı  hissəsinədək  şəhəri  odlamağa  başladı.  Daşnaklar
küçədə qarşılarına çıxan bütün adamları ucdantutma gülləyə tutur, yerə yıxılmış yaralıların bədənlərini tüfənglərin
süngüləri  ilə  deşik-deşik  edir,  gözlərini  ovurdular.  Yaxınlıqdakı  meşəyə  qaça  bilməyənlər  evlərinə  girib  qapıları
bağlayırdılar. Onları evlərindən zorla çıxarır, yerindəcə güllələyir və yaxud qabaqlarına qatıb meydana aparırdılar.
Bir neçə saatın ərzində yüzlərlə insan qətlə yetirilmişdi. 

Dövrün sənədləri və şahid ifadələrindən məlum olur ki, erməni daşnak qüvvələri bolşevik əsgərlərindən çox
məharətlə  istifadə  edirdilər.  Şahidlərin  biri  yazır:  "Daşnakların  son  dərəcə  azğınlaşdığını  görəndə  onlarla
qeyri-bərabər döyüşə girməli olduq. Bir gün davam edən atışmada 200-dən çox döyüşçünü itirib, 40 nəfərlə Digah
kəndinə tərəf geri çəkildik. Amazasp bundan həm hirsləndi, həm də bir qədər ehtiyat etdi. Quba camaatını meydana
yığıb bildirdi: "Mən minlərlə türkün başını kəsən Ərzurum ermənisiyəm. 200-dən çox türk kəndini yandırıb xaraba
qoymuşam. Uzun müddət türklərlə vuruşmuşam, erməni xalqının mənafeyini müdafiə etmişəm. Buraya da ona görə
gəlmişəm. Əgər müqavimət göstərsəniz, hamınızı bir nəfər kimi qıracağam". 

Daşnak-bolşevik  birləşmələrinin  Quba  qəzasında  törətdikləri  qırğınlar  daha  amansız  və  qəddarlıqla  həyata
keçirilmişdi. Şahidlərdən biri yazır: "Amazasp daşnak dəstəsinə bələdçilik edən qubalı erməni Harun Hayrapetovu
yanına çağırdı və ona nəsə dedi. Harun cibindən bir siyahı çıxarıb oxumağa başladı. Siyahıda Qubanın varlılarından
26  nəfərin  adı  var  idi.  Amazasp  həmin  adamların  dalınca  silahlı  əsgərlərindən  bir  neçə  nəfəri  göndərdi.  Silahlı
əsgərlər həmin ailələrdən altı nəfərlə geri qayıdanda daşnak komandiri daha da qızışdı. Gətirilənlərin 4-ü qadın, 2-si
yeniyetmə  idi.  Amazaspın  tapşırığı  ilə  yeniyetmələrin  başlarını  kəsdilər.  Qadınları  uşaqlarının  qanını  içməyə
məcbur  etdilər.  Onlar  şivən  qoparıb  daşnakların  üstünə  atılanda  qarınlarını  süngülərlə  deşdilər.  Sonra  qılıncla
bədənlərini  tən  ortadan  ikiyə  böldülər.  Meydanda  ah-nalə  yüksələndə  Amazasp  əsgərləri  cərgə  ilə  düzdürüb
əliyalın, günahsız əhaliyə  atəş  açmağı əmr etdi.  Yüzlərlə  adam qırıldı.  İnanmaq olmurdu ki,  insan-insana qarşı bu
qədər  vəhşilik  törətsin".  "Mən  sizin  qanınızı  içəcəyəm"  -  deyən  Amazasp  siyahıda  adları  çəkilən  adamların
mülklərini  odlayıb  külə  döndərmək  üçün  əmr  verdi.  Bütün  bu  hərəkətləri  ilə  o,  son  dərəcə  qəddar  və  qaniçən
olduğunu sübuta yetirirdi".

Amazasp Bakıdan mənfur Şaumyan rejimindən belə bir tapşırıq almışdı: Quba qəzasında bütün müsəlmanları
qırıb  məhv etmək,  onların yaşayış  məntəqələrini  dağıtmaq.  Sonra  isə  bu  qırğını sünni  və  şiə  məzhəbləri  arasında
toqquşma kimi qələmə vermək.

Təhqiqat materiallarından məlum olur ki, 1918-ci il mayın 1-də Qubaya girən daşnak-bolşevik birləşmələrinin
sayı  5  mindən  artıq  olmuşdur.  Ona  görə  də  onlar  silahsız  dinc  əhaliyə  azğınlıqla  divan  tuta  bilmişdilər.  Həmin
azğınlığın  miqyasını  təsəvvür  etmək  üçün  iki  gün  ərzində  yalnız  Quba  şəhərində  4  minədək  müsəlmanın
öldürüldüyünü xatırlamaq kifayətdir. Bu rəqəm Quba şəhər əhalisinin beşdə biri demək idi.



Qırğının şahidlərindən olan Şahbalı oğlu xatırlayır: "Ermənilər o qədər adam qırmışdılar ki, Qubanın küçələri
al-qana boyanmışdı. Əllərinə keçən 2 mindən çox adamı meydana yığıb ucdantutma güllələmək istəyəndə bir nəfər
onların  başçısına  yaxınlaşdı.  Deyilənə  görə  komissar  idi.  Bir  qədər  söhbət  etdikdən  sonra  əsgərlərə  təzədən  əmr
verildi  ki,  silahları  aşağı  salsınlar.  Qadınlar  və  uşaqlar  ağlayırdılar.  Yekəpər  bir  erməni  beş  nəfərlə  camaata
yaxınlaşıb  cavan,  gözəgəlimli  qadınları seçməyə  başladı.  Əllidən  çox  qadını  hara  isə  apardılar.  Onlardan  birinin
qardaşı etirazını bildirəndə  yerindəcə  güllələdilər.  Onun meyidini yerə  sərib bıçaqla gözlərini  çıxardılar.  Əli  qana
batmış  erməni  ovcunda  tutduğu  gözləri  camaatın  üstünə  tulladı.  Kütlədən  uğultu  qopdu.  Daşnaklar  ermənicə
söyə-söyə qabaqdakıları qundaqla döyməyə başladılar. Sonra irəli çıxmış bir yaşlı kişinin qarnını süngü ilə deşdilər.
Bu, göz ilə baxılası müsibət deyildi". Başqa bir şahid yazır: "Ermənilər dindarları Qubanın mərkəzinə gətirdilər. Bu,
döyülən  insanlar  qəzanın  ən  hörmətli  ağsaqqalları sayılırdılar.  Amazasp  hamının  tanıdığı  Quba  ermənisi  Harunu
çağırdı.  Harun  azərbaycanca  dedi  ki,  sünnilər  və  şiələr  hərəsi  bir  tərəfə  çəkilib  üz-üzə  dursunlar.  Elə  o  cür  də
durdular. Aralarında 20-30 metr olardı.  Sonra iki tüfəng gətirib dedilər ki, onsuz da sizin hamınızı qıracağıq. Kim
sağ  qalmaq  istəyirsə  dediyimizə  əməl  etsin.  Sünnilər  və  şiələr  növbə  ilə  bir-birilərinə  güllə  atsın.  Sağ  qalanlarla
işimiz olmayacaq. Birinci iki nəfəri irəli çıxarıb tüfəngləri onlara verdilər. Biri ləzgi Məhəmməd, o birisi isə şiələrin
ağsaqqalı  Məşədi  Mirsadıq  idi.  Onların  heç  biri  erməni  silahını  əlinə  almaq  istəmirdi.  Qundaqla  başlarını  yarıb
onları tüfəng götürməyə məcbur etdilər. İkisi də tüfənglərini qaldırıb bir-birlərini nişan aldı. Hamı məəttəl qalmışdı.
Nisbətən cavan olan Məhəmməd heç kimin gözləmədiyi halda geri döndü və  bir daşnakı yerə  sərdi. Qarışıqlıqdan
istifadə  edən  Məşədi  Mirsadıq  da  bir  ermənini  öldürdü.  Qaçmaq  istəyən  yüzlərlə  adamı  pulemyotlarla  qırdılar.
Ölənlərin  çoxu  qadınlar  və  uşaqlar  idi.  Əvvəlcə  Məhəmmədin  qollarını  kəsdilər,  sonra  ayaqlarını.  Başını  kəsib
süngüyə keçirdilər və hamı görsün deyə yuxarı qaldırdılar. Məşədi Mirsadığın gözlərini çıxarıb qollarını sındırdılar
və  boynunu  qırdılar.  Həmin  gün  daşnaklar  məscidi  dağıdıb,  həm  sünnilərdən,  həm  də  şiələrdən  20-dən  çox  din
xadimini qətlə yetirdilər". A.Novatski məsələni dəqiqləşdirmək üçün qeyd edir ki, müsəlmanların dini heysiyyətinə
toxunaraq  məscidlərə  od  vurub  yandıran  daşnaklar  təkcə  Quba,  Qusar  və  Xaçmaz  ərazisində  26  məscidi
yandırmışdılar.

Müsəlmanların müqəddəs dini ocaqlarını yerlə yeksan edən daşnaklar dinə, Şərq tarixinə və ədəbiyyatına aid
minlərlə  qiymətli  kitabları də  məhv  etmişdilər.  Qubanın mərkəzində  Əbdürrəhim  əfəndinin  mədrəsəsini  yandıran
ermənilər  buradakı  1300-ə  yaxın  kitabı  tonqala  atmışdılar.  Hadisələrin  şahidlərindən  olan  nüfuzlu  din  xadimi
İbrahim  Aydəmirov  xatırlayır  ki,  Digah  məscidində  təxminən  600-700  il  əvvələ  aid  alban  və  ərəb  əlifbası  ilə
yazılmış  kitablar  var  idi.  Ermənilər  həmin  kitabları  məhv  etməklə  yanaşı  kənd  məscidinin  təxminən  bir
kilometrliyində  yerləşən müqəddəs  pirin daşını da partlatmışdılar.  Bu,  üstündə  alban yazıları olan nəhəng bir  daş
idi.

Gelovani  Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasına  verdiyi  izahatında  yazır:  "Mən  geniş  səlahiyyətlər  alaraq
Qubaya gəldim. Amazaspa öz dəstələri ilə şəhəri tərk etməyi təklif etdim. Əvvəlcə o, tərəddüd etdi və sonra bildirdi
ki,  çıxıb  getməyə  hazırdır.  Həqiqətən  də  Qubada  olduğunun  onuncu  günü  bütün  dəstəsi  ilə  çıxıb  getdi".  Lakin
Gelovaninin izahatında deyilənlər inandırıcı görünmür. Çünki Amazasp qırğından əl çəkməyə yox, bölgədəki bütün
müsəlman əhalisini məhv etməyə gəlmişdi. Amazasp yerli əhaliyə meydan oxuyaraq deyirdi: "Mən erməni xalqının
və  onun  mənafeyinin  müdafiəçisiyəm. Mən  cəza  dəstəsi  ilə  göndərilmişəm ki,  iki  həftə  əvvəl  burada  öldürülmüş
ermənilərə  görə  sizdən  qisas  alım.  Mən  bura  qayda-qanun  yaratmaq,  sovet  hakimiyyətini  qurmaq  üçün  deyil,
öldürülmüş  ermənilərin qisasını almağa göndərilmişəm. Mənə əmr edilmişdir ki, Xəzər dənizindən Şahdağına kimi
bu  ərazidə  yaşayan  bütün  müsəlmanları  məhv  edim..."  O,  daha  irəli  gedərək  deyirdi:  "Hazırda  mənim  Digah  və
Alpan  kəndlərində  döyüşlərim  gedir.  Sonra  Üçkün  və  Kilid  kəndlərinə  keçərək  Şahdağa  çatacağam".  Lakin
müsəlman qanına susayan Amazaspın arzusu ürəyində qaldı.  Üç gün davam edən döyüşlər müsəlmanların qələbəsi
ilə başa çatdı. Hər iki tərəf böyük itki verdi. Döyüş yeri tarixə "Qanlı dərə" kimi daxil oldu.

Amazaspın vəhşilikləri zamanı təkcə 1918-ci ilin ilk beş ayı ərzində Quba qəzasında üst-üstə 16 mindən çox
insan  məhv  edilmişdir.  Ayrı-ayrı  mənbələrə  və  şahidlərin  dediklərinə  əsasən  qırğın  zamanı  12  minədək  ləzgi,  4
mindən  çox  azəri  türkü  və  müsəlman  tat  əhalisi  öldürülmüşdü.  1918-ci  ilin  qırğınları  zamanı  daşnak-bolşevik
birləşmələri tərəfindən Quba qəzasında 162 kənd dağıdılmışdır. Həmin kəndlərdən 35-i hazırda mövcud deyildir.

Amazaspın  rəhbərlik  etdiyi  erməni  hərbi  birləşmələri  Qubada  türk-müsəlman  əhalisi  ilə  yanaşı  yəhudilərə
qarşı da qırğınlar törətmişlər. Aparılan tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, 1918-1919-cu illərdə Qubada ermənilər
tərəfindən 3 minə  qədər yəhudinin həyatına son qoyulmuşdur.  Son araşdırmalar nəticəsində  öldürülən yəhudilərin
104 nəfərinin adı dəqiqləşdirilmişdir. 

Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının  sənədlərindən  məlum  olur  ki,  Qubada  qətlə  yetirilən  yəhudilərin
əksəriyyəti  uşaqlar,  qocalar  və  qadınlar  olmuşdur.  Yəhudilərin  kütləvi  şəkildə  qətlə  yetirilməsinə  Amazasp
rəhbərlik  etmişdir.  Qətlə  yetirilən  yəhudilər  Şimi  dərəsinə  atılmışlar.  Amazaspın  quldur  dəstələrindən  canını
qurtarmaq istəyən yəhudilər əvvəlcə Xaçmaza, oradan isə Dərbəndə qaçmağa müvəffəq olmuşlar. Ancaq bu, bütün
yəhudilərə  nəsib  olmamışdır.  Qırğınlardan  sonra  belə  bir  fikir  dolaşırdı  ki,  yerli  sinaqoqda  Amazasp  tərəfindən
öldürülən yəhudilərin siyahısı qorunur.

2007-ci  ildə  Quba şəhərində  kütləvi məzarlıqların aşkar edilməsi  və  onların tədqiqi  göstərdi  ki,  bu  insanlar
hər  cür  zorakılıqlara  məruz  qalaraq  qətlə  yetirilmişlər.  Bu  kütləvi  məzarlıqlar  1918-ci  ildə  Qubada  Amazasp
tərəfindən türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən soyqırımına əyani sübutdur.



Lənkəran qırğınları

Lənkəranda milli ordunun təşkili ilə məşğul olan "Dikaya diviziya"nı tərk-silah etmək üçün bolşeviklər dəniz
vasitəsilə ora silahlı dəstələr göndərmişdilər. Bunların hamısı Erməni Milli Şurasının göstərişi ilə həyata keçirilirdi.
Bolşevik  əsgərləri  yolda  qabaqlarına  çıxan  müsəlman  kəndlərini  dağıdıb  talayırdılar.  Astara  şəhəri  bolşevik
əsgərləri  tərəfindən  topa  tutularaq  darmadağın  edildi,  əhalinin  əksəriyyəti  yaşayış  yerlərini  tərk  etməyə  məcbur
oldu.  Xəzər  dənizi  sahilində  Qızılağac  ilə  Lənkəran  arasındakı müsəlman  kəndləri  "Aleksandr  Candar"  paroxodu
tərəfindən top atəşinə tutuldu. Yanvarda başlanan bu qırğınlar martda daha da şiddətləndi. 

Osmanlı qoşunlarının Bakını azad etməsindən bir az əvvəl Lənkərana iki min nəfərlik erməni dəstəsi gələrək
yerli  əhaliyə  divan  tutmağa  başladı.  Onlar  müsəlman  yeməkxanalarına  girib  insanları  təhqir  edir,  pul  vermir,
Osmanlı türklərindən qorunmaq üçün bu adamları səngər qazmağa məcbur edirdilər. İş o yerə  çatmışdı ki,  erməni
əsgərləri  məhərrəmlik mərasimi  verilən  məscidlərə  girib  müsəlmanlara  öz  təziyələrini  keçirməyə  mane  olurdular.
Müsəlman  əhalisi  dini  ayinlərini  icra  etmək  üçün  məscidlərə  yığışdıqları  zaman  ermənilər  ora  soxularaq
müsəlmanları qarət edir, məscidi isə yandırmaq istəyirdilər. Ermənilər bu bölgədə yüzlərlə ev dağıtdılar və minlərlə
günahsız  insanın  həyatına  son  qoydular.  1918-ci  ilin  yanvarından  1919-cu  ilin  avqustunadək  "Molokan  qiyamı"
yatırılana qədər bu bölgədə erməni və rus birləşmələri tərəfindən 2 min insanın həyatına son qoyulmuşdur.

Zəngəzur qırğınları

1918-1920-ci illərdə erməni vəhşiliklərindən ən çox ziyan çəkən Azərbaycan bölgələrindən biri də Zəngəzur
qəzası olmuşdur. Daşnak qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində bu qəzanın Şuşa ilə əlaqələri tamamilə, Cəbrayıl qəzası
ilə qismən kəsilmişdi. Qəzanın müsəlman əhalisinin vəziyyəti bir də ona görə ağırlaşmışdı ki, erməni kəndlərindəki
silahlı quldur  dəstələri  ilə  yanaşı bu  qəzada general  Andranikin  erməni  əsgərlərindən ibarət  yaxşı  təşkil  olunmuş
nizami qoşunları da var idi.  Andranik erməni hökumətinin tapşırığı ilə  Azərbaycan ərazisinə  soxularaq müsəlman
əhalisindən  tələb  edirdi  ki,  ya  Ermənistan  hökumətinə  tabe  olmalı,  ya  da  qəzanı  tərk  etməlidirlər.  Guya  bu  ərazi
Ermənistan  Respublikasına  aiddir.  Qəzanın çox zəif  silahlanmış  müsəlman əhalisi  Andranikin  bu  tələblərini  rədd
etdiyinə görə ermənilər onlara qarşı görünməmiş vəhşiliklərə başladılar.

Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının  məruzəsində  Zəngəzur  qəzasında  115  müsəlman  kəndinin  ermənilər
tərəfindən  dağıdılaraq  yer  üzərindən  silindiyi  qeyd  olunurdu.  Dağıdılmış  bütün  kəndlərin  adları  bu  sənədlərdə
sadalanırdı.

Fövqəladə  Təhqiqat  Komissiyasının  sənədlərinə  görə  ermənilər  tərəfindən  115  kənd  üzrə  3257  kişi,  2276
qadın  və  2196  uşaq  öldürülmüş,  1060  kişi,  794  qadın  və  485  uşaq  şikəst  edilmişdir.  Nəticədə  təkcə  Zəngəzur
qəzasında  komissiyanın  məruzəsi  hazırlanana  qədər  10068  nəfər  azərbaycanlı  öldürülüb  və  ya  şikəst  edilmişdir.
Məruzədə  deyilirdi  ki,  bu dəhşətli  rəqəmlər  hələ  erməni  vəhşilikləri  haqqında tam məlumat vermir.  Belə  ki,  daha
çox müsəlman erməni vəhşiliklərinin qurbanı olmuşdur. Ancaq o zamankı dəhşətli  qarışıqlıq şəraitində  onları tam
şəkildə müəyyənləşdirmək mümkün olmamışdır.

Zəngəzur  qəzasının  Vaqudu  kəndində  400-dən  yuxarı  azərbaycanlı  məscidə  sığınaraq  güman  edirdilər  ki,
ermənilər müqəddəs yer sayılan məscidə toxunmayacaqlar. Ancaq məscidi mühasirə edən erməni vandalları əvvəlcə
ora  əl  bombaları  atır,  sonra  isə  od  vuraraq  adamlarla  birlikdə  yandırırlar.  Şəki  kəndinin  küçələrində  iki  yerə
şaqqalanmış  uşaq  meyitləri  atılıb  qalmışdı.  Ermənilər  İrmişli  kəndini  talan  edərkən  südəmər  uşaqları  süngülərə
taxaraq  göyə  qaldırır,  öldürülən  meyitləri  tikə-tikə  doğrayırdılar.  Aqudi  kəndində  ermənilər  müsəlmanlardan
xristianlığı  qəbul  etməyi  tələb  edir,  bundan  imtina  edən  qadınlara  qarşı  ən  amansız  cəza  tədbirlərini  həyata
keçirirdilər. 

Çullu  kəndində  ermənilər  yorğan-döşəkdə  xəstə  yatan  9  nəfər  müsəlmanı  qılıncla  doğramışdılar.  Bağıbəyli
kəndində 7 nəfər azərbaycanlını bir evə yığıb evlə birlikdə diri-diri yandırmışdılar. Müsəlman meyitlərin əli, ayağı,
başı kəsilmiş  və  o qədər eybəcər hala salınmışdılar ki, həmin əzaların hansı meyitə  məxsus olduğunu ayırd etmək
olmurdu.  1918-ci  il  yayın  axırları  və  payızında  Zəngəzur  qəzasında  baş  verən  bu  hadisələr  bilavasitə  cəllad
Andranikin rəhbərliyi altında həyata keçirilmişdi.

Zəngəzur  qəzasının  100-dən  çox  müsəlman  kəndi  dağıdılmış,  on  minlərlə  mal-qara  ermənilər  tərəfindən
sürülüb  aparılmış,  bağlar,  taxıl  zəmiləri  və  otlaq  sahələri  yandırılmış,  dağıdılmış,  bir  sözlə  qəzanın  müsəlman
əhalisinin  iqtisadi  vəziyyəti  fəlakətli  hala  salınmışdı.  Ermənilər  tərəfindən  qəzanın  Azərbaycanın  müxtəlif
kəndlərinə qaçıb dağılmış əhalisinə 1 milyard manata yaxın maddi ziyan vurulmuşdu.

Erməni millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı Zəngəzurdakı vəhşilikləri 1920-ci ilin əvvəllərində daha amansız
şəkil  aldı.  1920-ci  ilin  yanvarından  Zəngəzurda  baş  verən  bütün  hadisələrin  bilavasitə  təşkilatçısı  məhz  Ararat
Respublikasının  özü  idi.  Əsas  məqsəd  Zəngəzur  qəzasını  tamamilə  müsəlmanlardan  təmizləyərək  Paris  sülh
konfransı dövlətlərinin əli ilə buranı Ermənistanın tərkibinə daxil etmək idi. Bu təmizləmə əməliyyatlarında erməni
quldur dəstələri ilə yanaşı Ararat Respublikasının on mindən yuxarı nizami qoşun birləşmələri də iştirak edirdi.

1920-ci  il  yanvarın  21-də  Zəngəzurda  Azərbaycan  Respublikası  parlamentinin  üzvü  Cəlil  Sultanovun
Azərbaycan parlamentinə göndərdiyi teleqramda deyilirdi: "Dörd gündür ki, erməni quldur dəstələrinin nizami ordu



ilə  birlikdə  top  və  pulemyotların  atəşi  altında  Zəngəzura  hücumları  davam  edir...  İtkilər  olduqca  çoxdur.  Əhali
vahimə içərisində qaçır və kömək umur... Qəzanın bədbəxt əhalisi adından yalvarıram, kağız üzərindəki etirazlardan
fəal  hərəkətə  keçin.  Azərbaycanın ən  gözəl  guşələrindən  birini  tamamilə  məhv  olmaqdan  xilas  edin.  Zəngəzurun
ardınca növbə  Qarabağındır.  Bütün bunların itirilməsi üçün siz Azərbaycan xalqı və  Azərbaycan qarşısında cavab
verəcəksiniz". 

Yanvarın  22-də  isə  Cəbrayılda  məktəb  nəzarətçisi  H.  Axundzadə  Azərbaycan  parlamentinə  göndərdiyi
teleqramda  yazırdı:  "Yanvarın  19-dan  səhərdən  erməni  silahlı  qüvvələri  Zəngəzurda  Xocahandan  Qaladərəsinə
kimi ərazidə  bütün cəbhə  boyu toplardan və  pulemyotlardan müsəlman kəndlərini  atəşə  tuturlar.  Altı kənd tamam
dağılmış,  doqquz  kənd  isə  od  içərisində  yanır.  Ermənilər  qadınlara  və  uşaqlara  belə  rəhm  etmədən  qəddarlıqla
müsəlmanları  qırır,  kəndləri  dağıdırlar.  Müqavimət  göstərməyə  heç  bir  qüvvələri  olmayan  müsəlmanlar  bütün
əmlaklarını ermənilərə qoyaraq yalnız qaçmaqla canlarını qurtarırlar". 

Erməni  millətçilərinin  Zəngəzurda  törətdikləri  dəhşətli  cinayətlər  və  onlara  layiqli  cavab  verilməməsi
azərbaycanlı  əhali  arasında  ümidsizlik  doğururdu.  1920-ci  il  yanvarın  23-də  Cəbrayıldan  müəllim  Hüseyn
Axundzadənin  vurduğu  təkrar  teleqramda  deyilirdi:  "Zəngəzur  müsəlmanları  tərəfindən  başınız  sağ  olsun.
Zəngəzurlular  nə  qədər  ağladılarsa,  nalələri  Zəngəzur  dağları,  dərələri  və  obalarından  kənara  çıxmadı.  Qarı
arvadların namusu təhqir olunmuş, məsum balaların başsız bədənləri qırmızı qanlarına boyanmış çöllərdə qaldılar.
Qızlar  və  gəlinlər  ermənilərin  əlinə  keçmiş,  onların  namuslarına  təcavüz  edilmişdir.  Zəngəzurda  düşmənə
müqavimət  göstərən  çox  az  kişi  qalıb.  Lakin  onlar  da  tam  ümidsiz  vəziyyətdədirlər.  Üzümüzü  Azərbaycan
dindarlarına  tutur,  onları  Zəngəzurdakı  qardaş-bacılarımızın,  məsum  balalarımızın  məlumanə  şəkildə  şəhid
olmalarına, kömək, kömək deyə yalvarışlarına cavab verməyə çağırırıq". 

Cəlil Sultanov yanvarın 23-də hərbi əməliyyat yerindən parlamentə göndərdiyi üçüncü teleqramında yazırdı:
"Zəngəzur  qəzası  İrəvandan  on  top  və  pulemyotlarla  gəlmiş  nizami  ordu  tərəfindən  tamamilə  məhv  edilmişdir.
Vuruşmada  iştirak  edən  nizami  erməni  ordusunun  sayı on  minə  çatır.  Hökumətin  köməyinə  ümidini  itirən  əhali
bütün Azərbaycan türk xalqına müraciət edir. Aldığımız məlumata görə, sabah Zəngəzur tərəfdən Cəbrayıl qəzasına
hücum  başlanır.  Ermənilərin  məqsədi  Qarabağ  erməniləri  ilə  birləşməkdir.  Nəticədə  Naxçıvanla  əlaqəni  tamam
kəsmək, beləliklə də həm Qarabağ və həm də Naxçıvan məsələsini birdəfəlik həll etməkdir. Artıq kağız üzərindəki
etirazlara  son  qoymaq,  iki  yüz  mindən  yuxarı  Zəngəzur  müsəlman  əhalisinin  məhvinə  gətirib  çıxarmış  xain
ermənilərin  iç  üzünü  açıb  dünyaya  bəyan  etmək  vaxtı  gəlib  çatmışdır.  Xahiş  edirəm,  təcili  tədbir  görün  ki,  heç
olmasa Şuşa və Cəbrayıl qəzaları xilas edilsin. Hər dəqiqə qiymətlidir. Yubanmaq xalq və vətən qarşısında cinayət
və satqınlığa bərabərdir". 

1918-ci  ilin  avqustunda  İgdır  və  Eçmiədzin  qəzalarında  Dronun  rəhbərliyi  altında  azərbaycanlıların qırğını
həyata  keçirildi.  Onun  göstərişi  ilə  bu  regionda  azərbaycanlıların  60-dan  çox  kəndi  dağıdılmış,  yandırılmış,
müsəlman əhalisinə qarşı ən sərt tədbirlər görülmüşdü. 

Çəmbərəkənd  (Krasnoselo)  rayonunun  Ağbulaq,  Ardanış,  Bəriyabad,  Qaraqaya,  Əmirxeyir,  Yanıqtəpə,
Gölkənd (Qaraqoyunlu), Toğluca, Çaykənd, Cıvıxlı, Cil, Şorca və  başqa kəndlərə  hücum etmiş  Andranikin quldur
dəstəsi əhalini qırmış, kəndləri dağıtmış, xalqın var-dövlətin talan edib aparmış, əhalinin bir qisminə ağır işgəncələr
vermiş,  qaça  bilməyənləri,  qocaları,  qadın  və  uşaqları  vəhşicəsinə  qılıncdan  keçirmişdir.  1918-ci  ildə  Eçmiədzin
rayonunda  azərbaycanlılar  sayca  üstunlük  təşkil  etsələr  də,  rayonun  əksər  kəndləri  ermənilərin  vəhşiliyinə,
işgəncələrinə  məruz  qalmışdılar.  Rayonun  Ayarlı  kəndi  1918-ci  ildə  bütünlüklə  soyqırıma  məruz  qalmışdır.  Bu
kənddə  həmin  vaxt  700-dən  çox  azərbaycanlı  yaşayırdı.  Onların  əksəriyyəti  işgəncələrlə  məhv  edilmiş,  salamat
qalanlar isə didərgin düşmüş, dağlarda-daşlarda tələf olmuşlar.

İri  azərbaycanlı  kəndi  olan  Qarğabazarın  800  nəfərdən  çox  əhalisi  erməni  hərbi  dəstələri  tərəfindən
işgəncələrlə öldürülmüşdür. Bu kənd talan edilmiş, dağıdılmış, binaları yandırılmışdır.  Qəmərli kəndinin də başına
eyni  müsibətlər  gətirilmişdir.  Bu  kənddə  yaşayan  500  nəfərə  yaxın  azərbaycanlı  əhali  erməni  silahlı  dəstələri
tərəfindən qətlə yetirilmiş, bir qismi isə doğma yurd-yuvasını tərk etməyə məcbur olmuşdur. Eçmiədzin rayonunun
Yuxarı  Qarxun,  Yuxarı  Türkmənli,  Kiçik  Zeyvə,  Kürəkənli,  Məmmədabad,  Molla  Dursun,  Hacı  Qara,  Hacılar,
Haramlı  və  başqa  kəndlərində  yaşayan  azərbaycanlı  əhalinin  böyük  əksəriyyəti  1918-ci  il  qırğınlarında  doğma
yurdlarını tərk etməyə məcbur olmuşlar.

İrəvan qırğınları

1918-ci  ilin  martına  qədər  İrəvan  qəzasının  199  azərbaycanlı  kəndi,  1919-cu  ilin  sentyabr  ayına  qədər  isə
Eçmiədzin  qəzasına  məxsus  62  azərbaycanlı  kəndi  bütünlüklə  yerlə-yeksan  edilmişdir.  1919-cu  ilin  axırında  isə
Zəngibasarın  bir  neçə  kəndi  istisna  olunmaqla,  İrəvan  qəzasının,  o  cümlədən  Vedibasarın  bütün  kəndləri  məhv
edilmiş,  əhalisi  vəhşicəsinə  öldürülmüş,  sağ  qalanlar  canlarını  xilas  edərək  başqa  yerlərə  qaçmışlar.  Əhali  İran,
Türkiyə və Azərbaycana pənah gətirmişlər. 

Quqark rayonunun Vartanlı kəndində  isə  faciə  belə  başlandı: Erməni hərbi dəstələri aprel ayının ortalarında
iclas keçirmək adı altında azərbaycanlıları bir komaya yığırlar. Təxminən 120-150 adam bu komaya toplaşır. Keşiş
Vahan  iclası açır,  bir  neçə  kəlmə  ilə  iki  xalqın  bir  kənddə  mehriban  yaşaması haqqında  fikir  söyləyir.  Bir  qədər
sonra silahlı ermənilər içəri daxil olub keşişi bayıra çıxarır, komanın qapısını bağlayaraq damından içəriyə  saman



qarışıq neft  töküb camaatı yandırmağa  başlayırlar.  Uşaq,  qoca,  qadın qışqırtısı ərşə  dayanır,  tüstüdən  boğulanlar,
özlərini itirənlər qapıya hücum çəkirlər. Əliyalın xalqın müqaviməti nəticəsiz qalır.

1918-ci  ildə  Yerevan şəhərinin  şimal-şərqində  yerləşən Kotayk rayonu ərazisində  də  erməni  hərbi  dəstələri
azərbaycanlılara qarşı geniş soyqırımı həyata keçirdilər. 1918-ci ilin məlum hadisələrinə qədər bu rayonda yaşayan
əhali arasında azərbaycanlılar üstünlük təşkil edirdi.

1920-ci  ilin  aprelində  "Azərbaycan"  qəzeti  yazırdı:  "Artıq  Göyçə  mahalında  müsəlman  qalmayıb.  Hazırda
Yeni  Bəyazid  qəzasında  84  müsəlman  kəndi  dağıdılmışdır,  onlardan  22  kənd  apreldə  dağıdılmışdır.  Daşkənd,
Qoşabulaq,  Sarıyaqub,  Baş  Şorca,  Aşağı Şorca,  Soğanqulu-ağalı,  Ağkilsə,  Zod,  Qulu,  Ağalı,  B.  Qaraqoyunlu,  K.
Qaraqoyunlu,  Zərzibil,  Ədli,  İnəkdağ,  Qaraiman,  Kəsəmən,  Başkənd,  Bala  Məzrə,  Şişqaya,  Baş  Hacı,  Qəribqaya
kəndlərinin 15 mindən artıq evi olan əhalisi bütün malı, dövləti başlı-başına buraxıb qaçmışdır. Bütün bu var-dövlət
hazırda ermənilərə qalıb, qarət edilmiş əmlak bir neçə milyona və hətta milyardlara bərabərdir".

1918-1920-ci  illərdə  Andranikin  quldur  qoşununun  və  daşnakların  azərbaycanlılara  qarşı  həyata  keçirdiyi
soyqırımı  nəticəsində  indiki  Ermənistan  ərazisində,  yəni  Qərbi  Azərbaycan  torpaqlarında  yaşayan  əhalinin  çox
böyük  hissəsi,  təxminən  565  min  nəfəri  vəhşicəsinə  öldürülmüş,  yaxud  öz  dədə-baba  torpaqlarından  qovulmuş,
didərgin  salınmışdır.  Erməni  tarixçisi  Z.  Kordokyan  "Sovet  Ermənistanının  əhalisi  1831-1931-ci  illər"  kitabında
göstərir  ki,  1920-ci  ildə  Ermənistanda  Sovet  hökuməti  qurularkən bu ərazidə  10  min nəfərdən bir  qədər  çox türk
(azərbaycanlı)  qalmışdı.  1918-ci  ildə  "İrəvan  quberniyasında  211,  Qars  vilayətində  92  Azərbaycan  kəndi
dağıdılmış, yandırılmış və talan edilmişdi. İrəvan azərbaycanlılarının çoxsaylı müraciətlərindən birində göstərilir ki,
qısa  müddət  ərzində  bu  tarixi  Azərbaycan  şəhərində  (İrəvan)  və  onun  çevrəsində  88  kənd  dağıdılmış,  1920  ev
yandırılmış,  132  min  azərbaycanlı  məhv  edilmişdir.  Erməni  cəza  dəstələrinin  törətdikləri  vəhşiliklər,  daşnak
hakimiyyəti  dövründə  yürüdülən  "türksüz  Ermənistan"  siyasəti  nəticəsində  İrəvan  quberniyasının  azərbaycanlı
əhalisinin sayı 1916-cı ildə 375 min nəfərdən 1922-ci ildə 70 min nəfərə enmişdir. 1920-ci il aprelin 27-də XI rus
ordusunun  Bakını,  sonra  isə  Azərbaycanın  bütün  bölgələrini  işğal  etməsi  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyünü  təmin
etmək  üçün  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyətinin  gördüyü  tədbirləri  başa  çatdırmağa  imkan  vermədi.  Ermənistan
sovetləşən  kimi  Zəngəzur  qəzası  daxil  olmaqla  Azərbaycan  əraziləri  Sovet  Ermənistanına  bağışlandı.  Beləliklə,
1918-1920-ci illərdə türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən qətllər və kütləvi insan qırğını təsadüfi hadisə
deyil,  "Daşnaksütyun"  partiyasının "Böyük  Ermənistan"  yaratmaq  planını  reallaşdırmaq  yolunda  atılan  addım və
soyqırımı siyasəti olmuşdur.

Azərbaycanın  tarixi  torpaqlarında  özlərinə  dövlət  yaradan  ermənilər  bununla  kifayətlənməyərək  vaxtaşırı
Azərbaycandan  yeni  torpaqlar  tələb  etməyə  başladılar.  1920-ci  ilin  aprel  işğalından  az  sonra  ermənilər  Sovet
Rusiyasının köməyi ilə Zəngəzur torpaqlarının Azərbaycandan qoparılmasına nail oldular. Bu azmış kimi, 1923-cü
ildə  tarixi  Azərbaycan  torpaqlarında  Dağlıq  Qarabağ  Muxtar  Vilayəti  təşkil  edildi.  XX  əsrin  80-ci  illərinin
sonlarında  Moskvanın  himayəsi  və  Azərbaycan  rəhbərliyinin  qətiyyətsizliyi  üzündən  erməni-daşnak  qüvvələri
Dağlıq  Qarabağa  olan  iddialarını  yenidən  gündəmə  gətirdilər.  Bu  müharibəyə  öz  havadarlarının  köməyi  ilə
hərtərəfli  hazırlaşan  erməni  tərəfi  Azərbaycanın  20  faiz  torpağını  işğal  edərək  yüz  minlərlə  insanı  öz  dədə-baba
torpaqlarından qovub çıxarmağa nail oldu. 

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni hərbi birləşmələri 366-cı rus alayının köməyindən istifadə
edərək  Xocalı  şəhərini  işğal  etdilər.  Xocalı  faciəsi  zamanı  613  nəfər,  o  cümlədən  106  qadın  və  23  körpə  qətlə
yetirildi, 487 nəfər əlil oldu, 1275 nəfər əsir düşdü, 150 nəfər isə itkin düşdü.

1992-ci  il  mayın  8-də  Şuşa  şəhəri  erməni  quldur  birləşmələrinin  artilleriya  və  raket  atəşi  nəticəsində  işğal
edildi.

1992-ci  il  mayın  16-18-də  erməni  hərbi  birləşmələri  ağır  artilleriyanın  köməyi  ilə  Qarabağın  dağlıq
hissəsindən  kənarda  yerləşən  Laçın  rayonunu  işğal  etdilər.  İşğal  nəticəsində  Laçının  63341  nəfər  əhalisi  doğma
yerlərini tərk etməyə məcbur oldu.

1993-cü  il  aprelin  1-3-də  erməni  hərbi  birləşmələri  Qarabağın  dağlıq  hissəsinin  hüdudlarından  kənarda
yerləşən  Kəlbəcər  rayonunu  işğal  etdilər.  Nəticədə  60698  nəfər  azərbaycanlı  öz  doğma  yurdlarından  qovuldu.
Kəlbəcərin işğalı nəticəsində 511 nəfər həlak olmuş, 321 nəfər itkin düşmüş  və ya əsir düşmüş, mülki əhalidən 50
nəfər yaralanmışdır.

Birləşmiş  Millətlər  Təşkilatının  (BMT)  Təhlükəsizlik  Şurası 3205-ci  iclasında  Azərbaycan  Respublikasının
Kəlbəcər  rayonunun  erməni  hərbi  birləşmələri  tərəfindən  işğal  edilməsi  ilə  bağlı  822  saylı  qətnamə  qəbul  etdi.
Qətnamənin 1-ci bəndində işğalçı qüvvələrin həm Kəlbəcər rayonundan, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş digər
rayonlarından dərhal çıxarılması tələbi əks olunmuşdu.

1993-cü  il  iyulun  23-24-də  Dağlıq  Qarabağın  hüdudlarından  kənarda  yerləşən  Ağdam  şəhəri  erməni  hərbi
birləşmələri tərəfindən işğal edildi. Ağdamın 150 min əhalisi öz dədə-baba torpaqlarını tərk etməyə məcbur edildi.
Erməni  hərbi  birləşmələrinə  qarşı müharibədə  ağdamlılar  6 min şəhid  verdilər.  1993-cü il  iyulun 29-da  BMT-nin
Təhlükəsizlik  Şurası 3259-cu  iclasında  Azərbaycan  Respublikasının Ağdam rayonunun  erməni  hərbi  birləşmələri
tərəfindən işğal olunması ilə əlaqədar 853 saylı qətnamə qəbul etdi. Qətnamənin 3-cü bəndində Ağdam rayonunun
və Azərbaycan Respublikasının bu yaxınlarda işğal olunmuş  digər ərazilərinin də qeyd-şərtsiz azad edilməsi tələbi
vurğulanırdı.

1993-cü il avqustun 23-də Qarabağın dağlıq hissəsindən kənarda yerləşən Füzuli şəhərini və onun kəndlərini



erməni  hərbi  birləşmələri  işğal  etdilər.  Nəticədə  152860 nəfər  azərbaycanlı öz yaşayış  yerini  tərk  etməyə  məcbur
oldu.

1993-cü  il  avqustun  24-də  Dağlıq  Qarabağın  hüdudlarından  kənarda  yerləşən  Cəbrayıl  şəhəri  və  onun
kəndləri  erməni  hərbi  birləşmələri  tərəfindən işğal  edildi.  Nəticədə  57125 nəfər  azərbaycanlı öz  yaşayış  yerlərini
tərk etməli oldu.

1993-cü il avqustun 31-də Dağlıq Qarabağın hüdudlarından kənarda yerləşən Qubadlı rayon mərkəzi və onun
kəndləri  erməni  hərbi  birləşmələri  tərəfindən işğal  edildi.  Nəticədə  31364 nəfər  azərbaycanlı öz  yaşayış  yerlərini
tərk etməli oldu.

1993-cü  il  oktyabrın  14-də  BMT-nin  Təhlükəsizlik  Şurasının  3292-ci  iclasında  qəbul  etdiyi  874  saylı
qətnamədə  erməni  qüvvələrinin  işğal  olunmuş  Azərbaycan  rayonlarından  çıxarılmasının  zəruriliyi  yenidən  qeyd
olunmuşdur.

1993-cü  il  oktyabrın  30-da  Dağlıq  Qarabağın  hüdudlarından  kənarda  yerləşən  Zəngilan  rayon  mərkəzi  və
onun  kəndləri  erməni  hərbi  birləşmələri  tərəfindən  işğal  edildi.  Nəticədə  34924  nəfər  azərbaycanlı  öz  yaşayış
yerlərini tərk etməyə məcbur edildi.

1993-cü il  noyabrın 12-də  BMT-nin  Təhlükəsizlik  Şurası Zəngilan  rayonunun və  Horadiz  şəhərinin  erməni
hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilməsi ilə əlaqədar 884 saylı qətnamə qəbul etdi. Qətnamənin 2-ci bəndi erməni
hərbi  birləşmələrinin  Azərbaycan  Respublikasının  Zəngilan  rayonunu  və  işğal  olunmuş  digər  rayonlarını  azad
etməyə çağırırdı.

XX  əsrin  90-cı illərinin  əvvəllərindən  Ermənistanın  Azərbaycana  təcavüzü  nəticəsində  20  min  insan  həlak
olmuş,  50  mindən  artıq insan  yaralanmış  və  ya  şikəst  olmuşdur.  Bu  müharibədə  erməni  işğalçıları  Azərbaycanın
900 yaşayış məntəqəsini, 150 min fərdi yaşayış evini, 7 min ictimai binanı, 693 məktəbi, 855 uşaq bağçasını, 695
tibb  müəssisəsini,  927 kitabxananı, 9  məscidi,  44  kilsəni,  9  tarixi  sarayını,  464  tarixi  abidə  və  muzeyini,  40  min
muzey eksponatını, 6 min sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisəsini, 6 min km. avtomobil yolunu, 348 körpünü, 2300
km.  su  kommunikasiyalarını,  2  min  km.  qaz  kommunikasiyalarını,  15  min  km.  elektrik  xətlərini,  28  min  ha.
meşələrini, 1 milyon ha. kənd təsərrüfatı üçün yararlı torpaqlarını, 1200 km. irriqasiya sistemini sıradan çıxarmışlar.
Ermənistanın  Azərbaycana  təcavüzü  nəticəsində  Azərbaycan  tərəfinə  dəyən  maddi  ziyanın  həcmi  60  milyarddan
çox ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilir.

Bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakıda ümumxalq Novruz şənliklərində
çıxışı  zamanı  demişdir:  "Qarşımızda  duran  ən  vacib,  ən  əsas  problem  Ermənistan-Azərbaycan,  Dağlıq  Qarabağ
münaqişəsinin həll  olunmasıdır.  Biz danışıqlar prosesində  öz prinsipial mövqeyimizdən bir addım geri atmamışıq.
Bir  neçə  il  bundan  əvvəl  nəyi  demişiksə,  bu  gün  də  həmin  mövqeyin  üstündə  dayanırıq.  Azərbaycanın  ərazi
bütövlüyü  heç  vaxt  danışıqlar  mövzusu  olmayıbdır  və  olmayacaqdır.  Azərbaycanın  ərazi  bütövlüyü  bərpa
olunmalıdır.  İşğalçı  qüvvələr  işğal  edilmiş  bütün  torpaqlardan  çıxarılmalıdır.  Azərbaycan  vətəndaşları  oraya
qayıtmalıdırlar. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilər və Dağlıq Qarabağa mütləq qayıdacaq azərbaycanlılar yüksək
muxtariyyət statusunda yaşamalıdırlar. Yəni Dağlıq Qarabağa Azərbaycandan kənarda statusun verilməsi qətiyyən
qəbuledilməzdir.  Bu  bizim  prinsipial  mövqeyimizdir.  Dağlıq  Qarabağa  heç  vaxt  müstəqillik  verilməyəcək,
Azərbaycan onu heç vaxt tanımayacaqdır. Bizim tanımadığımız qurum dünya tərəfindən də tanınmayacaqdır”

 Anar İsgəndərov,
tarix elmləri doktoru, 

professor  
 
 


