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Азәрбајчан ССР-ин Дағлыг Гарабаг Мухтар Вилајәти Кичик Гафгазын ҹәнуб-шәрг һиссәсиндә јерләшир. Бу, дағлыг дијардыр. ДГМВ-нин саһоси 4 мин
392 кв. километрдир. Вилајотин оразиси шималдан
ҹәмуба 120 км, шоргдәи гәрбә 35—60 километрдир.
ДГМВ-нин тәркибинә бсш инзибати рајон — Әскәран,
һа д р у т , Мардакерг, Мартуни вә Шуша дахилдир.
Вилајәтин әһалиси 1979-ҹу илдә 162,2 мин иәфәр
олмушдур, о ҹүмләдон ермәннлор— 123,076, азәрбајҹанлылар — 37,264 тәшкил етмишдир.
Вилајәтдә 40-дап артыг миллотин нүмајәндәси
јашајыр.
ДГМВ бүтөв бир тамын — тарихи Гарабагын үзви
һиссосидир. Ву тарихи Гарабагып даглыг вә дүзәнлик кими ики һиссоси рскиопун бүтүи тарихи орзиндә
һомишә бир-бирило сых по гырылмаз сурәтдә баглы
олмуш, бири о бирисиз јаш а ја билмәмишдир.
Иглим ҹәһәтдән вилајоти үч гуршаға ајырмаг
олар: мө’тәдил исти, мө’тодил сојуг вә сојуг гуршаглар. ДГМВ-нин сых чајлар шобокәси вардыр. Ән башлыҹа чајлар бунлардыр Тәртәр, Инҹәчај, Хачынчај,
Кәркәрчај, Көндәләнчај вә Гуручај.
Мешоләр палыд, фыстыг, көјрүш, ҹөкә, вәләс,
гарачөһрә кими, һомчшшн јарпагларындан ашы маддәси алыиан кол биткиси — скумпија кими чох гиј3

мәтли агаҹлардан ибарәтдпр. Мсјво агаҹларыиа гоз,
алма, арыуд ағаҹлары, алча вә зоғал дахилдир. Мешәләр вә коллуглар ДГМВ-шш әразисинин үчдә бириндән чохуну тутур.
Фајдалы газзынтылардан сулфидли полиметал
филизләринин Меһманлы групу мә’лумдур ки, бунун
да гургушун, сиик, мис кими сәиаје еһтијатлары вардыр. Мис, барит вә мүхтәлиф тнкинти материаллары
(мәрмәр, мерҝели, меркеликимиләр, тәбашир, одадавамлы кил) јатаглары ашкар едилмишдир. Дәјирман
дашы чыхарылыр. Шушапын јахыплыгыпда «Нарзан»
типли карбонлу-дәмирлп су чешмәләри јерлошир.
ДГМВ ипкишаф етмиш әкипчилијә вә малдарлыга малик к - ј п д тәсоррүфаты рајопудур.
Вилајәтин сәпајеси дә дипамик ипкишафдадыр.
Сәпаје комплекспшш әсасыпы електрик техникасы вә
ип;ж сәпајесп тәшкил едир. һәмчипип машыигајырма, електроенеркетпка, тикипти материаллары сапајеси, мебел, тохуҹулуг, ајаггабы, әт-сүд сәнајеси вә б.
мүвәффәгијјәтло инкишаф едир.
ДГМВ-нип игтисадијјаты Лзәрбајҹан ССР-ин халг
тәсәррүфаты комплексинин үзви 1 1 иссәси олуб, республикадахили ә.мәк бөлкүсүндә фәал иштирак едир
вә онуи сабит фәалијјәт көстәрмәсн дикәр республикадахили игтпсади рајонларла билаваситә вә әкс
әлагәлзрдән һәлледиҹи шәкилдә асылыдыр.
ДГМ В сосиал саһәнин инкишафында бөјүк ирәлиләјишләро паил олмушдур. Ву күн мухтар вилајәт
бир чох көстәриҹиләр үзрә орта республика сәвијјәсини габаглајыр.
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ДГМВ — Азәрбајҹап рсспубликасынын әи көзәл
вә бәрәкәтли кушвлорпидәп бнрпдир.
Дағлыг Гарабағын тарихи өз көклори еЧибарнло
узаг кеч.мишләрә кедиб чыхыр.
Күр во Араз чајларыпын арасы снвилнзасијапын
ән годим оҹагларындап бирпдир. Артыг үчүнҹү деврүн
сопупда, хүсусилә до дөрдүпҹү дөврүн оввәлләрипдә
бу рајоида ипсанын мәскән салмасы, јашамасы үчүн
һор ҹүр олвсрпшлп шораит олмушдур. Күмап етмәјә
хејли осас вар ки, Оу әрази Аралыг донизи вә Шимали Афрнка пло бирликдә бәшоријјәтин улу әҹдадыпып мевҹуд олдугу зонаја дахнл олмушдур во бурада да ппсап бпр биососпал во сосиал варлыг кими
тошәккүл тапмышдыр. һомпн вахтлар рајонун иглими бүтүп сопракы дөврлорло мүгајисәдо исти во
мө тодил рүтубәтли олмушдур. Бу зопа зопкин флора
во фаунасы ило сечнлирди. Мо113 бурада ипсапын
һојатыпыи иә фоалијјотинин ән годим нзләри тапылмышдыр. Вә бу да Совет Иттифагынып оразисиндә
оп годим ипсап дүшәркоси олап Азых магарасында
ашкар едилшппдпр.
Надир писап москопи олап Азых магарасынын,
онун чох Г>ојук матерпалыпын, ибгидап ҹәмијјәтин
формалашмасы во инкишафы, оп сркоп ипсаплар, опларын мадди во мә’новн модопијјоти, һәмчнпип он
годнм ипсапларин јашајглб-јаратдыглары палеоеколожи возпјјот проблсмлорпшш өјропилмәси үчүн мүст.Јспа әһомијјәти вар.
Азых магарасыпып сајосипдә биз тарихимизп әп
гәдим бир дөпрдәи — мнлјои ил бундан әввәлдән баш5

лаја биләрик. Бу кәшфләрин сајәсиндә бизим тарихимиз он минләрлә нәсил гәдәр гәдимләшмишдир.
Олдугҹа әһәмијјәтлидир ки, Азых мағарасынын
материаллары бнзә инсан ҹә.чијјотинин инкишафынын
әсас ганунларынын үмумилији, глобаллығы һаггында,
сосиокенезин үмуми истигамәти барәдә бир даһа, өзу
дә тамамилә муәјјән гајдада фикир јурүтмәјә, инсанын һәјат тәрзинин моделинин универсаллығыны кумаи етмәјә имкан верир.
Азых адамы (азыхантроп) ода чох тез саһиб олмуш вә ону узун мүддәт горујуб сахламағы баҹармышдыр. Од палеолитин ән еркән дөврләриндән башлајараг башәријјәтин тарихиндә чох бөјүк рол ојнамышдыр.
Азыхда илк оҹаглар бир чох јүз мин илләр бундан әввол алов сачмаға башламышдыр. Одун дәрк
едилмәси ипсанын тәбиәт үзәриндә илк бөјүк гәләбәси иди. Од чох бөјүк техиики вә сосиал гүввз олмушдур. О, инсаны иглимдон, асылылыгдан азад едиб
мүстәгилләшдирмнш, опун гида мәпбәләрипп ҝениш-.
ләнднрмишдир. Одун кәшфи, горуиуб сахланмасы
вә истифадә олунмасы иисанларын кәмијјәт-мәкан
мүнасибәтләрини дәрк етмәсиндә дә әкс олунмушдур.
О д инсаны даим, ардыҹыл олараг муәјјән порсијаларла, истилпклә «јемләмишдир», бу һалда әлдә олан
еһтијаты күнүн еһтијаҹлары илә таразлашдырмыш,
беләликлә дә заман дахилиндә мәканы дәјишдирәрәк,
одун бағламаларынын һәҹмнни онларын јанмасы
«еаатларына* кечирәрәк һесаб апармышдыр. Ола
бнлспн, һеч дә тамам тәсадүфи дејил ки, гәдим миф6

ләрдә Промстеј инсанлара оду кәтирәркән онлары
һесаб апармаға өјрәдир. Азых адамынын һесаб апармағы баҹармасыны ајы кәлләләринин бнринин үзәриндә хүсуси олараг едилмиш кәртикләр тәсдиг едир.
һеч шүбһәсиз ки, Азых мәдәннјјәтинин јарадыҹылары артыг тәфәккурә вә формалашмагда олан
нитгә, һәмчинип мә’нәви мәдопнјјәтип мүојјән елементләринә малик олмушлар.
Азыхда тәхмипән 350—400 мип нл бундан әввәл
јашамыш гадыиын чәнәсппин бир парчасы ашкар
едилмишдир. Бу, еһтпмал ки, Франсанып гәрбиндә,
Тотавел дүшуркоснндәкп аптроположи тапынтыларла
чох бөјүк охшарлыгы олан гысабојлу бу мәхлуг препеапдерталлара аид олупа бпләр.
Азыхдакы ајы кәлләләриндән иоарәт кизлп јер,
«кәллә ајичн» бу зопапын сакппләјпшдә әтра<|? муһит
һадисәләри һаггыпда әп еркәп, рүшејм һалыпда олан
тәсәввүрләрип мејдаиа калдијини сүбут едир. Елә бу
тәсәввүрләрип дә зәмиинпдә сон|)алар днпип елементләри јарапмышдыр.
Ајы кәлләләринип биршшп узәрнпдә едилмиш, өзү
Дә һесабын, елә инчәсәнәтин шүбһәсиз елементлари
олан кәртмәләр еһтимал кн, Азых сакинләринпн мүәјјән космоложн мүшаһидәлор апардыгларыпы сүбут
едир. Артыг 300 мип ил бупдап әвнәл азыхаитроилар
өзләри учүн мәнзил тнкмәјә плк тәшәббүсләр етмишләр. Мәнзил проблемп әп гәднм дөврләрдәп ипсаны
дүшупдүрмүшдүр.
Мустјер дөврү бурада Азых вә Тағлар мағараларында ннсбәтәп јахп!ы сахлапмышдыр. Бу дөвр
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тәхминән 100—80 ыин ил бупдап оввол башлаимышдыр.
Мустјер адамы зәнкин мо'пәви аләмо малик иди.
О артыг рәнкин во рәнк иисботләрипип маһијјотини
баша дүшурдү. Тағлар магарасынын аваданлығында
аләтләрин һазырлапмасы үчүн чохлу мигдар тәдарүкләр ашкара чыхарылмышдыр ки, бупларын да
фәргләидириҹн ҹәһотнни рәпк гаммалары тошкил
еднр.
Мустјер зәманосинип мүһүм хүсусијјәти нәинки
бир-биринә јахын рајонларын, ејпи заманда кифајәт
гәдәр бир-бириндән узаг олап оразнләрип сакпплори
арасыпда гаршылыглы үпспјјәтпп тәдричоп фоаллаш*
масындан, әлаголорнн кенишлонмосипдоп ибаротдир.
Бупу хүсусило Таглар магарасынып материалы сүбут
едир. Б у материал пәипки Јеревап дүшоркосп илә
охшарлыглар һаггында, ејип замапда Загросс зонасы
да дахил олмагла Араздан ҹопуба догру кедоп әразилорин мустјер модәнијјотлори ило готи олаголори
барәдә фикнр јүрутмојо имкан всрир. Таглар магарасыпын то’снр багышлајан сернја матсриаллары әсасыида јерлн мустјер модонпјјотпшш ипкишафыиын
мәһәлли хүсусијјотлорини мүојјои етмок во сопунҹу
бузлашма дөврүпүн узуи бир вахты әрзиндо онун токамүлүнүн морһололоринн изломок олар. Ело бу материал бизо бәшәријјәтин он еркон москонлошмәсиппн һәгиги јолларыпы, ән гәдим мәдәни тә’сир вә
әлагәләрин истигамотләрини мүәјјән етмок үчүн нмкан верир. һеч бир шүбһә ола билмоз ки, бизи марагландыран зонанып палеолнт сакини саламат галмаг,

јаш амаг вә јаратмаг үчүп әтраф мүһитә јахшыча ујгунлашмалы иди. Бу палеолит сакини мадди мәдәнијјәтин мүрәккоб комплсксинин көмәји вә тәбиәтдән
өзунун моһз фәал пстифадо етыоси илә һејванлардан
чох осаолы шәкнлдо фәрглопнрдн. О гуввотли иди
вә јахшы сплаһлапмышды. Шубһәсиз, зеһни ҹәһәтдән
кифајәт годор ннкпшаф егмиш во кифајот гәдәр зәпкин мо повп аломо малпк олмушдур. Рекиопун ән годпм сакшш өзүнүп стдијп дојншпклпклорло тәбиәтн
өз могсодлорнпо табе олмага моҹбур еднр вә опун
үзорппдо дапл 1 һнк.мраплыг етмоји өјропнрди.
Тооссуф кн, бизи мараглапдыран зопада Мезолнт
во Меолнт дөврлорп һаггыпда һәләлик һеч бир шеј
дејо билморик. Бу, молум олдугу кими, истеһсал едән
тосорруфатып јарапмасы во инкишафы зәмапоси,
«Пеолит ипгилабы» зомапоси вә с. олмушдур.
Гарабаг зопасында, исторсә до гоншу вилајотлордо Енеолпт дөвпу, еһтимал ки, б. е. ә. VI—V минплликләрип сорһоддипдо башлапыр. Бу, ады чәкиләи
рекиопда годим окинчнлик-малдарлыг тосәррүфатыIII,ш во отураг-окнпчилпк модоинјјотинии тошәккүл
тандыгы допрдур.
Тупҹ во Илк Домир днврүндо Даглыг Гарабагын
модоппјјотн дофн абндолорипдә окс олунмушдур. Бу
дөвро аид мос.кон јерлори һололпк ашкар едилмәмишдпр. Степанакертнп отрафларындакы курганлар групунда кутловн дофилор ио мејит јапдырылмасы мүојјоп сдплчпшдир. Пу курганларып аваданлыгы даш
голом о.хларындан, бурулуб тахылмыш санҹаглардан,
гы.мыл асмадан, бурунҹ хонҹәрдоп, сахсыдан вә и. а.
9

ибарәтдир. Хачынчај јанындакы кургаида габарЫГ
декору олан ичи бош гызыл силиндр, пардахланмыш
гара сахсы вә и. а. олмушдур.
Д а һ а сонракы Тунҹ дөвру курганлары (Довшанлы, Арчадзор) Азәрбајчанын дикәр курганлары кими (Ханлар, Борсунлу, Сарычобан) зәнкин аваданлыға маликдир. Ҹәназәлор олдугҹа тәмтәраглы дәфн
мәрасими үзрә дәфн едилмишләр. Бунларда башчыларын өлдүрулмүш гуллары, дружиначылары вә арвадлары тапылмышдыр. Бу, ибтидаи ичма гурулушунун сон мәрһоләсинә, онун дағылмасына, синифләрин мејдана кәлмәсинә тәсадүф едир.
Бу дөврүн абидәлори ҹәнуб өлкәләри илә чох
сых әлагәләрин мөвҹуд олдуғуну тәсдиг едир. Гарабағ зонасында дәфн абидәләринин тајы-бәрабәри олмајан Хоҹалыда үзәриндә чар Ададнераринин ады
олан агат михи јазылы мунчуг дәнәси тапылмышдыр.
Бу дөврүн игтисадијјатында апарыҹы ролу әкинчилик ојнамышдыр. Тәсәррүфатын дикәр мүһүм саһәсипи малдарлыг тәшкил етмишдир.
Тунҹ дөврү Гарабағ мис-мә’дән рајонунун јерли
филизлзриндон кениш истифадәси вә метал е'малынын инкишаф етмәсилә сәҹијјәләнир. Бутүн бунлар
белә бир фикир јүрутмәјә әсас верир ки, бу әразидә
мустәгил металлуржи сонаје гајдада салыныбмыш.
Сәнәткарлыг да инкишаф етмишди. Сахсы истеһсалы
мүһүм јер тутурду.
Тунҹ әсри езү илә чохлу мигдар бөјүк дәјишикликләр кәтирмишди ки, бу да еркән Тунҹ дөврүнүн
сонундан хүсусилә иәзори ҹәлб едирди. Өн Асија—
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Загафгазија рекиону сакинләринин башлыҹа сәрвәтләриндән биринә чеврилән малдарлығын инкишаф етмәси сајәсиндә әмок мәһсулдарлығынын хејли дәрәчәдә артмасы диггәти ҹәлб едир. Илк Тунҹ деврүнүн
лап сонларында, хүсусилә Орта Тунҹ дөврүндә јарымкөчәри малдарлыг формалашмага башлајыр.
Әкинчилик дә инкишаф етмишди.
Бир тәрәфдән хырдабујнузлу мал-гаранын сајынын артмасы, дикәр тәрофдән әмәк мәһсулдарлығынын јүксәлмәси н әт и ҹ ә с и т ә әһалинин өзүнун чохалмасы тајфаларып мүхтәлиф јерләрдә мәскунлашмасынын мүһүм сәбоби олмагла малдарлыг һәјат тәрзи
олан тајфалары сүр’отлә һәрәкот стмәјо моҹбур едир,
онлары әкинчилик-малдарлыг һојат тәрзи олан өз гоһум тајфаларындап ајырырды ки, бу да сһтимал ки,
мүхтәлиф гобилдон олан стпик дәјишикликләро котирмојә билмозди. Илк Тупҹ дөнрүпүн, хүсусилә Орта
Тунҹ дөврүнун сопупда бу, оһали јајылмасынып сајәсипдә дагәтәји, дағ во һотта јүксок дағ рајоплары
зоналары отлаг саһәләри кими истифадо олунмаға
башламышдыр.
Үмуми күтла ичарисиндоп ирпли чыхмыш малдар
тајф алар мо’дәнлорло зәнкип олан рајоплзрын саһиблорипо чеврилирдиләр. Бу рајонлардап бә’зпләри, о
ҹүмлодән Гарабаг рајону кәлочокдә даг-мо’дон ишипин во метал е ма.чынып моркәзләрипо чевршшәли
иди.
Рекионун тајфаларыпын тосәррүфат вә мәдәии
инкишафы, онларда нзафи, артыг мәһсулун мејдана
кәлмәси бу тајфаларып Гафгаз тајфалары ило вә Өн
11

Асијанын шәһәр сивнлизасијалары илә мүбадилә а п а р маларыны, үнсијјәт во гаршылыглы олаголоршшн и н кишафыны стимуллашдырырды. Бүтүн бу дејиләнләр
мүлки вә сосиал диференснасијапы дорипләшдирир-;
ди во сон нәтичәдо бизи мараглаидыран рекионда''
сакип олмуш тајфаларын сосиал-игтисади, сијаси,”ј
мә’нәви һәјатында ҹидди дәјишикликләрә котири б
чыхарырды. Мүһарибәләрин сајы артырды.
Орта Тунҹ дөврүидоки бөјук ипкишафын м ад ди .
сүбутларыны о вахтлар кур ннкишаф етмпш метал-.
луркија вә дулусчулуг пешоси үзро чохлу мигдар вә
рәнҝарәнк әшјалардан, хырдабујнузлу мал-гараныи
көчурмә малдарлыгылыл гути сурәтдә тәшуккул тапмасыиа кәтириб чыхармыш артымыпдан ибарәтдир.
Бүтүн бу дејплоплор омлак диференсиасијаны
даһа артыг дорәчодз дориплошдирир. Сојгуичулуг <;
мүлариболәри тез-тез баш верир.
' ;
Б. е. ә. II миниллијин икипҹи јарысы — I минт':'
иллијнн оввәли — Гафгазын вә Ирап јајласынын шимал-горб һиссосинии әразисиндә Соп Тупҹ дөвру в ә “ј
Домнр әсрипии башлапғыҹыдыр. Б у дөир бизи мараг- ј
ландыран рекиопда металлуркијанын парлаг инкн-?|
шафы илә сәҹијјәлонир. Бу металлуркија Гәдим Ш әр-'
гин мәркәзләриндоки металлуркија илә бир сырада,"
дурурду. Бу, бизи марагландыран рекионда ибтидаи '
ичма гурулушунун дагылмасы вә тәдриҹәп еркән :
сппфи мүпасиботләро иечилмәсп дөврүдүр.
1
Чохлу мигдар археоложи материаллар бу дөвр
ҹзмЈпјәтинин јүксәк инкишаф совијјәсинә малик ол- '
дугупу парлаг сурәтдо сүбут едир.
Әкинчилијин мүһүм ролу сахланылмагла кечүрмә-;
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малдарлығы мүстәспа дәрәҹәдә јүксәк инкишафа чатыр. Бу дөвр үчүн б!в пәиики металлуржи сәиоткарлыгын (тунҹ металлуркијасы кур иикишаф едир,
дәмирдән истифадо олупмага башланыр), ејпи заманда дулусчулуг сонәтшши хејли инкишаф етдијини
сөјләјә биләрик.
Ибтидаи иҹма гурулушунун тәдрнҹәп дагылдыгыпы дөјүшчу вә башчыларып иҹма үзплоринин гәбирлоринин үмуми күтләсиндән кәскии сурәтдә форглонән дәфи мәрасимләри илә тәсдиг олунан мүлки диференсиасија сүбут едир. Мосәлән, Гарабагын курган
гәбирләриндә Загафгазнјада а:< тасадүф едилән гызыл
мо’мулатлара, сәдәфдән вә фил сүмүјүндән дүзәлдилмиш әшјалара, һомчинип чохлу тупҹ мо’мулатларына вә башга әшјалара тәсадүф едилир. Бу шејләрин бпр һиесоси котирилмо шејлордир.
Д аһ а мараглы дофн абидәлори сырасыпда Хочәлы, Арчадзор, Ахмахии курган гобпрлоринн, Гарабулаг пекрополупу вә б. ҝөстәрмәк олар.
Чох пәһәпк Хоҹалы гәдим гәбиристанлыгы тохмипән 6. с. ә. I I —I миниллијип һудудларыида јараимага башламыш, рекнопуп тајфаларыпын дофн ајииләринип әсас ҹоһәтлорппи өзуидо әкс етдирмишдир.
Моһсулдар гүвволорип иптснсив инкишафы истсһсал мүнасибәтлорннә т ә ’снр көстормәјо билмәзди.
Бу саһодә әлдә сднлмшн бөјук нролнләјншлорн иҹма
гурулушунун дагылмасыпдап, мүхтәлиф дојишикликлордән, тајфаларарасы вә тајфадахили мүнасибәтләрнн мүрәккәблошмәсиндои хобәр верән дәфп абидәләри сүбут еднр. Бу абидолор гуллар һаггында,
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ә’јанлар һаггында, тајф а башчылары һаггында мә’лумат верир. Бу дејиләиләр Арчадзор, Ахмахин курганларында вә башга курганларда ашкара чыхарылмышдыр.
Бу дөврдә мүһарибә малдарлыг, әкинчилик вә
сәнәткарлыгла јанашы рекионун сакинләринин башлыча ишләриндән биринә чеврилир. Өн Асија өлкәләри илә әлагәләр даһа сүр’әтлә инкишаф едир. Бизи
марагландыран дөврүн гәбирләриндә ширләнмиш габлар, силиндршәкилли мөһүрләр, мүхтәлиф гызыл
мә’мулатлары, мунҹуглар, сәдәф зинәтләр, молјускларын чанаглары во нәһајәт, I Ададнераринин ады
олан агат мунҹуғу тапылмышдыр. Бу мунҹуг б. е. ә.
XIV әсрин сонуна — X III әсрин әввәлләринә аиддир.
Бизи марагландыран дөврдә Мәркәзи (еләҹә дә
Шәрги) Загафгазн'анын сакинләринин етник мәнсубијјәтиндән данышаркән гејд етмәк лазымдыр ки,
бу зона јазылы монбәләр һүдудларындан кәнарда
галса да, бизим белә фикирләшмәјә ҹидди әсасымыз
јохдур ки, Шимал-Шәрги Гафгаз, даһа доғрусу,
Нах-Дағыстан дилләринә гәдәр бу рекионда һәр
һансы башга дилләр јајылмышдыр. Шүбһәсиздир ки,
Шимал-Шәрги Гафгаз дилләри групу, еләчә дә, үмумијјәтлә, Иберија-Гафгаз дилләр групу Гафгаз бәрзәхиндә јерли дил групу олмушдур. Бу деврдә Гафгаз
халгларынын вә дилләринин көчуб кәлмә мәншәји
һаггында елмдә сөјләнилмиш фәрзијјәләр тәнгиди
гаршыланмышдыр. Дилшүнасларын әксәријјәти Гафгаз диллори аиләсинин бүтүн голлары арасында гәдим
кенетик гоһумлуг олдуғуну еһтимал едирләр. Доғ14

рудур, бу гоһумлуг һәлә сүбут едилмәмиш олараг
галыр. Вә буну бә’зи алимләрин мәншә е’тибарилә
Һинд-Авропа мәдәнијјәти һесаб етдикләри (чох чәтин
ки, бу, мүмкүн олсун) Күр-Араз мәдонијјәти илә һеч
ҹүр әлаголәндирмәк олмаз.
Әкәр Үмумгафгаз дил вәһдәтииин мөвҹудлуғуну
тәхмини күман етмәк мү.мкүп олса да, әлбәттә, ону
бә’зи археологларын етдикләри кими б. е. ә. III миниллијә јох, даһа әввәлки дөврә анд етмәк лазымдыр.
Бүтөвлүкдә бүтүн Гафгаз диллоринин башга дилләрә вә дил аиләләринә, хүсусило дә Өн Асијанын
гәдим дилләрипә кенетик мүнасибәти мәсәләси ачыг
галыр.
Нах-Дағыстан дил групунун һуррит пә Урарту
дилләри илә гоһумлуғу һаггыпда пегтеји-нәзәр даһа
әсасландырылмыш нөгтеји-пәзор тәәссүраты бағышлајыр. Бә’зи мүәллифлор Һуррит-Урарту дилинин
Һинд-Авропа дилләри илә мүәјјән гоһумлугунун олмасыпы сөјләјирләр ки, бупа да нүфузлу алимләр
олдугҹа шүбһо илә јапашырлар. Гафгаз дилләриндо
һинд-Авропа слементләрипнн олмасындан, әп гәдим
Һинд-Авропа-Г афгаз әлагәләрипдән вә Һинд-ИранГафгаз әлагәләрипдон во Һинд-Ирап-Гафгаз әлагәсиндән бәһс едирләр.
Б. е. ә. III миниллијип сонунда Күр-Араз мәдәнијјәтинин тәноззүлү, дағылмасы баш верир вә еһтимал ки, Гафгаз рекионупда осас етник ваһидләр тәшәккүл тапмаға башлајыр.
Сон Тунҹ вә Илк Дамир дөврүндә Мәркәзи во
Шәрги Загафгазијанын археоложи модәнијјәтләри
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бир-биринз 'гох јахын олмуш вә Гәрби Загафгазијасонралар фарсларын һакимијјәти, шүбһәсиз, Ҹонубнын синхрон мәдәнијјәтиндән кзскин шәкилдә фәргШәрги Загафгазијаја, о чүмләдән Даглыг Гарабаға
ләнмишлор.
јајылмышдыр.
Бу дејиләнләр Нах-Дағыстап-һуррит тајфа групһ ә л ә һеродот гејд едирди ки, ирпнлыларын һаларыиын тајфа иттифагынын тәшоккүл тапмасы һагкимијјәти Гафгаз дағ силсилоснно гәдәр јајылмышгыпда, тајфаларын колоҹок албаи иттифагынын кондыр. Б и р сыра сәбәбләр белә күман етмәјә имкан
турларынып, әсас ҹизкиләринин јаранмасындан аз
верир ки, бу вәзијјәт Мидија дөврүнә апарыб чыхагала гәти шокилдо хәбор верир.
рыр. Бир чох әсас вар, белә һесаб едәк ки, Иран дөвБ. е. ә. I миниллијип аввәлиндә бизим рекионумуләтинин XI сатраплығына албанлар да дахнл олмушзун ҹәнуб-горб әтрафларында јени гүввә — Урарту
лар. Нүфузлу алимләрин еһтимал етдикләри кими
ишғалчылары мејдана чыхыр. Гарабағ зонасы һеч
онлар үмуми каспиләр ады алтында кизләпирдиләр.
бир вахт урартулар тәрофиндон ишғал олунмаса да,
Ҹәнуб-Шәрги Загафгазијанын дикәр һиссәси XIV
күман етмок олар ки, онлар бизи марагландыраи әрасатраплыға дахил иди. Утиләр (соиралар удинләр;,
зидә Өн Асија идхалы ошјаларыпын мејдана колмәмикиләр (Муған зонасынын сакинләри) вә сагартисиндә нә исә мүәјјон рол ојнамышдыр. Өн Асија өл- :
ләр (Ҹәнуби Азәрбајҹанда јашамышлар) бураја аид
колори нло олаголор Гарабағ рекионунун истәр соолунурдулар.
сиал-пгтисади, нстәрсо до модәии ҹәһәтдән иикиша- ј
Б у "ејиләнләри нәзәрә алдыгда «Тарихи арајыфына тә’сир етмәјо билмәлди.
шын» (Д ағл ы г Гарабағ. Јереван, 1988) тәртпбчилори
Еһтимал едирлор ки, Гарабагын гәрб һиссәси
илә разылашмаг олмаз ки, утиләрин дә јашамыш
Урарту монболориндә Уртех-Уртехини адландырылолдуглары Артсах «Јервандид Ермәнистанынын тәркимышдыр. Әкор бела бир еһтимал дү7здүрсә ки, зонабиндә» олмушдур. Бунун үчүн һеч бир осас јохдур.
нын даһа соиракы ады олан Артсах Уртехедән әмәлә
һәмчинин белә һесаб етмәјә әсас јохдур ки, даһа
кәлмишдир, онда бир сыра ермәни мүәллифләринин
сонралар (б. е. ә. IV—I әсрләрдә) Даглыг Гарабағ
фнкпрләринин оксино олараг тамамилә шүбһәсиздир
зонасы Ермәнистанын тәркибинә дахил олмушдур.
ки, бу ад (јо’ни Артсах) ермони ады дејилдир, һеч
Әкәр бу белә олсајды, онда Мидијанын иранлы
олмаса јалныз буна керә ки, һәмин вахтда вә хејли
сатрапы Атропат Күр вә Тәртәрчај арасында јашасонралар бурада һеч бнр ермәни олмамышдыр. Күмыш сакесинләрә команданлыг едә билмәзди. һалман етмәјә әсас вардыр ки, Артсах Иран мәншәлибуки биз јахшы билирик ки, Гавгамал дөј^чвүи-дә
дпр во «Дүнјанып гәрб һиссәси» демәкдир.
(6. е. о. IV әсрин сонунҹу сүлсу) Атропатыл
Мидија-Әһәмәнид дөврүндә мидијалыларын вә
данлыг етдији мидијалылар (Атропат Ҹәнуби Азәрбај-

чанда мејдана кәлмиш Атропатен чарлығынын биринҹи падшаһы олмушдур) кадусиләрлә, албанларла вә сакесинлзрлә «бирләшмишдиләр». Бу соиунҹу
бела фикирләшмәк мәҹбуријјәтиндә гојур ки, бизи
марагландыран албанлар вә сакесинләр бүтөвлүкдә
Иран дөвләтинин дејил, мидијалыларын мүттәфигләри
кими чыхыш едирдиләр. Бу, еһтимал ки, бу рајону
һәр һалда өзләринии сәрвәти һесаб етмиш олан Мидија дөвләти чарларындан баш алан сијасәтин варислијини тәсдиг едир.
Атропат вә Атропатчылар Мидија һөкмдарларыиын, һеч олмаса Мидија сатраплығынын саһибләринии сијаси варисләри (вәлиәһдләри) олмагла ады чәкиләи вилајәтләрә, көрүиүр ки, ән'әнә үзрә саһиб
олурдулар.
Атропата албанларын вә сакесинләрин табе олмасы (вә ја онун мүттәфигләри олмасы) факты көстәрир ки, онун һакимијјәти XI вә XIV сатраплыглара јајылмышды. XIV сатраплыға саһиб олунмасынын
хејринә белә бир сүбут вар ки, Атропатын Отенадан
шимала доғру јерләшмиш, утиләрин јашадығы вилајәт олан Сакесинанын сакинләри илә нә исә мүәјјән
мүттәфиг — баҹ верәнлик мүнасибәтләри олмушдур.
Нәһајәт, Атропатчыларын һакимијјәтинин Күр вә Араз
чајарасына јајылмасыны белә бир вәзијјәт дә сүбут
едир ки, Атропатена һөкмдарларынын һакимијјәти
Гәрби Загафгазијанын ајры-ајры рајонларына да јајылмышды. Ајдындыр ки, Шәрги Загафгазијанын вилајәтләрини табе етмәдән Гәрби Загафгазијаја саһиб
олмаг мүмкүн дејилди.
Бу дејиләнләр Страбонун да белә бир мүлаһизә18

синә шүбһә илә јанашмаға мәҹбур едир ки, Сакесина
вә Орхистена (күман едирләр ки, бу, Артсахын јунан адыдыр) Ермәнистанын тәркибиндә олмушдур.
Тарихә көрә албан тајфалары Күрүн нәинки Солсаһилиндә, ејни заманда онуи Сағсаһилиндәки әразидә олмушлар. Биз көрдүк ки, онларын ады илк
дәфә б. е. ә. IV әсрин сонунҹу сүлсүндәки һадисәләрлә әлагәдар олараг чәкилир. Антик мүәллифләрин
сөјләдикләринә көрә албан тајфаларынын сајы 26-ја
чатырды. Албанларын өзү чыхылмагла бу тајфалар
ичәрисиндән бизим мөвзумуз үчүн мараглы оланы
утиләр, содиләр (савдејләр), ајнианлар вә бир сыра
башгаларыдыр.
Алимләр белә һесаб едирләр ки, албан диалектләри Дағыстан дилләринә аиддир, чүнки Минҝәчевир
китабәләринин гәдим удинләрә мәхсус олдуғуну сүбут едән фактлар аз дејил. Бу китабәләрин дили,
әлбәттә, јалныз албан дили, даһа дүрүстү, албан
диалектләриндән бири ола биләрди. Буну да гејд етмәк әһәмијјәтлидир ки, тарихи ән’әиәнин езү, о ҹүмләдән ермәни тарих ән’әнәси албанлары, гәдим утиләри-отенләри мүасир удинләрлә ејниләшдирир. Мүасир удинләрин дили исә һеч бир шүбһә јохдур ки,
Дағыстан дил групуна аиддир. Бундан һеч дә аз
әһәмијјәтли дејил ки, удинләр өзләри I Пјотрун адына көндәрдикләри мә’лум мәктубда јазырдылар:
«...биз авганларыг (јә’ни албанларыг — И. Ә.) вә
миллијјәт е’тибарилә утиләрик».
Чәнуб-Шәрги Загафгазијанын әразисиндәки албан тајф а иттифагынын јерли олмасына һеч бир шүб19

һә ола билмәз. Әлбәттә, буну ермәниләрин вә ермәни
дилинин һаггында дсмәк олмаз. Онлар Загафгазијанын вилајәтләриндә ән јахшы һалда Артаксијанын
вә Зариадрнјапын ишғалчылыг мүһарнбәләри дөврүндән сонра, јә ’ии б. е. ә. II әсрдән сонра мејдана
кәлә биләрди.
Доғрудур, сон вахтлар Ермәнистан јајласында вә
елә Загафгазијанын әразисишш өзүндә ермәниләрин
вә ермәпи дилинин «јерлилији» һаггында фикирләр
кетдикҹә даһа чох ешидилир. Белә јазырлар ки, мәһз
ермәни дилипдә данышмыш ермәниләр елә Ермәнистанда јашамышлар вә ермәни дилинин «гәдимлијиндәп» бәһс едирлор. Куја б. е. ә. X IV —XVII әсрләрә
аид едилән «һајас һсроглиф јазысы» һаггында мәгаләләр чан олунур. Белә играр едилир ки, б. е. ә.
XVIII әсрин «метсамор-гиксос — гәдим ермәни» әлифбасындан дүпјаиын бүтүн әлифбалары мејдана кәлмишдир; Ванып михи јазыја бәнзәр јазысы куја ермәни михи јазысыдыр вә ону ермоииҹә охумаг лазымдыр вә с.
Дәфәләрлә көстәрилдијп кими, бу ҹүр данышыгларын елмә һеч бир дәхли јохдур. Бунлар мүасир
Ермәиистанын вә гоншу рајоиларын әразисиндә ермәни елементинин аборикенлијиии— јерлилијипи сүбут етмәјә јөнәлдилән сырф сахтакарлыгдан башга
бир шеј дејилдир.
Индн јахшы мә’лумдур ки, Ермәнистан ермәни
етносунун вәтәни дејилдир. Бурада һәмин етнос шүбһәснз ки, кәлмә елементдир. Гәдим ермәни халгы
Јухары Фәрад вадиси зонасында, тәхминән б. е. ә20

I миниллијин биринҹи јарысында тәшәккүл тапмышдыр. һ әл ә һеродотун вахтында ермәниләр Ермәнн
јајласы дејиләнин јалныз гәрб һиссәсиндә мәскуп
олмушлар. Ксенофонт һеродотун мә’луматларыны
тәсдиг едәрәк көстәрир ки, о, фасиан вә таохларын
сонралар Шимал-Мәркәзи Ермәнистан адландырылмыш әразиләринә дахил олдугда баша дүшүр ки,
ермәниләр архада галмышдыр.
Албан дөвләти тәхминән б. е. ә. III әсрдә мејдана
кәлмишдир. Б. е.-нын I әсриндән Албанијаја мәншәји е ’тибарилә парфијалы Әршакидләр нәсли һакимлик етмишдир. Бу дөвр һаггында мә’лумат верән
мәнбәләримиз, о ҹүмләдән елә ермәни мәнбәләри көстәрир ки, о заман Албанијаиын ҹәнуб сәрһәдди Араз
чајы бојунҹа кечир, ј ә ’ни бүтүн Күр вә Араз чајарасы Албанија дөвләтипин тәркибинә дахил иди.
Мәһз бурада Гарабаг-Отенин, Савдејин, Орхистенин,
гисмән Араксенин тарихи торпаглары јерләшмишдир.
Моисеј Хоренски тәсдиг едир ки, күман ки, албанларын әфсанәви әҹдады, епоними олан Арана (бу
да ола билсин ки, Албанијанын орта Мидија ады
олан Аггап Парфијаја аид АгЈапла бағлыдыр)
«өзүнүн дағлыг һиссәси илә бирликдә бүтүн Албанија дүзәнлији ирс олараг галмышдыр» вә «Аранын
нәсилләриндән утиләр, һардманлар, савдејләр кими
тајфалар вә Гаргар кнјазлығы мәншә көтүрмүшдүр».
Онларын һамысы албан тајфаларыдыр.
Адлары чәкилмиш тајф алардан утиләр, савдејләр
вә гаргарлар, демәк олар, шүбһәсиз шәкилдә Гарабағ
зонасында јашамышлар. Беләликлә, бизим мәнбәлә21

дејнрләр ки, бурада јатанларын ҝәләчәкдән хәбәр
римиз Гарабағ рајонуиун тајфаларынын албан мән- вермәсини», јә ’ни јухуда икән фала баханлары көршәли олмасыны ајдын шәкилдә тәсдиг едир.
мәк олар. Б ә’зи алимләр адәтән «иранлы олмајанлар»
Индики удинләрин әҹдадлары олан утиләр-отен- кими тәрҹүмә олунан «анриаклары» дәјишәрәк «араләр албан тајфасыны һәлә антик мүәллифләр таны- ниаклар» кими ислаһ едир вә белә күман едирләр
јырдылар. һеродот утиләрин адыны чәкир вә онлары ки, ола билсин ки, бу ад албан тајфаларыиын әфсаМуған дүзүнүн сакинләри олан микиләрлә бир сырада нәви улу әчдады олан Аранын адындаи әмолә кәлир.
XIV сатраплыгда јерлошдирмишди. Плинијә көрә Гадын илаһәсинә, мәһсулдарлығ илаһосппә иәрәсутиләрин јашадыглары вилајәт Араз бојунҹа Атро- тишлә. бағлы олан ајинләр һаггында, Утикдәки (Утипатена илә, оиун јухарыда ады чәкилән микиләрин дә) кәләҹәкдән хәбәр верән гуш вә н. а. һап ы н да
јашадыглары Микана говушдуғу һиссәси илә сәрһәд даһа сонракы дөврләрә аид мо’луматлар вардыр.
иди. Микиләр кими утиләр дә б. е. ә. V әсрин биринҹи
Страбонда белә мә’луматлар вар ки, Утијада
рүбүндә тарих сәһиәсинә чыхмышлар вә Ксерксин «әкинчиликдән даһа чох талан вә мүһарибә апармагла
Јуианыстан үзәринә јүрүшүндә иштирак етмишләр. мәшғул олан бир сыра башга тајф алар да» јашајыр
Содиләр тајфасыны, күман ки, ады Артсахда ки, һәмин тајфаларыи окинчнликдән даһа чох талан
јерләшәи Содукен вилајәтипин (бу да ермәни Сав- вә мүһарибә апармагла мәшғул олмалары «өлкәнин
деатси, Завдеј, 5о11<) адыида тәсдиг олунан тајф а | сәртлији ило изаһ олунур».
илә ејниләшдирмәк лазымдыр.
Орхистендән боһс едоркәи Страбон гејд едир ки,
Гаргарлар әсас албан тајфаларындан биридир. Орхистена «даһа чох сајда атлылар чыхарыр». Ола
Белә играр едирләр ки, албан әлифбасы гаргар ди- билсин ки, бу дејилән Гарабаг зонасыпда сонралар
липин әсасында јарадылмышдыр.
Гарабағ атлары адланан ат чинсинин мөвҹуд олдуБизи марагландыран тајфалар сырасында антик ғуну еһтимал етмәјә имкан верәи он еркән дәлилдир.
мүәллифлорә ајнианлар да танышдыр. Страбон ја- '
Јухарыда гејд олундуғу кими, ермониләр Загафзыр ки, «...ајнианлар Утидә Ајниана адланан истеһ- , газија вилајотләриндә нисботән сонракы дөврләрдә
камлы шәһәр јаратмышлар; бурада јунан силаһыны, мејдана колмишләр. Көрүнүр ки, ермәни експансимнс габлары вә гпбирләри нүмајиш етдирирләр». јасынын Шәргә доғру ирәлиләмәси үчүн шәраити
Ајниана вилајәти сонралар, еһтимал ки, Пајтакара- Иран дөвләтинин сүгуту һазырламышдыр. Көрүнүр
нын тәркибинә дахил олмушдур.
ки, Ксенофонтун сәфәри илә б. е. ә. II әсрдо Оронтид
Елә һәмин Страбон бизи марагландыран зонада ермәни девләтинин јарадылмасы арасындакы дөврдә
анариакларын олдуғуну хатырладыр вә тәсдиг едир ермәниләр Мәркәзи ермәни јајласы үзәриндә нәзарәти
ки, Ути вилајәтиндә «Анариак шәһәри јерләшир. Белә
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өз злләринә кечирнрләр вә онларын дөвлзтинии игамәткаһы артыг Арарат вадисиндә Армавирә көчурүлүр.
Ермәииләрин тәҹавүзкарлыгыиы Страбон мүшаһидә етмәмиш олмазды. О јалырды: «...Әввәлки вахтларда балаҹа бир өлкә олан Ермәнистаны Артасинин
вә Зариадринин мүһарибәләри бөјүтмүшләр... Онлар
әтрафдакы халгларын вилајәтләринин бир һиссәсини
кәсиб алараг бирликдә өз мүлкләрини кенишләндирмишлор. 0[1лар мәһз мидијалылардап Каслиананы,
Фавнитиданы вә Басоропедаиы, иберијалылардан
Париадр дагәтәјиии, Хорезеианы вә Кир чајынын
о тәрәфиндә јерләшән Гагаренаны, халибләрдән вә
моссипиклордән Каренитиданы вә Кичик Ермәнистанла сәрһәд олан вә ја онун бир һиссоси олаи Ксерксепаны, катаонлардан Акилисенаны ву Антитавр әтрафындакы вилајәти, пәһајәт, суријалылардан 'Гаронитпданы гопарыб алмышлар».
Тәзҹчүблүдүр ки, бо’зи ермәии алимлори бу ачыг
пшгалчылыг просесинин һәгигәтдә олдугунун әксинә
олараг «ермони дилли вилајатләрин» бирлошмоси кими галәмә вермәјә чалышырлар.
Нисбәтән гыса бир вахт арзнндә ерманиләр кнфајот годор кениш бир әразидә ирәлилојорок бу әразини ншгал етмиш вз онун әһалисини ајры-ајры јерлзрдә асснмнлјасијаја угратмышлар. Мосолон, б. е. ә.
II— I зсрлордо «Бөјүк Ермонистан» дејилән јарадылмышдыр. Д аһ а сопралар ермонилор артыг Загафгазијанын әразисинда өзләришш јснн гоншуларыны сыхышдырмаға башлајырлар.

Ермәниләрин експансијасы ајры-ајры дөврләрдә
бнр сыра Загафгазија вилајәтләрииә дә јајылмышдыр.
Елмдә белә бир нөгтеји-нәзәр вар ки, ишғалчылыг мүһарибәләри дөврүндә ермәниләр Күр-Араз чајарасы ториаглары да ишгал етмишләр. Башга мүәллнфләр исә (бунлар бир гајда олараг ермәни мүәллифләридир) һәтта белә дејирләр ки, бура елә Ермәнистанын шимал-шәрг һиссәсинин өзүнүп әразисидир, «ермәии» Албанијасыиын бу һиссәсинин әһалиси
лап әввәлдән ермәниләрдән ибарәт олмушдур. Әкәр
Күр чајыны Албанијанын ҹәнуб сәрһәдди һесаб етмиш Плинијин, Дион, Кассинин, Плутархын вә бир
сыра башга антик мүәллифлорин мә’луматларына
әсасландығы биринҹи нөгтеји-нәзәрлә мүбаһисә етмәк мүмкүндүрсә, икинҹи негтеји-нәзәр милләтчилик
һејсијјәтиндән вә Загафгазијанын әразисиндә ермәни
етносунун јерлилијини нәјин баһасына олурса-олсун
тәсдиг етмәк мејлиндән ирәли кәлән халис сахтакарлыгын во ујдурманын мәһсулудур.
Ву дејплонлури һәр һалда Гарабағ зонасына аид
етмәјин мүмкүн олмамасыны популјасијаларын онтокенези һаггыпда вә онларын гаршылыглы мүнасибәтлори һаггында информасија верән одонтоложи
тәдгнгатлар да сүбут едир. Алимләрпн күман етдиклоринә керо бу информасијаны башга антроположн
системләр үзрә алмаг һәләлик мүмкүн олмамышдыр.
Бу дејиләнләр тарихин мә’луматлары илә, Гарабағ зонасында баш вермиш етник-сијаси просесләр
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барәдә бплдикләримнзло тама.милә ујғун кәлир. Бизи
марагландыран оралинпп оһалнсипип ерм;}ниләшмиш
кечмиш албанлар олмасы һогигәтипи һолә ксчән әсрдәки савадлы адамлар јахшы билирдиләр.
Јухарыда дејиләнләрә әсасланараг биз гәти шәкилдә дејә биләрик ки, Сағсаһил «ермәни» Албанијасынын әһалисинип лап әввәлдән ермәниләрдән ибарәт олмасындан сеһбәт белә кедә билмәз; бу вилајәтләр Шәрги Ермопистан ола билмоз.
оирииҹи нөгтеји-иәзәро колдикдо демок лазымдыр ки, ола билсин, ајры-ајры дөврлордә ермәии
һөкмдарларынын ексиансија ҹоһдлори Күр-Араз чајарасы әразијо до јајылмышдыр. Лакин бир сыра
ермони мүәллифлорипин белә бир фикрп ило һеч ҹүр
разылашмаг олмаз ки, куја «Сағсаһил Албаиијасы
алты әсрә годәр мәркозлошднрилмиш Бөјүк Ермәнистан гулдарлыг дөвләтипии торкибипо дахил олмушдур...». Бу дсјилоплор Ермоиистапын тарихи һаггында бнзим бнлдиклоримизип һамысына зидд колпр,
һор шејдон оввол опа көро зндд колир ки, б. е. о.
66-чы илдо ромалылар II Тпграпы дармадагын етдикдәп сопра һеч бир «Бөјүк Прмоппстап» дејилон
мевҹуд олмамышдыр. Прмоиистан Мссопотамија во
Кордујепа нстпспа тошкил егмокло пшгал олунмуш
бүтүп ториаглардап ол чокмојә разы олмушдур. Ермопи чары «Рома халгыпын досту вә мүттзфиги»
е’лап едилмишдир ки, бу да о деврүн дипломатик
дилиндә Ермопистан Ромадан там асылы олмасынын
е’тираф едплмоси идн ки, бу да принсипҹә сонралар
да IV осро годор давам стмишднр.
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Бу дејиләнләрә әсасән тамамилә гәти сурәтдә гејд
етмәк олар ки, б. е. ә. I әсрдән б. е. IV әсрииәдәк
олан дөврдә Сағсаһил Албанијасынын торпаглары
узун мүддәтә Ермәнистан дөвләтинин торкибинә дахил ола билмәзди. Биз, әлбәттә, ермәииләрин көстәрилән дөврдә ола биләҹәк вә еһтимал ки, олмуш ајрыајры гәфил һүҹум вә басгынларыны истисна етмирик. Бу әрази һеч шүбһәсиз, Албапија дөвләтинин
тәркибинә дахил иди.
Ермәнистанын б. е. ә. 66-ҹы ил мүгавнлоси илә
рәсми шәкилдә сәнәдләшдирилмиш оразиси 37-ҹи илә
гәдәр дәјишмәз галмышдыр. 37-ҹи илдә Рома илә
Парфија арасында бағланмыш сазишә көрә Ермәнистандан Парфијаја, һәмчинин Месопотамијаја кечир.
Бу сәнәдләрдә албан вилајәтлори һаггында һеч бир
шеј дејилмир. 37-ҹи ил Ермонистанынын сәрһәдлори
рәсми сурәтдә 298-ҹи ил мүгавиләси үзрә гобул едилмиш вә 387-ҹи илә гәдәр дәјишмәз галмышдыр.
I әсрин бүтүн бирииҹн јарысы Ермонистан үчүн
Тигранидләр сүлалосинип сон нүмајондәси олан чарича Ератонуи гысамүддәтли чарлыгы ило, каһ Рома, к аһ да Парфијанын әлалтылары олап чарларын
бир-бирини әвәз етмәси ило сәҹијјәлопир.
I
әср Ермәнистаныпын сијаси талеји һаггында нумизматика материалы олдугҹа мүһүм мә’луматлар
верир. Бу материал чарлыгын деврилмәсиндән, Ермәнистанын ишғал едилмәсипдән хобор верир, Ермәнистан үзориндә Романын голәболәрини мәдһ едир
вә с. О дөврүн пулларынын үсгүндә Ермонистан ал27

ки, бу мәнзәрә «керчәклији тәһриф едир», чүнки
легорик, кинајәли шәкилдә Рома императорунун
Ермәнистан, мәсәлән, IV әсрдә (нәинки IV әсрдә)
ајаглары алтында отурмуш гадын образында, итаә«ваһид шәкилдә мөвҹуд олмајыб, бирләшмиш һалда
тә кәтирилмиш өкуз шәклиндә, аман истәјән ермәни
олмајыб» (јенә орада).
дөјүшчүсү образында тәсвир едилмишдир. Елә һәмин
Албанијаја кәлдикдә исә, I— IV әсрләрдә онуп
I әсрдә Ермәнистан император Августин тәрәфиндән
вәзијјәти Ермәнистана нисбәтән сон дәрәҹә јахшы
Атропатенанын һакимләринә верилмишдир. Дион
олмушдур. Әкәр Албанија бә'зән Рома ва ја Парфија
Кассинин вә Татситин мә’луматларына көрә 30—50-ҹи
оријентасијасына табе олмалы олмушдуса да, о, Ерилләрдә Ермәнистаны Иберија шаһзадәләри идарә
мәнистандан фәргли олараг өз
мүстәгиллијини
етмишләр.
итирмәмишдир.
һәр
шејдән
әлавә
буну
албан пулуI
II әсрләрдә Ермәнистаида Рома гошунлары
нун кәсилмәси сүбут едир. Албанијанын Ромадан
јерләшмишдир ки, онларын да стратегләри өлкәиин
асылылығы номинал характер дашымышдыр. Плусаһибләри идиләр. Сон дәрәҹә әһәмијјәтлидир ки,
тархын
вә Аппианын мә’луматларына көрә албан чаһөкмдары Романын вассалы олан Ермәнистан чарры Помпејин Ромадакы зәфор тонтәпәсиндә иштирак
лығы тахт-таҹы ел» ромалыларын әлиндән гәбул ететмәмишдир ки, бу да ачыг шәкилдә көстәрир ки,
миш вә 358-ҹи илә гәдәр Ромаја верки вермишдир.
ромалылар Албанијаны Романын әјаләти кими оиун
I—IV әсрләрдә «Бөјүк Ермәнистан» һеч ҹүр тәтәркибинә дахил едә билмәмишләр.
ҹавүзкарлыг сијасәти апара билмәзди, чүнки нөвбә
Бүтүн Гафгазын Ромаја табе едилмиш олдуғу
илә ја Ромадан, ја да Парфијадан асылы олмушдур.
II
осрин
әввәллориндә јалныз Албанија мүстәгил олаӘлбәттә, Ермәнистаныи узун бир мүддәтә албан вираг галмышдыр. III әсрип орталарында вә икинҹи
лајәтләрини ишғал етмәсиндән сөһбәт белә кедә билјарысында Албапија о гәдор мүстогил иди ки, гоншумазди.
ларындан фәргли олараг албанлар сосанид чарлар
Әсрләр мүддәтиндә дәјишмәз галан «Бөјүк Ерчары I Шапурун «мәктубуну гәбул етмомәк» ҹәсамәнистан» һаггында јазмыш мүәллифләр, мәсәлән,
рәтпнә малик олмушлар. Бизим белә күман етмәјә
Фавстос Бузанд, Мовсес Хоренатси вә б. кими еркән
әсасымыз јохдур ки, Албанијанын возијјәти IV әсрдә
орта әср мүәллифләринин әсәрләринә әсасланыр вә
мүрәккоблошмишдир.
унудурлар ки, онларын тәсвир етдикләри мәнзәр»
Ермонистан тәрәфиндон едилән тәсадүфи гәфил
реал керчәклији јох, Н. Гарсојанын һесаб етдији киһуҹумлар
вә еһтимал ки, Ермопистанын һәр һансы
ми, «онларын ез идеалларыны — зәрдүштилик Ираалбан
әразиләринин
мүвоггәти олараг зәбт едилмәси
нынын тәһлүкәсинә гаршы дуран бирләшмиш ваһид
мүстәсна олмагла ҹәнуб сәрһәдләри Араз чајы боЕрмәнистаны» әкс етдирир. Тамамилә шүбһәсиздир
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јунҹа кечәи I—IV әсрләр Албанијасы Күр вә Араз
чајарасына да саһиб олмушдур.
Бизим тарихимизин биринҹи әсрләриндә рекиондакы сијаси вәзијјәт һаггында дедикләримиз буну
гәтијјәтлә бнлдирмәјә имкан верир ки, антик дөврүн
гуртаран вахты Гарабағ зонасы һеч бир шејә бахмајараг етник вә сијаси ҹәһәтдән суверен Албанија
чарлығынын утија-албан һиссәси олараг галмышдыр.
Бу әразинин мүстәмләкәләшдирилмәсн вә ермәниләшдирилмәси даһа сонракы һадисәдир. Индики Д а ғ лыг Гарабағ вилајәтләринин «ермәни феодаллары»
тәрәфиндән ишғалы һаггында акад. И. А. Орбели,
опун әһалисшши «ермоиилошмоси» һаггында ак ад.
С. Т. Јеремјан јазмышлар.
Дағлыг Гарабағ зонасы (Орхистена-Артсах) сијасн ҹаһәтдан I осрләрдз тамамилә шүбһәсиздир ки,
албан Әршакидләринә, VII—VIII осрләрдо исә бөјүк
кнјазлара — миранидлоро табе иди.
VIII әсрдә әрәб ишгалынын нәтиҹәсиндә албан
чарлығы сүгут едир. Бу дәврүн, ермәни килсәсинип
фәал иштиракчысы олдуғу фаҹиәли һадисәләри албан етносуиун тәдриҹән позулмасынын вә Д ағ л ы г
Гарабағ зонасы әһалисинин бир һиссәсинин григорианлашдырылмасынын, сонралар исә һәтта ермәниләшдирилмосшшн башланғыҹыны гојмушдур. Лакин албан руһу јашајырды вә бунун сајәсиндә артыг IX
осрдо Албапија чарлығы гисмән, өзү дә мәһз Артсахып әразисипдо борпа едилмишдир. X II—XIII әсрләрдо Артсах во Утија зонасында, акад. И. А. Орбелииип һаглы олараг гејд етдији кими, «Гәдим Албани30

јанын бир һиссәси олмуш» Хачен кнјазлығы уҹалыр.
һөкмдары һәмчинин «Албанијанын чары», «Албанијанын учгарларынын саһиби» адланан бу кнјазлығын парлаг инкишафы һәсән Ҹолалын (1215— 1261)
вахтына
тәсадүф едир. Мәһз онун вахтында сонралар «Албанијанын пајтахт килсәсинә чеврилмиш»
Гандзасар монастыр комплекси тикилмишдир.
Орта әсрләр дөврүндә Д ағлы г Гарабағ зонасы
Гарабағ (вә ја Кәнҹә) бәјләрбәјлијинин тәркибинә
дахил иди. Сонралар, XVIII әсрдә вә XIX әсрин әввәлләриндә бу әрази Гарабағ ханлығынын тәркибинә
дахил олмушдур. XIX әсрин әвволләриндә бу ханлыг
Русијанын тәркибинә дахил олмушдур.
Дијарын тарихи шанлыдыр вә хариҹи өлкә ишғалчыларыпа гаршы гарабағлыларын гәһрәманлыг
мүбаризәси нүмунәлори илә зәнкиндир.
1923-чү илдә Азорбајҹаи ССР-ип тәркибиндә
Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтинин јарадылмасы
чохлу
мигдар мүхтолиф маиеоләрә бахмајараг
Сов.ИКП-нин Ленин милли сијасәтинин һәјата кечирилмәси иди вә милли дөвләт гуруҹулуғу саһәсиндә
Ленин принсипләрино ујгун иди.
О
вахтдан, Совет һакимијјәти илләриндә партија
вә һөкумәтин јорулмаз иши сајәсиндә Гарабағ торпағынын саһибләри олан азорбајҹанлылар, ермәниләр, руслар, башга милләтләрин пүмајондәләри сүлһ
вә әмии-амаилыгда јашајы р вә даим өзләринин букүнкү вә коләҹәк хошбпхтликлприни јарадырлар.
Лакин артыг чох он нлликләрдир ки, милләтчи
буржуазија, ермәни зијалыларынын инкишаф етмә31
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миш һиссәси даироләриндә, Ермәнистан ССР-ии партија вә дөвләт хадимләринин бир һиссәси ичәрисиндә
сун’и сурәтдә «Гарабағ мәсәләси» дејилән мәсәлә
јарадылыб вә шиширдилир.
Бунун көкләри чох көһнәдир. Бүтүн букүнкүләрин
дүнәнки көкләри вар. Буиа көрә дә букүнкү һадисәләрин тәһлили үчүн дүнәнки фактлар да, мә’лумат
вә шәрһләр дә зәруридир. Сағлам олмајан мүлаһизә
вә дүшүнчәләрә Совет Ермәнистанынын бир сыра
әдәбијјат вә инҹәсәнәт әсәрләриндә тәсадүф етмәк
олар. Бунлара даһа тез-тез јазычы вә шаирләрдән
Силва Капутикјанын, Леонид Гурунтсун, Баграт
Улубабјанын, Кеворк Еминин, һованес Ширазын,
Сурен Ајвазјанын әсәрләриндә, ермәни кинематографчылары тәрәфиндән јарадылмыш бир сыра филмләрдә вә с. раст кәлмәк олар. Көстәрилән мүәллифләрин китабларында, кинофилмлордә ардычыл вә
мәгсәдјөнлу шәкилдә ермони халгынын мүстәсналыгы, башга халглар үзәрипдә онуи интеллектуал үстунлүју идејасы мүдафио вә тәблиғ олунур. Куја «дәниздоп донизә гәдор» узаныб кедән гәдим вә орта
осрләр ермәни дөвләтинин мигјасларыны бәдии шәкилдә әсасландырмаг ҹәһдләри дә вардыр. Бунун
да нотиҹоси олараг кемиш охуҹу күтлоләринә әрази
иддиаларынын «ганунилији» во Ермәнистана «улу
әразилоринин»— Дағлыг Гарабағын вә Нахчыванын
гајтарылмасынын зәрурилији һаггында зијанлы фикир тәлгин олунур.
Хариҹи өлкәләрдәки ермәни колонијаларынын
һәјатына һәср олунмуш китаб вә мәгаләләрдә һәтта
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дашнаклары вә башга антихалг елементләри тәмизә
чыхармаға ҹәһдләр едилир. Бу, мәсәлән, С. Капутикјанын «Карванлар һолә јолдадыр», «Хәритәнии
вә гәлбин меридианлары» осәрләриидә өзүнү көстәрир. Мәсәлән, С. Капутикјан јазыр: «...харнҹи өлкә
ермәниси Галуст Күлбекјанын вәсијјәти узрә јарадылмыш фонд өз вәсаитини дүнјанын бир чох өлкәләриндә бөлүшдүрүр. Бу фондун нәздиндә ермәни
еексијасы да вар. Онун вәзифәси спјуркаја (јә’ни харичи өлкә ермәни кол опи јал ар ы на)— онун тәдрис
мүәссисәләринә, хәстәханаларына, еһтијаҹы олан тәләбәләрә көмзк етмәк, Ермәннстанын тарихинә даир,
онун ме’марлыгына даир әсәрләр јарадылмасына
көмәк кестәрмәк вә саирәдпр». Лакин С. Капутикјан унудур ки, ијирминҹи илләрдо Күлбекјан әрәб
нефтииин зобт сдилмосиндә бејнәлхалг нефт инһисарларына фоал сурәтдо көмәк етмишдир. «Ираг
петролиум» ширкәти «хүсуси хидмәтләринә көрә»
Күлбекјаиын аиләсипә ез колирлоринин беш фаизини
һагг верирди. һорәкәтләрипдән С. Капутикјанын риггато колдији бу милјончунун пулларына һансы китабларын јазылдыгыны тәсоввүро котирмәк чәтин дејил. Көрүнүр ки, бу, харичи елкә мүһачир даирәләринин вә даими јашамаг үчүн Совет Ермоиистанына
көчүб к ә Ј ш и ш репатриантлар торофиндән, һәмчинин
срмони руһанилији тәрәфиндон гызышдырылан ермәни зијалыларыныи мүојјон һиссосипип сағлам олмајан әһвали-руһијјәсини әкс етдирир.
С. Капутикјанын тәблиғ етдији елә һәмин милли һисс, Асијанын, Авропанын, Американын вә Авс821-3

тралијанын ермәниләринин милли бирлији һисси әлүсту өзкәјә мәхсус олаиы да — Арараты, Ван көлүну,
Гандзасар монастырыны да өзүнә гәбул едәрәк асанлыгла бөјүјүб милләтчилијә вә һәтта насизмә кеча
биләр вә халглар үчүн ән бөјүк вә ағлакәлмәз фаҹиәјә денә биләр (артыг гисмән дөнмушдүр!).
Тәәссүф ки, ермәни мүәллифләринин сәһв фикирләринин олдугу китаблар вә материаллар нәинки
јерли, ејпи заманда мәркәзи нәшријјатлар тәрәфиндзн бурахылыр. Бу китаб вә материаллар үмумиттифаг журналларында чап олунур, гәзет сәһифәләрииә
дахпл олур. Мәсәләи, «Дружба народов» (12; 1978).
1978-ҹи илин 13 септјабрында «Литературнаја газетаада дәрҹ олупмуш «Тарихдә мүһүм һадисә»
(Ермәнистанын Русијаныи тәркибинә дахил олмасынын 150 иллијинә даир) адлы мәгаләдә М. Шакинјан
јазыр: «Мәнә белә кәлир ки, (бу, әлбәттә, инкаредилмәздир) ән гәдим хрнстиан сииилизасијасы халгы
олан ермдни халгында мнлли тип вә характерин инкишафында вә тәшоккүлүндә, мосәлән, Гәдим Јунаныстанда вз Гәдим Мисирдәки кнми тарихи кәсилмә,
фасилә баш нермәмишдир. Мәнә белә кәлир ки, һомер дөврунүн аитик јунаны илә мүасир јупан арасында вә јахуд фир’онлар дөврүнүн классик мисирлиси илә мүасир әрәб арасында үмумн ҹәһәт аздыр.
Өзүнун гәди.м епосу дөврүнүн, өзүнүн јазылы әдәбијјатынвп!, христианлыга гәдәрки дөврүн гијмәтли
парчаларынын олдуғу бешипҹи гызыл әсринин ермәнисинип типи... өз характер хусусијјәтләринин мә’нәви мајасына көрә, онун һәрәкәтләриндә габагҹадан

[■ојуЛмуЫ енбрЖИ күУүнә көр.', онун мә’нәви Вә фкзики маһијјәтинин мәишәтдә вә јарадыҹылыгда, мејлләрдә тәзаһүр етмәсинә көрә әввәлләр мөвҹуд олмуш халг типи илә әлагә кәсилмәдән, онунла мүһүм
фәрг олмадан санки өзүнүн тарихи инкишафыны
давам етдирир». Бизнм фикримизҹә, М. Шакинјанын
бу сөзләриндә ермәни халгыпын тарихинә гејримарксист гијмәт верилир, бу халгы башга халглара
гаршы гојмаға ҹәһд көстәрилир.
Јазычы вә белә демәк мүмкүндурсә, тарихчи, азғын милләтчилик тәблиғаты апардығына көрә Азәрбајҹаи јазычылар иттифагынын Даглыг Гарабаг
белмасиндә мәс’ул вәзифәдәп чыхарылмыш вә ҹидди
партија чәзасы алмыш Баграт Улубабјан тә’ҹили сурәтдә Јеревана көчмүш во бурада она өз зијанлы
фәалијјәтини давам етдирмәк үчүн ән әлверишли
шзраит јарадылыр. Улубабјанын бу зијаплы фәалијјати онун онларла чыхышларында, о ҹүмләдән «Албанија», «Агванк» вә «Арап» топонимлори һаггында»
(Тарихи-филолокија журналы, № 2; 1971), «Ермәни
дилиннп шимал-шәрг һүдудлары вә Артсах диалекти
һаггында», «Ермәпистапып Шәрг мамләкотинин тарихи очеркләри (V—VI әсрләр)» кими, өзү дә «Бөјүк
Ер.мәнистан» һаггында милләтчилик тезисипин тәблиғ едилдији сахта елми әсәрләрин чап олунмасында
ез ифадәсини тапмышдыр.
«Ермәпи талеји» романыпын мүәллифи Сурен
Ајвазјан (бу әсәр ермәпи дилиндә пәшр олундугдан
сонра 1976-ҹы илдә «Советскии писателв» нәшријјаты торәфиндән рус дилиндә бурахылмышдыр) буну
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сүбут еТмәк мәгсәди кудүр ки, нә гәдвм дөврләрдз,

нә дә онун тәсвир етдији XVII—XVIII әсрләрдә Азәрбајҹан халгы олмамышдыр. С. Ајвазјан көстәрир
ки, Нахчыванын вә Гарабағын һәгиги саһибләри, гздим сакинләри ермәниләрдир, бу торпагларда мүсалманлар (азәрбајчанлылар) кәлмәдирләр. О јазыр ки,
Ермәнистанын сарһәдләри Бакынын вә Шамахынын
јахынлығындан кечир (сәһ. 377). Шәки, Гандзак
(Кәнчә) вилајәтләри вә башгалары ермони вилајәтләридир вә с. буна бәнзәр шејләр (сәһ. 379). Романда Азәрбајҹанын нәинки әразиси, ејни заманда
мадди мәдәнијјәт абидәләри мәнимсәиилир. Шәһәрләрин вә кәндләрин адлары тәһриф олунур. Ајвазјанын Азәрбајҹан халгынын тарихи «реаллыгыпы» «инкар етмәси» тәсадүфи дејил. 0, тарихи марксист
мөвгеләрдән, синифләр мүбаризоси тарихи кими дејил, христианларын вә мүсәлманларын мүбаризоси
тарихи кими нәзәрдән кечирир. Ајвазјанын әсориндә
һәр јердә бүтүн христианлар мүсәлманларын «әбәди
дүшмәнләридир», бүтүн мүсәлмаплар да христианларын «әбоди дүшмәнләридир» кими верилир. Буна
көрә дә о белә бир сәрсәм идејаны тәблиғ едир ки,
христианларын сакит вә азад јашамалары үчүн бүтүн мүсәлманлары «арадан галдырмаг» лазымдыр.
Рус дилиндә јазан вә узун мүддәт Бакыда јашамыш Леонид Гурунтс өзүнүн һекајә вә очеркләриндо,
публисист могаләләриндә Гарабағы даим Ермәнистаныи «ајрылмаз» оразиси сырасында хатырладыр.
Онун әсәрләри Гарабагда јашајап ермәнилорин талсји, гисмәти бародә мискин дејинмәлорлә долудур.
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Бу әсәрләрдә республика Тәшкилатларынын ДГМ В
барәдә «сәһвләрнни» ахтарыб тапмаға ҹәһдләр көстәрилир.
Вардһес Петросјанын «Ермони ескизләри» китабында башкәсән вә халгын гәддар дүшмәни Андраник милли гәһрәман сәвијјосннә јүксәлдилнр. һәмин
Андраник ки, ону РСФСР-ин хариҹи ишләр үзрә халг
комиссары Чичерин Г. «Антанта ҹәсусу», «Антаптанын
чәсусу» адландырмышдыр.
Ачыг милләтчилик мотивләри Ермәнистанын кино сәнәтиндә дә өзүнү көсторнр. Кеворг Еминин ејниадлы китабынын (Москва, «Советскии писател 1 >»,
1978) јарадылмыш «Ермонистан һаггында једди нәгмә» адлы сәпәдли филмдә Загафгазија халгларынын гардашлыг достлуғу тамамило унудулур. Бу ҹүр
кевге мүәллифи шүбһәли нәсиһотләрә, һикмәтләрә
котириб чыхарыр, мәсолән, шорһчипин сөзләри илә
дејилән белә нәсиһәтләрә ки, һарадакы Ермәнистанын әразиси гуртарыр, орада зүлмот, гараплыг башланыр. Сорһәд мәсәләси «Догулма» кипофилминдә
дә галдырылыр. Филм Азәрбајҹап торпагларынын да
дахил едилдији «Бөјүк Ермонистан» дејилонин гәдим
хәритоси илә ачылыр. Бурада гырмызы хәтлә бир
идеја верилир ки, «Ермәнистанын торпағы азлыг
едир», онун әразисинип хејли һиссәси дашлыг-гајалыгдыр. «Ермәнистанын Ҹәнуб-Гәрб әразиси Түркијәнин һакимијјоти алтындадыр», «Ермәнистана јени
торпаглар лазымдыр» вә и. а. Филмдә дејилир ки,
Ермәнистана Бакыдан нефти дәмир јолу илә кәтирмәк лазымдыр. Елә бурадаҹа белә бир атмаҹа еши37

диЛир: «Лакин Кәнҹодән кечиб кетмәк мүмкүн дејил».
Ајдын дејил, нә үчүи о ва.\т артыг Совет һакимијјәтинин гурулмуш олдугу Кәичо иефтин Ермәнистана
өтүрүлмәсинә мане о.тмалы иди. Бу һзм дә она керә
анлашылмаздыр ки, Загафгазијанын халглары чәтин
анларда бир-бнрино гардашлыг көмәји көстәрмишләр. Хүсуснло 1920-ҹи илин мај-ијун ајларында Шамхор вә Газах гәзаларыпда дашнакларын өзбашыналығындап хилас олараг гачмыш 20 минә гәдәр ермәни
гачгынлары азорбајчанлы аилолориндо сыгынаҹаг
тапмышлар. Совег Азәрбајҹанынын һөкумоти ермәни
гачгынларына көмок көсторилмәси учүн Н. Иәриманов
башда ол.магла хүсуси комиссија јаратмышды.
В.
И. Ленинин Азорбајҹанын, Күрҹүсганын, Ермәнистанын, Дагыстанын, Даглыг республиканын
коммунистлорннә көндәрдији 14 апрел 1921-чи ил
мәктубуиуп изаһы филмдә тәһриф едилмишдир. Нәјә
көросо белә көсторилир ки, В. И. Ленинин мәктубу
һәр шејдән оввәл Ермәнистана аиддир.
«Ермәнифилмин» «Мосфилмло» бирликдо чәкдији
«Үмид улдузу» (С. Ханзадјапын «Мхитар Спарапет»
романы үзрә) фплминдо Гарабаг ермәнм торпаглары
сырасында хатырладылыр. Бу филмда јаделли ишгалчылара гаршы ермони халгыныи мүбаризәси Загафгазијанын дпкәр халгларынын мүбаризәси илә
әлагәдән конарда перилнр. һәмин мүһүм мөвзуја
синфи-тарихи јанашылма бу мүһүм һадисәләрин
сырф динм шорһи илз овәз олунмушдур. Филмин мүсбәт гәһрәмапларындан биринин — кнјаз Долгорукинин дили илә бу сөзләр верилир: «Пјотр Алексејевич
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сағ олсајды, биз артыг Фәрадын саһилләриндә олардыг. Ермәнистан да, Күрҹүстан да бнзимлә бирликдә оларды, христиаилыг руһу мәһв олмазды во бизим
виҹданымыз тәмиз оларды». Баш гәһрәман — сәркәрдә Мхитара белә фикир испад верилир: «Би^
түрк ордусу илә Дәрбәнд арасыида галхан олдуг.
Лакин галхан әјилир, христианлыг галханы». Бурада
филмин мүәллифләри ја «унутмушлар» ки, көстәрилән әразидә азәрбајҹанлылар јашајыр, ја да гәсдән
чалышырлар ки, христиан олмајанлары Зағафгазија
халгларынын умуми мүбарпзәсипдән «ајырсынлар».
Ермәни кииематографчыларыныи көмәјилә «Ленфилмдә» «Коиҹлијин саһили» филми јарадылмышдыр. һадисоләрин Бакыда ҹоројан етднјинә бахмајараг филмдо өтәри олараг гејд едилир ки, бу шәһәрдо «а»дан (азәрбајҹанлылардан) тутмуш «Јаја»
гәдәр (јапонлар) бүтүп миллотләр јашајырлар. Филмин мүоллифлори бу шәһордә бир чох халгларын
нүмајәндолорино, о ҹүмлодәи алмаилара јер тапмышлар, лакип филмдо инггирак едоп шохслор арасында
бир иофәр до олсуп азорбајҹаплы миллотинии нүмајопдоси јохдур. Филмин токҹо бир епизодунда еһтимал ки, азорбајҹанлы кими тогдим олунан вә өзү
до нәјә керо исә түрк дилиндо токҹо бир сөз дејән
чадралы гадыпын окси апи олараг көрүнур. һәмчинин изаһ етмәк чәтиндир ки, но үчүн филмпн баш гәһрәманы олап ермәни оғлан ушағынын Бакыда бир
нәфәр дә олсун азәрбајҹанлы досту олмасын вә нәјә
көрә онун аиләсинә кө.мәк көстәрәпләр ичәрисиидә
ззәрбајчанлылар олмамыш олсунлар.
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«Декоративное искусство СССР» (№ 12; 1978)
ж урналында Н. Вороновун «Ермәнистан: гәдим т о р паглары јени һејкәлләр бәзәјир» могаләси верилмишдир. Ермәнистанда уҹалдылмыш абидәләрдән д ан ы шаркән мүәллиф јазыр: «С. Багдасарјанын ишләри
ичәрисиндә даһа гүввәтлиси вә ифадәлиси Д а ғ л ы г
Гарабағ халгына өзунәмәхсус абидә олан (сәһ. 11)
«Биз __ бизим дағларымызыг» декоратив абидәсидир
(1967). Б у мәгаләдә С. Багдасарјанын 1965-ҹи и л д ә
Бөјүк Вәтән мүһарибәси илләриндә һәлак олмуш д ө јүшчүләрин шәрәфинә Чардахлы кәндиндә гојулмуш
башга бир абидәсиндән данышылыр (сәһ. 9). Гејд етмәк лазымдыр ки, «Биз—бизим дагларымызыг» абидәси республиканын директив органларынын гәрары
олмадан Степанакертдә гојулмушдур. Бу абидә ермәни үз ҹизкилоринә малик олан, ермәни милли палтарыида олак к и ш и п а гадын портретиндән ибарәтдир. Абидә гәсдән пједесталсыз гојулмушдур ки, бу,
Гарабагын Ермәнистандан «ајрылмазлығыны» гејд
етмәк үчүчдүр (адамлар санки торпагдан баш галдырыблар). Әлбәтто, кәләҹәк һадисәләрин көстәрдији кими бу, мүәјјән могсодлә едилмишдир.
«Известија» гәзетинин базар күнү әлавәси олан
«Неделја» (№ 12, 28 ијун—4 ијул 1976, сәһ. 12—14)
«Дөјүшчүлор вә чобанлар кәнди» адлы мәгалә дәрҹ
етмишдир. Мәгалојә А. Кричевски имза етмишдир.
Шәкилләр Григори Дубинскининдир. Чардахлыдан
Москваја гајытмыш мүхбирләр зиреһли танк гошунлары Баш Маршалы А. X. Бабаҹанјана онларын репортажыны шәрһ етмәк хаһиши илә мүраҹчәт ?ДИР’
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ләр. Ашағыдакы ҹәһәт диггәти өзүнә чәлб едир: һеч
бир јердә хатырладылмыр кн, бу, Азәрбајҹан ССР-ин
кәндидир. Гафгазда олан кәнддән данышырлар. Бүтүн мүгајисә Гафгаз мигјасында апарылыр. Он ил
бундан әввәл бүтүн чардахлылар бирләшәрәк пул јығырлар вә һомкәндлилори олан гәһрәман дөјүшчүләрә
абидә гојурлар. А. X. Бабачанјанып дилиндон ешиДирик: «Бизи кичик јашларымыздан белә руһда тәрбијә етмишләр: окәр сән кишисәнсә, чәтинликләрдән
шикајәтләнмәјә һаггын јохдур. Киши өзу-өзүнү мудафиә етмәји, өзүну вә башгаларыны мүдафиә етмәји баҹармалыдыр, бу, чардахлынын јазылмамыш мәчәлләсинин осас бәндләриндон биридир. Вә мон онун
неҹә омәлә кәлдијипи асанҹа изаһ едо биләрәм1. кәнд
һәмишә сәрһәддә јерлошмиш, даим дүшмән һүҹумларына мә руз галмышдыр. Белә вахтларда чардахлы
чобан чомағыны бир тәрофә гојмуш во әлинә түфонк
алмышдыр...» Сорушула билор, бурада һансы сәрһәддән сөһбәт кедир? Ахы, бу кәид Азорбајчан кәндләри пә рајонлары илә әһатә олунмушдур. Демәли,
дүшмәнләр вә 1]үҹум едәплор азәрбајҹанлылар
имиш?! Охучулара мә’лум олсун ки, Чардахлы кәнди Азәрбајҹан ССР-ин Шамхор рајонунун даг кәндләриндән биридир.
3.
Балајанын ермәни вә рус дилләриидә чох бөјүк тиражла чап олуимуш «Оҹаг» китаб-һәҹви һәдсиз
дәрәҹәдо фитнәкар руһдадыр. Бу китабда өзкә әразиләри барадә чохлу мигдар һәјасыз иддиалар верилмишдир. Бурада һомчинин әсл һәјасызлыға јол верилмишдир. Мән тосәввүр едирәм ки, дашнакларын
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вә башга төр-төкунтүләрин нүмајәндәләри бу китабы
нечә бир мәмнунијјәтло охумушлар.
Буна бәнзәр чохлу мисаллар кәтирмәк олар.
Ермәнн мәтбуатында, Ермәнистан ССР-дә нәшр
олунан тәдрис, популјар вә елми әдәбијјатда чохлу
елмә зидд вә зијанлы ҹәһәтләр вардыр.
Кечмиш идеаллашдырмаг, милли ловғалыг елементләри кетдикҹә даһа тез-тез дујулур, пеҹә дејәрләр, ермәни халгынын мүстәсналыгы ачыгча гејд олунур, «Бејүк Ермәнистанын» әзәмәти һаггында милләтчилик идејалары хүсусило һәјасызҹасына вә маһијјәт е ’тибары ило утанмазҹасына тәблиғ олунур,
«Бөјүк Ермонистанын» сәрһздлори һаггында мәсал»
ән биабырчы шокилдо вә һәр ҹүр тәрздә шиширдилир вә јајылыр. Мәсәлон, Ермәпистан ССР Назирләр
Советинин сәдри Ф. Г. Сәркисјапын вахты илә вермиш олдуғу м^саһибадә дејилмишдир: «елә вахтлар
олмушдур ки, о (Ермонистан— И. Ә.), Бөјүк Ермәнистан адланмышдыр, о вахт еллинизм дөврүндә Ермәнистан дүнјапыи он кениш вә гүдрәтли дөвләтләри
сырасына дахил ол.мушдур. Гәдим заманларда Кичик
Асијанын вә Загафгазијанын кениш әразиләрини тутмуш олан Ермәнистан санки нәһәнк бир күлчә кими
узаныб кеднрди...». Елә орадача дејилир ки, «...1812чи илдә Лори, Гафан, Г а р а б а ғ, Ширак, Зәнкәзур кими ермәии торпаглары Русијаја кечмишдир...».
С. П. Агајапын «Ермәни халгынын тарихи талејиндә Русијанын ролу» (М., 1978) китабында да чохлу мигдар антиазәрбајҹан бошбоғазлыглары вардыр.
Маршал И. X. Баграмјанын хатирәләриндә
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(«Знамја» журналы, № 3—4; 1979) минләрлә азәрбајҹанлылары мәһв етмнш Андрапнк ән мәс’улијјәтсиз бир шәкилдә тә’рн||)ләнир.
Ермәни тарихчилоринин бир сыра әсәрләриндә
ајры-ајры тарихи һадисәлорин пә фактларын гијмәтләндирилмәсиндә лазыми синфи јанашма өзүнү көстормир. Бу тарихн һадисә вә фактлар чох вахт Ермәпистапын взомәтлији идсјасы наминә тәһриф олунур, халглар достлуғунун мөһкәмләндирилмәсинә һеч
до кәмәк етмәјлп характеристикалар верилир. «Ермоппстаг» термппи илә башга бир, тамамилә езкә вә
ослиндо до кечичи бир аплајыпг «Бөјук Ермәнистан»
әвәз олугп р. Ҝуја «Бөјук Ермонистан» бнр чох әсрләр муддәтиндо дәниздән (Хозәр дәнизиндән) дәнизә гәдор (Гара донизә годәр) саһәпи оһато етмишдир. Б у әсорлордә тарихдәп Нахчыван МССР-ин, Даглыг Гарабағ Мухтар Внлајәтипин әразилорииә ва
Азәрбајҹан ССР-ип багнга торпагларына олан иддиалары әсаслапдырмаг мәгсәдило истифадә олунур.
«Ермәни халгынып тарихи» (Јсревап, 1980) сон
дәрочә сәҹнјјовидир. Бу китабда да мүәллифләр ермәни халгынып мүстосналыгы кими ҹофонк идејадап, бу халгын тарпхини гәдимләшдирмәк, она бәзәк-дузәк вермок мејлипдән јаха гуртара билмирләр;
онлар гоншулары бародә ишғалчылыг мејлләриндән
әл чокмәмишләр. Ө.зкә торпагларыиын зәбт едилмоси
әп виҹдансыз бир шәкилдә ермони дилли вилајәтләрин «бирлошдирилмәси» кими голәмә верилир, Гарабағ вә Нахчыван ермони торпаглары адландырылыр
вә с.
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Мәсәлән, А. Ш. Мнатсаканјан кими мүәллифләрин әсәрләриндә өзбашыналыг вә сахтакарлыг һәддини ашмышдыр. А. Ш. Мнатсаканјанын «Гафгаз
Албанијасынын әдәбијјаты һаггында» адланан китабында (Јереван, 1969) әрази мәсәләләринә бүтөвлүкдә нә аз, нә дә чох, дүз 50 сәһифәдән чох, јә’ни бүтүн
әсәрин дөрддә бири һәср едилмишдир.
Дөзүлмәздир ки, «Бөјүк Ермәнистан» дејиланин
хәритәләри һеч дә һәмишә «Бејүк Ермәнистан»а билаваситә дәхли олмајан мүхтәлиф гәбилдән олан
әсәрләрә јапышдырылыр. Бу ҹәһәтдән ермәни јазысынын јубилеји мүнасибәтилә нәшр олунмуш һәчмҹә
кичик китаблар серијасы сәҹијјәвидир. Бу китаблара
«Ермәнистаи Месроп Маштотсун дөврүндә. 360—440ҹы илләр» хәритәләри јапышдырылмышдыр. Јахшы
мв^лумдур ки, белә бир Ермәнистан, һәр һалда нә
IV әсрин сон рүбүндә, нә дз V әсрин биринҹи јарысында мөвчуд олмамышдыр. «Бејүк Совет енсиклопедијасында» верилмиш «Бөјүк Ермәнистан» адлы
мәгаләдә бахын мә дејилир: «387-ҹи илдә о (јә’ни
«Бөјүк Ермәиистан» — И. Ә.), Иран Сәсанидләри илә
Бизапс арасында бөлүнмүшдү». Елә ејни шеј дә «Ермәнистан ССР» мәгаләсиндә (Тарихи очерк; 19-ҹу
әсрә гәдәр олан бөлмәни акад. С. Т. Јеремјан јазмышдыр) дејилмишдир.
1977-ҹи илдә П. М. Мурадјаиын «Ермәнистанын
күрҹү епиграфикасы» китабы нәшр олунмушдур. Бурада да, Ермәнистандакы күрҹү сәнәдләринә һәср
олунмуш китабда јенә дә елә һәмин «Бөјук Ермәнис44

танын» хәритәси верилмишдир. Бу дејилән сәнәдләрдән ән гәдими XI әсрә аиддир.
Мараглыдыр ки, рус мә’муру В. Л. Величконун
гејд етмнш олдуғу кими, һәлә кечән әсрдә ермәни
хадимләри елә бу гајдада һәрәкәт етмишләр. О јазырды: «...бу мәктәбләрдә (сөһбәт ермәни приход
мәктәблориндән кедир — И. Ә.) аз гала Воронежә
гәдәр, пајтахты да Тифлисдә олмагла Бөјүк Ермәпистапын хәритәләри дә вершшишдир...».
Ело һәмин В. Л. Величко «мефт сәнајечиләриндән
олан ермәии месенатларылын» кек салмыш өзүнәмәхсус тоҹавүзкарлығыны, онларым ез гоншуларынын
һесабына парланмаг мејлими (ело бизим зәманәмиздә
дә бир чох ермәни мүоллифлори бело һәрәкәт едирлор) гејд едир. О, будур, белә јазыр: «Тарихи-археоложи саһодо омлар күрҹүләри он виҹдансыз шәкилдә
гарот едирлор: абидәлорин үзәриндәи күрҹү јазыларыиы гашыјыб текүрләр, кичик гәдим православ
килсәләрини, торк едилмиш килсәләри зобт едирләр,
тарихи мә’насызлыглар гурашдырырлар вә һәр бир
дашым белә күрҹү чарлыгымым кечмишиндән хәбәр
вердији вилајотләри годим ермони вилајзтләри кими
көсторирләр».
Б уна бонзәр ишлор бу јахын вахтларда Дағлыг
Гарабағда да едилмишдир; күман ки, елә инди дә
едилир.
Б өјүк күрҹү јазычысы вә иҹтимаи хадими Илја
Чавчавадзенин ә ’ла китабча-протести («Ермәни мудрикләри вә гангаралдан дашлар») ермәни плутокра45

тијасынын јухарыда гејд едилмиш хусусијјәтинә һәср
едилмишдир.
Мәкәр күрҹүләрин әсл күрҹү торпагларына олан
һүгугларыны инкар едән китаблар Еминин, Худабашевин, Јеритсовун вә башгаларынын китаблары
дејилми?! Мәкәр ермәни елитасы дејилдими ки, кечән әсрдә Сенковскинин васитәсилә белә ујдурма
шајиә јајырды ки, Күрчүстанда күрчүләр олмамышлар вә бурада ермәниләр вә башга халглар јашамышлар вә јахуд белә дејирдиләр ки, Күрҹүстанын бәјүк
бир һиссәси Тифлислә бирликдә лап гәдимләрдән ермәнилорә мәхсус олмушдур.
Јахшы ки, бә’зәп бу субјектләрнн пајы мөһкәмҹә
верилирди, о ҹүмләдун И. Чавчавадзе кимиләрн тәрәфиндән.
Бөјүк Ерм.ччпстам — Гафгазда бир халг олмасы
идејасыны к еч м әсрдә ермәни алимләри алдатмыш
олдуглары харпчиләрин днли илә дә тәблиғ етмишләр. Онлардан бири јазмышды: «...Гафгаз да кәләчәк
ермәниләриндир; опларын күрҹү вә татар азәрбајчанлы — И. Ә.) гоншуларына исә ермәниләшмәкдән
башга бир шеј галмыр».
Беләликлә, ермопи елитасынын тәҹавүзкарлығы
нәинки Азәрбајҹан вә азәрбајҹаилылара, ејни заманда Ҝүрҹүстана вә күрҹүләрә јөнәлдилмишди. Бу, ермәни елитасы бундан ибарот имиш!
Ермәии тудгигатчыларыныи бир һиссәсинин шүурунда јарадылмыш, гоншу торпагларынын һесабына
(Загафгазијада бу торпаглар башлыҹа олараг тари46

хи Албанијанын торпагларыдыр) сүн'и сурәтдә јарадылмыш «Бөјүк Ермәнистан» шүбһәсиз, хејли дәрәчәдә ујдурмадан ибарәтдир.
Охуҹуја белә тәлгин едилнр ки, Гарабағ (АртсахХачен), Нахчыван, Пајтакаран вә башга торпаглар
тарихи Ермәнистанын зсл (курсив мәнимдир — И. Ә.)
вилајәтләри ол.мушлар, «гәдим (курсив мәнимдир —
И. Ә.) ермәни торпаглары олмушдур, «Бөјүк Ермәиистан «мәркәзләшдирилмиш дөвләтинин» ајрылмаз
(курсив мәнимдир — И. Ә.) һиссәсини тәшкил етмишдир».
Гејд етмәк мараглыдыр ки, II рус—Иран мүһарпбәси дөврүндә (1826— 1828) рус ордусунун гәләбәсшшн һеч бир шубһә доғурмадыгы бир вахтдз
X. Б. Л аза р е в чар һөкумәтино бир лајиһә тәгдим етмишди ки, онуи да әсас лејтмотиви, әсас мәгсәди
Русија империјасы тәркибипду ермәни чарлығынын
бәрпа едилмәси идејасындан ибарәт иди. Русија дөвләтинин һаким даирәләри үчүн бу идеја империјанык
уҹгарында христиаи буфер дөвләти јарадылмасы үчүн
зсас олмушдур. Рус—Иран мүһарибәси гуртардыгда
I Николајын 21 март 1828-ҹи ил Фәрманына әсасән
Нахчыван вә Ериван ханлыглары ләғв едилди вә онлар «Ермәни вилајәтләри» ады алтында бир инзибати ваһиддә бирләшдиләр. Чар һекумәтинин бу тәдбириндән ганадланмыш, һәвәсә кәлмиш Лазарев вә
башга ермәни хадимләри Азорбајҹанын дикәр торпагларынын — Шәки во Шамахы ханлыгларынын һесабына Ермәни вилајәтинин әразисини артырмағы

тәЈслиф едирдиләр. И штаһаја бир бах[
Беләликлә, чохлу әразиләрлә, Гарабагла, Нахчыванла, Пајтакаран вә бир чох дикәр торпагларла
бир јердә «Ермәнистан», «Бөјүк Ермәнистан»...
Лакин шубһәсиздир ки, бүтул торпаглар «•әсл»,
«гәдим», «ајрылмаз» ермәни торпаглары олмамышлар вә ола да билмәздиләр. Иш бундадыр ки, бүтүн
бу торпагларда ермониләр сөзсуз кәлмә елеменгдир.
Неҹә ола биләр ки, ермәни ајағы дәјән торпаг гәдим
ермәни торпағы адлансып?!
Бир јердән башга бир јеро көчулмә мәлумдур
ки, һәлә ән гадим заманларда мевҹуд олмушдур.
Јени әразиләр фәтһ етмәкдән ибарәт, динҹ характер
дашымыш ән гәдим кечмә, мүһаҹирәт, еһтимал ки,
Совет вә хариҹи өлкә тәдгигатчыларынын психо-физиолокија вә кенетика саһәсиндәки сон тәдгигатларынын көстәрдији кими, «азадлыг рефлексиндән» доғмушдур, јо ’ни ајры-ајры групларын јенилијә мејлиндән, өјронилмәмиш олана нүфуз етмок кими гаршысыалынмаз арзудан доғмушдур. һ әл ә Палеолит
дөврундә чох бөјүк инсан күтләләринин бир јердзн
башга јерә көчмәләри бизә мә’лумдур. Хејли сонралар, ибтидаи иҹма гурулушунун дағылмасы дөврүндә мүһаҹирәтә собәб тајф а әразиләринин һүдудлары
дахилиндә тәбии еһтијатларын түкәнмәси, тәсәрруфат
јерләри уғрунда, мал-гара уғрунда мубаризә, әһалинин өзүнүн мигдарҹа, сајҹа артмасы вә с. иди.
Гәдимдә бутөв бир груп тајфанын вә ја халгш
бир јердән башга јерә көчмәси баш вермишдир. Масәлән, б. е. ә. III—II миниллијин сәрһәддиндә Кичик
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Асијаја *етт тајфалары вә көрунүр ки, тәхминән елә
һәмнн вахтда да еллнн тајфалары Јунаныстанын әразисинә көчүб кәлмишләр. Тәхминән б. е. ә. II миниллијин сонунда вә јахуд I миниллијин лап башланғыҹында Иран јајласынын вилајәтләриндә ҹәнуби рус
чөлләриндән чыхмыш Ирандилли тајфалар мәскунлашмаға башламышлар. Онларын ән јахын гоһумлары олан һинд-ари тајфалары ола билсин ки, бәлкә
дә хејли әввәлки дөврдә һиндистана зорла дахил олмушлар.
Јухарыда гејд олундуғу кими, инди јахшы мә’лумдур ки, Ермәнистан һеч дә ермони етносунун вәтәни дејилдир. Тарих ермәни тајфаларыны бизә Ермәнистаиын өзүнүн әразисиндә дејил, һеч олмазса
һарадаса јахында дејил, ондан чох узагларда бизә
тәгдим едир. Ермәни мүәллифләрипин өзләринин гејд
етдикләри кими «Е.-ин (јә’ни ермәпиләрии— И. Ә.)
ән гәдим өзәјини Кичик Асијанын шимал-шәрг һиссәсинин әһалиси тәшкил едир. Бу өлкә... Арматана,
сонралар исә (б. е. ә. X IV —XIII әсрләр) һ ајаса адланырды. Орадан е.-ин (јә’ни ермәниләрин— И. Ә.)
рҹдадлары б. е. XII әсриндә Шуприанып һүдудларына
(Ван көлүндән ҹәнуб-шәргә доғру) һәмлә етмишләр...
Б. е. ә. VIII әсрин орталарында Шуприа Урме вә ја
Арме ады илә Урарту дөвләтинә бирләшдирилмишдир. Бу вилајәтләрин (һајасын вә Арменин) әһалиси
Һинд-Авропа илк ермәни дилиндә дапышмышдыр.
Бу дил тәдриҹән Ермәнистан јајласынын гәрб һиссәсинин ири тајфа бирликләринин дилинә чеврилмишдир.
821— 4
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Бу проблемләрин бөјүк бнлиҹиси И. М. Д ја к о и о а
белә һесаб едир ки, «гәдим ермәни дили Ермәнистан
јајласынын јерли әһалисинин дилләринә гоһум олмадығындан... ајдындыр ки, о дил бураја кәнардан
кәтирилмишдир». Башга бир јердә о јазыр ки, ермәни дилинин әҹдадынын илкин дашыјыҹылары Ермәнистан јајласына синфи ҹәмијјәт танымајан, јар д ы м чы әкинчилији олан сәјјар малдарлар кими кәлмиш ләр. Јајланын тәбиәти вә еркән синифли ҹәмијјәтин
сосиал шәраити илә онлар о заманлар һәлә ерм әни
дилинә кечмәмиш олан јерли әһалинин васитәсилз
таныш олм уш лар (курсив мәнимдир— И, Ә.). Н үфузлу алимләр белә һесаб едирләр ки, гәдим ермәни халгы илк әввәл б. е. ә. тәхминән I миниллијин биринҹи
јарысында Јухары Фәрад вадисиндә тәшәккүл тапмышдыр (И. М. Дјаконов). Б. е. ә. I миниллијин биринҹи јарысыныи сонуна доғру ермәии тајфалары көрүнүр ки, вахты илә б. е. ә. I миниллијин һәлә биринҹи сүлсүндә Ҹәнуб-Гәрби Загафгазијанын бә’зи
вилајәтләрини ишгал етмиш Урарту вилајәтләриндә
һаким гүввәјә чеврилмишднр. Елә Ермәнистан С СР
Ҹәнуб-Гәрби Загафгазијанын һәмин вилајәтләринин
хејли һиссәсиндә јерләшир.
Илк ермәни дилииин дашыјыҹыларынын бу вилајәтләрә һарадан кәлмәләри масәләсиндә дә елмдә
ваһид фикир јохдур. Лакин алимләрин бөјүк әксәријјәти ермәни дилинин јунаи дили илә, керман дилләри илә, һәмчишш балт-славјан (?) дилләри илә
реал әлагәләрипи нәзәрә алараг белә күман едир ки,
Кичик Асијанын әразисинә ермәни дили Балканлар50

дан, ола да билсин, онун лап узаг вилајәтләриндән
кәтирилмишдир.
Ермәниләрин Загафгазијанын вилајәтләринә дахил олмалары, әлбәттә, нисбәтән сопракы дөврә тәсадүф едир. Јаддан чыхармаг лазым дејил ки, ады
Јереванын ады илә ејниләшдирилән Еребунинин әсасы ермәнилвр тәрәфиндән јох, ермәни торпағында,
һәтта Урарту торпағында дејил, Загафгазијанын Аза
тајфасынын өлкәси әразисипдә гојулмушдур. Бу өлкә
Урарту чарынын кптабәсиндә «дүшмон торпагы» адланыр вә урартулулар тәрәфиндән инди Ермәнистан
ССР-ин әразисинин јерләшдмји ннлајәтләрә догру
опларын ирәлиломаси нросесиидә ишғал едилмишдир.
Јухарыда көстәрилдији кимп, һәлә һеродотун
вахтыпда ермәииләр Ермәнистнн јајласы дејилонин
јалныз гәрб һнссәсиидә сакин и д и л ә р . һсродотун
мә’луматларыиы Ксенофонт тосдиг едир.
Еһтимал ки, Шәрго нә Шимал-Шәргә догру ермәни експансијасыиын ирәлиләмәси үчүн шәраит
Иран дөвләтинин сүгутупу һазырламышдыр. Керүнүр ки, Ксенофонтун сәјаһәти нлә б. е. ә. II әсрдә
Оронтид Ермәнистан дөвләтинин јарадылмасы арасындакы дөврдә ермәнилор Моркәзи Ермәнистан јајласы үзәриндә нәзарәти әлә кечирирләр вә онларын
дөвләтинин игамәткаһы артыг Арарат вадисиндәки
Армавирә көчүрүлүр.
Әлбәттә, срмәнилзрин ишгалчылыг сә’јлори кетдикчо даһа артыг дәроҹәдо күҹләнирди во ермәни
дөвләтинин јарадылмасы илә бејүк мигјас алмышды.
Јухарыда көстәрилдији кими, ермәниләрин тәҹавүз51

карлығы Страбон кими гәрәзсиз бир мушаһидәчинин
нәзәриндән гача билмәзди.
Беләликлә, артыг ез тарихинин еркән чағларында
ермәниләр, көрүнүр ки, өзләринин етник сосиал-психоложи характеринә ујғун олараг (марксизм-ленинизм классикләри етник характери реаллыг кими
нәзәрдән кечирирләр) өз гоншуларыны гарәт едир,
онларын
торпагларыны
әлә
кечирирләр.
Тәәҹҹүблудүр ки, бә’зи ермәни алимләри бу ачыг ишғалчылыг просесини һәгигәтдә олдуғунун әксинә олараг
бирләшмә кими тәгдим етмәјә чалышырлар.
Ермәни дилинин өзүнүи дашыјыҹыларынын, шүбһәсиз, кәлмә характеринә бахмајараг сон дөврләрдә
Ермәиистанда, Ермәнистан јајласында вә елә Загафгазија оразисинин өзүндә ермониләрин вә ермәни
дилинин «јерлилији» барәдә фикирләр кетдикҹә даһа
тез-тез ешидилир. Белә јазырлар ки, мәһз ермәни
дилиндп данышан ермәниләр Ермәнистанда јашамышлар вә «гәдимдән» бу дилдә данышмышлар.
Дәфоләрлә костәрилдији кими бу ҹүр сөһбәтләрин елмә һеч бир дохли јохдур; онлар мүасир Ермәнистанын вә гоншу рајонларын әразисиндә ермәни
елементинин аборикенлијини, јерлилијини сүбут етмәк мәгсәдилә едилән әсл сахтакарлыгдыр.
һәр бир дүшүнҹәли адам көрмәјә билмәз ки, ермониләр кифајәт гәдор кениш әрази бојунҹа ирәлиләјорәк во бу әразини ишғал едорәк онун әһалисини
мүәјјән дәрәҹәдә ассимилјасијаја уғрадараг даһа
сонралар чох тезликлә өз гоншуларыны артыг Загафгазијанын әразисиндә сыхышдырмаға башлајыр.
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Б ир гәдәр сонралар, хүсусилә неҹә дејәрләр, мүасир
ермәни мүәллифләринин Хәзәр дәнизиндәки дирәкләр
үзәринә көчүрмәјә һазыр олдуглары албанлары инҹитмәјә башлајыблар.
Беләликлә дә б. е. ә. II—I әсрләрдә «Бөјүк Ермәнистан» дејилән јарадылмышдыр. һәр ҹүр шәраитд ә јаддан чыхармаг олмаз ки, «Бөјүк Ермәнистан»
садәҹә олараг Ермзнистан дејил, ермәни торпағы
дејил, ермәниләрин мәскун олдуглары торпаглар дејил, һәмчинин ермәни чарларыпын силаһ күҹүнә гоншуларындан — он јахын вә һотта он узаг гоишуларындан ишгал едиб алдыглары торпаглардыр.
Бу дејилән, көрүнүр ки, бунуп собәби иди ки,
һәлә Татсит ермопиләр һаггында олдугҹа мәнфи рә’ј
сөјләмишдир. Башга халгларын да бмр чох керкәмли нүмајондәләри белә һорәкәт стмншлор.
Бурада олдугҹа мүһүм бир ҹоһәти гејд етмәк
лазымдыр. Ермәнилор ишгал етдиклори торпаглара
кәлмшнләр вә јахуд бу вә ја башга шокилдә бу торпагларда елә ермоиилор кими јајылмышлар. Ермәни
тарихшүнаслығында олан куја көчори азәрбајҹанлыларын инди јашадыглары вилајотләро кәлмоләри һаггында дәбдә олан тезисо колдикдә исә, демәк лазымдыр ки, бу тезис зсл ујдурма вә јаландыр. Әслиндо азорбајҹанлылар арашдырылан кечмишдә өзлориник јашадыглары вилајәтләро кәлмәмишләр. Бураја, неҹә дејәрләр, орта әсрләрдә јерли әһали илә
мүгајисәдә мүтләг азлыгы тәшкил едән, јерли мүһитдә әријиб гарышмыш, аборикенләр — албанлар
тәрәфиндән вә сонралар түрк дилини гәбул етмиш
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башгалары тәрәфиндзн ассимнлјасија едилмиш түркдилли мүәјјон әһали груплары дахил олмушлар. Беләликлә, һеч дә әсл азәрбајҹанлылар Азорбајҹана
кәлмәмишләр. Туркдилли Азорбајҹан халгы Азәрбајчанкн јерли мүһптипдә мејдана кәлмиш, формалашмышдыр.
Әсрлор муддәт/шдә дәјишмоз галмыш «Бвјук
Ермәннстан» һаггында јазмыш мүәллифләр, мәсәлоп, Павстос Бузанд, Мовсес Хоренатси во башгалары кими еркон орта әср срмәни тарихчиләринип
әсәрләрипо осаслапырлар во бу һалда сон дәрәҹә мүһүм бир чоһәти унудурлар ки, моһз о ҹәһәти ки,
Павстос Бузандын во ја Мовсес Хоречатсинин тәсвир етдиклори мпнзоро рсал керчоклији дејил, «онларын өз идеалларыпы — зәрдүштилнк Иранынын
тәһлүкосппп гаршы лурап (Н. Гарсојан) ваһид бирләшмшп Ермәпистапи әкс етдирир. Тамамнлә шубһәсизднр кн, бу моизәрә «керчәклији тәһриф едир»,
чүнкн Ермомистап, мосәлоп, IV әсрдо «ваһид дејилди. бирлошмиш дејилдп».
Еркоп орта әсрлор ермәни муәллифләринин куја
аз гала бүтун Гафгаз Албанијасыпы өзүнә дахил етмиш «БөЈук Ермәннстаиын» әзомоти барәдә ујдурмалары — вахты илә Мхитарчы М. Чамчјаныи
гәбул сдиб монимсодији бу ујдурмалары, «Ермәнистанын Шорг дијары һаггында», «Шимал-Шәрг дијары
һаггында», «Шәрг дијары һаггында», «Гәдим Ермәнистан» һаггында, «Агван дијары» һаггында (ермәни
тәдгигатчылары сувереп албан чарлығыны бу ҹүр
ләгәбләрлә гејд едирләр) өзунәмәхсус бөјукдөвләт54

чнлик шовинист наггаллыглары нә гәдәр мә'јуседиҹи
олса да, бә’зи совет ермәни тарихчиләри тәрәфиндән
шуурлу сурәтдә мүдафиә олунур вә јајылыр. Ермәни әдәбијјатында, мәсәләи, «Шәрги Ермәипстапын
гадим вилајәтләри» (јә’ни Албанија), «Ермонистанын ајрылмаз һиссәләри», «Ермәнистанып әсл вилајатләри», «Ермәнистанын Шәрг дијары» вә с. кими
тә’рифләр кетдикҹә даһ а тез-тез мушаһидә олунур
ки, бу да орта әсрләр ермәни тарихчилзринин јаланына охшајан чох бөјүк мәгсәдјөнлү Ј'ал ан ды р. Белзликла дә тарих тәкрар олунур.
Бу зиддијјәтли мәнбәләр (бу мәнбәләрин мүоллифләри өзләринин тәмәнналы могсәдләриндон чыхыш
етмишләр) — бә’зән тәсвир етдикләри һадисәлорин
муасирләри олмуш антик мүәллифләрин мә луматлары илә зиддијјәт тәшкил едон бу мәнбәләр чох
вахт јалан тәгдим едир, һәтта өз ган гардашларынын
барәсиндә јалаи данышырлар.
Бу дејиланләро он парлаг мисал ермони мүәллифләрм тәрәфиидән ермәни Фәрад сатраплыгларынын
взүнүн гәбул едилмәмәсидир. Бу сатраплыглар ән
вичдансыз бир шәкилдә Әршакид чарлығынын әлалтылары кими тәгдим едилир. Бу сатраплыгларын мөвчудлуғуну һеч бир заман гәбул етмәмиш ермәни
мәнбәләринии рәвајәти беләдир. һалбуки классик
мәнбәләр буну ајдын шәкилдә көстәрирләр.
Ермәнистан һаггында билдиклоримизин һамысы
сүбут едир кн, I—IV әсрләр Ермәнистаныны «Бөјүк
Ермәнистанын» әзәмәтинин
гызғын тәрәфдарла55

рынын әксинә олараг һеч ҹүр «динн вә сијаси бирлпк кими, Шимали Әршакид чарлығы илз ејниләшдприлән дојишмәз мозмунлу топоним кими» тәгдим
етмәк олмаз. Өзү дә буну ермәнилор әлејһинә олан
бир шәхс дејил, керкомли харичи өлкә ер.мәнишүнасы, Колумбија уииверситетииин (АБШ) профессору
Н. Г. Ғарсојан дејир.
Көстәрилән деврдә Ермонистанын тарихинә аид
бүтүн фактлар тәдгигатчылара, әлботтә, ермәни совет
тәдгигатчыларына да јахшы .молумдур. Бунунла белә
бир чох совет ермәпишүнаслары фактларла һесаблашмаг истәмирлор, ’ осрлор мүддәтиндо дојишмәз
галан ваһид «Бөјүк Ермәнистан» дејиләни гурашдырырлар, ону «Бөјүк Ермонистанын мәркозләшдирилмиш гулдарлыг дөвләти» адландырырлар (С. Т. Јеремјан). Тамамилә ајдып дејил, неҹо ола билор ки,
II Тигран ромалылар тәрофиндон дармадағын едилдикдән сопра, ермәнн чарынын демәк олар ки, һәр
шејдоп мәһрум олдуғу бир вахтда Ермәнистан «мәркәзлошдирилмиш» һалда вә «Бөјүк Ермәнистан» олараг вә ја «бүтөв» дөвлот кими гала биләјди (Ермәни
халгынын тарихи. Јереван, 1980, с. 49)?! Ахы, бу
башдан-баша ујдурмадыр, ҹәфәнкијатдыр. Бүтүн
бунлар өз гоншуларыкып ролуиу вә әһәмијјәтини һәр
ҹүр кичилдән ермәнп мүоллифләрини аз нараһат едир.
һалбуки бу, һеч дә јенн дејнлдир. Кечән әсрин рус
мә’муру В. Л. Величко јазырды ки, «нефт сәнајечиләрипдән... олан ермәни месеиатлары өзләринин тарихи «хидмәтләрипи» вә индики мәзијјәтләрини паразитлик үсулу ило, ј ә ’ни өзләри илә гоншу олан
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халглара шүбһәли јанашараг ирәли сүрмәк фүрсәтини әлдон вермирләр (курсив мәпимдир — И. Ә.).
Бу дејиләнлор аспектиндз Сағсаһил вилајотлори
(албаи вилајотлори) мәсәлосн үзро ермопи тарихшүнаслығыпдаҝы фикирлорин өзүнәмохсус токамүлүнү
изләмәк мараглы оларды. Бнзим ермәнишүпасларыи
фикирлори һор дофә даһа чох сорт характер алыр,
даһа да точавүзкар олур. Әкор Лео, С. Т. Јеремјан,
А. Г. Сукиасјан в;> бир сыра башгалары үчүн Албанијанын Сагсаһили — Артсах во Утик вилајәтлори,
һомчинин Пајтакарип—Каспнапа сопрадан Ермопистана кечмиш әсл албап торпагларыдырса, опда, мәсәлон, өз сәлофлоринпн үстүпо һүчум чокои во фактлары сахталашдыраи А. Ш. Мпатскканјап кпмп
«радикаллар» үчүн ады чокил.мшп вилајотлор «Ермәнистапын ајрылмал һиссәсндкр»; куја бу иилајәтлор сопрадан «Агиапка (јо’нп Албаппјаја — И. Ә.)
бпрләшиирилмишләр».
А.
Ш. Мнатсакапјап тарихп перспектипн итнрәрәк, фактларып во саглам дүшүнчопип окснно олараг,
мосәлән, белә косторир кн, удиплор (Гафгаз Албанијасыпын оп гәдим сакпплори) ермәни тајфаларындан.
биридир но опларып догма дили чох гәдпм замандан
бәри ермәпи дилп олмушдур. Ермәни тарихшүпаслыгы үчүн соҹијјовн олса да, бу ҹүр мүлаһизолор мә’насыздыр во онларын филолог во тарнхчи нөгтејииәзәриндон токзнб олунмага еһтијаҹы јохдур.
Јухарыда адлары чокнлмиш албап внлајотләрипи
«гәдим ермони пилајотләри», «әсл ермонп внлајәтләри» вә с. һесаб едонләр бедә бир мүддоаја тороф-

дардырлар ки, «гәһрәманлар үчүн сәрһәд о н л ар ы н
гылынчларыдыр».
Әлбәттә, нә Нахчыван, пә Гарабағ, нә дә З а г а ф газијанын башга вилајәтләрп «асл ермәни, гәд и ы
ермәни» әразиләри ола билмәзди, чүнки ер мәаиләр
өзләри бу јерлорә иисбәтән сонракы дөврләрдә к ә л МИШЛӘр.

Бела фикирлошмәк олар ки, Нахчыван зо н ас ы
«һәр һалда Басоропедаја дахил олмуш» вә Х әзәр јаны саһәси (Каспиаиа—Пајтакаран) б. е. ә. II ә с р дә ермәпи чарлары тәрәфиндоп ишғал едилмишдир.
Лакин биз Гарабаг зопасыиын во гоншу зонанын
(гәдим Артсах, Утик) торпагларынын ермәни ч а р л а ры тәрофигдән гопарылыб алынмасы барәдә (Страбонуи сөзлори ило дссок) һеч бир шеј билмирик. Вә
һеч бир шеј билмчрпк кп, үмумијјәтлә, гәдимләрдә нә
вахтса бу торпаглар гопарылыб алыныбмы?
Б ' !'ҮН Г,У мосололор үзро срмопи тарихшүнаслыгыпын өзүндә ваһид фпкир јохдур. Бо’зиләриппи нөгтсји-н&зорииә керә Гафгаз Ллбаппјасыпыи Утик, Артсах вс Пајтакаран кпми үч нилајәтдән јалныз Пајтакаргн б. е. ә. II осрдо ср.мопи чары I Арташес
торофнндән ишғал олунмуш во 338-чи илә гәдәр фактик о."араг Ермәиистанып торкибипдә олмушдур,
сопра исо албан вилајотиио чеврилмиш, Артсах вә
Угик псо куја «гәдим ермопи торпаглары олмуш вә
јалны:< 387-чи илдәп сонра Ллбанијаја ксчмишдир.
Днкор негтеји-пәзәро керә исә Артсах вә Утик вилајәт.:ори б. е. о. I әсрдә чар II Тигран тәрәфиндән
ишгал олунмуш вә Ермәнистана бнрләшдирилмиад,

387-ҹи ил мүгавиләсинә керә ИранЫн торкибинә дахил олмушдур. Үчүнҹү бир фикрә керә Артсах, Утик,
Пајтакаран вә һәтта Шакашен (Сакасена) б. е. ә.
II әсрдә I Арташес тәрәфиндон ишғал олупмуш вә
387-чи илә гәдәр Ермәнистанын тәркибиндә галмыш,
сонра исә Албанијаја дахил олмушдур. Бслоликлә,
сонунчу ики пөгтеји-нәзәрип тәрәфдарларынын фикринә керә ады чокилән вилајәтлор албан вилајотләри
олмуш вә јалныз сонрадан ермони чарлары торәфиндән ишғал олупмушдур.
Көстәрилән фикирләрин мүоллифлори әсасән
Страбонун, Павстос Бузапдып, Мовсес Хоренатсинин
вә бир с. дикәрләринин мә’лумаглары јухарыда адлары чакнлән 3 вилајотдоп јалпыз икисппо аиддир.
Еркоп орта әср ермоии мүоллифлорппо колдикдә
исо биз артыг гејд етмншнк ки, (нүфузлу ермонпшүнаса нстннад едәрәк) опларын тысвпр етдиклори
мәнзорә ҝерчәклији тәһриф едпр.
ЕЈиимал ки, II Тигранын ишгаллары, үмумијјәтло, албан торпагларына тохупмамышдыр. «Бвјүк Ермонистап» б. е. ә. 18б-ҹы илдоп 6. е. 60-ҹы илларинә
годәр мепчуд олмушдур. 66-чы илдо II Тигран Месопотамија но Кордуннја мүстосна олмагла өзүнүн
бүтүн ишғал торпагларындан имтина стмок мочбуријјотиндә галмышдыр. Пло индичо адыиы чокдпјимиз
деврү ишыглаидыран сәнодларл;) албан иилајотләринин ермәпи чарлары торофиндон пшгал сдилмоси бародә һеч бир шеј данышылмыр. Лакии мүмкүндүр
ки, Күрүн албап тајфаларынып јашамыш олдуглары
сар саһили үзариндо ермәни чарларынын һакимијјоти
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м у ә ј Ј ә н дәрәчәдә, даһа чох ајры-ајры вахтларда ке
чнчи о л м у ш , артыг б. е. ә. II —I әсрләрдә јајылмыш
д ы р , чүнки ајры-ајры аитик мүәллифлардо бу зоне
л р м ә н и с т а и а аид едилир. Лакии белә бир возијјәт әһ
ј а х ш ы һ а л д а б. е. ә. I әсрә годәр сахлашыла биләрдк
вә б. е. I зсриндән сонра һеч чүр мөвҹуд ола билмәзди.

Бир тәрәфдән Күрүи ады чәкилмиш Сагсаһил
вилајәтләрииин ишғал олунмасы һаггында хатырлатманын олмамасы, дикор торофдон бу зонанын ајрыајры антик мүоллифлор торофнндәи Ермонистанын
тәркибиндә хатырладылмасы һеч бир вочһло бунун
сүбуту ола билмәз ки, Күрү" Сагсаһили «годим» ермәни оразисидир. Бупа һор шсјдон оввол о зидднр ки,
Сағсаһил вилајәтләри арасында а л б а н тајфаларындан
олан утиләрин сакин олдугу Отена-Утнк дә вардыр.
Дикәр тәрәфдон I әсрдә Сағсаһил в и л а ј о т л ә р и , шүбһәсиз, албап чарлыгынын тәркибпнә дахил иди. Буну
нәипки албан тарихчиси, ејни заманда срмәпи тарихчнси дә тәсдиг едир. Әкәр бу вилајотләр мәһз һомин
дөврдә албан чарлары тәрәфипдән јенидән кери алынмыш вә јахуд ишғал олунмушдуса онда шүбһәспздир ки, б у һал һомип дөврүп монбәлорнпдә һеч олмаса мүәјјән дәроҹодо әкс олунмалы иди. Лакин
әслиндо бу јохдур.
Биз гәти билирик ки, албан СагсаҺили ториаглары б. е. ә. I осрин 60-чы иллориндәп б. е. IV әсринә
гәдор олаи бир дөврдо Ермәиистаи данләтинин тәркибинә дахил ола билмәзди. М ә’лумдур ки, б. е. ә.
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артыг I әсрдә ермәни чары «езүну Р ома халгынын
досту во мүттәфиги», јә'ни фактик олараг Романын
вассалы һесаб етмәјә мәҹбур олмушдур.
1414-ҹү илә гәдәр парфијалыларын башчылығы
алтында олан Ермәнистан зорла онларын олиндәи
алынмыш вә 115-чи илдә Романын әјаләти е ’лан
едилмишдир. Мәнбәдә дејилир ки, Рома императору
Трајан «парфијалылардан Ермәнистаны гоиарыб алмыш, ону тахт-таҹдан мәһрум етмиш, Бөјүк Ермонистан чарлығыны өз әлинә кечирмишдир». Лап 185ҹи илә гәдәр Ермәнистанда Романын ишғал ордулары јерләшмишдир ки, бунларын да рәисләри фактик олараг елкәнин саһибләри идиләр.
Там бир сыра дикәр фактлар бизим бә’зи ермәни һамкарларымыз тәрзфиидон I—IV әсрлордо «Бөјүк
Ермәнистанын» там мүстәгиллији һаггында јајдыглары тезисин әксини сүбут едир. Көстәрилән вахтда
Ермәнистан чох һалларда ваһид олмамышдыр вә бирләшмәмишдир. Артыг буна көро до һеч ҹүр белә
фикирләшмәк олмаз ки, о вахтлар Ермәнистап ез
гоншулары барәсиндо ишғалчылыг сијасәти јеридә
биләјди.
Албанијаја кәлдикдә исә јухарыда көстәрилдији
кими, I— IV әсрләрдо онун вәзијјәти Ермәнистанынкына нисбәтон мүгајисәедилмәз дәрәҹәдо јахшы иди.
Б. е. ә. I әсрин икинчи јарысында Албанијаиыи
сијаси (болко до нәинки сијаси) һәјатында мүһүм
һадисә өлкәдә Әршакидләр сүлалосинин һакимијјәтинин гурулмасыдыр. Бу сүлалә кичик бир фасилә
илә 506—510-ҹу илләрә гәдәр Албанијаны идарә ет61

МИШднр. ТәХмМән елә һәмИн вахтда ГТарфија чары

Володес (Валкаш) өз гардашы Тиридаты ермәни
тахтында әјләшдирир.
Чарлыг едән јени албан еви, көрүнүр ки, чевик
сијасәт јеридир, Албанијанын мөвгеләрини мөһкәмләндирир. Ермәни мүәллифләринин албан тарихчиси
Моисеј Каланкатујскинин тәсдиг олунан мә’луматларына көрә албан һөкмдарына «Јерасх» (јә’ни
Араз — И. Ә.) чајындан башлајараг Хнаракерт адланан даглыг һиссәси илә бирликдә албан дүзәнлији
ирс олараг галмышдыр... Парфијалы Валаршаг адлысанлы, икид Араны (албанларын әфсанәви әчдады —
И. Ә.)... һөкмдар тә’јин едир... белә дејирләр ки, утијалылар, Гардманчылар, тсоденчиләр вә Гаргар
кнјазлыгы кими тајфалар (бүтүн садаланан тајфалар
албап тајфаларыдыр — И. Ә.) Аранын варисләриндәп әмолә кәлмишдир.
Демоли, кәтирилән мә'лумата көрә Кур чајынын
Араз чајынын дөпкосиндән башлајараг Ағстафа зонасыпа гәдор олан бүтүн сагсаһили артыг I әсрин
икннчи јарысында Албанијаја мәхсус иди. Мәһз бу
әразидә Артсах, Отена (Утик), Тсовдек вә Кирдиман
јерләшмишдир ки, бунлар да тарихи Албанијанын
вилајотләридир. Демәли, әкәр бу әразиләр бәлкә дә
но вахтса ермәни чарлары тәрәфиндән ишғал едилмиш олса да, артыг б. е. ә. I әсрдә онлар јенидән Албанија илә бирлошмишләр.
Белоликлә, I—IV әсрләрдә Албанијанын вәзијјәти елә һәмин дөврдә Ермәнистапда олдуғундан мүгајисәедилмәз дәрәҹәдә јахшы олмушдур. Әкәр Трајан
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«парфијалылардан Ермәнистаны гопарыб алмышса,
ону тахт-тачдан мәһрум етмишсә, Бөјүк Ермәнистан
чарлығыны өз әлинә кечирмишдисә, «иберләри, боспорслулары вә колховлулары Рома тәбәәлијинә гәбул
етмишдирсә» дә «албанлара о, чар вермишдир». Адриан (117—138-ҹи илләр) «албанларла... ән дост мүнасибәтләрдә олмушдур. Гәти сүбутлар вардыр ки,
II әсрин әввәлләриндә, бүтүн Гафгазын Ромаја табе
едилдији бир вахтда јалныз Албанија мүстәгил олараг галмышдыр. III әсрин орталарыпда вә икинҹи
јарысында Албанија о дәроҹәдә мүстәгил вә сәрбәст
олмушдур ки, албанларын Сасанид чарлар-чары
I Шапурун «мәктубуну гәбул етмәмәјә» ҹәсарәтләри
чатмышдыр. Биздә белә күман етмәјә әсас јохдур ки,
IV осрдә Албанијанын вәзијјәти чәтиплашмишдир.
Бүтүн бунлар о вахт баш вермишдир ки, һәмин
вахт Ермәнистан нөвбә ило к аһ Ромадам, каһ да
Парфијадан асылы олмушдур. Әлбәттә, ишләрин белә бир вәзијјәтипдә «Бөјүк Ермәнистап» дејиләм өз
гоншуларыпа мүиасибәтдә тоҹавүзкар сијасәт јүрүдә
Оилмәзди; доғрудур, ола билсин ки, ермәни чарлары
бә'зән експапсијачы со’јләр дә көстормишләр. Мәсәлон, көрүпүр ки, Ермәиистанын албан чары Урнајр
тәрәфиндән дармадағын едилмәсиндән сонра, Урнајр
«Ермәнистанын дахилиндә гәләбә бајрағыны» санҹдығы замап белә олмушдур. Мәһз бундан сонра, 371чи илдә ермәни сәркәрдаси Мушег Рома императору
Валентин көмојилә иранлылары во албанлары дармадағын етмиш вә бу сонунҹулардан бир сыра вилајәтләри ишғад едир. Бу вилајәтләрин сырасында

Павстос Бузаид Артсахын, Утикии, Шакашенин,
Гардманадзорук во башгаларынын адларыны чәкир.
Ермәни тарихчпсинин фикринә керә ады чәкилән бу
торпаглар куја албанлардан «јенидон кери алынмыш»
торпаглардыр, Күр чајы исо әввәллордо олдуғу кими
Ермонистанла Албанија арасында сорһәддә чеврилмишдир.
Биз дәфоләрло гејд етдик ки, әввәлләр белә ола
бнлмозди. Бизпм тарихимизшг илк осрлзриндәки Албанија вә Ермәнистан һаггында јахшы бнлдијимиз
нә варса, бу опун һамысына зиддир. Әкәр бу олмушдурса, јалныз епизодик, мүвогготи һал олмушдур. Ноинки албан тарихчисинин мә’луматларына.
ејни заманда ермоии мүәллифи Мовсес Хоренатсинип
сөзлорино осасланылса, јухарыда костордијимиз кими, артыг I осрдо Албапнјапып ҹонуб сәрһәдди Араз
чајы бојунҹа ксчирди. Албапија ило Ермәпистаи арасындакы сорһод исә ола бнлсин кн, «әввәлләр» јалныз ајры-ајры дөврлордо Күр чајы бојупҹа кечмишдир. Лакин Г>у внлајәтләрин узун мүддәтә (5—6 әср)
Ермонистаныи торкибинә дахил олмасыпдан, өзү дә
лап оввәлдон дахил олмасындап сөһбәт белә кедә
билмәз. Јухарыда көсторилдији кимп, бир сыра мүасир ермәни тодгигатчылары (гисмон көһио) тәрәфиндән сөјләнилмнш биринҹи негтеји-нәзор һеч бир шејә
әсасланмыр; Павстос Бузанда вә бир сыра дикәр
еркән орта әср мүоллифләринә кедиб чыхан икинчи
нөгтеји-нозор, мә’лум олдуғу кими, реал мәнзәрәни
дејил, «опларын өз идеалларыны» әкс етднрир. Мәһз
IV әсрин еркән орта әсрләр ермәни муәллифләри

тәрәфиндән тасвир олунмуш мәнзорәси (IV әсрдә
куја Мушег «әвволлордо олдугу кими» Күр чајыны
Ермонистанла Албанија арасында сәрһәддо чевирмишдпр), Н. Г. Гарсојанын инҹо шокилдә гејд етдији
кими, «керчоклији тоһриф едир», чүнкп о заман «Ермәнистан ваһид дејилди, бирлошмиш дејилди».
V
әсрин сонунда, Ермоиистанын артыг парчаланмыш олдугу во Рома илә Иран арасында бөлүшдүрүлмүш олдугу, Рома соркордолори (елкәнин гәрб
һиссәснндо) вә Иран сордарлары (шорг һиссәсиндә)
тәрәфиндән идарә олундугу вә девләт мүстогиллијини
тамамилә итирмиш олдугу бир вахтда өз әсәрини
јазмыш олан Павстос Бузанда «Бөјүк Ермонистанын»
әзомәти һаггында иллүзија јаратмаг зәрури иди.
Ваһид, бирлошмпш Ермонистанла, осаслы шәкилдә
ишгал олунмуш вә онун торкибино дахил олмуш вилајотлорн ило бирликдо кетүрүлон озомотлилик деврү
Ермәнистаны илә әслиндә о годәр до меһкәм олмајан, мүвогготи олараг «Бөјүк Ермонистана» дахил
олмуш вә үзориндә бу вә ја дикор мүлаһизәләро көрә
ермони чарларыныи експансионист нијјәтләринин вә
иддиаларынын јајылмыш олдугу бә’зн вилајәтләрлә
бирлнкдо көтүрүлмүш Ермәннстан арасында фәрг
бејүкдүр, бунлар мүтлог мо’нада мүхтолиф ваһидлорднр. Бу сонунҹу Ермәнистан һеч до гејри-реал
Ермонистан дејил. Јухарыда гејд олундуғу кими, бу
монзәро Павстос Бузандын вә дикәр орта әср ермонп мүәллифлориннн езләринин ндеалларыны әкс
етдирир. Бу ҹүр мисаллар ермәни тарихшүнаслығында аз дејил. Јухарыда гејд олундугу кнми, бу ми65

■саллар ичәрисиндә ән мараглысы 298-ҹи ил мүгавиләсинин нәтиҹосиндә Рома то’сир даиросинә дахил
олмуш Фәрад ермәни сатраплыгларынын ермәни Әршакидләр чарлығынын әлалтылары олмасы һаггында
тәсәввүрдүр. Бу сатраплыгларын мүстагил мөвҹудлугуну һагиготин әксинә олараг һеч бир заман гәбул
етмәјән ермәни мәнболәрииин еһтималы беләдир.
Классик мәнбәлзр исә буну ајдын шәкнлдә көстәрир.
Парадоксдур ки, (сатраплыглардан фәргли олараг Шимали Ермәнистанда) Әршакидлор чарлыгында
(лап 185-ҹи илә гәдәр Рома гошунлары јерлошсә дә,
Әрш акидлор чарлыгы 358-чи илә годор Рома империјасына верки вермәкдо давам етсо дә, сатраплыглар
он азы јарым әср әввәл там верки иммунигети әлдә
етмишдиләр) еркән орта әср ермәни монбәлоринда
белә дејилир ки, сатраплыглар Әршакидләр чарлығыпын јалныз әлалтылары олмушлар, ондан асылы
•олмушлар вә һәтта она табе олмушлар. Әлбәтта, бу
ачыг јаландыр.
Бу, елә еркән орта оср ермәни тарихчнләри тәрәфиндән Гарабағ, Нахчыван зонасынын вә Хәзәр-әтрафынын чәнуб-гәрбинин артыг мөвҹуд олмајан
«Бөјүк Ермәнистанын» тәркибина дахил едилмәси
кими јаландыр.
387-чи илдә император Ромасы вә Сасанидләр
Ираны Ермәнистан Әршакидләр чарлығыны өз араларында бөлүшдүрмүшдүләр. Бу мүгавиләјә көрә
Ермәнистанын дөрддә үч һиссәси Ирана, дврдда бир
һиссәси исә Ромаја верилмишдир.
Бизим мәнбәларнмиздзки мә’луматларын бир-бири
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ило тутушдурулмасындан белә натиҹә чыхармаг
олар ки, ады чокилон мүгавиланин нотичәсинда Гугарк (антик Гогарена) Иберијаја, Артсах, Утик, Пајтакаран исә Албанијаја бирлошдирилмишдир.
Әкәр еркон орта оср ермәни мүоллифләринин,
о чүмлодон Анани Ширакатсшшн вә онларын мә’луматларына әсаслана мүасир ермәнп тодгигатчыларынын мөвгејиндә дурсаг, онда тамамило ајдын дејилдир ки, ромалылар вә иранлылар Иберија во Албанијаја мүнасибатдо бу ҹүр «хејријјәјә» но үчүн јол
вермншлор. Әкор бу торпаглар ермони торпаглары
олмушларса, онда, мәсалон, нз үчүн иранлылар бунлары өзләр/1 үчүн көтүрмојпблор. Һәмчинин ајдын
дејилдир ки, но үчүн Мәһз Гогарена Иберијаја, Артсах, Ути во Пајтакаран исо Албанијаја верилмишдир.
Бу чүр һал моһз бир шәртло баш веро биләрди ки,
ады чокилон вилајәтләр ермәни торпаглары олмамышлар, оксипә, Иберија во албан торпаглары олмушлар. Гогаренл исо ва.хты ило ермәни чарлары
торофиндон иберијалылардан гопарылыб алынмышдыр. Буну Страбон да билирди.
һеч дә тоәчҹүблү дејилдир ки, һәр һансы вилајәтлор дејил, мәһз ады чәкилмиш вилајәтләр Албанијаја вә Иберијаја бирлошдирилмишдир. Бу јалныз
она керо бело едилмишдир ки, көсторилон вилајәтләр
етник во сијаси чоһотдон Ермәнистана дејил, Албанија вә Иберијаја мохсус олм ушлар. (Әкар бу белә
олмасајды, онда Сасанидләр Ираны чох чәтин ки, бунлары ады чәкилән өлколәро бирлошдирәрди; онлары
садочо олараг Иран торпагларынын торкибинә дахил
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едәрди). 387-ҹи нлдә ады чокнлән албан вилајәтләрини фактик вә һүгугн ҹоһәтдән Ллбанијаја бирләшдирмәк үчүн зәрурәт вә имкан јаранмышдыр. Бу
зәрурәт, көрүнүр, ондан пролн ҝолнрди ки, бу торпаглар ермони Әршакидлоринин експансионист сә’јләринин вә арзуларынын објектләри олмушлар.
Јухарыда дејиләнләрә көро Артсах, Утик вә Пајтакаран вилајәтләринин 387-ҹн илә годор узун мүддот, үстәлик до лап овволдон Ермзнистанын тәркибиндә олмасы бародә нөгтеји-нозәр тамамилә әсассыз
көрүнүр. Ајдындыр ки, Ермәнистанын вә Албанијанын сәрһәдлори һомин өлкәлорин дахили вә хариҹи
возијјәтләриндон асылы олараг фактик сурәтдә дәјншә биләрди вә еһтимал ки, дојишмишдир. Лакин
һүгуги ҹәһәтдон бу вилајотләр Албанијанын торкибиндә олмушлар во онун һесаб олунмушлар. Буна
көрә дә Ермәнистанын орази саһәлори вә әрази дәјишикликлори илә баглы олан б. е. ә. 66-ҹы ил; 37-ҹи
ил вә 298-ҹи ил мүгавиләлориндә бунларын ады чәкилмир. Чох еһгимал ки, јухарыда көстәрилдији
кими, јалныз она көрә бунларын ады чәкилмојиб ки,
нә вахтса, ола билсин ки, тәсадүфи һалларда һәмин
вилајәтләр Ермәнистан тәрәфиндон гопарылыб алыныб, 387-чи илдә ез вилајәтлорини јенидән Албанијаја бирләшдирмәк вә осрлорлә албан торпаглары
олан вә Албанијанын торкибинә дахил олмуш һәмин
әразиләрә гануни һүгугларыны тосдиг етмәк зәруроти јаранмышдыр.
Албанијаны Ермәнистанын Шәрг учгары, «Ермәнистанын Шәрг дијары», «Гәдим Ермәнистан» вәзиј68

јәтинә ендирмәјә чалышан ермәни тәдгигатчыларынын бөјүк әксәријјәтинин бүтүн елмо зидд ујдурмаларынын әксинә олараг Албаннја, албан чарлығы
мүстәгил, һеч до ермони олмајан, тамамилә суверен
дөвлот кимп таленин бүтүн аҹылыгларына бахмајараг мончуд олмушдур.
АлОанијаиын өзүпүн мүстогил христиан килсәси,
автокефал католикослугу, өз әлифбасы, өзүнүн зәнкин әдобијјаты, албан етносу вә с. олмушдур. Албанијанын мәһз сијаси суверенлији онун килсәсинин
автокефаллығыны т ә’мин етмишдир. Бүтүн бунлары
нсә ермәни мүоллифләри гәбул етмирләр. Албанијаны исо «Ермәнистанын Шәрг дијары» адландырырлар вә с.
V—VI осрләрдә, Албанијанын еһкамчылыг, дини
мүбарнзәјә (монофизнтлорин вә диофизитләрин мүбаризәсннә) ҹәлб олундуғу бир вахтда вәзијјәт хејли
муроккобләшмишди. VI әсрин сонларында — VII әсрин әввәлләриндә Загафгазијада Бизансын сијаси нүфузупун күҹлонмәси илә әлагәдар олараг албан килсоси күрчү килсоси илә бирликдо диофизитлији гәбул
етмишдир. Ермониләр монофнзитчилијо садигликләрини сахламышдылар. Әрәб ишғалынын башланмасы,
Загафгазијада бизанс-әрәб рәгабәти илә әлагәдар
олараг возијјот даһа да чәтинләшир. Албанијанын, о
ҹүмләдән, үмумијјәтлә, Загафгазија өлкәләринин Бнзанс илә мүбаризәдә бир мүһарнбә мејданы кими
стратежи әһәмијјәтини баша дүшән Хәлифәт Загафгазија өлкәләрини Бизансдан зорла ајырмаг снјасәти,
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онлары Бизансдан идеоложи ҹәһәтдән ајры салмаг
с и ј а с ә т и ЈҮРҮДҮРДҮ-

VII әсрин әввәлләриндә Загафгазија әрәбләр тәрәфиндән ишғал олундугдан сонра албан килсәси
әрәбләрин тәзјиги алтында вә ермәни килсосинин билаваситә фәал көмәјн илә диофизитизм илә әлагәни
кәсир. Әрәбләр Албанијанын Бизанс илә идеоложи
бирлијинә јол верә билмәзди.
Әрәблари албаплар үзәринә гызышдыран ермәни
католикосу Јелијанын бу мүбаризодә ролуну гејд етмәк марагсыз олмазды.
Бу чиркин фитнәиин нәтиҹәсиндә әрәбләр Албанијанын суверенлијинә сон гојурлар, албан килсәси
исә ермәни килсәсинә табе едилир. Елә бу да алба^.
етносунун тәдриҹән позулмасынын әсасыны гојду.
Беләликлә, ән пис, мәнһус еһтималлар доғрулур...
Ермәниләр (өзү дә нечәнҹи дәфә!) албанлары артыг
сыхышдырмаға башлајырлар.
Бир гәдәр сонралар дөвләт вә килсә мүстәгиллијинин итирилдији бир шәраитдо Албанијанын гәрб
вилајәтләриндә ермәни елементләри тәдриҹән нүфуз етмәјә башлајыр, Гарабағ зонасында әһалинин
григорианлашдырыл.масы башланыр. Көрүнүр ки, бунун архасынча тәдричи мәдәни-идеоложи ассимилјасија баш верир. Бунун нәтиҹәсиндә дә әһалинин
һәр һиссәси ермәниләшир. Бурада, еһтимал ки, рәсми кнјазлыг дили ермәни дилиндән ибарәт олур.
Күман ки, тезликлә бу дил Гарабағ зонасы сакинләринин бир һиссәси үчүн үмуми данышыг дилинә
чеврилмәјә башлајыр. Лакин ермәни елементләринин
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јајылмасына бахмајараг ола билсин ки, бу елементләрин там нүфуз газанмасы, әһалинин етниклијинин
там позулмасы һәлә баш вермәмишдир. Албан руһу,
албан етник мәнлик шүуру јашајырды.
Әрәбләр дөврүндә сүгута уғрамаларындан сонра
албан дөвләтинин во албан католикослуғунун дирчәлдилмоси јалныз бунунла, мәһз бунунла, көрүнүр
ки, ермәни нүфузуна гаршы реаксија илә изаһ олунур. XIII әсрин биринҹи јарысындан башлајараг албан Гандзасар католикослуғунун нүфузу күҹләнир.
Католикослуғун игамәткаһы Хачен кнјазлығынын
мә’нәви вә сијаси мәркозинә чеврилир. Хачен кнјазлығынын һөкмдары һәсән Ҹәлал «мүтләг кнјазлар
кнјазы, Хаченин һөкмдары», «Хаченин вә Артсах
өлкәләринин бејүк кнјазы», «Хачен вә Аранын кнјазы», ејни заманда «Албанијанын уҹгарларынын бөјүи
саһиби» вә «Албанијанын чары» һесаб олунурду.
Көркәмли девләт вә мәдәнијјәт хадими һ әсәв
Ҹәлалын һөкмдарлығы деврү (XIII әсрин биринчи
јарысы—орталары) Албанијанын дирчәлиш деврү олмушдур. Тәсәррүфат инкишаф етмиш, јени руһани
мәркәзләри мејдана кәлмиш, архитектура гурғулары,
хүсусилә дә әзәмәтли Гандзасар мә’бәди уҹалдылмышдыр.
Ермәни мүәллифләринин бејүк әксәријјәтинин дедикләринин әксинә олараг Хаченин (Артсахын) һеч
вәҹһлә нә Ермәнистан, нә дә «Ермәнистанын Шәрр
дијары» дејил, садәҹә олараг ермәни тә’сиринин
өзүнү көстәрдији вилајәт олмасыны бир нечә амил
тәсдиг едир. һ ә р шејдән әввәл јахшы мә’лу.чдур ки,
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Хаченин һакимләри суверен олмушлар, гоншу к ү рчү
чарлығындан вә ермәни Закарјаилар кпјазлығындан
гәтијјән асылы олмамышлар. Бу сонунчу өзу күрҹү7ләрдәк вассал асылылығында иди. Хаченин ермәни
муәллифләри тәрәфиндән һор ҹүр шәкилдә тәкрар
олунан, неҹә дејәрлор, ермәниләро мәхсуслуғуна
гаршы белә бир далсл
иар ии, !тч >ерд,>, һеч бир
мәнбәдә Хаченин сакипләришш ерманиләрдән ибарәт
олмалары барәдә һеч бир дапышыг кетмир. Буну
һәмчинин о да тәсдиг етмир ки, Хаченин данышыг
дили ермәни дили ола биләрди. М ә’лумдур ки, нә инкилисләр, нә дә франсызлар өзләринин гәдим дилләриндә данышмырлар.
Хаченин ермәнилијинә гаршы һпмчинин бу вилајәтдә албан етник монлик шүурунун дирчәлдилмәси,
Хачеп кнјазлыг евинин албан чарлығы илә һаким
сүлалә арасында варислији сүбут етмәк ҹәһдлзри дә
сүбутдур. Бунун ифадәси иди ки, Каланкатујскинин
мәшһур «Албанијанын тарихи» әсәрино әлавә дөрд
јени фәсил јазылыр ки, бурада да һзсон Ҹәлалын
һакимијјәти дөврүнүн һадпсәлори, һәмчишш (бу, олдугҹа әһәмијјәтлидир!) һосон Ҹәлалын өзүнү дикәр
фәхри адларла јанашы Албанијанын «чары> вә Албанијанын «уҹгарларынын саһиби> кими адландырмасы ез әксини тапмышдыр.
Албан ренессансы дөврүндә Мхитар Гош тәрәфиндән «Албан (мәһз а л б а н !— И. Ә.) салнамәси*
јазылмышдыр. Бу да мүәллифин гајәсинә көрә Дасхурантси Каланкатујски тәрәфиндән јазылмыш албан
тарихинин давамы иди.
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Гошун «...Бизим албан (ермәни д е ј и л !— И. Ә.)
елкәмиздә...» сөзләри мәһз Хаченә аиддир.
Бу да Хаченин ермони характеринә гаршыдыр
ки, өлкәнин баш мә'бодинин — Гандзасар мә’бәдинин
тәнтәнәли сурәтдә мүгәддәс сајы лмасы мәрасиминда
Ермәнистанын дејил, Албанијанын католикосу иштирак етмишдир. Гејд етмәк лазымдыр ки, Артсахын руһаниләри дүнјәви ә’јан л арл а бирликдә бүтүн албав
килсә мәчлисләриндә иштирак етмишләр. Ермәни
килсә мәҹлисләриндә дејил! Албанијанын бир чох
патриархлары Артсах руһаниләринин нүмајәндәләри
ичәрисиндән сечилирдиләр. Артсахда мејдана кәлмиш
Хачен кнјазлығы И. А. Орбелинин сезләри илә десәк,
«гәдим Албаиијанын бир һиссоси» олмушдур. Бүтүн
бу дејиләнлор Гандзасарын гәти сурәтдә албанлара
мәхсус олдуғупу сүбут едир.
Буну да гејд етмәк әһомијјотлидир кн, һәлә
XVIII осрин рәсми сонәдләриндо ашағыдакы сез ишләтмәләри һәлә јашајырды: «Агван (албан — И. Ә.)
өлкәсинин мүгәддәс бөјүк Кантсесар (Гандзасар —
И. Ә.) тахт-таҹынын патриархы», «мүгәддәс Кантсесар тахт-таҹыиын Агван килсо патриархы» вә и. а.
Беләликло, Хачен һеч дә «гәдим ермони торпағы>
дејил, «Ермопистанын Шәрг дијарыз- дејил вә и. а.,
албан дөвлотпнин сүгутундан сонра ермәни әһалиси
групларынын дахил олмаға башладығы вә тәдричән
бу дијары мүстәмлокәләшдирмәјә башладыглары вилајәтдир.
Дағлыг Гарабағ нүфузлу алимләрин дедикләринә
бахмајараг һеч бир зам ан ермәни мәдәнијјәтинин
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мәркәзләринә аид олмамышдыр (И. П. Петрушевски).
Маһијјәт е’тибарилә Гарабағ абндәләринин ермәниләрә мәхсуслуғуна аид кәтнрнлән јекано субут бу
абидәләр үзәриндәки јазылардыр, лакии бу һал һәмин абидәләрнн етник мәхсуслуғуну сүбут етмәк
ишиндә сүбут ола билмаз. Шәргин бпр чох халгларынын де.мәк олар кп, бүтүн орта әср елми әдәбијјаты вә дикәр әдәбијјаты әрәб в;> фарс дилләриндә
јазылмышдыр. Елә һомин халгларын бүтүн епиграфикасы, габирүстү дашлары һомин дилләрдә јазылырды. Демәк олар ки, бүтүи орта әсрләр бојунҹа
Авропа өлкәләрпндо латып дили елми дил олмушдур
вә с. Бундан олавә мә’лумдур ки, мүасир франсызлар, инкилисләр, португалијалылар, мисирлиләр өз
гәдим дилләрипдо дапышмырлар, лакпн буна көрә
оилар франсыз, иикилис во и. а. олмагларындан чыхмырлар.
Бу дејиләнлорло әлагәдар олараг Загафгазија
тарихинин көзәл билиҹиси И. А. Орбелинин мүлаһизәләриндән бә’зиләрини котирмок мараглы оларды.
Бизи марагландыран мосәләлор үзрә мәрһум алим
јазырды: «IX әсрдә Албанијада ермәии христиан
тәблиғатыиын во «маарнфчилик» фәалијјәтинин рајонларын сечплмәсиндә мис мо'дәнлоринин олдуғу
јерләрлә бу годәр гәрибә шәкилдә ујғун кәлән күҹләнмәсинин һогиги сәбәбләринип ајдынлашдырылмасы вә албан халгы олмаса да, албан тајфаларыныв
әшјави, еләҹә дә әдәби ирсинин тәһлил едилмәси ко*
будлуғу Татситдән тутмуш Стефан Орбелинә гәдәр
(XIII әср) бүтүн милләтләрдән вә динләрдән јазы>

чылар тәрәфиндән бу гәдәр парлаг шәкилдә сәҹијјәләндирилән бу халгын һәгиги мәдәни симасы һаггында мәсәләни ирәли сүрмәјә имкан верди, чүнки онларын һамысы үчүн Албанија мүстәмләколәшдирилмәјә
мә’руз галмалы олан вә әһалисиннп милли симасы
там мәһв едилмәклә мүвоффәгијјәтлә мүстомләкәләшдирилмиш әразидир.
Бурада да, Албанијада елә һәмин мәнзорә өзүнү
көстәрир вә ермәни кнјазларыиын харпҹи ермәни
ҝөркәми алтындан өз халгыпа нисботән ермәни ә’јанлары ило чох сых бағлы олан вә кәләҹәк мүстәмләкәчиләр — ермәни феодаллары үчүн... чох әлверишли
зәмин һазырламыш албан феодалларынын һәгиги симасы д аһ а артығ шәкилдо өзүнү бүрузә верирди;
«XII әсрин сонуна доғру Албанија ноипки өзүнүи
адыны итирмишди, ејни замаида о, һәло әвволки әсрләрдә ҹонубдан — Ермәнистан тәрәфиндон ишғал
едилмиш әразисинин хејли һиссосипдән дә моһрум
олмушду...»; «Сјунија кими әһалиси јарыалбан, јарыермәни олан даһа ҹәнуб вилајәтләри... ермопи феодаллары... өз гаршыларыпда бурада христиаплығы
зорла јајмаг вә өзүнүн јүксок тәбии кејфијјәтләри
ило ҹазибәдар олан рајоплары «сәма һимајәчиләринә»
тәһким едилмәси мәгсәди гојдуглары заман артыг
чохдан ајрылмышды». Бурада вә ишғал олунмуш дикәр вилајәтләрдә јени монастырлар јарадылырды ки,
онлар да хәритәдә, керүнүр ки, һәгигәтән «аллаһа
хош олан» јерләри гејдә алырдылар. Әбәс дејилдир
ки, Албанијанын кечмиш ҹәнуб уҹгарларында олан
белә монастырлардан бири «мис мәдәнләриндәки ал75
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лаһ валидәси» кими ифадәли ад дашымышдыр;
«...Шимали Ермәнистанын, даһа доғрусу, нндики
Дағл ы г Гарабағ кими (курсив мәнимдир — И. Ә.) ермәни феодаллары тәрәфиндән ншгал едилмиш ҹәнуб
вилајәтләринин...» вә и. а.
С. Т. Јеремјан да ә.ммасыз јазмышдыр: «Хејли
һиссәси әрәбләрдән әвволки дөврә аид олан христиан
абидәләринин чох бөјук мигдары гәдим Ллбанијанын
ермәниләш дирилмш и һиссәсиндо, гәдим албан вилајәтләри олан Артсах (Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәти вә Ермоиистан ССР-пн Шамшадпл во Иҹеван
рајонлары да дахил олмагла Кпчик Гафгазын гоишу
шимал-шәрг голлары) вә һазырда осас е’тибарилә
ермәпи әһалисинин јашадыгы Утпкин оразисиндә сахланылмышдыр (курсив монимднр— И. д .).
И. А. Орбели вә С. 'Г. Јеремјан кими академикләри фактлары билмо.макдо во оиларда ермони вәтәнпәрвәрлијинин олмамасыпда һеч ҹүр тәгсирләндирмәк олмаз. Догрудур, соп вахтлар, артыг кечән
әсрдә нәипки алимлорин, ејпи замапда садәҹә олараг
савадлы адамларын билдији кими индики ДГМВ-нин
вилајәтлоринин илкин албан характери һаггында вә
онун әһалисишш даһа соирадан ермонилошдирилмәси
һаггында бу мүддоалар ашкар фактларын әксинә
олараг мүхтолиф ҹүр ибаробазлығып көмәји илә ермәни ортодокслары торәфипдәп тамамилә силиниб
кәнара атылыр. Л акин фактлары силиб кәнара атмаг
һеч чүр мүвәффәг олмајачагдыр, чүнки сон одонтоложи тәдгигатлар бир даһа вә бир даһа сүбут едир
ки, Д ағ л ы г Гарабағын әразисиндә ермәниләрин өз76

ләри, сөзсүз, кәлмә елементдир. Б удур, хүсуси тәдгигатда белә дејилир: «Гејд етмәк мараглыдыр ки,
Дағлыг Гарабағын ермәниләри үчүн... мүгајисәли ҹәдвәл үзрә ән јахын оланлары азәрбајҹанлыларын вәлазкиләрин ики групудур, диш системи үзрә бир-биринә јахын оланларын биринҹи онлуғунда груплар
үч Азәрбајҹан, кумыклар, ләзкиләр, үч гарадәниа
боју, адыкејләр вә јалныз бири ермәнидир (курсивмәнимдир — И. Ә.)...
...Ермәниләрин Г арабағ вилајәтиндә сакин олдуглары вахтдан бәри онлар дилләрини, мәдәнијјәтләрини, динләрини вә етник мәнлик шүуруну сахламышлар, еһтимал ки, ики дәнизи бирлзшдирән.
Загафгазија вадисинин әһалиси илә гарышараг ән
јахын етник груплары ассимилјасија етмишләр еә өз
тәркибләринә дахил етмишлғр». Ситат кәтирилмиш
јухарыдакы мәгаләнин јерләшдији күллијјатын мүәллифләри һаглы олараг белә күман едирлор ки, диш
морфолокијасы зәмининдә инсан популјасијаларынынг
феноҹоғрафи тәдгигатлары тарихи характер мәсәләләринин һ әлли ишиндә мүһүм материалдыр (б а х:
ССРИ-нин одонтолокијасы. М., 1979, с. 5—6).
Беләликлә, еркән орта әср дөврүндән башлајараг бнзим күнләрә гәдәр ермони тарихчиләри торәфиндән ујдурулмуш бу бөјүк јалан пуча чыхыр.
Бунунла да Дағлыг Гарабағ мәсәләси үзрә јухарыда дејиләнләри јекунлашдырырам.
Ермәни тарихшүнаслығында артыг чохдан белә
бир нөгтеји-нәзәр вар ки, индики ДГМВ-нин әразиси»
Ермәнистанын «ајрылмаз» һиссәсидир. Бу нөгтеји77'

иәзәрин әсасы һәлә кечәп јузилликдә ермәни елм вә
мәдәнкјјутинпн хадимлопи (М. Чамчјан, К. Шаһназарјан, И. Емии, К. Паткапов вә б.) тәрәфнндән гојулмушдур, лакин Ј. А. Мапандјан вә хусусилә
С. Т. Јеремјан тәрәфиндоп консептуал ҹәһәтдән ишләниб вә сабитләшдирилмишдир. Бутун ермони шәргшукас тарихчиләри ипдијочон моһз һомин мөвгеләрдән чыхыш едирләр.
Бу нөгтеји-позорнн тәрофдарлары чохлу мигдар
дәлилл >р;) ' Iл атырлар. Бу долнллор ичәрисиндә елә.ләри до вар ки, оплардап садәҹә олараг кәпара дурмаг олмаз, лакин бир чох еләлори до вар кп, бунлар
фактларын баша душулмомосипә вә јахуд һәтта таһриф едилмәсино әсасланаи, тамамилә инандырыҹы олмајан мүһакамәләрдән ибарәтдир. Лакин бүтүн бунларын һамысыпы ејпи бир мејл бирлошдирир: бүтүн
буклар бу во ја башга дурәҹәдо башлыҹа ики тезисин
сүбут едилмосинә (билаваситә вә ја долајысы илә)
хидмәт едпр.
1. Курун сағсаһилинин әразиси (ДГМВ-нин јерләшдији јер) аз гала 600 ил муддотпндо (б. е. ә.
II әсрдон б. е. IV осринодәк) Ермәннстаиын тәркибинә дахил олмушдур. һәмин дөвр әрзиндә бу рекионун әһалиси (ермәни олмајан) о дәроҹәдо ермәниләшмишди ки, но етник ҹәһәтдән, но дил ҹәһәтиндән,
нә дә мадди вә мә’нәви мәдәнијјәт саһәсиндә ермәниләрдән фәргләнмирди.
2. Күрүн сағсаһил әразисиндә лап гәдимдән ермәни әһалиси јашамышдыр (әсас е’тибарилә Артсахд а ) . ДГМВ-дә вә һәтта башга вилајәтләрдә јерли
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әһалини тәшкил едән бу ермәни әһалиси һазыркы
вахтаҹан ермәни халгы илә етник-мәдәни бирлијини
сахламышдыр.
Биринҹи дәлилә мүраҹиәт едәркән гејд етмәк зәруридир ки, әкәр ОБвәлләр С. Т. Јеремјанын әсәрләриндә Күрүн сагсаһилиндә ермәниләрдән ибарәт
олмајан јерли әһалинин, мәһз удин (албан) әһалисинин олмасы һәлә инкар едилмирдисо, онун сопракы
әсәрләриндә во онун там бир сыра давамчыларынын
әсәрләриндә бу әһалинин тамамилә гануни мөвҹудлуг
һүгугу инкар едилир. Л аки н ермәни олмајан бу әһали
һаггында бә'зән данышыласы олурдуса да, бу, јери
кәлмишкән, е’тииасызлыг әламәти илә едилирди, мүхтәлиф үсулларла вә тезҹә ондан јаха гуртармага, ону
тез бир сурәтдә ассимилјасија етмәјә, ермәни дилинә
кечмәјә мәҹбур етмәјә чалышырдылар, чүики бу әһали әсас консепсијаја чох мане олурду. Бу мејл
А. Ш. Мнатсаканјанын, Ш, В. Смбатјанып, А. А. Акопјанһш вә башгаларынын әсәрләриндә даһа габарыг
шәкилдо өзүнү көстәрмишдир.
Әсл керчәкликдә исә Күр вә Араз чајарасындакы
етник бирликләрин јерләшдирилмоси көстәрилән мүәллифләрин шәрһи илә ујғун кәлмир. Бу реҝионун
әсас әһалиси кәлмә ермәниләрдән фәргли олараг мәншә, дил вә мәдәнијјәт е ’тибарилә мип илләрлә Бөјук
Г афгазла Араз арасында јаш амыш јерли Гафгаз
етник груплары ило сых сурәтдә бағлы олмушдур.
Б урада ири етник күтлә утиләр ады илә һәлә һеродота мә’лум олан вә бир сыра дикәр тајфалардан
■барәт олмушдур. Утиләр албан тајфалары чајара79

сынын кифајәт гәдәр бөјүк әразисини тутмушлар в ә
Ути (јунанҹа Отена, ермәниҹә Утик) вә Артсах әјаләтләринин әсас әһалисини тәшкил етмишләр. һ ә т т а
«ермәни тарихинин атасы» Мовсес Хоренатсијә к өрә
албанларын әфсанәви сәркәрдәси Аранын нәсилләри
«бизим вәтәнимизин (јә’ни Ермәнистанын) шимал тәрәфиндә, ермәни данышығыиын сәрһәддиндә» јашамышлар. Бу әрази Аран адланырды вә елә Күр вә
Араз чајарасыны тутурду. «Араз чајындан башлајараг Хнаракерт галасына гәдәр (сон рал ар — Хунан,
Күрүн Храми илә говушдуғу јердә) албан дүзәнлији
вә елә бу дүзәнлијин дағлыг һиссәси». Хоренатсијә
көрә Аранын әһалиси албанларла ваһид мәншәјә малик олан утиләрдән, гаргарлардан вә тсодлардан
(Артсахда јашамыш етник груп) ибарәтдир. Јухарыда гејд олупдуғу кими, әһомијјәтлидир ки, ермәни
ән’әнаси өзү тарихи албанлары мүасир удинләрлә
ејниләшдирир. Утилорин узаг нәсилләри олан удннләр
һазырда да Азәрбајҹан ССР-дә јашајырлар. Удинләрин-утплорин дили Һинд-Авропа срмони дили илә
Һеч бир үмуми олагоси ол.мајан Ибсрија-Гафгаз дил
групуна аиддир. Бундап әлаво V әсрин оввәлләриндә,
мәһз гәдим удин дилинин диалектлориндән бириндә —
гаргар дилиндо 52 һәрфдән (ермәни дилиндә — 36
һәрф) ибарот мүстогил албан јазысы мејдана кәлмишдир. Јеванкелеје торҹүмо едилмиш, сонра исә
орижинал албан дүнјови вә килсә әдәбијјаты јаранмышдыр. һәмин вахтдан башлајараг Ути вә Артсах
албан чарлығынын сијаси, игтисади вә мәдәни һәјатынын мәркәзләри идиләр. Албанијанын пајтахты
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Партав (Бәрдә) мәһз Утидә јерләшмишдир. Күман
ки, елә һәмин гәдим удин албан дили әрәб ҹоғрафијашүнасларынын хәбәр вердикләринә көрә Аранда
(Албанијада) лап X әсрә гәдәр сахланмышдыр вә
пајтахтын әһалиси вә онун учгарлары бу дилдә данышмышдыр. Күрүн Сағсаһилиндәки удин әһалисинин өзү исә һәлә XIX әсрин сонларында Сејсулан
кәндиндә (индики Мардакертин әтрафында) сахланмышдыр. Дејиләнләр артыг (бу һеч дә дәлилләрин
һамысы дејил!) киф ајәт гәдәр инандырыҹы сүбут едир
ки, Утинин вә Артсахын удин (албан) әһалисинин
ермәнилији һаггында тезисин Албанијадакы һәгиги
етник просесләрлә һеч бир әлагәси јохдур.
Беләликлә дә, тамамилә шүбһәсиздир ки, индики
Д Г М В -ни н ермәни д и л л и әһалиси (XIX әсрдә бураја
көчүрүләнләрдән башга) — ермәниләш дирилмиш јерл и әһалинин — мүхтәлиф албан тајфаларынын ■— утиләрин, тсодларын нәсилләридир (һеч ким јох, ермәни
мүәллифи Моисеј Хоренатси онлары албанларын улу
ә чдады вә һакими Аранын нәсилләри адландырыр) вә б.
ДГМВ-нин әһалисинин етниклијинин позулмасына
вә ермәмиләрә чеврилмәсинә кәлдикдә, гејд етмәк
лазымдыр ки, бу, бир нечә мәрһәләдән кечән вә һеч
бир кәс үчүн сирр олмајан тамамилә ашкар сәбәбләрә
малик олан мүрәккәб вә чохәсрлик етник-сијаси вә
етник-мәдәни просес олмушдур.
Биринҹи м ә р һ ә л ә — чајарасынын албан әһалисинин (хүсусилә индики ДГМВ-нин әразисинин) григорианлашдырылмасы, күман ки, X—XII әсрләрдән
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башламышдыр. Бу просесин дахили көкләри јсх иди;
6 у, албан етник бирлијинин тәбии тәкамүлү дејилди.
Бу просеси һәјат өзү доғурмушду вә 704-чү илин
мә’лум килсә мәҹлисиндән сонра автокефал албан
килсәси ермәни килсәсинә табе едилдији бир вахтда
әрәб хәлифәтинин вә ермәни католикослуғунун Албанија барәсиндә јүрүтдүкләри сијасәтлә сых бағлы
олмушдур. Тамамилә ашкар сијаси вә башга сәбәбләр үзүндәп григорианлашдырма Албанија әһалисинин монофизитчилијә риајәт едән һиссәсинин ермәниләшмәсинә сәбәб олду. Ејни заманда да албан әһалисинин дикәр һиссәси исламы гәбул едәрәк мусәлманлашыр ки, бу да сонралар албан әһалисинин бу һиссәсинин түркләшмәси просесини сүр’әтләндирмишдир.
Лакин һәр ики һалда јерли албан әһалисинин мүс*
тәсна олараг мәдәни-идеоложи ассимилјасијасындан
сөһбәт кедә биләрди. Бу, хүсусилә дағ рајонларына,
јә ’ни мәһз ДГМВ-нин (Хаченин, Дизакын, Варанданын) әразисинә аиддир. Бүтүн бу просесләр әдәбијјатда кифајәт гәдәр инандырыҹы шәкилдә нәзәрдән
кечирилмишдир.
Гарабағын дағ рајонларынын григорианлашдырыл.мыш вә хејли дәрәҹәдә ермәниләшмиш әһалисинин етпик ҹәһәтдән ассимилјасијаја уғрамасы (бу да
там олмајыб!) сонралар баш вермишдир. Јери кәлмишкон бу мә’лум һәгигәтн савадлы адамлар һәлә
XIX әсрдә јахшы билмишләр. Јухарыда ады чәкилмиш
В. Л. Величко јазмышды: «Гарабағын сәһв олараг
ермәни адландырылмыш,... ермәни-григориан динннә
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е’тигад етмиш... вә јалныз үч-дөрд әср бундан әввәл
ермәниләшмиш сакинләри истисна тәшкил едир».
Буну ермәни мүәллифи Б. Ишханјан да билирди
(Народности Кавказа. Петроград, 1916). О јазырды:
«Дағлыг Гарабағда јаш ајан ермәниләрин бнр һиссәси
аборикеидирләр, гәдим албанларын нзсилләридир...,
бир һиссәси исә Түркијәдән вә И рандан гачыб кәләнләрдир. Онлар үчүн Азәрбајҹан торпагы тә’гибләрдән вә тәһдидләрдән горунмаг үчүн сығынаҹаг олмушдур».
Индики ДГМВ-нин вилајәтләринин илкин албан
характери һаггында, онун әһалисинин даһа сонралар
ермәниләшмәси һаггында, јухарыда дејилдији кими,
академикләр И. А. Орбели, С. Т. Јеремјан кими проблемин бөјүк билиҹиләри вә б. јазмышлар.
Гарабағын ермәниләри адлананлар лап бу јахын
вахтачан өз мәншәләрини билирдиләр.
Јери кәлмишкән Гарабағын ермәни мәликләри
дејилонләр рус чарына өз мәктубларында өзләрини
«Әршакидләр вә албан чарларынын нәсилләри» адлапдырырдылар.
Олдугҹа мараглыдыр ки, VII әсрин ермәни мүәллифи Аракел Тәбризски Гарабағы «Агванлар (албанлар) өлкәси» адландырыр.
Бүтүн бу јухарыда дејиләнләрдән шәксиз бел»
бир нәтиҹә ирәли кәлир кн, Гарабағын ермәниләри
дејиләнләр вә Шимали Азәрбајҹан азәрбајҹанлыларынын өзләри (албан әһалисинин нәсилләри олан) бир
бәтндән чыхмыш гардашлардыр. Бунларын һәр икиси
тамамилә гәти шәкилдә әввәлки албанлардыр. Гара83 .

•бағыи ермәни дејиләнләри григориаплашмыш вә ермәниләшмишләр, индики азәрбајҹанлылар исә вахтилә исламы гәбул етмиш вә түркләшмишләр.
XVIII
әсрим орталарындан башлајараг XIX әсрин
әвзәлләринә гәдәр Гарабағын оразиснидә ермәпиләрлә (даһа дүрүст дејилсә, әввәлки, нсчә дејәрләр, дүнәнкн албанларла) әмин-амаплыг шәраитипдә јашамыш вә онларла бирликдә јаделли ишғалчылара гаршы мәрдликлә мүбаризә апармыш «мүсәлман» азәрбајҹанлыларын супрематијасы илә бирликдә олдугҹа
күҹлү Азәрбајҹан Гарабағ ханлыгы мөвҹуд олмушдур. һәмин вахтларда Гарабағда әсл азәрбајҹанлы
әһали һеч бир шүбһә олмадан ермәни әһалиси дејиләндән хејли чох иди. 1810-ҹу илин рәсми мә’луматларына көрә «Гарабағ вилајәтиндә» 12 мин аиләлик
әһали олмушдур. Бунларын ичәрисиндә дә 2500 ермәнн аиләси вар иди ( б а х : Присоединение Восточнои Армении к России, ҹ. I.—Јереван, 1972, с. 562).
Гарабағын ермәни мәликләрино кәлдикдә исә,
онлар әслиндә дүнонки албанлар идиләр. Наһаг јерә
дејилдир ки, Гарабағ маликлоринпн фамилијаларындан һеч бирн әслзадо (нахарар) ермани нәсилләринә
кедиб чыхмыр. Бунлар, шүбһәсиз ки, өз мәншәји е’тибарилә ермәни олмајап јерли феодаллар иди.
Гарабағ Русијаја ермәни торпағы кими дејил,
халис «мүсәлман» өлкәси кими бирләшдирилмишдир.
Бу о дөврүн рәсми сәнәдләри илә тәсдиг олунур.
20—30-ҹу илләрдә, рус-Иран, рус-түрк мүһарибәләринин кетдији илләрдә азәрбајҹанлылардан ибарәт
олан Гарабағ полклары сөнмәз шөһрәт газанмышды-

лар. Пушкинкн ҹәсур Фәрәҹулла бәјә һәср олуимуш
тә’риф одасы мә’лумдур.
Ермәни елементинин мигдарҹа хејли дәрәҹәдә
артмасы, Дағлыг Гарабағын чох вә ја аз дәрәҹәдә
тамамилә ермәниләшмоси сонралар баш вермишдир.
һәлә XIX әсрин биринҹи рүбүнүн сонуида Гарабағда
ермәниләр мүтләг азлығы тәшкил едирдиләр. «Гарабағ әјаләтинин 1823-ҹү илдә һәгиги статски мүшавнр
Мокилјовски вә полковник Јермолов тәрәфиндән
тәртиб едилмиш тосвиринин» (Тифлис, 1866) мә’луматларына көрә Гарабаг ханлыгында 90000 сакин
олмуш, бир шоһәр вә 600-дзн бир гәдәр артыг кәнд
мөвчуд олмушдур ки, бунлардан да ҹәмиси 150-си
ермони конди иди. Ш уш ада азорбајҹанлылардан вә
474 ермәнидон ибарот тәхминән 1048, кәндләрдә исә
мүвафиг олараг 12902 во 43311 аилә јашамышдыр.
Бүтүн бунлар д а Надир шаһ (XVIII әсрин 30-ҹу
иллориндо) Ираиын Хорасан вилајотино көчүрүлмүш
Гарабагын азорбајчаилы елатларына амансыз диван
тутдугдан аонра бу ҹүр олмушдур.
Гарабагын ермони оһалисннин хејли дәрәчәдә чохалмасы XIX әсрин 20-ҹи илләриндә, Загафгазијанын
Русијаја бирлошдирилмәсиндон сонра баш вермишдир.
XIX
осрии 20—30-ҹу илләриндә рус-Иран вә
рус-турк мүһариболәринин голәбә илә баша чатмасындан сонра Загафгазија вилајәтләринә Ирандан вә
Туркијодән он минләрлә ермәни ахышыб кәлмәјә
башлады ки, бу да Русија илә Иран арасында бағданмыш Туркмәнчај сулһ мугавиләси илә нәзәрдә ту85

84

тулмушду. Мәсәлон, Ҹәнуби Лзәрбајчандан дагылышыб кәләнләр о гәдәр чо.х иди ки, о деврүн рәсми
сәнәдләрнндз ачыгҹа дејилмишдир: «...Азәрбајчан
вилајәтинин оһалиси көзә чарпачаг дорочодә азалмышдыр».
Рәсмн сонодләрдо дејилднји кпми ермони оһалисинин даһа бөјүк күтләлори моһз Гарабагда мәскунлашдырылмышлар, чүнки мосәлән, 5 мпндоп артыг ермәни аиләси Араза јахынлашаркон Ермоннстан вилајәт һөкумоти чөрок чатышмадыгышл осас тутараг
хәбәр вердикдо ки, о, «ҝолмокдо олап көчкүнлорә
лазыми көмәк көсторо билмојочокдир», опда бунун
нәтичоси олараг «көчкүнлорин, хүсусило до ән касыб
көчкүнлорин бөјүк бир һиссоси» Гарабага јолланды
ки, орада «һор шејло то’мпи олуна» билсин.
Тәкчә һомин иллордо Загафгазчјапыи внлајәтлорино, хүсусилә Гарабага он садо һесабламалара көро 130 миндоп чох апло көчүрүлмүшдүр. Дикар мо’луматлара коро бу көчкүнлорин сајы 200000 адамдан чох идн (II. И. Шавров. Новаи угроза русскому
делу во Закавказпе: предстоишаи распродажа Мугани
инороднам. СПб., 1911, с. 59 во б.). Бу вилајатлорә
ермонилор сонралар да (јено орада) көчүрүлмүшләр.
Мо’луматлы бир мүоллиф јазыр: «Јаланчы шаһидликдлн ҝ^ниш истифадо едои ермонилор торнагсыз
колмолор олдуглары һалда дөвлот торпагларынын
кениш саһолурнпи оло ксчирдилор» (јено орада). Бу
реиатриантларын мәскунлашдыглары бүтүн кондләрин һамысы демок олар ки, мо’лумдур. Онларын мәһз
Даглыг Гарабагып рајонларында јерләшдприлмәсн

бунунла изаһ олунур ки, бурада онларын һәммәзһәбләри — Күр во Араз чајарасынын албан әһалисинин
ермәнилашдирилмиш носиллори артыг јүз илләр иди
ки, бурада јашајырдылар.
А.
С. Грибоједов јазырды: « Е р м о н и л Ј р оксәрән
мүсәлман мүлкәдар торпагларында сакин олмушлар».
Јенә до о јазыр ки, көчкунлор «наразылыг едән вә
әсаслы наразылыг едон мүсәлманлары сы.хышдырырлар». А. С. Грибоједов ез моктубуну јекунлашдыраркон мүсолманлара еднлмоли олан толгннләрдән
јазмышдыр: «мүсәлманлары онлары узуи сурмәјәҹәк һазыркы сыхынтылы возијјотләри ило барышдырмаг во ермонилорин, илк дофо бурахылдыглары
торнаглары һ о м и ш ә л и к оло кечирмолори бародо шүбһони онларыи бејниндон чыхарыб атмаг үчүн бу ҹүр
толгинлори онлара етмок лазымдыр». Тооссүф ки, бөјүк јазычы јанылмышды.
Гејд етмок мараглыдыр ки, 1978-ҹи илдо Мардакертдо ермонилорин Азорбајчанын бу рајонуна кәчүрүлмасинин 150 иллији мүнасиботило абидо гојулмушдур. Бело бир һал да аз мараглы дејилдир ки,
ермонилар тарихин осл сахталашдырыҹылары кими
абидонин узориндон 150 рогомини гашыјыб төкмушлор. ФикирлопЈмок олармыш ки, бунунла онлар иҹтимаи ро’јн алдада билорләр.
Бүтун бу дејилонләр лап бу јахынларда, аз гала
көзлорнмиз гаршысында баш вермишдир. Гарабағ
торнагы физики мәһв олма тоһлүкәси гаршысында
галан он минлорло хариҹи ермоннлоро сыгынаҹаг,
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сонралар исо Совет һакимијјәти онлара мухтаријјәт
верди.
Белоликлә, һазы рда ДГМВ-нин торкибинә дахил
олан әразидо лаи XIX әсрә гәдзр һеч бир заман о гәдәр до чох ермәни етник күтләси олмамышдыр.
Мүсават һөкумәти дөврүндә Гарабағ бүтүнлүклә
Азорбајчанын тәркибинә дахил олмушдур. Гарабағын Азорбајчанын диҝор вплајотләри илә, о ҹүмлздән Бакы илә осрлик штисади во мәдәни әлагәсн вә
Ермәнистандан, Јеревандан там ајры олмасы буна
сәбәб олмушдур ки, Гарабагын ермәни кәндлиләрч
1919-чу илдо өзлориннн гурултајында Азәрбајҹанла
там бирлијә сос вермишлор вә Азорбајҹана гошулмағы гәрара алмышлар (АПАФ, ф. 1, с. 1, и. 11, вв.
91—92).
Гәрбин имнериалистләринии һәдәләдији кәнч
Азорбајчан Совет республпкасынын соп дәроҹә мүрәккоб харичп сијасот возијјотиидлп истифадо едән
дашнак Ермонистаны во мепшевик Күрҹүстаны сәрһәдләрдә тохрибат, фитпо тәшкил едир. Азәрбајчанын
буржуа оксингилабынын дармидагын едилмиш гүвволоринн мүдафиә едирдиләр. Бело бир шәрамтдә
дашнак Ермәнистаны Совет Руспјасынын һөкумәти
ило данышыгларда чалышырды ки, Гарабағ вә Занкәзур она верилсин.
Дашпаклар вә мүсаватчылар тәрзфиндон һәјата
кечирилән мплли антагонизм сијасәтинин әкспно олараг Гарабагын во бүтүн Азорбајҹанын коммунистләри бело һесаб едирдилор ки, Гарабагы Азәрбајҹанла
баглајаи игтисадм шораит Гарабагын Азорбајҹанын

тәркибиндә сахланылмасыны габагҹадан мүәјјән едир.
А. И. Микојан К (б ) П МК-ја В. И. Ленинә 22 мај
1919-ҹу илдә көндәрдији мә’рузәсиндә хәбәр верирДи: «Ермәни һөкумәтинин ҹәсуслары олан дашнаклар Гарабағын Ермәнистана бирләшдирилмәсинә чалышырлар. Лакин бу, Гарабағын әһалиси үчүн Бакыда өз јаш ајы ш мәнбәләриндән мәһрум олмаг вә
һеч бир заман вә һеч нә илә бағлы олмадыглары
Ериванла талеләрини бағламаг демәк оларды. Ермәни кәндлиләри бешинҹи гурултајда Азәрбајҹаны
танымаг вә она гошулмаг гәрарына кәлмишләр
(Сов.ИКП М К јанында МПА, ф. 461, с. 1, мә’рузә
№ 45252, в. 1). Бүтүн бунлар мүсаватчыларын ағалығы дөврүндә, империалист акентләринин төрәтдикләри ҹинајәткар мүһарибәнин нәтиҹәсиндә Гарабағын
гана гәрг олундугдан сонра вә дашнакларын чәһд| ләринә вә «Дәниздән дәнизә Бөјүк Ермәнистан» кими
I фитнәкар шүары ирәли сүрмәләринә бахмајараг баш
Ј вермишдир. Јери кәлмишкән дејәк ки, Андраникин
улдур дәстәләри Гарабағ зонасында чохлу мигдар
азәрбајҹанлы аиләсини мәһв етмишдчр.
Азәрбајҹанын тәркибиндә галмаг гәрары 1919-ҹу
илин августунда Гарабағын коммунистләри тәрәфиндән дә гәбул едилмишдир. Азәрбајҹан ингилаб комитәсинин сәдри Н. Нәримановун, һәмчинин Б. Мдиванинин, А. И. Микојанын вә И. Нуриҹанјанын Москваја халг хариҹи ишләр комиссары Г. В. Чичеринә
ә Владигафгаза Г. К. Орҹоникидзејә мәктубунда
дејилирди: «Артыг Совет Азәрбајчанынын тәркибинә
аахил олмуш вә куја мубаһисәли олан Зәнкәзур вә
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1620-ҹи илдә көндәрилмиш телеграмда да сөјләмишГарабаға кәлдикдә, гәти суротдә билдиририк ки, бу
дир.
јерләр шүбһәсиз кәләҹәкдә дә Азәрбајҹанын дахи1920-ҹи илин апрелиндә Азәрбајҹанда Совет һалиндә галмалыдыр» (Азәрбајҹан ССР-ин МДОИА,
кимијјәтинин
гәләбә чалмасы Гарабағын зәһмәткешф. 410, с. 2, и. 69, вв. 18 1-1 87 ).
Г. К. Орҹоникидзе дә бүтүнлүклә бу нөгтеји-нә- ләрини дә дашнакларын вә мүсаватчыларын јени
зәрә гошулмушдур. Онун телефонла Г. В. Чичеринә! дәһшәтли чинајәтләриндон хилас етди.
Дағлыг Гарабағын зәһмәткешләри коммунист
верилмиш мәктубунда дејилирди: «Азорбајҹан Гарабағын вә Зәнкәзурун дәрһал вә гејд-шортсиз бирләш- взәкләринин рәһбәрлији алтында ингилаб комитәдирилмәси үзәриндә исрар едир; монҹо, буну етмәк ләринин тәшкилинә, јерләрдә Совет һакимијјәтинин
лазымдыр, белә ки, һор ики гәза игтисади ҹәһәтдән гурулмасына башладылар. Тезликлә XI Гызыл ОрБакыја мејл едир пә Ериванда» тамамило ајры дүш- Дунун һиссәләри өз гардашлыг көмәји әлини Дағлыг
мүшдүр...» (С СРИ ХИН Архиви, и. 56822, в. 90). Гарабағын зәһмәткешләринә узатдылар.
Дағлыг Гарабағ һаггында мәсәлә дәфәләрлә
Г. К. Орҹоникидзе өзүпүн дәлиллзрипә хүласә верәрәк јазырды: «Мәпим фикрим будур — Гарабағ вә РК(б)П-нин Гафгаз бүросунда, партијаныи ЗагафЗәнкәзур дәрһал Азәрбајҹана бирләшдирилсин вә бу газија ' дијар комитәсиндә, һәмчинин АК(б)П-нин
вилајәтләрә мухтаријјот верилсин...» (јенә орада). МК-да мүзакирә олунмушдур.
А К (б )П МК бүросу 10 ијул 1920-ҹи илдә ГаБу мәктубун осас мәзмуну 1920-чи илин 19 ијурабағда
вәзијјәт һаггында хүсуси мәсәлә мүзакирә
нунда
Г.
К.
Орҹоникидзенин
Владигафгаздан
едарәк гејд етди ки, һәлә Совет һакимијјәтинин гәлзВ. И. Ленинә вә Г. В, Чичеринә көндәрдији телеграма
ујғун кәлирди. Телеграмда дејилирди: «Гарабағда вә бвсинә гәдәр «Гарабағын коммунистләри... Гарабағы
Азәрбајҹанла сых бағлајан игтисади шәраитә көрә
Зәнкәзурда Совет һакимијјоти е ’лан едилмишдир ва
онун Азәрбајҹана бирләшдирилмәсини зәрури һееаб
ады чәкилән һор ики әрази өзүнү Азәрбајҹан Совет
[етмишләр» (Азәрбајҹан КП МК јанында Партија
республикасынын... һиссәси һесаб едирләр... Үмумијтарихи институтунун партија архиви, ф. 1, с. 74,
јәтлә, мәним фикримҹә, Азәрбајҹанын содрини Моски. 10, вв. 12, 13). Бүронун иҹласында һәмчинин гејд
ваја чагырмаг вә онунла бирликдә Азәрбајҹана вз
едилмишдир ки, «ермәни кәндлиләри (Гарабағын —
Ермәнистана аид олан мосәләләри һәлл етмәк лаИ. Ә.) Ермәнистанын тәркибинә дахил олмаг истәзымдыр. Вә буну Ермәнистанла мүгавило бағланана
мирләр...», дашнакларын башлыҹа дајаглары бүтүн
гәдәр етмәк лазымдыр» (ССРИ ХИН Архиви, и.
вахт инкилис-американ капиталы илә доланан түрк
54882, в. 20). Елә бу фикри Г. К. Орҹоникидзе
гачгынларындан ибарәт иди» (јенә орада).
В. И. Ленинә, И. В. Сталинә вә Г. В. Чичеринә 16 ијул
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Икн Совет республикасы арасында милли-дөвлз*
сәрһәдләшмәси мәсәләләринин һәлли үчүн әлвервшлВ
шәраити 1920-ҹи илин нојабр ајында Совет һакиыијјәтинин гәләбә чалмасы јаратды. В. И. Ленин 1920-чв
илин 2 декабрында Ермәнистанын ингилаб комитәсинин сәдринә телеграмында јазырды;
Совет Азәрбајҹаны һөкумәтинин башчысы Н. Нәримановун 1 декабр 1920-ҹи ил бәјанатында дејилирди ки, «индән белә һеч бир әрази мәсәләси әсрләрлә бир-биринә гоншу олан ики халгын: ермәниләрин вә мүсәлманларын гаршылыглы сурәтдә бирбиринин ганыны ахытмасына сәбәб ола билмәз (б а х:'
рус дилиндә «Коммунист» гәзети, № 78. 2 декабр
1920-чи ил). Бәјанатда гејд олунмушду ки, «...Даглыг Гарабағын зоһматкеш кәндлиләринә там өзүнутә’јинегмә һүгугу верилир» (јенә орада).
Дағлыг Гарабаг һаггында мәсәлә 1921-ҹи илии
27 ијунунда АК(б)11 МК-нын Сијаси вә Тәшкилат
бүросунда да нәзәрдән кечнрилмишдир. Л К (б )П МКнын Сијаси иә Тәшкнлат бүросу Совст Брмәнистанынын„:/үмајәндәси А. Бекзадјанын тәклифи илә разылашмамыш иә гејд стмишдир ки, бу мәсәлә «...Дағт
лыг Гарабагын Азәрбајҹана гәти игтисади мејлинин»
нәзәрә алыпмасы илә һәлл едилә биләр (јенә орада,
ф. 1, с. 74, и. 123, в. 88). А К (б )П МК-нын Сијасв
вә Тәшкилат бүросу ејни заманда көстәрмишдир ки,
«ермәни вә түрк әһалиси олан әразиләрин мүвафиг
олараг Ермәнистана вә Азәрбајҹана ајырыб верилмзси» тәклифи «инзибати вә игтисади әлверишлилик

нөгтеји-нәзәриндән...
(Јенә орада).

гәбуледилм әз
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Дағлыг Гарабағ һаггында мәсәләннн һәллиндә

Ј1
" 7 “ ?Л“Ы
ШнхтилаФи нәзәрә
РК(б)Г1 МК-иыи афгаз бүросунун Пленуму

алараг
1921-чи
илин 5 ИЈулунда ҮИК(б )П МК-нын үзву И. В Сталинин вә I афгаз буросунун узвләри Г. К. Орҹоникидзенин, Ф. И. Махарадзенин, С. М. Кировун, Н Н Нәримановун, А. Ф. Мјасниковун, А. Назаретјанын,
° Р ахелашаилинин, ј. П. Фигатнерин „штиракы
мҮзакиРә етмишдир. Гәбул едилмиш гәрарда
көстәрилирди: «Мүсәлманлар вә ермәниләр арасында
милли сүлһүн, Јухары вә Ашағы Гарабағын игтисади
әлагәсинин зәрурилијинә, онун Азәрбајҹанла даими
әлагәсинә әсасланылараг Дағлыг Гарабағ АССР-ин
( А з ә р б а Ј ҹ а н С С Р - т - И . Ә.) Азәрбајҹанын һудудлары: дахилиндә сахлаиылсын, мухтар вилајәтин тәркибино дахил ола„ ннзибати мәркәзи Шуша шәһәр и н д ә олмагла о н а ҝениш вилајәт мухтаријјоти в е рилсин» ( Ј е н ә орада, ф. 1, с. 125, и. 107, в. 107).
Ајры-ајры срмәни хадимләринин белә бир фикри
ағ јаландыр ки, ДГМВ 1923-ҹу „лдә «Сталннин ирадәснлә» Азәрбајҹан ССР-и„ тәркибинә дахил едилмшндир. Бу масаЈ1Ә 1фИ|,СШ1 е .тибарила һадә Ј92 Ј_чи
илдә һәлл едилмишднр. һәмнн вахт И. В. Сталин
һолә Ваш катиб деЈилдн вә һадисәләрин кедишинә
'
' Р Ј |,Ј М И ЈЈу т л и тәси р көстәрә билмәзди. Бутун
« № л ә р „ Сталинин үстүнә јыхмаг нндн дәб дүш1921-ҹи илин 20 нјулунда А К (б )П МК-нын Сија-
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си вә Тәшкилат бүросу Гарабағын ишләниб һазЫрланмасы үчүн комиссија јарадылмасыны гәрара алмышдыр (јенә орада, ф. 1, с. 125, и. 107, а. 68).
Гафгаз бүросу А К (б)П МК-ја сонрадан МК-нын
Гафгаз бүросу тәрәфилдән тәсдиг едилмәклә Дағлыг
Гарабағын мухтаријјәтинин һоҹмини мүәјјән етмәји
тапшырды (јенә орада). Ү ИК (б)П МК Гафгаз буросунун гәрарына ујғун олараг Гарабаға А К (б)П МКнын рәһбәр ишчиләри — Ә. һ . Гарајев (һәрби-дәниз
ишләри үзрә халг комиссары), Л. Мирзојан (АҺИШ
сәдри) вә башгалары кендорилди. ЈТ. Мирзојан Бакыја гајыдаркән А К (б)П МК-ја вә Р К ( б ) П МК-нын,
Гафгаз бүросуна Ә. һ. Гарајевло разылашдырылмыш
мә’рузә тәгдим етмишдир. Ә. һ. Гарајев бу мә’рузә-,
нин әсас мүддәалары илә разы олдугуну билдирмишдир (јенә орада, ф. 1, с. 74, и. 123, вв. 100— 110),;
Л. Мирзојанын бу мә’рузәдо гејд стдијп кими, «һис<^
олунурду ки, кондли күтлоләри үчүн ГараОағ мосәләси
мөвҹуд дејилди, јалпыз һолл едилмомиш олан вә ј*
дүзкүн һолл олунмајап там бир сыра хырда практи^
мосоләләр вардыр. Мошш дорин огидом беләдир кн,
Гарабағ мосәлоси бир тәрәфдон бизим јухары пар*
тија во совет роһбор даиролори торофиндон, дикәр
торо([)дон дә бир сыра миллотчи ә!шали-руһијјәлн
лијалы ермонилор тәрофипдоп јарадылмыш ва јарадылмагдадыр...» (јенә орада). Л. Мирзојан гејд
едирди: «Халис шокилдо Гарабаг мосоләси јохдур.
Ермәии кондлиси д е ј и р ки, о, Бакы во Ағдамла сых
олагоснз јаш аја бплмоз во опа јалныз дүзонлик һис*
сојо кедоп јолу тоһлүкосиз етмәк вз модопи ҹоһәтдИ
94

инкишаф етмәјә имкан вермок лазымдыр» (јепо орада). Л. Мирзојан Дағлыг Гарабағын моркози Хаикондиндә олан, билавасито моркозо — Аз. МИК-ә, партија чоһәтдән АКП МК-ја табе олан мүстогил
инзибати ваһидә ајрылмасы имкапы [таггында еһтимал сөјломишдир (јенә орада).
Гејд етмәк лазымдыр ки, Дағлыг Гарабаг мухтаријјотинин јарадылмасы просесишш өзү мүроккоб
шораитдә баш вермишдир. Бу тодбиро гаршы истәр
Гарабагын өзүндә, истәрсә до Ермонистан ССР-до
ермони зијалыларынын миллотчн оһвали-руһијјәли
һиссоси чыхыш етмшндир. Копдлилорнн бир һиссәси
до бу ҹү р зијалыларып то’сирн алтыпа дүп Јм ү ш дү.
Сопет Лзорбајчаиыпын Г>;>’;>и ро!|бор шпчиләрн дә бу
мәсолошш оһәмијјәтнпн баша дүшмодиклорини бүрузо нерирдилор. 1921 ҹп шшп 26 септјабрында
Д К (б )П МК-нып Снјаси но Тошкилат бүросунун иҹласында бу мосоло мүзакиро одилоркоп сос чохлугу
илә белә горар гобул олупмушдур: «Гафгаз бүросундан хаһиш сдплсип ки, Даглыг Гарабагып мухтар
паһидо ајрылмагы һаггында о.ч горарыиа јснидоп
бахсып; бупа годор мухтаријјот е'лап етмомоли»
(јепо орада, с. 74, и. 140, в. 119).
Д а ы ы г Гарабагып мухтарнјјотипип јарадылмасы
мәсоләси Н)22-ҹп плпн 14 декабрында Р К (б )П пин
Загафгазија дијар комптосппии ичласыпда позордоп
ксчирилмшпдпр. Пир сыра шпчилорип е'тнра.чларына бахмајараг Загафга.чкја днјар комитоси Р К (б ) П
Гафгаз бүросунуп 5 нјул 1921 -ҹи пл горарына осасланараг бсло горар гобул етмишдир; «...АССР-ин
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етди. Загафгазија дијар комитәси Д ағлы г ГарабаХалг комиссарлары Шурасынын нәздиндә А К П (б) гын мухтар вилајәтә чеврилмәси һ аггы ид а гәрар гәбул
МК-ја билаваситә мүраҹиәт етмәк һүгугу олан Дағ-1 етмишдир. А К (б )П М К Р ә ја с ә т һ е ј ’әтинин 1 ијул
лыг Гарабағ ишләри үзрә хусуси Комитә јарадыл-! 1923-чү ил гәрары да буну тәсдиг етмиш дир. Б у гәсын» (јенә орада, с. 85, и. 215, в. 141). Дағлыг Гара- рарда дејилирди: «А МИК-ә т әк л иф олунсун ки, Д ағ бағ ишләри үзрә Комитәнин Шушада да јарадыл- лыг Гарабаға (Рәјасәт һ е ј ’әтинин а д ы н д ан ) мухтамасы нәзәрдә тутулмушду.
ријјәт верилмәси барәдә декрет версин, И ҹ р а и јјә КоА К П (б )М К Рәјасәт һ е ј ’әтинин 15 декабр 1922- митәси башда олмагла оидан Х аикәнди мәркәз олҹи ил гәрарына ујғун олараг Азәрбајҹан ССР ХКШ; магла Гарабағ М ухтар В илајәтини јара т сы н » (јенә
јанында Дағлыг Гарабағ ишләри үзрә Мәркәзи ко- орада, с. 74, и. 132, в. 145). Г ә р а р д а кестәрилирди
миссија јарадылды вә А. Каракозов башда олмагла ки, Гарабағ М ухтар В и л а јәт и И ҹ р а и јјә Комитәси
Дағлыг Гарабағ ишләри үзрә Комитә тәсдиг олунду јарадылана гәдәр бу в ил ајәти идарә е тм әк үчүн 5 нә(јенә орада, с. 74, и. 129, в. 164, б. 180). Мүвафиг фәр үзвдән ибарәт Ингилаб Комитәси вә вилајәт
гәрар Азәрбајҹан ССР Халг Комиссарлары Шурасы партија комитәси јарадылсын.
тәрәфиндән дә гәбул олунду (јенә орада, с. 85,
1923-ҹү илин 7 ијулунда Аз. М И К -нин «Дағлыг
и. 249, в. 423).
Гарабағ Мухтар Вилајәтинин ја р ад ы л м а сы һаггында»
1923-ҹу илин јајына доғру Дағлыг Гарабағ иш- декрети верилди. А зәрбајҹан ССР-ин тәркибиидә
ләри үзрә Комитә А. Каракозовун сәдрлији алтында Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтинин јарадылмасы
јерләрдә вәзијјәтлә әтрафлы таныш олараг Гарабағ Ленин милли сијасәтинин п арла г тәзаһ ү р ү иди вә
мәсәләнин һолл едилмәсинин лајиһәсини тәгдим етди. гардаш Азәрбајҹан вә ермәни халгларынын достлуғуАКП(б) МК-иын Рәјасәт һ е ј ’әти С. М. Кировун нун даһа да м&һкәмләндирилмәси үчүн мүһүм әһәсәдрлији илә бу лајиһәни нәзәрдән кечирәрәк 1923-ҹү1 мијјәтә малик иди. Бунунла јанашы Д ағ л ы г Гараилин 20 ијунунда гәрара алмышдыр: «Истәр дағлыг бағын мухтаријјәтинин јарадылмасы онун гаршывә истәрсә дә дүзәи олсун, Гарабағын бир инзибати сында игтисади инкишаф, әһалинин мадди рифаһ һаваһид шәклиндә ајрылмасы зәрури сајылсын» (јена лынын јүксәлдилмәси тәләбләринин һәртәрәфли јериорада, с. 44, в. 132, в. 110).
иә јетирилмәси үчүн, доғма дилдә онун мәдәни еһ1923-ҹү ил ијунун сонунда Ү ИК (б)П Загафгатијаҹларынын, тәләбатынын өдәнилмәси үчүн кениш
зија дијар комптәсишш плеиуму олду. Бу пленум јоллар ачды.
Ә. һ. Гарајевдан (сәдр), И. Дөвлотовдан, Л. МирзоДаглыг Гарабағда зәһмәткешләрин бир сыра мијандап во башгаларындап ибарәт комиссијанын гә- тингләри вә јығынҹаглары кечирилмишдир ки, бурары әсасыпда Гарабағ мәсәләсини јенидән мүзакирә 821_ 7
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рада Дағлыг Гарабағын мухтаријјзтини һәрарәтлә
бәјәнән гарарлар гәбул едилмишдлр. Бу ҹур јығынҹагларын биринин гәтнамәсиндә мнллп мәсоләнин
һәлли саһәсиндә Совет һакимијјатннип дузкүн аддымлары алгышланырды. Даглыг Гарабағын мухтаријјәти масоләси үзрә исз јыгынҹағын готнамәсиндә
дејилирди: «...Гарабағын мухтаријјәтини ермәни вә
мүсәлман кәндлиләринин достлуғу һесаб едирик. Бу
мухтаријјәт онлара нәтиҹәдә мәдәни вә игтисади чәһәтдән инкишаф етмәјо, бир-бириләри илә сых әлагәјә
кирәрок Совет һакимијјотн гуруҹулугунун фоал иштиракчылары олмага имкан верәчокдир» (АзәрбајЧан
КП МК јанында Партија тарихи институтунун партија архиви, ф. 1, с. 169, и. 249, вв. 33—41, 45).
А К (б)П МК-нын бирипҹи катиби С. М. Киров
Дағлыг Гарабағ мухтаријјәтинин јарадылмасынын
әһәмијјәтини характеризә
едәрәк
1924-ҹу илдә
АК(б)П-нын VI гурултајында чыхышында демишдир:
«Бизим бу саһодо ән бөјук, нәзәри ҹәлб едән наилијјәтимиз будур ки, Гарабағ мосәләси дејилән мәсәло... о гәдәр там олмаса да, хејли дәрәҹәдә һәлл
едилә биләр. Бу мәсолони ахыр нәһајәт, һолл етдик,
шүбһосиз, тамамилә дүзкүн иш көрдүк. һеч бир
шүбһә доғура билмәз ки, бу мәсоләни биз әсасән јенидән һәлл едәси олмајаҹағыг».
Беләликлә, сүн’и сурәтдә јарадылмыш «Гарабағ
мосәләси» Гарабагын ермәни халгынын хејринә мүсбәт һолл олунду. Лакин чох тәәссүфләр олсун, һеч
кимнн аглына да кәлмирди ки, гоншу Ермәнистанда
јығҹам шәкилдә он минләрлә чохлу мигдар азәрбај98

ҹанлы (Дағлыг Гарабағда олан ерм ән и ләрд ән хејли
дәрәҹәдә чох) јашајыр ки, онлара д а м у хтар и јјәт
вермәк лазым иди. Бу барәдә һеч чы нгы ры ны д а чәкән олмады.
Азәрбајҹан зәһмәткешләринин в ә бутүн совет
халгларынын гардашлыг аиләсиндә Д а ғ л ы г Г ар а б ағын зәһмәткешләри Совет һа к и м и јјә т и илләриндә
тәсәррүфат гуруҹулуғунда вә м әдәни г у руҹулугда
чох бөјүк мүвәффәгијјәтләрә наил о л м у ш л а р.
Дејиләнләрә бахм ајараг « Г а р а б а ғ мәсәләси» јенидән галхды вә һеч дә ахы ры нҹы д ә ф ә о л м а ја р а г
1945-чи илин пајызында. О з а м а н Е р м ә н и ст ан Коммунист Партијасы Мәркәзи К ом итәсинин биринҹи
катиби Арутинов Д ағл ы г Г а р а б а ғ В ил ајәтин ин Ермәнистан ССР-ин тәркибинә д а х и л едилмәси һаггында
тәклифи Ү И К (б )П МК-нын сәрән ҹам ы н а верди. Бу
барәдә мәктубда Арутинов јазы р д ы ки, Д ағ л ы г Гарабағ Мухтар Вилајоти Е рмәнистаны н әразиси илә
говушур, Дағлыг Г арабағын Ермонистанын тәркибинә дахил едилмәси «онун инки ш аф ы н а хејли тә’сир
көстәрә биләрди вә тәсәррүф атын идарә едилмәсини
јахшылашдыра биләрди». Д а ғ л ы г Г а р а б а ғ вилајәтинин Ермәнистанын тәркибинә дахил едилмәси јерли
кадрлара өз али тәһсилләрини Ермонистанын али
мәктәбләриндә ана дилиндә алмаға имкан вермиш
оларды. Дикор тәрофдән Ермәпистан С С Р Гарабағ
вилајәтиндән әлавә кадрлар ала биләрди. Мәктубунун сонунда Арутпп'н «Даглыг Г ар абағ оһалисинии
лрзусуна» әсаслапчрды, лакин бунунла әлагәдар
әһали арасында һеч бир сорғу кечирилмәмишди

(Азәрбајҹан КП МК јанында Партија тарихи институтунун партија архиви, ф. 1, с. 169, и. 249, в. 2).
Кеһнә методлардыр.
Арутиновун мәктубу алынан кими Ү И К (б)П МКнын кечмиш катиби Маленков Азәрбајҹан К(б)П
МК-нын кечмиш биринҹи катиби Бағырова сорғ?
көндәриб хаһиш едир ки, Ермәнистан К ( б ) П МК-нын
тәклифи барәдә өз рә’јини хәбәр версин. Бу сорғуја
ҹаваб верәркән Бағыров Арутиновун мәктубунда кзтирилмиш дәлилләрә гаршы чыхыр, лакин чавабынын
сонунда Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәтинин (азәрбајҹанлыларын јашадығы Шуша рајону чыхылмагла)
Ермәнистан ССР-ә бирләшдирилмәсинә белә бир
шәртлә разы олдуғуну билдирирди ки, Ермәнистан
ССР-ин Азәрбајчана сөјкәник олан вә башлыҹа олараг азәрбајҹанлыларын сакин олдуглары үч рајону
Азәрбајҹан ССР-ин тәркибинә дахил едилсин. Бағыров ејни заманда Загафгазијанын вә Гафгазын совет
республикаларынын дикәр әрази дәјишикликләри барәдә дә мәсәлә ирәли сүрду (јенә орада, вв. 3—6 а).
Тамамилә ајдын иди ки, Ермәнистанын вә Азарбајҹанын партија тәшкилатларынын кечмиш рәһбәрләри Загафгазијанын вә Гафгазын мүттәфиг вә мухтар республикаларынын, мухтар вилајәтләринин тарихән гәрарлашмыш, тәшәккүл тапмыш сәрһәдләринии
јенидән дәјишдирилмәси мәсәләсини галдыраркм
милләтчи әһвали-руһијјәли елементләрин једәјиндз
кетмишләр. Тәсадүфи дејил ки, ҮИК(б)П-нын Мәркдзи Комитәси вә Совет һөкумәти Арутиновун вә Ба
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ғ ы р о в у н көстәрилән мәктубларыны ҹавабсыз гојмуш лар.
Совет һакимијјәти илләриидә Дағлыг Гарабағ
М у х т а р Вилајәтишш кечмиш олдуғу бүтүн мүбаризә
в ә гәләбәләр јолу өзүнүн бүтүн тарихи бојунҹа Азәрб а ј ч а н л а чан бир һәјатла јашамыш, Аләрбајҹан зәһмәткешләринин гардашлыг аиләсиндә мүвәффәгијјәтл ә инкишаф едән Дағлыг Гарабағын мухтаријјәти
мәсәләсинин вахтилә нә гәдәр дүзкүн вә мүдрикликл ә һәл л олундуғуну ајдын шәкилдә көстәрир.
Д а ғ л ы г Гарабагын халг тәсәррүфаты вә мәдәнијјәти н ин инкишаф етдирилмоси мәсәләлори Азәрбајҹан
С С Р -и н , бунда өлкомизин халглары арасында достлуг
в ә гардашлыгын мөһкомләндирилмәсинин мүһүм рәһн ин и көрән партија вә совет органларынын диггәт
мәр к әзи н д ә олмуш, диггот мәркәзиндәдир вә диггәт
мәр к әзи н д ә олаҹагдыр.
Г а р а б а ғ мәсолосинин Совет һакимијјәти тәрәф и н д ә н һәлл едилмәси, Дағлыг Гарабагын мухтаријјәти н и н јарадылмасы Ленин милли сијасәтинин һәјат а кечирилмәсинип парлаг нүмунәси олса да, Дағлыг
Г а р а б а ғ Мухтар Вилајәтинин һәрторәфли инкишафы
са һ әси нд ә ачыг-ашкар олмасыиа бахмајараг ајры- ај]*Ј
милләтчи әһвали-руһијјәли елементләр һәлә дә биз и м бөјүк роһборимиз В. И. Ленинии сағлығында вә
онун иштиракы илә һолл олунмуш мосололори јенидән һәлл етмәк саһәсиндо үмидләриндән әл чәкмирләр.
Кәдәрлидир ки, Гарабағ вилајәт партија комитәсинин катибләриндән биринин 1925-чи илдә А К (б)П
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Фитнә-фәсадчыларын «ај вај, бизимкиләри инҹиМК-нын Рәјасәт һ е ј ’әтинә көндзрдији мәктубунда :
дирләр» кими ифадә тап ан сијасәти чох һалда, чох
дүзкүн олараг гејд етдији кими, ДГМВ-нин бу мухтатез-тез ермәниләрә көмәк етмишдир. һ ә м и н сијасәт
ријјәти «там мүстәгиллик, асылы олмамаглыг анлајенә дә әввәлки кими галыр. Екстремист әһвали-рујышына» мүнчәр едиләрәк «нәинки јерли ишчиләрин
һијјәли ермәни јухары даирәләри чох тезликлә
башларында», ејни заманда «һәтта мәркәздәкиләрин
Сов.ИКП МК-ныи вә С С Р И Н азирләр Советинин
башларында» мәхсуси бир шәкилдә әкс-сәда тапмыш
«Азәрбајҹан ССР-ин ДГМ В-нии 1988— 1995-ҹи илвә бу мәркәзин «Гарабағ ишләринә» «сон дәрәҹа еһләрдә сосиал-игтисади инкишафыны сүр’әтләндирмәк
тијатлы» «мүнасибәтиндә» өзүнү көстәрмишдир.
тәдбирләри һаггында» гәрарынын верилмәсинә наил
һ ә р дәфә «Гарабағ мәсәләси» кәнардан, Ермәолдулар. Онлара бу да азлы г етди. Л аки н о, бүтүн
нистан ССР тәрәфиндән галдырылмышдыр. Ермәнискүҹү илә гышгырмагда д а в а м едирди вә бу јахынтан ССР бу гајд а итә суверен республиканын дахили ' ларда С. Капутикјанын «Совет Г арабағы» гәзетиндә
ишләринә гарышыр. Бу суверен реснублика исә, јери
јаздығы кими (29. V. 1988), белә бир үмидлә XIX
кәлмишкән дејәк ки, бир дәфә дә олсун бүтөв күтүмумиттифаг партија конфрансыны көзләјирди ки,
ләләрлә Ермәнистанын әразисиндә јаш ајан азәрбај«...сизин вә бизим әдаләтли тәләбимиз ҹавабсыз галҹанлы әһалинин талеји -һаггында мәсәлә галдырмамајаҹаг, Сиз ана Ермәнистанла бүтөвлүклә бирләшмышдыр. Б ахм ајараг ки, орада азәрбајҹанлылар
мәк үчүн даһа кениш һүгуги имканлар әлдә едәҹәкДГМВ-дәки олан ермәниләрдән ики дәфә чох идв
синиз...» вә и. а.
(индисә јох, бир нечә он минләрлә азәрбајҹанлы
Әрази мәсәләләри илә бағлы олан бу ҹүр гангаөзләринин доғма, абад јерләрини тәрк етмәк мәҹбуралдыҹы ифратлыглар «Шәрги Ермәнистан» дејиләријјәтиндә галмышлар).
нин Русијаја бирләшдирилмәсинин 150 иллијинин
Тәәҹҹүблүдүр ки, бу «мәсәлә» адәтән о заман
бајрам едилмәси дөврүндә дә баш вермишдир. һәгалдырылырды ки, Ермәнистанын рәһбәрләринә бу
мин вахт ермәни вә иттифаг мәтбуатынын сәһифәлә^ ә ја дикәр сәбәбдән иҹтимаијјәтин диггәтини өз
риндә Ермәнистан ССР-ин мәс’ул хадимләринин сикөлкәли әмәлләриндән јајындырмаг лазым олурду.
јаси ҹәһәтдән бәсит вә халглар достлуғу үчүн зәрәрБу дәфә дә «мәсәлә» јенидән кәнардан галдыли олан бәјанатлары дәрҹ олунмушду. Ермәнистан
рылмышдыр. 3. Балајан, С. Капутикјан вә башга
ССР Назирләр Совети Сәдринин јухарыда ады чәермәни екстремистләри чап вә шифаһи гызышдырыкилмиш мүсаһибәси буна ајдын сүбутдур.
ҹы сөзләрлә республикамызын дахили ишләринә гаСон дөврдә милләтчилик идеолокијасынын вә еррышараг ДГМВ-нин Ермәнистана бирләшдирилмәмәни шовинизминин ән гәрәзли вә һәјасыз тәзаһүрү
сини тәләб едирләр.
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3. Балајанын бәднам «Оҹағ»ыдыр, акад. А. Аганбегјанын Парисдә вердији сон мүсаһибәсидир. Мүсаһибә
Парисин һәр һансы бир фәһлә мүһитиндә дејил, милләтчи вә шовинист әһвали-руһијјәли, синфи ҹәһәтдзн
бизә ја д олан, «сијаси вә фәлсәфи бахышларында»
бизлә фикир ајрылығына малик олан («Јуманите»
гәзетиндә дәрҹ олунмуш јазыда белә дејилмишдир!)
буржуа үнсүрләринин вә руһаниләрин топлашдығы
аудиторијада баш вермишдир ки, бу да Совет алиминә шәрәф кәтирә билмәз.
Бу көрүшдә Аганбегјан аудиторијанын једәјиндә кедәрәк мәс’улијјәтсиз шәкилдә бир академик кими олдугҹа сәтһи вә думанлы тәсәввүрә малик олдуғу Загафгазија рекионунда ишләрин вәзијјәти
барәдә «өз шәхси нөгтеји-нәзәрини» сөјләмишдир.
Тәһрикчиләрин ҹавабыны вермәк, онлары гандырмаг әвәзинә А. Аганбегјан «Азәрбајҹан республикасына бирләшдирилмиш кечмиш ермәни торпаглары кими Гарабағ вә Нахчыван барәдә верилмиш
суаллара» ҹаваб верәркән демишдир: «Мән бу хәбәри ешидиб шад олардым ки, республиканын шималшәргиндә јерләшән Гарабағ (—И. Ә.) ермәниләрин
олуб. Бир игтисадчы кими мән белә һесаб едирәм ки,
Гарабағ Азәрбајҹана нисбәтән Ермәнистанла даһа
артыг бағлыдыр. Бу мәсәлә илә әлагәдар мән бир
тәклиф тәгдим етмишәм. Үмид едирәм ки, јенидәнгурма, демократија шәраитиндә бу проблем өзүнүн
һәллини тапаҹагдыр».
Демок чәтиндир: бу мүсаһибәдә нә даһа чохдур — сијаси лагејдлик, мәс’улијјәтсизлик, фактлары
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вә вәзијјәти бвлмәмәк, гәсдән вә бәдхаһлыгла тәһриф
етмәк вә ја садәҹә олараг гәзәбли «Кечмиш ермәни
дөјүшчүләри Ассосиасијасына» хош кәлмәк мејли,
онун руһуна вә үмидләринә ујғунлашмаг истәји. Еһтимал ки, һәрәсиндән бир аз. «Сијасәтчи» кнми о, һеч
шүбһәсиз, буржуа-дашнак елементләриндән ибарәт
олан аудиторијада өзүнүн там сијаси савадсызлығыны вә сијаси лагејдлијини нүмајиш етдирмишдир.
Игтисадчы кими А. Аганбегјан, неҹә дејәрләр, мејдан охумаг истәдији бир саһәдә өзүнүн һәдсиз мә’луматсызлығыны ашкара чыхартды. Академикин тарих саһәсиндә биликләри исә ади адамын тәсәввүрләринә јахындыр. Нәһајәт, А. Аганбегјана ким ихтијар вермишдир ки, һеч ҹүр Ермәнистанын олмајан
бир торпагла белә бир ағылсыз шәкилдә алвер етсин
вә М. С. Горбачовун мә’рузәсинә истинад едәрәк
«јенидәнгурмадан вә демократијадан» бу ҹүр антипартија руһунда суи-истифадә етсин? Јенидәнгурма
вә демократија һеч дә өзбашыналыг демәк дејилдир!
Аганбегјанларын, балајанларын, капутикјанларын,
дәмирчијанларын вә башгаларынын етмиш олдугларынын вә етдикләринин һамысы бизим партијамызын Ленин милли сијасәтини сарсытмагдыр, бу,
В. И. Ленинин өзүнүн хатирәсинә һөрмәтсизликдир.
Бүтүн бунларын мггсәди Иттифагымызы сарсытмагдыр. Б урада ачыг көрүнән тәкҹә Јереванын әли дејилдир. Әкәр әввәлләр биз «инкилис империализминин Гарабағ сијасәтиндән» данышырдыгса, инди
«бејнәлхалг империализмин», өзү дә Ермәнистандан
вә ДГМВ-дән олан һор ҹүр дөнүкләрин говушдугла105

ры вә гардашлашдыглары империализмин «Гарабағ
сијасәтиндән» там әсасла даныша биләрик.
Сәрһәдләри јенидән дәјишдирмәк ҹәһди — әслиндә халглары бир-бирилә тоггушдурмаг ҹәһдидир. Ким
белә һәрәкәт едирсә милләтләр арасында әдавәт вә
душмәнчилик тохумлары сәпир.
1988-ҹи ил февралын сон оикүнлүјүндә милләтләрарасы мүнасибәтләр практикасында сосиализм
өлкәси үчүн көрүнмәмиш бир һадисә баш верди.
ДГМВ-нин партија вә совет рәһбәрлијиндән олан бир
груп антисовет елементләри, өзү дә Јеревандан вә
хариҹдән рәһбәрлик едилән елементләр зонанын алдадылмыш бүтүн ермәни әһалисини архаларынҹа
апара билдиләр. Белә демәк мүмкүндүрсә, бу елита
ҹәнкәллик ганунлары үзрә һәрәкәт етмишдир. Бу
ағылсыз фырылдагчы сијасәтин бәһрәләри көз габағындадыр.
ДГМВ-дәки бүтүн бу милләтчи вә шовинист һајһарај Јереван тәрәфиндән, хариҹи өлкә ермәни вә
гејри-ермәни лоббисинин једәјиндә кедән ермәни рәһбәрлији тәрәфиндән терәдилмишдир. Бүтүн «ссенари»
чох јахшы дүшүнүлмүшдү, чүнки о, илләр әрзиндә
һазырланмышды. Јереванын күчәләри ДГМВ-нин Ермәнистана бирләшдирилмәсини тәләб едән он минләрлә јахшы тәшкил олунмуш митингчиләрлә ағзына
гәдәр долмушду. Силва Капутикјан, Зори Балајан
вә башга гаты милләтчиләр өзләринин әсл сималарыны ачыб көстәрдиләр.
Азәрбајҹанын әразиси барәдә иддиаларын ашкар
әсассызлығына бахмајараг күтләви информасија ва106

ситәләринин кемәји илә иҹтимаи рә’јин психоложи
ҹәһәтдән чох илләр әрзиндә мәнһус бир шәкилдә
дәјишдирилмәси, сахта «әсәрләр» ез ишини көрдү
ки, бу да Ермәнистан зәһмоткешләринин, кәнҹләринин вә Д ағлыг Гарабағын ермәни әһалисинин бејнәлмиләлчилик тәрбијәсиндә кобуд тәһрифләрә кәтириб
чыхарды. Бу дејиләнлорип тә’сири алтында онларда
Г ар аб а ғ мәсәләсинии «куја әдаләтсиз һәлли илә әлагәдар олараг «милли ҹәһәтдән сыхышдырылма» һисси
формалашмышдыр. Бүтүн бунларын әсасында милләтчилик һиссләри гызышдырылыр вә гоншу Азәрбајҹанын барәсиндә мүртәҹе идејалар тәлгин едилирди.
Бу антисовет сијасәтин бәһрәләрини инди биз һамымыз дадырыг. Кәркинлик һәр күн артмагдадыр.
Тәләбләрин ултиматум характериндә олмасы вә
әсассызлығы, вилајәтин амирлик — инзибати идарәчилијин вә дурғунлуг илләринин нәтиҹәсиндә үмумән
өлкәнин бөһрангабағы вәзијјәтә дүшмәсилә әлагәдар
олараг јаранмыш бүтүн чәтиплик вә проблемләриндә
азәрбајҹанлылары күнаһлапдырмаг мәгсодило галдырылмыш бу сос-күјлү тәблиғатчы кампанијасы Азәрбајҹан халгында һаглы гәзәб вә е ’тираз һисси доғурмушдур,
Азәрбајҹанлыларын Әскәранда гәтло јетирилмәси,
Азәрбајҹан әһалисинин Ермәнистандап күтләви шәкилдә говулмасы, ачыг вә һәјасызҹасына төрәдилмиш
зоракылыг, психоложи һәдә-горху илә мүшајиәт олунан јанғынлар вә зоракылыг республикада вәзијјәти
даһа да позмушдур.
Д Г М В мәсәләсинин куја артыг һәлл олундуғу
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вә вилајәтин тезликлә Ермәнистан ССР-јә вериләҹәји барәдә Ермәнистандан кәлән тәһрикчи, тәхрибатчы шајиәләр буна чох көмәк етди. Бизим күнаһымыз
олмадан сон дәрәҹәдә гызышдырылмыш вә кәркинләшдирилмиш белә бир шәраитдә Сумгајытда фачиәли һадисәләр баш верди. Еколожи ҹәһәтдән сон
дәрәчә хәстә олан, «хүсуси гитә» сакинләри илә (мәһкум олунанларла) ағзына гәдәр долмуш, фәлакәтли
дәрәҹәдә мәнзил гытлығындан әзијјәт чәкән шәһәрә
Ермәнистандан кәлмиш гачгынларын ахыны башланды. Јеревандакы чохкүнлүк митингләр, Ермәнистанда јаш ајан азәрбајҹанлылар барәсиндә сыхышдырмалар вә зоракылыглар һаггында шаһидләрин данышыглары буна кәтириб чыхарды ки, Азәрбајҹан халгы
илә һеч бир әлагәси олмајан, синфи симасыны итирмиш елементләр кәнҹләрин бир һиссәсини иҹтимаи
гајданын позулмасына галдыра билдиләр вә езләри
дә бу идарәолунмаз бир вәзијјәтдә гулдурлуг әмәлләри төрәдә билдиләр. Демәк лазымдыр ки, гатилләрин ичәрисиндә беш ермәнини өлдурмүш миллијјәтчә
ермәни олан бир шәхс дә олмушдур. Бүтүн бунлар,
әлбәттә, кизли олараг бу биабырчы һадисәни һазырламыш ермәни екстремистләринин ишидир. Бутун
Азәрбајҹан халгы, бүтүн зијалылар, фәһлә синфи вә
кәндлиләр истәр бу чинајәтләрдә иштирак едәнләри,
истәрсә дә бу «һадисәләрин ссенарисини» фактик сурәтдә һазырламыш оланлары, милләтләр арасында
әдавәт саланлары л ә ’нәтлә дамғаламышдыр.
Тәәссуф ки, Әскәранда вә Сумгајытда баш вермиш фачиәли һадисәләр екстремистләри вә милләт*
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чиләри ајылда бнлмәди. һ ә т т а ССРИ Али Совети
Рәјасәт һ е ј ’әтинин Азәрбајчан барәсиндә Ермәнистанын әрази иддиаларыны тарихи вә башга нөгтејинәзәрдән әсассыз олан, ССРИ Конститусијасы бахымындан һагсыз олан вә С С РИ халглары арасында
достлуғун мөһкәмләндирилмаси мәнафеләринә ҹаваб
вермәјән иддиалар кими рәдд етмиш јекдил гәрарындан сонра да онлар езлзринин фитнәкар фәалијјәтини давам етдирмишләр вз давам етдирмәкдәдирләр.
Силва Капутикјан өзүнүн фитнәкар, антисовет ҹызма-гарасыны мүһаҹир гәзетшгдә чап етдирир, Зори
Балајан вә дикәр гаты миллатчиләр ағызлары көпүкләнә-көпүкләнә ДГМВ-нин Ермәнистана бирләшдирилмәсини тәләб едир. Сосиалист Әмәји Гәһрәманы
Серго Ханзадјан сәрсәм һалда гышгырыр ки, «Гарабағ олмаса јенидәнгурма да олмајаҹаг», ермәни руһаниләри дә өзләринин чиркин омолләри илә мәшғул
олмагда давам едирләр вә и. а.
Бүтүн бунлар лабүд сурәтдә емосијалар зәкаја
үстүн кәлдикдә јеии зоракылыг һалларынын баш вермәсинә кәтириб чыхарыр. Буиу ермәни екстремистлори тәрәфипдән һуҹума мә’руз галмыш Ширазлы
(Ермәнистан ССР), Хоҹалы (ДГМ В ) кәндләриндә
баш вермиш һадисәлор, һомчинин «Звартнотс» тәјјарә лиманында баш вермиш һадисәләр инандырычы
шәкилдә көстәрди.
Ермонилор бизи дә митинг кечирмәјә, һәтта тә’тил етмојо ејротдиләр. Сәбир касасы долду. Бу дејиләнләр тәбиидир.
Јереванда, ДГМ В-дә республика органларынын
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һакимијјәти алтындан чыхмыш мәтбуатда чап олунан
чохлу мигдар мәгалоләр һиддот доғурмаја билмәз.
ДГМВ-нин партија роһборлијипин вә һор шејдун әввәл гаты даишак К. Погосјанын мевгеји мплли әдавәти гызышдырмагдан башга һеч бир шејо гуллуг
едә билмәз. ДГМВ-нпм һазыркы рәһбәрләрнннп әсас
тутдуглары позучу, мопфи пәтичолор теродо бплоҹәк
сијасәт халгымызыи гаиуни һчддотино, гәзобпно собәб олур. ДГМВ һаггында партија во һөкумәтин
гәрарларына зидд олан мәс’улијјәтсиз бојанатлар,
фитпәкар омәлләр, хүсусилә Шушанын јахынлыгында олан вә Азәрбајҹап халгыпып тарихи абидоси олан
Топхаиаја шүурлу сурәтдо госд едилмоси ДГМВ-нин
игтисади вә сијаси ҹәһотдон илһаг едилмоси барәдә
ашкар плаплар вә бир чох дикор шејлор —бүтүн
буилар позијјотип кәскинлошмосишш осас реал васитолориднр. һор ики рсспублнкада артыг чох мииләрлә
гачгып омолә колмпшдир,
ДГМВ әтрафыпдакы һадисолор Азорбајҹап вә
ермопи халгларынып сырф милли проблемләри даиросиидоп артыг чохдан конара чыхмышдыр. Артыг
мүәјјоп олмушдур ки, ики гардаш халга сүн’и суротдо јапышдырылмыш дүшмәнчилик өлкәдә кедән
јенидәнгурма просесипә мане олмаға чалышан, өзләринин имтијазларыиы вә натомиз јолла газандыглары әмлакы сахламага, дургунлуг илләриндо төрәтдикләри ҹидди ҹш/ајотлор, игтисади фырылдаглара
көрә гануп гаршысында мос’улијјотдән гачмага чалышан, варла ојнајан тајфаларын ишидир. Онлара
халгын бөјүк һиссәсини алдатмаг, онун өз сосиал,
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игтисади вә мәдәки вәзијјәтиндән тәбии олараг т ә ’минатсызлығыны, наразылыгыны позуҹу, милләтләрарасы тоггушмалар мәҹрасына кечирмәк мүвәффәг
олду. Бүтүн бунлар адам ларын бејнәлмиләлчилик
тәрбијәсиндә бурахылмыш ҹидди нөгсанлар нәтичәсиндә, әһалијә милли егоизм, худпәсондлик, милли
мүстәсналыг руһунда т ә’сир көстәрмәк нәтичәсиндә,
сәһләнкарлыг, бә’зәи исә ДГМВ-н ин вә Ермәнистанын
партија рәһбәрлијинин хејли һиссәсинин бизә дүшмәи
олан елементләрлә говушмасыпын нәтиҹосиндә мүмкүн олмушдур.
Чохданкы «Бөјүк Ермәнистан» шүарыиын фырылдагчы характерипә бахм ајараг мүасир ермәни елитасы Ермәнистан ССР-ин сәрһодләршш кенишләидирмәјо чалышараг көһпә натәмиз методларла һәрәкәт едир.
Заг аф г ази ја республикаларынын мөвҹуд сәрһәдләринин јенидоп дәјишдирилмәси мәсәләсинин гојулушу конститусијаја зиддир вә һеч ҹүр бәраәтләндирилә билмәз. Бу, маһијјәт е’тибарило гулдурлугдан
һеч бир шејлә фәргләнмир.
Мәсәлә бундадыр ки, ДГМВ-нин Азәрбајҹан ССР
дахилипдә һүгуги статусу ССРИ Конститусијасынын
86-ҹы маддәсинин, Азорбајҹан ССР Копститусијасынын 83—84-ҹү маддәләринин вә Дағлыг Гарабағ Мухтар Вилајәти һаггыида 1981-ҹи илин 16 ијунунда
Азәрбајҹан ССР Али Совети тәрәфиндән гәбул едилмиш Ганунун (Азәрбајҹан ССР Али Советинин мә’луматлары, 1981, маддә 12) әсасында мүәјјән едилир.
Бу Ганун ДГМ В органларынын тәшкилини вә
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фәалијјәтини, онларын сәлаһијјәтләрини, республика
(Азәрбајчан ССР) вә Иттифаг органлары илә гаршылыглы мүнасибәтләрини мүәјјәи едир.
Азәрбајҹан ССР Конститусијасыиын 138-ҹи маддәсинә көрә вә Д Г М В һаггында Ганунун 41-ҹи маддәсинә көрә ДГМВ-нин Халг Депутатлары Совети
јерли һакимијјәт органы һесаб олунур вә өз әразисиндә сосиал-игтисади вә тәсәррүфат гуруҹулуғуна
рәһбәрлик едә биләр, бүдҹәни вә вилајәтин халг тәсәррүфат планыны тәсдиг едә биләр, дөвләт гајда-ганунуну вә вәтәндаш.чарын һүгугларынын горунмасыны, ганунлара әмәл едилмасини тә’мин едә биләр.
ССРИ Конститусијасына вә Азәрбајҹан ССР
Конститусијасына ујғун олараг Халг Депутатлары
Совети ез сессијаларында республикада әрази дәјишикликләри мәсәләсинә бахмаг һүгугуна малик дејилдир. Милли-әрази дәјишиклији мүттәфиг республиканын суверен һүгугудур.
«Мүттәфиг республиканын әразиси онун разылығы олмадан дәјишдирилә билмәз. Мүттәфиг республикалар арасында сәрһәдләр мүвафиг республикаларын гаршылыглы разылығы әсасында дәјишдирилә
билар ки, бу да ССРИ Иттифагы тәрәфиндән тәсдиг
олунмалыдыр (ССРИ Констнтусијасыпыи 78-чи маддәси).
Башга сөзлә, ССРИ Иттифагы ССРИ јарадыларкән чохмилләтли девлотин тәркибинә дахил олан
мүттәфиг республикаларын суверен һүгугларыны мүдафиә етмәк тәәһһүдүнү өз үззринә көтүрмүшдүр
(ССРИ Конститусијасынын 81-«и маддәси).
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Ју хары да дејиләнләрә әсасән көстәрмәк лазымдыр ки, ДГМВ-н ин Х алг Д еп утатлар ы Советинин вилајәтин А зәрбајҹан ССР-ин торкибиндән чыхмасы вә
Ермәнистан ССР-ин тәркибинә дахил едилмәси һаггында гәрары һүгуга зиддир вә Конститусијанын
әлејһинәдир. Белә бир гәрар Конститусија ганунвериҹилији илә бирбаша зиддијјәт тәшкил едир рә Азәрбајҹан ССР-ин дөвләт суверенлијинин позулмасыдыр.
Беләликлә, республикаларын сәрһәдләринин јенидән дәј ишдирилмәси ҹәһдлори Конститусијаја зиддир вә буна һеч ҹүр һагг газандырмаг олмаз. Әкәр
вахтилә бизим республиканын роһборлији Ермәнистан
ССР-ин бир сыра рајонларыпда бир нечә јүз мин
азәрбајчанлыиын јыгҹам јашадығыиа әсасланараг
һәмин азәрбајҹ анлыларын сакин олдуглары торпагларын Азорбајҹан ССР-ә верилмосини тәләб етсә
неҹә оларды?! Биз буну етмәдик. Лакин Ермәнистанын Д Г М В вә дикор Азорбајҹан торпаглары барәдә
өз фитнәкар планларыны һојата кечиро билмәјән о
заманкы рәһбәрлији санки «габағы көрәрәк» бизим
республиканын кечмиш рәһборлијииин разылығы илә
он минлорлә азәрбајҹанлыны Ермәнистанын рајонларындан чыхарды. Онлар да Азәрбајҹанда сакин
олдулар. һәр һалда онларып јарысы јени шәраитә
ујғунлаша билмәдијиндон моһв олду. Бундан әлавә,
нечә дејәрләр, Ермәнистанын роһбәрлији тарих гаршысында өзүнүн ҹинајоткар омоллоринин изләрини
өрт-басдыр етмәк үчүп чохлу мигдар азәрбајҹанлы
јер адларыны ләғв етди, онлары ермәни адлары илә
әвәз етди.
«21—а
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Академик А. Аганбегјан во онун компапијасы
бүтүн бунлары билирми? Оплар билирләрми ки, биз
өз торпагларымызы дәфәләрлә ермәпилорә күзәштә
кетмишик? Бәс дејилми!
Онлар билирләрми ки, Ермәнистан ССР-дә (азәрбајҹанлылар күтләви шокилдә говулана гадәр) јығҹам
шәк 1 ;лдә 200 мппдон чох азәрбајҹанлы јашамышдыр?
Бәлкә бн.ч до тарихо' вә тарихи һүгуга әсасланараг
азәрбајҹанлылар јашајан аразиларин республикамыза
верилмәсини толәб едәк?
Әлботтә, бүтун буплар охлагсызлыг во ҹипајәткарлыг оларды. Мөвҹуд еорһодләрип јенидон дәјишдирилмәси һаггында мәсолопин гојулмасы сијаси ҹәһәтдәп зијаплыдыр; бу, Сов.ИКП-пип милли сијасәти
мәнафелорин,), мүасир шораитдә өлкомизин халгларынып достлуғунуи даһа да мөһкомләндирилмәси
ишинә зиддир во олдугҹа тоһлүколи миллотчилик
һисслорипи гызышдыра биләрди. Бу ҹур һәрәкот едәнләри он сәрт шокилдә ҹозаландырмаг лазымдыр.
Азәрбајҹап ССР-ип торкибнндо Даглыг Гарабағ
Мухтар Вилајотинин јарадылмасы партијапып кәркин ишинин нотиҹосидир. Бу, Лепин милли сијасотипнн чох бөјүк наилијјоти иди.
Јалныз Совет һакимијјотинин голәбәси, Коммунист Партијасыныи мүдрик сијасоти сајәсиндо, империалистләр во опларын оксингилаби ҹосуслары торәфиндон өз шохсн мопафелори үчүн дофоләрло истифадо едилмнш бодиам «Гарабағ мосәлоси» һолл
олунду.
Тарнхи тоҹрүбо бизи инандырыр ки, бу ҝүн мев114

чуд милли-әрази гурулушунун јенидән бахылмасына
јөнәлдилмиш тәләбләр Азәрбајҹан вә ермәни халгларыныи мәиафејипә зиддир, бүтүн елкәдә милләтләрарасы мүнасибәтлорип Ленин принсипләринә зијан
вурур. «Мүтәшәккил», «сырф» гаты милләтчилијин
јенидәнгурма, демократија, ашкарлыг һаггында «бошбоғазлыгларла» фактик олараг пәрдәләнмиш мәкрли
вә тәһлүкәли «нүмунәси» көз габағындадыр. Бу, јарамаз «дәлилләрлә» рекионун тарихинә јенидән бахмаг; әрази иддналарыны «әхлаги» ҹәһәтдән бәраәтләндирмәк вә гануниләшдирмәк, д ав ак ар дашнак милләтчилијини дирчолтмәк ҹәһдидир. Бизим идеја дүшмәнләримиз бу дини-милләтчилик әһвали-руһијјәни
мәмнунијјәтло гаршылајарлар. Биз бу ҹүр ҹәһдләрин тәһлүкәлилијини гијмәтләндирмәјә билмәрик! Бизим күнлордә, идејаларын мүбаризәсинин кәскинләшдији, империализмип идеоложи тәҹавүзүнүи күҹләндији бир вахтда «Гарабағ мәсәләси» дејилән мәсәлә
отрафында бу ҹүр идејаларын вә һәрәкәтләрин мејдана калмоси аглакәлмоз дораҹәдә горхулу шејдир.
Онуп доһшотли нотнчолори ило биз артыг Әскәранда
во Су.чгајытда гаршы-гаршыја колдик. Азорбајҹаи
ио ермопи халгларыпын дүшмәнлоринин фитнәкар
һ.>рук;>тлорн потиҹоснндә Әскоранда вә Сумгајытда
ахыдылмыш ган «Гарабағ мәсолоси» дејиләнин баислорипип вичдапында галыр.
Бу күн мос’улијјот, синфи, партија јанашмасы,
коммупист чиддилнји во принсиниал тәләбкарлығы
һаггыпда мосолә мүһүм әһомијјот косб едир. Сов.ИКП
МК-пып Баш катиби М. С. Горбачов бизи буна ча115

ғырыр. Биз партија вә һекумәтин мүдрик гәрарлары*
ны, М. С. Горбачовун Азәрбајҹанын вә Ермәнистанын зәһмәткешләринә, халгларына мүраҹиәтини тамамилә вә үрәкдән бәјәнириҝ.
Милли е’тибар һиссинин кгирилмәсини, халглар
достлуғу вә гардашлығынын боғулмасыны һеч бир
ме’јарла өлчмәк олмаз. Бизим чохмиллатли Совет
дөвләтимизин тәҹрүбәси илә сүбут едилмишдир ки,
халглар достлуғу синфи вә милли мүнасибәтләр саһәсиндәки
дәјишикликләрә
олдугҹа
«һәссасдыр».
В. И. Ленин халглар достлуғуну динамик сосиалсијаси гүввә һесаб едәрәк гејд едирди ки, «бу шәраит һәмин зәмин үзәриндә һәр ҹүр мүнагишә баш
вермәси имканыны арадан галдырсын» (ӘТК, 45-ҹи
ҹилд, с. 268).
Бизим халгларымызын бүтүн нәсилләринин мүгәддәс борҹу В. И. Ленинин онун «Азәрбајҹан, Күрҹүстан, Ермәнистан, Дағыстан, даглылар республикасындакы коммуиист јолдашлара» көндәрдији 14 апрел
1921-ҹи ил тарихли мәктубунда ифадә олунмуш бела
бир үмиднни бир анлыга белә унутмамалыјыг ки,
Гафгазын Совет республикаларымып сых иттифагы
«буржуазија шораитипдә көрүнмомиш дәрочәдә вә
буржуа гурулушунда мүмкун олмајан милли сулһ
нүмуноси јарадаҹагдыр» (Ә'ГК, 43-ҹү ҹилд, с. 214).
Бир анлыга бело унутмаг олмаз ки, Ленин партијасы бизим һамымызы, совет адамларыны инсанларын
јени сосиал бирлијинин, үмуми совет милли гүрурунун, ваһид Бөјүк Сосиалист Вотонинә мәһәбботин дәриндән дәрк едилмәси, баша дүшүлмоси руһунда тәр116

бв}ә едир; һәр бир совет халтнын милли мәнафеләри о заман ән јахшы шәкилдә горунур ки, һәр
јердә вә һәр заман Совет Сосиалист Республикалары
Иттифагынын мәнафеләри горунмуш олсун.
һ әг и г әт , һагг бизим тәрәфимиздәдир. ДГМВ —
бизим гәдим торпағымыздыр. 0 , Гарабағ торпағынын бир һиссәсидир. Гарабағ дүшмәнләримизин,
Азәрбајҹан вә ермәни халгларынын дүшмәнләринин
һәр ҹүр фырылдагларына бахмајараг бизимдир вә
бизим о л а р а г галаҹагдыр. Ермәни милләтчиләри, онларын х ари ҹи өлкәләрдәки һамиләри халглар арасында ајрылыг, дүшмәнчилик тохумлары сәпирләр.
Јолд аш лар , ајыг олун!
1988-чи илин ф еврал— нојабр ајлары.
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