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    Dünən Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rabitə və Yeni Texnolo-
giyalar və Təhsil nazirliklərinin
birgə təşkilatçılığı ilə muxtar res-
publikanın 221 məktəbi ilə Xatirə
Muzeyi arasında videobağlantı va-
sitəsilə açıq dərs aparılıb. 
    “31 Mart Azərbaycanlıların Soy-
qırımı Günüdür” mövzusunda ke-
çilən açıq dərsdə muzeyin direktoru
Aytən Mikayılova muzey haqda
şagirdlərə ətraflı məlumat verərək
bildirib ki, burada 400-ə yaxın eks-
ponat nümayiş etdirilir. Ötən əsrin
əvvəllərindən başlayaraq təcavüzkar
erməni daşnaklarının xalqımıza
qarşı törətdikləri dəhşətli cinayət-
lərin izləri eksponatlarda öz əksini
tapıb. Ölkəmizin suverenliyi və
ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə
həlak olanların xatirəsinin əbədi-
ləşdirildiyi muzeydə 365 naxçı-
vanlının xatirəsi əbədiləşdirilib ki,
onlardan 8 nəfəri Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanıdır. Burada muxtar
respublikamızın, ümumilikdə isə
ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda
şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın fo-
toşəkilləri, şəxsi sənədləri və əş-
yaları, eyni zamanda qəhrəmanlıq
tariximizin müxtəlif dövrlərinə aid
kitablar mühafizə və nümayiş et-
dirilir. Muzeydə eksponatların xal-
qımızın soyqırımı tarixi üzrə dövr-
ləşdirilərək yerləşdirilməsi bura
gələnlərin, xüsusilə gənc nəslin
qəhrəmanlıq tariximiz haqqında
ətraflı məlumat almasına imkan
verir. 
    Qeyd olunub ki, milli faciə ta-
riximizin heç zaman unudulma-

yacaq səhifələrindən biri də 31
mart soyqırımıdır. 1918-ci ilin
mart qırğınları mənfur ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımı aktlarından biridir. 1905-
1907, 1918-1920, 1988-1992-ci
illərdə xalqımıza qarşı soyqırımı
törədilməsində əsas məqsəd tor-
paqlarımızın işğalı və “böyük Er-
mənistan” dövlətinin yaradılması
idi. Hazırda muzeydə bu faciəli
hadisələri özündə əks etdirən müx-
təlif fotoşəkillər, xəritələr və sə-
nədlər nümayiş etdirilir. Erməni-
lərin azərbaycanlılara qarşı törət-
dikləri bu soyqırımı aktları və de-
portasiya ilə bağlı məsələyə ilk
siyasi-hüquqi qiymət ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən ve-
rilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin
1998-ci il martın 26-da imzaladığı
“Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” Fərman bu baxımdan mü-
hüm tarixi sənəddir. 
    Açıq dərsdə vurğulanıb ki,
görkəmli dövlət xadimi Heydər
Əliyevin bu sahədəki fəaliyyətini
ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev
bu gün prinsipiallıqla davam et-
dirməkdədir. Hazırda Azərbaycan
dövləti erməni təcavüzünün nəti-
cələrinin aradan qaldırılması, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin Azərbay-
canın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həll olunması, ölkəmizin ədalətli
mövqeyinin dünyanın aparıcı döv-
lətləri və nüfuzlu beynəlxalq təş-
kilatları tərəfindən etiraf olunması
və müdafiəsi istiqamətində ardıcıl
və məqsədyönlü iş aparmaqdadır.
Dövlətimizin iqtisadi potensialı və

siyasi qüdrəti artdıqca, beynəlxalq
nüfuzu gücləndikcə onun ədalətli
mövqeyini müdafiə edən dövlətlərin
və beynəlxalq siyasi dairələrin də
sayı artır.
    Videobağlantını Naxçıvan şəhə-
rindəki Heydər Əliyev adına tam
orta məktəbdə izləyən əməkdaşımız
Muxtar Məmmədov şagirdlərin açıq
dərsi böyük diqqətlə izlədiyinin şa-
hidi olub. Onunla söhbətdə məktə-
bin X sinif şagirdi Turan Rəhimov

deyib ki, Xatirə Muzeyi ilə yara-
dılmış canlı videobağlantı vasitəsilə
biz ötən əsrin müxtəlif dövrlərində
xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı
hadisələri haqqında geniş məlu-
matlar aldıq, eyni zamanda həmin
hadisələri özündə əks etdirən foto-
şəkillər və sənədlərlə əyani tanış
olduq. Açıq dərsdə xalqımıza qarşı
törədilmiş soyqırımı hadisələri haq-
qında bizə verilən məlumatlar bu
faciələrlə bağlı məlumatımızı daha
da artırdı.
    Adıçəkilən məktəbin müəllimi
Şəlalə Cabbarova belə dərslərin
əhəmiyyətini yüksək dəyərləndirib.
Bildirib ki, rayon mərkəzlərində,
Naxçıvan şəhərində fəaliyyət gös-
tərən məktəblərin şagirdləri tez-tez
muzeylərdə olurlar. Belə mədəniyyət
müəssisələrində onlara müxtəlif
mövzularda açıq dərslər keçilir. Vi-
deobağlantı vasitəsilə təşkil edilən
dərslərin böyük əhəmiyyəti həm
də ondan ibarətdir ki, muxtar res-
publikanın ucqar kənd məktəblə-
rində oxuyan şagirdlər də yaradılan
şəraitdən bəhrələnə bilirlər. Bu da

muxtar respublikada təhsilin inki-
şafına göstərilən qayğının daha bir
nümunəsidir.
    Həmkarım Kərəm Həsənov isə
adıçəkilən mövzuda keçilən açıq
dərsi Ordubad rayonunun Biləv
kənd tam orta məktəbində müşahidə
edib. Bu məktəbin də yuxarı sinif
şagirdləri açıq dərsi videobağlantı
vasitəsilə izləyiblər.
    Azərbaycanlılara qarşı ayrı-ayrı
vaxtlarda həyata keçirilən soyqırımı

və deportasiya siyasətinin acı nə-
ticələrini özündə əks etdirən eks-
ponatlar videobağlantı vasitəsilə
şagirdlər tərəfindən izlənilib və
müxtəlif bölmələrdə yerləşən eks-
ponatlar haqqında müfəssəl məlu-
mat verilib.
    Açıq dərsdən sonra əməkdaşımız
məktəbin müəllim və şagirdləri ilə
söhbət edib. Biləv kənd tam orta
məktəbinin müəllimi Məmmədəli
Ələsgərov deyib ki, informasiya-
kommunikasiya texnologiyalarının
sürətli inkişafı onun orta məktəb-
lərdə təlim prosesinə tətbiqi im-
kanlarını artırıb. İnteraktiv təlim
vasitələrinin köməyi ilə dərslərin
keçilməsinin çox böyük əhəmiyyəti
var. Görüntülü əlaqənin yaradılması
şagirdlərin daha geniş dünyagörüşə
malik olmalarına müsbət təsir edir,
onların müvafiq mövzular üzrə
əlavə biliklər qazanmalarına səbəb
olur. Müxtəlifprofilli muzeylərlə
canlı bağlantıların yaradılması Və-
tənimizin tarixi keçmişi haqqında
daha geniş məlumatlar əldə etməyə
və şagirdlərin həmin muzeylər ba-

rədə geniş təsəvvürə malik olma-
larına imkan verir. 
    Kənd tam orta məktəbinin XI
sinif şagirdi, açıq dərs iştirakçısı
Günel Allahverdiyeva bildirib ki,
keçilən bugünkü açıq dərs bizdə
çox böyük təəssürat yaratdı. Vətə-
nimizin keçmişini özündə yaşadan
muzeylərlə canlı əlaqə bizi sanki
keçmişə aparır, baş vermiş hadisələr
haqqında bizdə ətraflı təsəvvür
yaradır. 

    Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
“Naxçıvan Muxtar Respublikasının
təhsil müəssisələrində elektron təh-
silin təşkili ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” 2014-cü il 20 iyun tarixli
Sərəncamı muxtar respublikada
elektron təhsilin tətbiqinin geniş-
ləndirilməsinə, eyni zamanda təhsil
müəssisələrində virtual tədris mü-
hitinin formalaşdırılmasına hərtərəfli
şərait yaradıb. Ötən müddət ərzində
distant təhsilin inkişaf etdirilməsi
istiqamətində həyata keçirilən təd-
birlər bu sahədə mühüm nailiyyət-
lərin qazanılmasına imkan verib.
Xüsusilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Rabitə və Yeni Texnolo-
giyalar Nazirliyi tərəfindən mu-
zeylərlə təhsil müəssisələri arasında
interaktiv əlaqənin təşkili məqsədilə
mərkəzi serverin qurulması, ümum-
təhsil məktəblərinin və muzeylərin
bu sistemə qoşulması məsafəli təd-
risin, onlayn mühazirələrin, açıq
dərslərin və dialoqların təşkilinə
öz töhfəsini verib.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Xatirə Muzeyində keçilən açıq dərsi muxtar respublikanın 
221 məktəbindən izləyiblər

  Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin Sədri yanında
Bilik Fondunun 2015-ci il üçün
iş planına uyğun olaraq, martın
30-da AMEA Naxçıvan Bölmə-
sində Bilik Fondunun Himayə-
çilik Şurasının, Təhsil Nazirli-
yinin, AMEA Naxçıvan Bölmə-
sinin, ali təhsil müəssisələrinin
təşkilatçılığı ilə “Azərbaycanlı-
ların soyqırımı: səbəbləri, nəti-
cələri və dərsləri” mövzusunda
elmi konfrans keçirilib. 

    Konfransı giriş sözü ilə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin
Sədri yanında Bilik Fondunun Hi-
mayəçilik Şurasının üzvü, AMEA
Naxçıvan Bölməsinin sədri, aka-
demik İsmayıl Hacıyev açıb.
    Bildirilib ki, Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
2014-cü il 4 sentyabr tarixli Fər-
manı ilə Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisinin Sədri ya-
nında Bilik Fondunun yaradılması
muxtar respublikanın elm və təhsil
müəssisələrinin işində stimul ro-
lunu oynayıb və bu müəssisələrin
hərtərəfli fəaliyyətinə geniş im-
kanlar açıb.  Fondun əsas məqsədi
əhalini maarifləndirmək, dövlət
siyasətinin, ictimai-siyasi və sosi-

al-iqtisadi proseslərin mahiyyətini
ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bu gün
fond qarşısında duran vəzifələr
əhalinin elmi-texniki, siyasi-icti-
mai, sosial-iqtisadi, ekoloji və hu-
manitar biliklərini artırmaq məq-
sədilə təşkilati və təbliğat xarakterli
tədbirlər həyata keçirmək, əhaliyə
qloballaşma şəraitində cərəyan
edən proseslər haqqında dolğun
biliklər çatdırmaq, Azərbaycançılıq
məfkurəsinin, o cümlədən Naxçı-
vanşünaslığın mahiyyətini, milli-
mənəvi və dini dəyərləri təbliğ et-
məkdir. Bugünkü konfrans  fondun
2015-ci il üçün təsdiq olunan iş

planına əsasən
keçirilir. Məqsəd
1918-ci ilin qanlı
31 mart hadisə-
lərinin mahiyyə-
tinin açılmasıdır.

Konfransda
AMEA Naxçıvan
Bölməsinin Tarix,
Etnoqrafiya və
Arxeologiya İns-
titutunun direkto-
ru, AMEA-nın

müxbir üzvü Fəxrəddin Səfərli,
“Naxçıvan” Universitetinin İdarə-
etmə fakültəsinin dekanı, tarix üzrə
fəlsəfə doktoru, dosent Elbrus İsa-
yev, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri
Rəşad Xudiyev, Naxçıvan Müəl-
limlər İnstitutunun dosenti, tarix
üzrə fəlsəfə doktoru Xəzər Hüseyn -
ov, Naxçıvan Dövlət Universitetinin
dosenti, tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Nadir Hüseynbəyli məruzə ilə çı-
xışlar ediblər. Məruzəçilər ümum-
milli lider Heydər Əliyev tərəfindən
azərbaycanlıların soyqırımına ve-
rilən siyasi qiymətdən, erməni daş-

naklarının Azərbaycan ərazilərinə
əsassız iddiaları və silahlı müda-
xilələrindən, soyqırımı həqiqətlə-
rinin ümumtəhsil məktəblərində
şagirdlərə öyrədilməsinin əhəmiy-
yətindən, 1918-1920-ci illərdə Nax-
çıvanda törədilən erməni vəhşili-
yindən, Sovet hakimiyyətinin ilk
illərində ermənilərin Naxçıvana
qarşı ərazi iddialarından söhbət
açıblar.
    Qeyd edilib ki, ötən əsrin ikinci
onilliyində ermənilərin azərbay-
canlılara qarşı törətdikləri soyqırımı
1918-ci ilin mart ayında daha geniş
miqyas alıb və daha amansız olub.
Həmin dövrdə Bakıda, Qubada,
Şamaxıda, Lənkəranda, Salyanda,
Göyçayda və başqa yerlərdə dəhşətli
qırğınlar törədilib. Bu illərdə Nax-
çıvan bölgəsinə yiyələnmək xül-
yasına düşən daşnaklar yerli əhaliyə
qarşı vəhşiliklər törədir, insanları
öldürür və bu ərazini azərbaycan-
lılardan təmizləməyə çalışırdılar.
1918-ci ildə Naxçıvanda ən dəhşətli
vəhşiliklər törədən Andranik Ozan-
yan təkcə Gilançay və Əlincəçay
hövzələrində 80-dən artıq kəndi vi-

ran qoyub, əhalisini amansızlıqla
qətlə yetirib. Arxiv materialları,
tədqiqat əsərləri, müasirlərin xati-
rələri təsdiq edir ki, rus ordusundan
aldıqları döyüş sursatı ilə silahlanmış
erməni quldur dəstələri 1918-ci ildə
Naxçıvanın müxtəlif yerlərində dəh-
şətli qırğınlar törədiblər. Sovet ha-
kimiyyəti illərində ermənilərin tö-
rətdikləri soyqırımlar xalqa unut-
durulmağa çalışılıb, həmin dövrdə
baş verən faciələrin obyektiv təd-
qiqinə yasaq qoyulub, faciənin əsl
mahiyyəti təhrif olunub, xalqımızın
tarixi saxtalaşdırılıb. Bu hadisələrin
əsl mahiyyəti ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin “Azərbaycanlıların soy-
qırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart
tarixli Fərmanında açılıb, erməni-
lərin Azərbaycan xalqına qarşı əsr-
lərboyu apardığı soyqırımı siyasəti
dərindən təhlil edilib və ona ilk
dəfə siyasi qiymət verilib. Bu sə-
rəncama uyğun olaraq, hər il ölkə-
mizdə martın 31-i “Azərbaycanlı-
ların Soyqırımı Günü” kimi qeyd
edilir.
    Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
da slaydların da nümayiş etdirildiyi
konfransa akademik İsmayıl Hacı-
yev yekun vurub.

- Səbuhi HÜSEYNOV

“Azərbaycanlıların soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və dərsləri” 
mövzusunda elmi konfrans keçirilib
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  Martın 30-da Naxçıvan şəhə-
rindəki Heydər Əliyev Sarayında
AMEA-nın müxbir üzvü, siyasi ka-
rikaturaçı Kərim Kərimovun 31
Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı
Gününə həsr olunmuş fərdi sərgisi
açılıb.

     Sərgiyə baxışdan əvvəl Naxçıvan
Muxtar Respublikası Ali Məclisi
Aparatının Humanitar siyasət məsə-
lələri və ictimai təşkilatlarla iş şöbə-
sinin müdiri Rəhman Məmmədov
çıxış edərək bildirib ki, ermənilər öz
havadarlarının köməyi ilə 1905-1907,
1918-1920, 1948-1953, 1988-1992-ci
illərdə xalqımıza qarşı soyqırımı si-
yasəti həyata keçirib, Qərbi Azər-
baycan ərazisindən azərbaycanlıların
deportasiyasına nail olublar. 
    “Baş verən faciələrin əsl mahiyyəti
ulu öndərimiz Heydər Əliyevin “Azər-
baycanlıların soyqırımı haqqında”
1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanında
açılıb, ermənilərin Azərbaycan xalqına
qarşı apardıqları soyqırımı siyasəti
dərindən təhlil edilib və ona ilk dəfə
siyasi qiymət verilib. Azərbaycan ta-
rixinə işıq salan bu tarixi sənədə
uyğun olaraq, hər il ölkəmizdə martın
31-i “Azərbaycanlıların Soyqırımı
Günü” kimi yad edilir”, –  deyən
Rəhman Məmmədov tədbir iştirak-
çılarının diqqətinə çatdırıb ki, bu gün
31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı
Gününə həsr olunmuş sərgi neft geo-
fizikası sahəsində görkəmli alim,

Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının müxbir üzvü, professor Kərim
Kərimovun karikaturaları əsasında
təşkil edilib. O, Şərq Neft Akademi-
yasının, Avropa Elmlər Akademiya-
sının, Lütfi-Zadə adına Beynəlxalq
Müasir Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü, Beynəlxalq EKO Energetika
Akademiyasının həqiqi üzvü və vit-
se-prezidenti, Dünya Geofiziklər As-
sosiasiyasının üzvüdür. Kərim Kərim -
ov eyni zamanda müxtəlif ölkələrin
neft və geofizika cəmiyyətlərində
təmsil olunur: Amerika Bioqrafiya
İnstitutu və Kembric Universiteti onu
dəfələrlə “İlin adamı” elan edərək
medallara layiq görüb. Kərim Kərim -
ovun fəaliyyəti dövlətimiz tərəfindən
yüksək qiymətləndirilib və o,  “Şöhrət”
ordeni ilə təltif olunub.
    Qeyd edilib ki, Kərim Kərimov

uzun illərdir, həm də rəssamlıqla
məşğul olur. Ötən müddət ərzində
o, müxtəlif mövzularda minlərlə ka-
rikatura çəkib. 1988-ci ildən isə
alim-rəssamın siyasi plakat və kari-
katuralarının əsas mövzusu Ermə-
nistanın Azərbaycana qarşı yeritdiyi
işğalçılıq siyasətinin ifşası ilə əla-
qədardır. İndiyə kimi Kərim Kərim -
ovun karikaturalarından ibarət “Ter-
rorizm və qanlı ləpirlər”, “Terrorizmə
yox”, “Terrorizm, separatizm, soy-
qırımı”, “Soyqırımı” və başqa ki-
tab-albomları işıq üzü görüb. Kərim
Kərimovun rəsm əsərləri “böyük
Ermənistan” xülyası ilə yaşayan er-
məni daşnaklarının terrorçu təşki-
latlarının himayədarlarını ifşa edir,
dünya ictimaiyyətini beynəlxalq hü-
quq normalarını, dinc yanaşı yaşa-
maq qaydalarını pozanlara qarşı mü-

barizəyə səsləyir.
    Bildirilib ki, Kərim Kərimovun
karikaturaları vaxtaşırı işıq üzü görən
toplular və müxtəlif sərgilər vasitəsi
ilə təqdim olunur və bu, düşmənlə-
rimizə qarşı nifrəti daha da artırır,
gənclərə vətənpərvərlik ruhu aşılayır.
Alim-rəssamın son illər ərzində müa-
sir terrorizmin qurbanlarını, o cüm-
lədən Azərbaycanın dinc əhalisinə
qarşı yönəldilmiş terrorizm siyasətini

əhatə edən, dərin təsir bağışlayan
faktlar əsasında yaratdığı əsərlər de-
yilənlərə ən yaxşı sübutdur.
    Tədbirdə çıxış edən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Rəssamlar Bir-
liyinin sədri, Azərbaycan Respubli-
kasının Əməkdar rəssamı Ülviyyə
Həmzəyeva bildirib ki, siyasi kari-
katura ustalarından olan Kərim Kə-

rimovun bu gün Naxçıvan Muxtar
Respublikasında ikinci dəfə sərgisi
təşkil olunub. Karikatura yaradıcılığı
ilə Kərim Kərimov Azərbaycanda
siyasi karikatura məktəbi yaradıb.
Onun əsərləri 20-yə yaxın fərdi sərgidə
nümayiş etdirilib. 
    Azərbaycan Milli Elmlər Aka-
demiyasının müxbir üzvü, professor
Kərim Kərimov sərginin təşkili üçün
minnətdarlığını bildirib, gələcək ya-
radıcılıq planlarından danışıb.
    Sonra sərgiyə baxış olub.

    Qeyd edək ki, sərgidə rəssamın
113 karikaturası nümayiş etdirilir. 
    Tədbir iştirakçıları onun “Erməni
xəstəliyinə yox”, “Rədd olsun ter-
roristlər”, “Terrorçunun xəyalı”,
“Xocalı”, “Dağıdanlar” və digər
əsərlərinə maraqla baxıblar.
     Sərgi aprelin 2-dək davam edəcək.

- Muxtar MƏMMƏDOV

Azərbaycanlıların soyqırımına həsr olunmuş sərgi

Ermənilər öz havadarlarının kö-
məyi ilə XX əsrin əvvəllərində, yəni
1905-1907-ci illərdə əvvəlcə Bakıda,
sonra isə Azərbaycanın digər regi-
onlarında azərbaycanlılara qarşı soy-
qırımı həyata keçirmişlər. 1905-ci
ilin fevralında Bakıda başlanan qır-
ğınlar planlı şəkildə baş vermişdir.
Ermənilər Bakıda erməni varlılarının
köməyi ilə istədiklərinə nail ola-
caqlarına, Bakının neft səltənətini
əllərinə keçirəcəklərinə və bundan
sonra bütün Zaqafqaziyadan müsəl-
manları silah gücünə qovub Ermə-
nistan dövləti yaradacaqlarına əmin
idilər. Fevralın 6-dan 10-na qədər
Bakıda şiddətlə davam edən qırğınlar
zamanı ermənilərin niyyətləri baş
tutmamış və məğlub olmuşlar. Ba-
kıda başlanan qırğın may-iyun ay-
larında Gəncə, Qarabağ, Şirvan,
Zəngəzur, İrəvan, Şuşa, Cəbrayıl,
Cavanşir, Qaryagin və başqa böl-
gələri də əhatə etmişdir.

1905-ci ilin may ayından başla-
yaraq ermənilər Naxçıvan qəzasında
da soyqırımı törətmişlər. Ermənilərin
Naxçıvanda törətdikləri qırğınlar
Ordubad, Cəhri, Şıxmahmud, Kül-
təpə, Əliabad, Çeşməbasar, Tivi,
Tumbul və onlarla başqa şəhər və
kəndləri əhatə etmişdir. Kazakların
köməyindən istifadə edən ermənilər
1905-ci il noyabrın 26-da Naxçıvan
şəhərindəki müsəlman bazarını ta-
mam qarət etdikdən sonra od vurub
yandırmışlar. Yanğın nəticəsində ba-
zarda 85 dükan, 75 anbar və başqa
tikililər məhv olmuşdur. Noyabr ayı-
nın 30-da Cəhri kəndinin yandırıl-
masında da kazaklar ermənilərlə
birlikdə hərəkət etmişdilər. Həmin
gün Naxçıvana gəlmiş İrəvan gene-
ral-qubernatoru Paskeviç hadisələrin
təfsilatı ilə maraqlanmamış, Cəhri
kəndi tamam yanıb qurtarandan son-
ra, dekabrın 2-də kəndə yollanmış,
naxçıvanlıların haqlı şikayəti ilə bir
daha qarşılaşmamaq üçün gecə ikən
qatarla İrəvana qayıtmışdı. Həmin
ilin may ayında Ordubad qəzasının

Tivi kəndində ermənilərlə azərbay-
canlılar arasında baş vermiş müna-
qişə ilə əlaqədar buraya 500-ə yaxın
əsgər və zabit göndərilmişdir. Sə-
nədlərdən aydın olur ki, hərbi hissə
kənddəki müsəlmanlara qarşı zor
tətbiq etmiş, onları öldürmüş, əslində,
ermənilərə kömək etmişdir.

Təxminən iki ilə qədər davam
edən qanlı toqquşmalar nəticəsində
Azərbaycan şəhərlərinə böyük zərər
dəymiş, 300-dən çox kənd dağıdıl-
mış, müxtəlif məlumatlara görə,
ölənlərin sayı 80-100 min nəfərə
çatmışdır.

Ötən əsrin ikinci onilliyində er-
mənilərin azərbaycanlılara qarşı tö-
rətdikləri 1918-ci il soyqırımı daha
geniş miqyas almış və daha amansız
olmuşdur. Həmin dövrdə Bakıda,
Qubada, Şamaxıda, Lənkəranda,
Salyanda, Göyçayda və başqa yer-
lərdə dəhşətli qırğınlar törədilmişdir.
1918-ci ilin soyqırımı hadisələri
S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi Bakı
Kommunası hökumətinin əli ilə hə-
yata keçirilmişdir. Bakı qırğınında
Y.Korqanov və Petrovla birlikdə
azərbaycanlı qanına susamış A.Mi-
koyanın, Hamazaspın, Avetisyanın,
Lalayanın quldur dəstələri xüsusi
fəallıq göstərmişlər. Bakıda erməni
daşnakları dinc əhaliyə üç gün divan
tutmuş, 17 min azərbaycanlını vəh-
şicəsinə öldürmüş, “İsmailiyyə”ni
yandırmış, bir neçə qəzet və jurnal
redaksiyalarını dağıtmışlar. A.Mi-
koyanın “Qızıl qvardiyası”nın vəh-
şiliyi nəticəsində İçərişəhərdə yara-
lılar yatan xəstəxanaya od vurulmuş,
2 minədək xəstə yandırılmış, qaçanlar
isə güllələnmişdir.

Arxiv materiallarında göstərilir
ki, silahlanmış və mükəmməl təlim
görmüş ermənilər müsəlmanların
evlərinə hücum edərək onları öldürür,
3-4 günlük çağaları xəncər və sün-

güylə qətlə yetirir, uşaqları alovların
içinə atırdılar. Onların terrorçuluq
fəaliyyəti zamanı, sadəcə, insanlar
soyqırımına məruz qalmadı, Türk
və İslam mədəniyyət mərkəzləri, ta-
rixi abidələr də yox edildi. Bir sözlə,
mart soyqırımı olaraq tarixə keçən
1918-ci il hadisələrində hədsiz sayda
insan erməni vandalizminin qurbanı
oldu. O dövrdə Bakıda olan İngiltərə
konsulu Mak Donell yazırdı ki, şə-
hərdə cəsədlərdən başqa insan yox
idi.

Ermənilərin törətdikləri soyqırımı
yalnız Bakı ilə məhdudlaşmırdı.
Azərbaycanın bütün bölgələrində,

Şamaxıda, Qubada, Gəncədə, Lən-
kəranda, Qarabağda eyni qayda ola-
raq əhali ağır işgəncələrlə qətlə ye-
tirilirdi. Dro, Njde, Hamazasp, An-
dranik kimi cəlladlar Azərbaycan
xalqının qanına susamışdılar. Nax-
çıvanda baş verən cinayətlər haq-
qında xüsusilə bəhs etmək lazımdır.
O dövrdə rəhbərlik müəyyən səbəb-
lərdən və çətinliklərdən Naxçıvana
lazımi dəstək verə bilmirdi. Ancaq
Naxçıvanın özünümüdafiə dəstələri
bu ərazinin ermənilər tərəfindən
işğal olunmasına imkan verməmişlər.
1919-cu il dekabrın 22-də Azərbay-
can Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
rəhbəri Nəsib bəy Yusifbəyli parla-
mentdəki çıxışında naxçıvanlıların
bölgəni müdafiə etmək üçün gös-
tərdiyi şücaəti belə qiymətləndir-
mişdi: “İgid naxçıvanlılar, şərurlular...
bu məsələni özləri həll ediblər; onlar
həyatlarını, ailələrinin şərəfini və
var-dövlətlərini riskə qoyaraq doğma
torpağa – Vətənə qovuşmaq üçün
ayağa qalxıb azad oldular və bununla
da, hökumətin işini asanlaşdırdılar”.

Naxçıvanda azərbaycanlılara qarşı
törədilən soyqırımında Andranik
Ozanyanın başçılıq etdiyi dəstələr
daha fəal idi. Özünəməxsus vəhşiliyi
Andranikin adını ermənilərin azər-
baycanlılara qarşı həyata keçirdikləri
soyqırımı tarixinə xüsusi nifrətlə
yazmışdır. Mənbələr onun kimliyi
haqqında o qədər dolğun məlumat
verməsə də, törətdiyi cinayətlər ba-
rədə kifayət qədər məlumatlar var. An-
dranikin Naxçıvana hücumu 1918-ci
ilin iyun ayına təsadüf edir. Andranik
Naxçıvana hərbi yürüşlərindən əvvəl
Türkiyənin Ərzurum, Alaça, İlgə,
Yaşılyaylada türk qatili kimi tanınmış,
Ərzurum soyqırımının əsas təşkilat-
çılarından olmuşdu. Bu insan bir
çox cinayətlərə imza atıb: məsələn,
Araz çayı sahilindəki 4 min nəfərə

yaxın əhalisi olan Yaycı kəndini
yerlə yeksan etmiş, kənd əhalisinin
2000-2500 nəfərini qətlə yetirmiş
və Araz çayına atmışdı. Yaycıdan
Ordubada doğru irəliləyən Andranik
qarşısına çıxan kəndləri dağıda-da-
ğıda bu məsafədə 2 min azərbay-
canlını öldürmüşdür. Ordubad ətrafı,
Əlincəçay boyu, Şahbuz kəndlərinin
əhalisi tərk-silah olunmuş, xeyli his-
səsi qətlə yetirilmişdir. Nurs, Kolanı,
Hənzər, Mahmudoba, Əbrəqunus,
Qazançı, Paradaş, Xanağa, Bənəniyar,
Camaldın, Ərəzin, Kırna kəndlərində
də dəhşətli qırğınlar törədilmişdir.

Andranikin qoşunları Sirab kən-

dinə istiqamət aldığı vaxt kəndin
ətrafında çoxlu qaçqın toplaşmışdı.
Onlar kəndin özündən, habelə uzaq
və ətraf kəndlərdən gələnlər idi. 15
mindən artıq erməni quldurlarının
silahsız, müdafiəsiz insanların üzə-
rinə hücumu nəticəsində bir gün ər-
zində 10 mindən artıq günahsız
insan qətlə yetirildi. Bu vaxt Duzdağ
tərəfdən açılan top səslərini Andranik
eşitməsəydi, orada bir nəfər də sağ
qalmayacaqdı. Bu, elə bir cinayət
idi ki, mənbələrin verdiyi məlumata
görə, 20 gün ərzində kənd içərisində
bir-birinin üstünə qalanmış meyitləri
daşıyıb qurtarmaq mümkün olmurdu.
Arxiv materiallarının da verdiyi mə-
lumatlara əsasən, 1918-1920-ci il-
lərdə Naxçıvan bölgəsində 73 min
727 nəfər azərbaycanlı ən vəhşi
üsullarla qətlə yetirilmişdir.

Ümumiyyətlə, 1918-1920-ci il-
lərdə ermənilər Bakı quberniyasında
229, Gəncə quberniyasında 272, İrə-
van quberniyasında 211, Zəngəzurda
115, Qarabağda 157, Qars əyalətində
92, İqdır və Eçmiədzin qəzalarında
60, Göyçə quberniyasında 22, Sür-
məli qəzasında 96, Yeni Bəyaziddə
84, Şərurda 76, Vedibasarda 118,
Dərələyəzdə 74 kəndi yerlə yeksan
etmişlər. Daşnaklar həmin illərdə
Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermə-
nistanda) qədim ata-baba yurdlarında
yaşayan 565 min azərbaycanlını
məhv etmişlər. Andranik Ozanyan
Qarabağ, Şuşa, Zəngəzur, Cavanşir

və Cəbrayıl qəzalarında azərbay-
canlıları kütləvi surətdə qılıncdan
keçirmişdir.

İngiltərənin Baş naziri Lloyd
Corc hələ 1920-ci ildə qeyd edirdi
ki, “Zənnimcə, siz erməniləri 8 ya-
şında təmiz və məsum qız olaraq
düşünürsünüz. Belə düşünməklə çox
yanılırsınız. Halbuki ermənilər öz-
lərinin son vəhşi hərəkətləri ilə nə
qədər qantökən bir millət olduqlarını
qeyd-şərtsiz isbat etmişlər”.

Çoxsaylı tarixi sənədlər sübut
edir ki, 1905-1907, 1918-1920-ci
illərdə Cənubi Qafqazda öz tarixi-
etnik ərazilərində etnik təmizləmə
və soyqırımı siyasətinə məruz qal-
mış minlərlə azərbaycanlı kütləvi
surətdə qətlə yetirilmiş, ata-baba
yurdlarından didərgin salınmışdır.
Təəssüf ki, 1988-ci ildən başlayaraq
Azərbaycan torpaqlarının işğal edil-
məsi, növbəti deportasiyaların baş-
lanması və soyqırımı siyasəti dünya
dövlətlərinin sükutu ilə qarşılan-
mışdır. Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin 1998-ci il 26 mart tarixli
“Azərbaycanlıların soyqırımı haq-
qında” Fərmanı onun doğma xalqı
qarşısında, günahsız yerə qətlə ye-
tirilənlərin ruhu önündə ən böyük
xidmətlərindən biridir. Bu fərmanla
ilk dəfə baş verən hadisələrə siyasi
qiymət verilmişdir. Fərmanda de-
yilir: “Azərbaycanın XIX-XX əsr-
lərdə baş verən bütün faciələri
torpaqlarının zəbti ilə müşayiət
olunaraq, ermənilərin azərbay-
canlılara qarşı düşünülmüş, planlı
surətdə həyata keçirdiyi soyqırımı
siyasətinin ayrı-ayrı mərhələlərini
təşkil etmişdir. Bu hadisələrin yal-
nız birinə – 1918-ci il mart soyqı-
rımına siyasi qiymət vermək cəhdi
göstərilmişdir. Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin varisi kimi Azər-
baycan Respublikası bu gün onun
axıra qədər həyata keçirə bilmədiyi
qərarların məntiqi davamı olaraq,
soyqırımı hadisələrinə siyasi qiymət
vermək borcunu tarixin hökmü
kimi qəbul edir”. 

Azərbaycan tarixinə işıq salan
bu mühüm tarixi sənədə uyğun ola-
raq, hər il ölkəmizdə 31 mart “Azər-
baycanlıların Soyqırımı Günü” kimi
qeyd edilir.

Mart soyqırımı Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətdir

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali
Baş Komandanı cənab İlham Əliyev də Azərbaycanın milli problemlərinin
beynəlxalq səviyyədə qaldırılması, erməni vandalizminin ifşası istiqamətində
əzmkar və qətiyyətli fəaliyyət göstərir. 1918-ci ildə törədilən azərbaycanlıların
soyqırımının təşkilatçıları olan ermənilər tarix qarşısında cavab verməlidirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sözləri ilə
desək, biz yalnız tarixi ədalətin bərpa edilməsini, işğal və soyqırımı siyasəti
yürüdənlərin beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında cavab verməsini istəyirik.

Emin ŞıxƏliYEV
tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Tarixin müəyyən mərhələlərində ermənilər tərəfindən Azərbaycan
xalqına qarşı soyqırımı cinayətləri törədilmişdir. Bu cinayətlərin əsas sə-
bəblərini araşdırıb təhlil edərkən erməni maraqlarının nədən ibarət olduğu
aydın görünür. Əsas səbəb isə “böyük Ermənistan” ideologiyasıdır. Bu
ideologiyaya görə, erməni milli maraqlarının həyata keçirilməsi üçün
inqilab, silahlı mübarizələr, terror, cinayət və qətl hadisələri zəruridir.
Qeyd edilməlidir ki, bizim insanlığa ləkə kimi qəbul etdiyimiz “terror,
cinayət və qətl hadisələri” məfhumları ermənilər tərəfindən “haqq-ədalət”
simvolu kimi mənimsənilmişdir. Terrorçu erməni düşüncəsinə görə, əgər
terrordan daha şiddətli bir metod olsa, “ədalət” naminə ondan da istifadə
edilməlidir. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, ermənilər tərəfindən 1905-
1907-ci, 1918-1920-ci illərdə törədilən qırğınlar, SSRİ dövründə xalqımızın
məruz qaldığı deportasiyalar, 1988-ci ildən başlayaraq davam edən cinayətlər,
xüsusilə Xocalı soyqırımı məhz bu cür düşüncə ilə həyata keçirilmişdir.

31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günüdür
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    Məhz buna görə də, erməni-
lərin 1905-1907-ci və 1918-
1920-ci illərdə xalqımıza qarşı
törətdiyi soyqırımlar, azərbay-
canlıların 1948-1953-cü illərdə
Ermənistan SSR ərazisindəki ta-
rixi-etnik torpaqlarından kütləvi
surətdə deportasiyası, kütləvi in-
san tələfatına səbəb olan hadi-
sələr və sair bilərəkdən təhrif
olunmuş, hətta tarixi ədəbiyyatda
“vətəndaş müharibəsi”, “könüllü -
lük prinsipləri” əsasında köçü-
rülmə kimi qiymətləndirilmişdir.
Ancaq bu hadisələrin şahidi olan
adamlar, yaşlı nəsil  xalqımıza
qarşı törədilən bu vəhşilikləri və
cinayətləri həmişə öz adı ilə ça-
ğırmış, onları “erməni-müsəlman
davası”, deportasiya, zorla kö-
çürülmə, qovulma, soyqırımı kimi
dəyərləndirmişlər.
    Həmin vaxtlar bu hadisələri
ört-basdır etmək, xalqın yadda-
şından silmək üçün hər cür vasi-
tələrə əl atılmış, hətta bu hadisə-
lərin şahidi olmuş Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətləri tərəfindən
yazılmış əsərlər, gündəliklər, ki-
tablar xalqdan gizlədilmiş, onların
oxunmasına icazə verilməmiş, bu
sahədə ciddi qadağalar qoyul-
muşdur. Məsələn, M.S.Orduba-
dinin “Qanlı illər”, M.M.Nəvvabın
“1905-1906-cı illər erməni-mü-
səlman davası”, M.Muradzadənin
“Mart hadiseyi-əliməsi”, M.B.Əli -
yevin “Qanlı günlərimiz” və sair
bu kimi əsərlər elmi dövriyyədən
çıxarılmış, uzun müddət xalqdan
gizli saxlanılmışdır. Bu qəbildən
olan əsərlərin varlığından elmi
ictimaiyyət və əhali yalnız Azər-
baycan 1991-ci ildə öz müstəqil-
liyini bərpa etdikdən sonra xəbər
tutmuşdur. 
    Sovet hakimiyyəti illərində
Azərbaycan xalqına qarşı bu cür
məhdudiyyətlər qoyulduğu halda,
ermənilərə bu sahədə sərbəstlik
verilmişdi. Ona görə də Sovet ha-
kimiyyətinin 70 ili ərzində sovet
təbliğatı azərbaycanlılarla ermə-
nilərin dost, qardaş ideyasını xal-
qımıza sırıdığı bir vaxtda ermənilər
həm Ermənistanda, həm də ittifaq
miqyasında Türkiyə və türklərə
qarşı açıq, Azərbaycana və azər-
baycanlılara qarşı isə üstüörtülü
şəkildə ərazi iddiası irəli sürür,
təbliğat aparırdılar. Respublika-
mızda isə bu haqda nəinki yazmaq,
hətta belə sözləri dilə gətirmək
belə yasaq edilmişdi. Məhz bütün
bunları nəzərə alaraq ümummilli
lider Heydər Əliyev Azərbaycanın
XIX-XX əsrlər tarixinin yenidən
işlənməsinə xüsusi diqqət yetirir
və qeyd edirdi ki, başqa dövrlərdən
fərqli olaraq, XIX-XX əsrlər tari-
ximiz daha çox təhrif edilmişdir.
Ona görə də ulu öndər Azərbaycan
Elmlər Akademiyasının həqiqi və
müxbir üzvləri ilə 31 yanvar 1997-ci
ildə keçirilən görüşündə Azərbay-
canın XIX-XX əsrlər dövrü tari-
xinin olduğu kimi, obyektiv ya-
zılmasını tarixçilər qarşısında tə-
xirəsalınmaz və aktual bir vəzifə
kimi qoymuş və demişdir: “... in -
di akademiyanın qarşısında duran
vəzifələrdən biri də Azərbaycan
xalqının XIX-XX əsrlər tarixinin
yazılmasıdır”. 
    Qeyd olunan problemlərin ob-
yektiv tədqiq olunması, xalqa hə-
qiqətlərin çatdırılması ümummilli
lider Heydər Əliyevin Azərbay-
canda ikinci dəfə siyasi hakimiy-

yətə qayıdışından və bu problem-
lərin həlli istiqamətində atılan bir
sıra addımlardan sonra mümkün
oldu. Bu cəhətdən ümummilli
liderin Azərbaycan Prezidenti kimi
18 dekabr 1997-ci ildə imzaladığı
“1948-1953-cü illərdə azərbay-
canlıların Ermənistan SSR ərazi-
sindəki tarixi-etnik torpaqlarından
kütləvi surətdə deportasiyası haq-
qında” və 26 mart 1998-ci ildə
imzaladığı “Azərbaycanlıların
soyqırımı haqqında” fərmanların
böyük əhəmiyyəti oldu. Çox mü-
hüm istiqamətverici dövlət sə-
nədləri olan bu fərmanlar prob-
lemin obyektiv həlli, tədqiqi, nəşri,
təbliği, xalqımıza və beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması ilə əla-
qədar tədqiqatçılar qarşısında tə-
xirəsalınmaz vəzifələr qoymaqla
bərabər, ermənilərin xalqımıza
qarşı uzun illərdən bəri apardığı
soyqırımı, etnik təmizləmə, de-
portasiya siyasətini ifşa edən çox
mühüm siyasi-tarixi və beynəlxalq
əhəmiyyətli sənədlər kimi diqqəti
cəlb edirlər. 
    Azərbaycanlıların Ermənistan
SSR ərazisindəki tarixi-etnik tor-
paqlarından kütləvi surətdə de-
portasiyası ilə əlaqədar imzalanmış
fərmanın preambula hissəsində
qeyd olunur ki, “son iki əsrdə
Qafqazda azərbaycanlılara qarşı
məqsədyönlü şəkildə həyata ke-
çirilmiş etnik təmizləmə və soy-
qırımı siyasəti nəticəsində xalqı-
mız ağır məhrumiyyətlərə məruz
qalmışdır. Mərhələ-mərhələ ger-
çəkləşdirilən belə qeyri-insani si-
yasət nəticəsində azərbaycanlılar
indi Ermənistan adlandırılan əra-
zidən – min illər boyu yaşadıqları
öz doğma tarixi-etnik torpaqla-
rından didərgin salınaraq kütləvi
qətl və qırğınlara məruz qalmış,
xalqımıza məxsus minlərlə tari-
xi-mədəni abidə və yaşayış məs-
kəni dağıdılıb viran edilmişdir. 
     SSRİ Nazirlər Sovetinin 1947-ci
il 23 dekabr tarixli 4083 nömrəli
və 1948-ci il 10 mart tarixli 754
nömrəli qərarları Azərbaycan xal-
qına qarşı növbəti tarixi cinayət
aktı olmuşdur. Bu qərarlar əsa-
sında 1948-1953-cü illərdə 150
mindən çox azərbaycanlı Ermə-
nistan SSR ərazisindəki dədə-
baba yurdlarından kütləvi surətdə
və zorakılıqla sürgün olunmuşdur.
Adi hüquq normalarına zidd olan
bu qərarların icrası zamanı avto-
ritar-totalitar rejimin mövcud rep-
ressiya qaydaları geniş tətbiq
edilmiş, minlərlə insan, o cüm-
lədən qocalar və körpələr ağır
köçürülmə şəraitinə, kəskin iqlim
dəyişikliyinə, fiziki sarsıntılara
və mənəvi genosidə dözməyərək
həlak olmuşlar”.
    Xalqımızın qəddar düşməni,
sovet dövlət aparatının əsas fi-
qurlarından biri, daşnak kimi do-
ğulan, bolşevik kimi yaşayan və
satqın kimi ölən A.Mikoyan, ömrü
boyu azərbaycanlılara qarşı mənfi
münasibət bəsləyən İ.Stalini inan-
dırmışdı ki, azərbaycanlılar sat-
qındır. Ona görə də İkinci Dünya
müharibəsinin ən qızğın çağında,
7 dekabr 1942-ci ildə İ.Stalinin
imzası ilə azərbaycanlıların tama -
milə Orta Asiya və Qazaxıstana
köçürülməsini nəzərdə tutan məxfi
qərar qəbul edilmişdi. Ancaq Azər-
baycan rəhbərliyinin apardığı
uğurlu işlər nəticəsində bu qərarın
icrası baş tutmamışdı.

    Təəssüf ki, müharibə qurtar-
dıqdan sonra ermənilər öz arzu-
larını gerçəkləşdirə bildilər və
SSRİ Nazirlər Sovetinin azərbay-
canlıların indiki Ermənistan əra-
zisindəki tarixi-etnik torpaqların-
dan köçürülməsi ilə əlaqədar 2
qərarının qəbul edilməsinə nail
oldular. Əslində, bu qərarların ve-
rilməsinə sovet rəhbəri İ.Stalinin

razılığı 1943-cü ildə İranda keçi-
rilən Tehran konfransı zamanı
alınmışdı. Həmin vaxt erməni di-
asporunun üzvləri yaranmış əl-
verişli məqamdan yararlanaraq
SSRİ Xarici İşlər naziri V.Molo-
tovdan xahiş etmişdilər ki, İranda
yaşayan ermənilərin SSRİ-yə köç-
məsinə icazə versinlər. V.Molotov
isə elə oradaca İ.Stalinlə danışaraq
bu məsələ ilə əlaqədar onun razı-
lığını almışdı. Ona görə də İ.Stalin
tərəfindən 23 dekabr 1947-ci ildə
imzalanan “Ermənistan SSR-dən
kolxozçuların və başqa azərbay-
canlı əhalinin Azərbaycan SSR-in
Kür-Araz ovalığına köçürülməsi
haqqında” və 10 mart 1948-ci
ildə imzalanan, köçürmə ilə əla-
qədar tədbirlər planının ətraflı
şərh olunduğu “Ermənistan SSR-
dən kolxozçuların və digər azər-
baycanlı əhalinin Azərbaycan
SSR-in Kür-Araz ovalığına kö-
çürülməsi ilə əlaqədar tədbirlər
haqqında” qərarlara uyğun olaraq,
azərbaycanlılar özlərinin ata-baba
yurdlarından, tarixi-etnik torpaq-
larından zorakılıqla kütləvi surətdə
köçürüldülər. Azərbaycan rəhbər-
liyi bu qərarların icrasına mane
olmaq üçün səylər göstərsə də,
heç bir nəticəsi olmadı. Hətta
Azərbaycan  SSR Nazirlər Sove-
tinin Sədri Teymur Quliyevin
SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin müa-
vini V.Molotova 9 iyul 1948-ci
ildə ünvanladığı məktubunda   kö-
çürüləcək insanların qərarlarda
nəzərdə tutulduğu kimi Kür-Araz
ovalığına deyil, daha əlverişli tor-
paqlara köçürülməsi təklifi də qə-
bul olunmamışdı.
    Qərarda 1948-ci ildə 10 min,
1949-cu ildə 40 min, 1950-ci ildə
50 min nəfərin köçürülməsi nə-
zərdə tutulurdu. Beləliklə, 1948-
1953-cü illərdə bu qərarlar icra
olunmuş və 150 mindən artıq
azərbaycanlı guya “könüllülük
prinsipi”, əslində isə zorakılıqla
ata-baba yurdlarından Azərbay-
cana köçürülmüşdür. Yaşadıqları
gözəl təbiətə, əlverişli iqlim şə-
raitinə malik torpaqlardan Kür-
Araz ovalığının ilanmələyən əra-
zilərinə köçürülən bu insanların
bir hissəsi şəraitə uyğunlaşa bil-
mədikləri üçün həlak olmuşdur. 
    Zorla həyata keçirilən bu kö-
çürülmənin başqa bir cəhətini də
qeyd etmək yerinə düşər. Köçü-
rülmədə əsas məqsəd indiki Er-
mənistanın azərbaycanlılardan tə-
mizlənməsi olsa da, bu siyasət
çox ustalıqla ört-basdır edilir və
xaricdən gələn erməniləri yerləş-
dirməyə xidmət edən tədbir kimi
qələmə verilirdi. Belə bir fakt bu-
nun əyani sübutudur ki, Ermənistan
ərazisində elə indinin özündə də
əvvəllər azərbaycanlıların yaşadığı,
1948-1953-cü illərdə köçürmə za-
manı boşaldılan yüzlərlə kənd xa-
raba vəziyyətdə qalmaqdadır. Hətta
Ermənistan KP MK-nın 1975-ci
il yanvar plenumunda qeyd olun-
muşdur ki, 476-dan çox kənd is-
tifadəsiz qalmışdır. Erməni mil-
lətçilərinin 1990-cı ildə etiraf et-
diyi kimi, həmin vaxt azərbay-
canlıların köçürülməsi ilə əlaqədar
boşaldılan torpaqlardan və mənzil
fondundan xaricdən gələn erməni
kəndlilərinin yerləşdirilməsi üçün
istifadə edilməmişdir.
              

    (Ardı var)
Fəxrəddin SƏFƏRli

AMEA-nın müxbir üzvü

Azərbaycanlıların soyqırımına və deportasiyasına 
işıq tutan tarixi sənədlər

Azərbaycan tarixinin dərindən, hərtərəfli və obyektiv şəkildə
tədqiq olunmasına böyük ehtiyac olan problemlərindən biri

də XX yüzillik boyu ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı həyata ke-
çirilən soyqırımı və deportasiya siyasətidir. Keçən yüzillikdə, Sovet
hakimiyyəti illərində Azərbaycan tarixşünaslığında tarix və mədə-
niyyətimizin bir sıra problemləri ilə əlaqədar sanballı və uğurlu təd-
qiqatlar aparılsa da, dövrün tələblərinə uyğun olaraq, bəzi məsələlərin
üstündən sükutla keçilmiş, bir sıra vacib mövzular tədqiq olunmamışdır.
İşıq üzü görən tədqiqatlar isə birtərəfli aparılmış, hadisələrin
mahiyyəti təhrif olunmuş, əsl həqiqət açılmamışdır.

   Ermənilər havadarlarının kö-
məyi ilə bir neçə dəfə xalqımıza
qarşı soyqırımlar törətmişlər.
Bu yazıda 1918-ci ildə törədilmiş
Yaycı soyqırımı barədə oxucu-
lara qısa da olsa, məlumat ver-
mək istəyirik. 
    Rus çarizminin süqutu və bol -
şeviklərin  Rusiyada qələbəsi Cə-
nubi Qafqazda ictimai-siyasi ab-
havanı tamamilə dəyişmişdi. Er-
mənilər 1918-ci ildə bu məqam-
dan yararlanmağa çalışaraq həm
Bakı və onun ətraflarını, həm də
Naxçıvanı, Zəngəzuru, Dağlıq
Qarabağı soyqırımlar törətməklə ələ ke-
çirmək, türk-müsəlman əhalisindən tə-
mizləmək niyyətində idilər. Belə bir
vaxtda doğulub boya-başa çatdığı Tür-
kiyəyə xəyanət edərək qaçmış Andranik
Ozanyan 5 min nəfərlik qoşunla (on-
lardan 4000-i piyada, 1000-i isə süvari
dəstə idi) Naxçıvan ərazilərinə daxil
olur və ilk qəfil zərbəsini Naxçıvan qə-
zasının iri yaşayış məntəqələrindən olan
Yaycıya vurur. Azğınlaşmış quldur dəs-
tələri bir günün içində kəndi yerlə yeksan
edir. Evlər qarət olunub yandırılır, qo-
calar, qadınlar, uşaq və körpələr qılıncdan
keçirilir. 
    “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və
Naxçıvan” kitabında oxuyuruq: “An-
dranikin tabeliyində olan erməni qüv-
vələri İrandan Naxçıvana doğru çəkil-
dilər. Bununla da, Culfa, Naxçıvan və
Ordubad bölgələrində qara günlər baş-
landı. Türk ordusundan ağır zərbə alan
Andranik Naxçıvanın günahsız əhali-
sindən öz acığını çıxmaq istəyirdi.
    Bu məqsədlə Culfaya çəkilən erməni
qüvvələri sərhəddə yerləşən Naxçıvan
qəzasının böyük kəndlərindən biri olan
Yaycı kəndinə hücum etdilər. Heç bir
şeydən xəbəri olmayan Yaycı kənd əha-
lisi Andranikin dəstəsi tərəfindən mü-
hasirəyə alındı. Andranikin qaniçən dəs-
təsi ilə qonşu erməni kənd əhalisi Araz
sahilində 4000-ə yaxın qadın, uşaq və
yaşlıya hücum edərək çoxunu qətlə ye-
tirdilər. Ölənlər o qədər çox, qalanlar o
qədər az idi ki, ölənləri dəfn etməyə
adam yox idi”.
    Vaxtilə kəndin yaşlı sakinlərindən
aldığım və 2002-ci ildə nəşr edilən
“Yaycı soyqırımı” kitabıma daxil etdi-
yim müsahibələr də yuxarıdakı məlu-
matları təsdiqləyir. Qəddar düşməndən
canını qurtarıb qonşu İran ərazisinə
keçmək istəyənlər Araz çayının sahil-
lərinə axışmışlar. Onların arasında, əsa-
sən, Yaycı əhalisi olsa da, Araza yaxın
digər kəndlərin də sakinləri var idi.
Ümumiyyətlə, hadisələrin canlı şahidləri
və öz valideynlərindən ətraflı məlu-
matlar əldə etmiş yaycılılar söyləyirdilər
ki, kəndin, təqribən, 2500 nəfər əhalisi
qətlə yetirilmişdir. Onların da çoxu
uşaq, qadın və qocalar idi. Deyilənə
görə, hadisə gündüz vaxtı baş verdi-
yindən əmək qabiliyyətli kişilər çöl iş-
lərində olmuş və ya başqa yerlərə alış-
verişə getmişdilər.
    Yaycı kənd sakini Zəhra İsmayıl -
ovanın (dünyasını dəyişib) dediklərindən:
    – O Andranik məlun bizim ailəyə
də sağalmaz yaralar vurmuşdur. Anam-
gil altı bacı idilər: Fatma, Leyla, Zü-
leyxa, Səmənnaz, Zəhra və anam Hə-
limə. Onlardan təkcə salamat qalanı
anam olmuşdur. Qalan beş bacısını,
yəni mənim xalalarımın beşini də er-
mənilər uşaqları, körpələri ilə birlikdə
qəddarlıqla öldürmüşlər. Züleyxa xa-
lamın təkcə bir övladı təsadüfən sağ
qalmışdı. Adı Abbas idi. Erməni qulduru
onu qamçı ilə vurub öldürülmüş ana-
sının yanına sərmişdir. Hər ikisini
ölmüş bilmişlər. Lakin xoşbəxtlikdən
uşaq sağ qalmışdır.
    Haşiyə: Həmin uşaq yaşamış və
şərəfli bir ömür yolu keçmişdir. O,
mayor rütbəsinə yüksəlmiş, hərbi təy-
yarəçi olmuşdur. 1941-1945-ci illərin
qanlı müharibəsində Abbas Muradov
əsl döyüş qəhrəmanlığı göstərmişdir.
Sinəsini orden və medallar bəzəyən
Abbas Muradov təqaüddə olduğu illəri
doğma Yaycıda yaşamış, burada vəfat
etmişdir.
    “Min evli” adlandırılan bu kənddə
soyqırımı zamanı elə bir ailə olmamışdır
ki, faciənin qurbanına çevrilməsin. Hər

ailənin bir, iki və daha çox üzvü erməni
qaniçənlərindən canlarını qurtara bilmə -
mişlər. Onlarla ailə bütün üzvləri ilə
birlikdə evlərində qətlə yetirilmişdir.
Yasəmən adlı qadının qolunu kəsmişdilər.
O, son illərdə dünyasını dəyişmişdir. 
    Oğlu Əbülfəz Süleymanovla (o da
dünyasını dəyişib) anası və onun başına
gələn müsibətlər barədə ətraflı söhbə-
timiz olmuşdur. Ə.Süleymanovun
söylədiklərindən:
    – Anamın sağ qolunu ermənilər güllə
ilə vurmuşlar. Başqa bir erməni isə ona
yaxınlaşıb güllə dəyən qolunu qamçı
ilə vurub yerə salır. Kini, qəzəbi soyu-
mayan erməni qolsuz qalmış anamın
kürəyinə də qamçı çəkir. Qan içində
olan anam yerə yıxılır. Onu ölmüş
bilirlər. Bir müddət Araz qırağında ölü-
lərin içində qaldıqdan sonra sağ olduğunu
görüb İrana keçirirlər...
     Mən gözümü açandan anamı həmişə
xəstə və qəmgin görərdim. Bunun səbə-
bini ondan soruşdum. Anam mənə hər
şeyi ətraflı danışdı. Anamgil 8 bacı idilər.
Onların altısını ermənilər eyni vaxtda
qılıncdan keçirmişdilər. Sona adlı bacısını
isə qohumlarımızdan biri İran tərəfə
apara bilmişdir. Sonralar o, Naxçıvanda
ailə həyatı qurub yaşamışdır.
    Həmin vaxt Yaycıda bu cür ürəkağ-
rıdıcı hadisələr az olmamışdır. 1918-ci
ilin iyun ayında baş vermiş bu qanlı
hadisə erməni faşistləri tərəfindən tö-
rədilən soyqırımı idi. Kəndin əhalisi
yarıbayarı azalmışdı. Ən çox itkilər qa-
dınlar arasında olmuşdu. İtkin düşənlər
də vardı. Danışırlar ki, kənddə 7 il xeyir
mərasimləri, şənliklər olmamışdır.
    Qısa bir vaxtda Naxçıvanı ələ ke-
çirmək niyyətində olan Andranik və
onun azğınlaşmış dəstələri Yaycı soy-
qırımından sonra Ərəzin, Camaldın,
Sirab və digər kəndlərdə də qanlı qır-
ğınlar törətmişlər. 
    Düzdür, baş vermiş bu qanlı faciələri
70 illik sovet rejimində hafizələrdən
tama milə silməyə çalışmışlar. Bu barədə
danışmaq, yazmaq yasaqlanmışdı. Ye-
tişən gənc nəsillər tariximizin ört-basdır
edilən faciəli səhifələrindən xəbərsiz
idilər. 1988-ci ildən başlayaraq əsrin
əvvəllərindəki hadisələr təkrarlanmağa
başladı. Mənfur ermənilər yenidən torpaq
iddialarına düşdülər. Və nəticədə, soy-
daşlarımızın öz ata-baba yurdlarından
qovulub çıxarılması, 20 Yanvar və Xocalı
faciələri, nəhayət, torpaqlarımızın 20
faizinin işğalı baş verdi. 
      Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
1993-cü ildə Azərbaycanda siyasi ha-
kimiyyətə qayıdışından sonra baş verə
biləcək hər cür təhlükələrin qarşısı qə-
tiyyətlə alındı, Azərbaycan inkişaf edən
qüdrətli bir ölkəyə çevrildi. Hazırda
Xocalı, Bakı, Şamaxı, Quba, Yaycı və
sair şəhər və kəndlərimizdə qanlı soy-
qırımlar törətmiş ermənilərin məkrli
niyyətlərinin dünya ictimaiyyətinə çat-
dırılması istiqamətində aparılan fəaliyyət
getdikcə genişlənir.
    Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra tariximiz olduğu kimi xalqın üzünə
açıldı. 1918-ci ildə baş verən hadisə-
lərdən cavan nəsillər xəbər tutmağa baş-
ladı. Yaycıda böyükdən-kiçiyə hamı soy-
qırımı qurbanları uyuyan ərazidə abidə
ucaldılması arzusunda idi. 2007-ci ildə
yaycılıların arzu və istəyi gerçəkləşdirildi.
Kənddə soyqırımı qurbanlarının xati-
rəsinə bir abidə inşa olundu, ətrafında
park salındı, tikinti-abadlıq işləri gö-
rüldü. İndi bura kənd sakinlərinin, xü-
susilə də gənclərin müqəddəs and yerinə
çevrilib.

Fərəc FƏRƏCOV
yazıçı-jurnalist

Yaycı soyqırımı
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    Bu kiçik yurd yerinin özünəməxsus
xüsusiyyətləri vardı. Kənddə ki bir
xeyir iş oldu, ta toy qurtarana qədər
hamı bir nəfər kimi o evə yığışırdı,
təkcə mal-heyvan örüşdən qayıdanda
tez gəlib yerbəyer etdikdən sonra toy
evinə qayıdırdılar. Səhərəcən çal-
çağır kəsilməzdi. Qara zurnanın səsi
dağları tərpədərdi, qonşu kəndlərə
gedib çıxardı.
    Kənd adamları bir evə düşən yası
bütün kəndin hüznü sayırdılar, 40 gün,
40 gecə yas saxlanırdı.
    Bütün bunların hamısının başında
ağsaqqallar və ağbirçəklər dururdu.
Onların sözləri bu kəndin yazılmamış
qanunları idi. Kimsə bu qanunlardan
kənara çıxmaq barədə düşünə belə bil-
məzdi. Kəndin mövcudluğu  dövründə
belə şey görünməmişdi.
    Beləcə, günlər aylara, aylar illərə
qovuşur, bir nəsil digərini əvəz edirdi.
Dünənki uşaqlar bu gün kəndin gənc -
liyi, sabah ağsaqqalı idi. Dəyişməyən
kəndin qayda-qanunları idi ...Bu qa-
nunlar onların süfrələrinin ruzi-bərəkəti
idi. Getdikcə də artırdı.
    …Bir gün acı ruzigar o kəndin qa-
pısını döydü – Kərki kəndinin. O gün
kəndin işıqları söndü …Yaman söndü.
Erməni vəhşiləri söndürdü... 
    ...Bu kəndin adı türk qıpçaq tayfası
kərkililərlə bağlıdır. “Kərki” toponiminə
ölkəmizdə və bir sıra türkdilli xalqların
yaşadıqları ərazilərdə də rast gəlmək
olur. Qarabağda Kərkicahan şəhəri,
Göyçə mahalında Kərkibaşı kəndi,
Türkmənistanda Kərki rayonu və şəhəri,
həmin respublikanın Cərco vilayətində
Kərkiçi dəmiryol stansiyası, Kərkidağ
toponimi də bu tayfa adından qaynaq-
lanıb. 950 hektar sahəsi olan Kərki
kəndi dağların o üzündə qalıb. Düşmən
tapdağında yolumuzu intizarla gözləyir. 
    Bu günlərdə Kəngərli rayonunun
Yeni Kərki kəndində oldum. Doğma
ata-baba yurdlarından didərgin salınaraq
burada məskunlaşan insanlarla görüş-
düm. Kərki ilə bağlı acılı-şirinli xati-
rələrini dinlədim. O günlərin canlı şa-
hidi Elşad Məmmədov hazırda kənd
inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndənin
müavini vəzifəsində çalışır. Onun
söhbəti: 
    – Elə bir vəziyyət yaranmışdı ki,
ilk olaraq qadınları, qocaları, uşaqları
kənddən çıxardıq. Ermənilər ağılasığ-
maz təxribatlara əl atır, elektrik ener-
jisini və rabitə xətlərini tez-tez kəsir-
dilər. Mal-qaranı örüşə çıxara bilmirdik.
333 nəfər əhalisi olan kənd 2 il –
1988-1990-cı illərdə bu vəziyyətdə
yaşadı. Nə vaxta qədər belə davam
edəcəyi barədə düşünmədən mənfur
ermənilərin hücumlarının qarşısını ov
silahları ilə aldıq, öz doğma yurd ye-
rimizi müdafiə edə bildik. Bu, 1990-
cı il yanvarın 16-dək çəkdi. Artıq yan-
varın 17-nə keçən gecə kənddə 17 kişi
qalmışdı. Kənd artıq 3 minə yaxın er-

məni silahlı birləşmələri tərəfindən
mühasirədə idi... Vəziyyətin gərginliyini
özünüz təsəvvür edin. Dörd bir tərəfdən
mühasirəyə alındığımızı biləndə artıq
çıxış yolu axtarmağın yeri deyildi.
Sanki sahibsiz adada qalmışdıq. Heç
bir yerdən işıq ucu görünmürdü. Doğma
yurd yerindən çıxmaqdan başqa əlacı -
mız qalmamışdı. Gecə vaxtı çox çə-
tinliklə öyrəndik ki, ensiz bir cığırla
gedə bilərik. Bu yolu ermənilər ona
görə saxlamışdılar ki, Kərkidə qalanları
həmin cığırda məhv edə bilsinlər. Ayrı
yol düşünməli olduq. Şaxta getdikcə
güclənirdi. “Şurud dərəsi” istiqamə-
tindən yola düşdük. Ermənilərin ağlına
gəlməyən bu yolla mən dəstənin əv-
vəlində gedir, durbinlə ətrafa baxırdım.
Bu minvalla 6-7 saat yol getdikdən
sonra Sədərəyə çatdıq. 
    Kərki kənd sakini Mahir İsmayılov
deyir ki, Kərkidə 1988-ci ildə başlanan
hadisələr 1989-cu il dekabr ayının
sonlarında daha gərgin vəziyyətə çat-
mışdı. Bunu nəzərə alaraq o vaxt Sə-
dərək kəndindəki məktəblərin birində
toplantı keçirildi. Vəziyyətdən çıxış
yolu axtarıldı. Naxçıvan Vilayət Partiya
Komitəsinə, Dövlət Təhlükəsizlik Ko-
mitəsinə və Daxili İşlər Nazirliyinə
teleqram göndərildi. Kəndin vəziyyə-
tinin ağır olduğu bilinsə də, heç bir
tədbir görülmədi. Ümid qaldı kənd sa-
kinlərinin özlərinə. Kəndin üç yerində
post quruldu. Hər postda 15 nəfər kö-
nüllü dayanırdı. Qonşu rayonlardan
da buraya könüllülər gəlirdilər. Bununla
belə, ermənilər öz bildiklərini edirdilər.
İki il ərzində Kərki dəfələrlə atəşə tu-
tuldu. Köhnə Kərki, O tay, Sənəm za-
ğası, kəndin girəcəyindəki Şırran kör-
püsü tərəfdən atışmalar daha intensiv
xarakter almışdı. Guya, bizi müdafiə
etməyə gələn rus hərbçiləri isə öz iş-
lərində idilər. Qədim bir oğuz-türk
yurdunun düçar olduğu hadisələr on-
ların gözlərinin qarşısında baş verirdi.
Ən ağır gün yanvarın 15-i və 16-sı
oldu. Bir neçə kənd sakini ağır yara-
landı. Artıq quduzlaşmış ermənilərin
hücumlarının qarşısını almaq qeyri-
mümkün idi. 
    Ömrünün səkkizinci onilliyini başa
vurmaqda olan təqaüdçü Seyran İs-
mayılova da Kərkidə baş verən hadi-
sələri gözləri ilə görüb:
    – Heç kim inanmazdı ki, bir gün
biz o kəndsiz qalacağıq. O kənd də
bizsiz qalmağa məcbur ediləcək. Göz-
ləmirdik belə olacağını. Ancaq sən
saydığını say, gör fələk nə sayır. Mən
və mənim kimi yaşlı insanların gözləri
hələ də yol çəkir. Oradan çıxan kər-
kililərin bir qismi Kəngərli, Şərur,
Babək, Ordubad rayonlarında, Nax-
çıvan və Bakı şəhərlərində, bir qismi
isə Qax rayonunda yaşayırlar. Dövlə-
timiz kərkililərə hər cür qayğı göstərsə
də, doğma yurd həsrəti hələ də içimizi
yandırır. Ora qayıtmaq ümidlərimiz

hələ də yaşayır. Bugünkü gənclik Yeni
Kərkidə böyüyüb. Bizim gördüyümüz
Kərki haqqında ancaq söhbətlərimizi
eşidiblər.
    Yeni Kərki kənd tam orta məktəbinin
direktoru Aygün Bayramova deyir ki,
bugünkü gəncləri Vətənimizə məhəbbət
ruhunda tərbiyə etmək üçün bütün
qüvvəmizlə çalışırıq. 65 kərkili Qarabağ
müharibəsi veteranıdır. Bir nəfər Qa-
rabağ əlili dünyasını dəyişib. Kərkililər
qoçaq, məğrur, torpaqlarını qorumağı
bacaran insanlardır. Onların 1988-
1990-cı illərdə yaşadıqlarını, gördük-
lərini, çəkdikləri əzab-əziyyətləri da-
vamlı şəkildə məktəblilərə çatdırmağa,
onların Vətənə, doğma Kərkiyə mə-
həbbət ruhunda tərbiyə edilməsinə,
xalqımızın ulu tarixinin olduğu kimi
öyrədilməsinə çalışırıq. Kərki ilə bağlı
hazırladığımız sərgi bugünkü məktəb-
lilərə qədim yaşayış məntəqəsinin o
illərdəki keşməkeşli günlərini bütün
çalarları ilə göstərir. 
    Məktəbin müəllimi Kamran
Hüseynov: 
    – Etiraf etmək lazımdır ki, Kərki
kəndi mövcud olduğu dövrdə bir o
qədər də diqqət görməyib. Yalnız kənd
sakinlərinin şikayətlərindən sonra,
1989-cu ilin aprel ayında kəndin sosi-
al-iqtisadi inkişafı ilə bağlı ovaxtkı
Naxçıvan MSSR Nazirlər Soveti qərar
qəbul etmişdi. Lakin gec idi. Çünki
1988-ci ildə başlanan hadisələr elə sü-
rətlə davam edirdi ki, o vaxt ancaq
kəndi və kənd adamlarını qurtarmaqdan
söhbət gedə bilərdi. Təəssüf ki, kəndi
qurtarmaq mümkün olmadı. Kərkililər
nə qədər müqavimət göstərsələr də, o
yurd yerimiz ermənilərin əlinə keçdi.
İnsanların bir qismi isə Yeni Kərki
kəndində məskunlaşdılar. Öz ata-baba
torpaqlarından zorla çıxarılmış bu kən-
din sakinlərinin üzləşdikləri problem-
lərin aradan qaldırılması istiqamətində
ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi siyasətin uğurla hə-
yata keçirilməsi hesabına kərkililərin
problemləri öz həllini tapdı, onlar üçün
ayrılmış torpaq sahəsində yeni mənzillər
tikildi. Kənd sakinlərinin sosial mü-
dafiəsini gücləndirmək məqsədilə təd-
birlər görüldü. Kənddə inzibati ərazi
dairəsi üzrə nümayəndəlik, bələdiyyə,
feldşer-mama məntəqəsi, məktəb ya-
radıldı, kənd qazlaşdırıldı, telefon çə-
kildi. 2010-cu ildə isə kənddə kompleks
quruculuq işləri aparıldı, yeni məktəb
binası, kənd mərkəzi və məişət evi
inşa edildi. 

    Müsabiqənin keçirilməsində
məqsəd soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinin yad edilməsi, mək-
təblilərdə vətənpərvərlik, Vətənə
məhəbbət hislərinin yüksəldil-
məsi, onlara vətəndaşlıq duy-
ğusunun aşılanması və istedadlı
şagirdlərin üzə çıxarılmasından
ibarət olub. Tədbirdə Naxçıvan
Muxtar Respublikası Gənclər
və İdman, Təhsil nazirliklərinin
və Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Yazıçılar Birliyinin nü-
mayəndələri çıxış edərək xal-
qımızın soyqırımı tarixi haqda
danışıblar.    
    Sonra şagirdlərin ifasında
vətənpərvərlik mövzusunda şe-
irlər səsləndirilib. Münsiflər he-
yətinin qərarına əsasən, Kəngərli
rayon Böyükdüz kənd tam orta

məktəbinin şagirdi Aynur İb-
rahimova birinci yerə layiq gö-
rülüb. Naxçıvan şəhər 14 nöm-
rəli tam orta məktəbin şagirdi
Anar Mikayıllı ikinci, Şahbuz
şəhər 1 nömrəli tam orta mək-
təbin şagirdi Qızbəsti Quliyeva
isə üçüncü yerlərə çıxıblar.
Heydər Əliyev adına tam orta
məktəbin şagirdi Qönçə Aydınlı,
Ordubad rayon Yuxarı Əylis
kənd tam orta məktəbinin şa-
girdi Rumiyyə Tağıyeva, Nax-
çıvan şəhərindəki Qızlar Lise-
yinin şagirdi Fəhmidə Molla-
yeva isə həvəsləndirici yerlərə
layiq görülüblər.
    Qaliblər təşkilatçılar tərə-
findən diplom, fəxri fərman və
hədiyyələrlə təltif olunublar.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Şeir müsabiqəsi başa çatıb

    Dünən Şərur rayonunda  ye-
niyetmələr arasında “Nuh yur-
du” intellektual oyununun Şərur
rayon birinciliyi keçirilib. Nax-
çıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin Sədri yanında Gənc -
lər Fondunun, Yeni Azərbaycan
Partiyası Naxçıvan Muxtar Res-
publika Təşkilatının Heydər
Əliyev adına Gənclər Birliyinin,
Gənclər və İdman Nazirliyinin
və Naxçıvan Muxtar Respub-
likası Gənclərin İntellektual İn-
kişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin
birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən
oyunun  məqsədi Azərbaycanın,
o cümlədən Naxçıvanın zəngin
milli mədəniyyətinin və tarixi-

nin təbliği, yeni-
yetmələrin intellek-
tual səviyyələrinin,
dünyagörüşlərinin,
zehni inkişafının
stimullaşdırılması,
onlar arasında bilik
və elmin nüfuzu-
nun artırılması, elə-

cə də asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili istiqamətində yeni üsul-
ların tətbiqindən ibarət olub.
İntellektual oyunda 8 komanda
iştirak edib. Birinci yerə  Şərur
şəhər 2 nömrəli tam orta mək-
təbin “Arpaçay” komandası la-
yiq görülüb. Digər iki pillədə
isə Sərxanlı, Kürkənd və Də-
rəkənd tam orta məktəblərinin
birgə komandası olan  “Şahin”
və Aralıq kənd tam orta mək-
təbinin “Zəngəzur”  komanda-
ları qərarlaşıblar.
    Qaliblərə təşkilatçılar tərə-
findən diplom, fəxri fərman,
kubok və hədiyyələr təqdim
olunub.

“Nuh yurdu” intellektual oyununun 
Şərur  rayon birinciliyinə yekun vurulub

    Tədbirdə Nax-
çıvan Muxtar
Respublikası Rəs-
samlar Birliyinin
sədri Ülviyyə
Həmzəyeva bil-
dirib ki, muxtar
respublika rəs-
samlarının azər-
baycanlıların soy-
qırımına həsr olunmuş bu əsərləri xalqımızın yaddaşına qara
hərflərlə yazılan tarixi bir daha yada salır. Gənc rəssamlarımızın
bu sərgiyə biganə qalmamaları və sözügedən mövzuda yeni
yaradıcılıq nümunələri nümayiş etdirmələri isə onların vətən-
pərvər ruhda yetişmələrinin göstəricisidir. 
    Sonra sərgiyə baxış olub. Sərgidə mübarizlik, qəhrəmanlıq,
gələcəyə inam və qətiyyət ruhu aşılayan əsərlər böyük tamaşaçı
rəğbəti qazanıb. Belə əsərlər sırasında milli qəhrəmanlarımızın
portretləri xüsusilə diqqəti cəlb edib. Ölməz qəhrəmanlarımız
Çingiz Mustafayev və Mübariz İbrahimovun portretlərini rəssam
Arzu Novruzov və Səyyad Bayramov böyük ustalıqla təsvir
ediblər. Sərgiyə gələnlər rəssamlarımızdan Xalq rəssamı Hü-
seynqulu Əliyevin “Soyqırımı”, Fikrət Babayevin “Qan yaddaşı”,
Çimnaz Gözəlovanın “Dəhşətli günün anları”,  Rəfael Qədimovun
“Kədər”, Arzu Novruzovun “Dəhşət”,  Nəsrullah Musayevin
“Tarixin addım izləri”,  Məhəmmədəli Ələkbərovun “Zamana
üsyan”, Fikrət Babayevin “Faciə”, Eldar Zeynalovun “Soyqırıma
xatirə”,  Qəhrəman Tağıyevin “Şəhidlər”, Nuranə Novruzovanın
“Təskinlik” və başqa rəssamların əsərlərinə maraqla baxıblar.  

xəbərlər şöbəsi

Soyqırımı rəsm əsərlərində
  Dünən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin
Bəhruz Kəngərli adına Sərgi Salonunda 31 Mart – Azər-
baycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilmiş sərginin açılışı
olub. 

    Orda bir kənd vardı: sərhəd bölgəsi, doğma diyarımızın
alınmaz qalası olan Sədərək rayonunda, Tejkar dağının
ətəyində. Yaşıllığa bürünmüşdü. Elə bir yaşıllığa ki, uzaqdan
baxanda meşəyə bənzədirdin. Möhrədən işlənmiş kipcərək
evləri yaşıllıq gözəgörünməz etmişdi.
    Ərənləri qurşaq tutar, at minər, cıdıra çıxardılar. Xanım-
xatın gözəlləri oğlanlardan geri qalmazdılar. 
    Kəndin dişgöynədən bulaqları vardı. Minbir zümzümə ilə
axırdılar. Meyvə və üzüm bağlarının məhsullarını şirinlikdən
yemək olmurdu. 

YY
eni Kərki kənd tam orta mək-

təbinin IX sinfində oldum.

Burada 4 şagird təhsil alır. Sinifdə

qürurverici bir məqamla rastlaşdım.

15 yaşlı bu uşaqlar Kərkinin 25 il

bundan əvvəlki iki il yaşanan hə-

yatını əzbər bilirlər. Eləcə də ölkə-

mizin işğal olunmuş digər bölgələri

haqda ətraflı məlumatlara malik-

dirlər. Elə bu da əsas verir ki, gələ-

cəyə nikbin baxaq: dövlətimizin hə-

yata keçirdiyi sülhməramlı siyasət,

Azərbaycan Ordusunun getdikcə

güclənməsi, kərkililərin yurd-torpaq

yanğısı, sabaha böyük ümidləri on-

ları yenidən Kərkiyə qaytaracaq. O

gün uzaqda deyil.

- Muxtar MƏMMƏDOV
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    Dünən Naxçıvan şəhərindəki 5 nömrəli tam orta məktəbdə
31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr olunmuş
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