Ramazan Qafarlı

Dünyanın sonunu, bəşərin axirət

gününü kimlər yaxınlaşdırırlar? Mədəni Amerika və Avropa əsrin

əvvəllədrində erməni cəlladların Azərbaycanda törətdikləri soyqırımı məzarlıqlarının qalıqlarını
görüb niyə susur? Çılpaq meyitlərdən çay kənarında təpələr yaradan şeytanxislətlilərdən
haqq-hesab soruşub cəzalandıran tapılacaqmı?

Ruhunuz şad olsun!..

TORPAĞIN ALTINDA YATAN VARSA –VƏTƏNDİR
Millətçilik xəstəliyinə tutulmuş ermənilər nəhəng imperiyalara nökərçilik edə-edə böyük sərvət
toplamış, xüsusi təyinatlı terrorçu quldur dəstələri yaratmağa başlamış, təpədən-dırnağa silahlanaraq
Azərbaycan xalqına qarşı çoxsaylı dəhşətli qətllər, fitnə-fəsadlar törətmişlər.
Hər bir millətin içərisində bir neçə nəfər xəyanətkar tapmaq olar. Elələri hər yerdə gec-tez cəmiyyətdən kənarlaşdırılır, bütöv xalqın irinli yarası kimi kəsilib atılırlar. Bəla orasındadır ki, bədnam
qonşularımız əksinə hərəkət edirlər, tarix boyu xainləri, fitnəkarları, xəlvətdə baş kəsənləri, haqqı
tapdalayanları qoynunda bəsləyib süfrələrinin başında əyləşdirirlər. Onlara qız-gəlinlərinin namusunu
tapşırır, qəhrəman kimi abidələr ucaldırlar. Beləcə millətin özü də sağalmaz xəstəliyə düçar olur,
qonşularının torpaqlarına göz dikir, başqalarının fəlakəti hesabına firavan, tox yaşamaqdan həzz alır.
Bədbəxt, fədakar, əzilib-döyülən, fağır xalq cildinə girib dünyadan imdad diləməyi, mənfur əməllərini
ört-basdır etmək məqsədilə özgələrlə yanaşı özününküləri də amansızcasına qətlə yetirməyi peşəsinə
çevirir. Dünyada nə qədər pislik varsa, hamısını əməllərinə qatıb törətdikləri dəhşətli olayları sızıldayasızıldaya türkün adına yazmağa adət edirlər.

A dağlar, ulu dağlar.
Çeşməli, sulu daşlar.
Burda cavanlar ölüb,
Göy kişnər, bulud ağlar.
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Bizi görən ağlasın,
Saçın hörən ağlasın.
ƏƏ
İndi görən ağlasın.

Axar sular axmasın,
Quş qanadın çaxmasın.
Gedin deyin yarıma,
Öldüm, yola baxmasın.

Bu torpağın dağı var,
Çıxma yola, yağı var.
Dindirmə qan ağlaram,
Sinəmdə el dağı var.
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XX ƏSRIN ƏN DƏHŞƏTLI SOYQIRIMI
Ermənilərin xalqımızın başına açdığı müsibətlərin sayı-hesabı yoxdur. Onlar əməllərini ört-basdır etmək üçün insanlıqdan kənar bütün tədbirlərə əl atsalar da, illər keçəndən sonra adi təsadüflər nəticəsində hər şey açılıb üzə çıxır.
Bəşəriyyətə qarşı amansız cinayətlər sırasında 1918-ci ilin mart soyqırımı xüsusi yer tutur. O zaman erməni cəlladları
yurdumuzun hər guşəsində qanlı terror hadisələri törətməklə qarşılarına daha böyük məqsədlər qoymuşdular. Onlar
əslində Bakı quberniyasının yerli sakinlərini tamam sıradan çıxarmaq, qanla yuduqları kimsəsiz torpaqlara sahib olmaq
istəyirdilər. Bəli, dəhşətli qırğınları ona görə törədirdilər ki, bütün Azərbaycanı işğal edib sahibsiz yurdlarda öz daimi
ocaqlarını qalasınlar. Bu məqsədlə aprel ayının ilk günlərində Quba, Şamaxı, Lənkəran, Hacıqabul, Salyan, Gəncə,
Zəngəzur, Qarabağ və Göyçayda dünyada görünməmiş cinayətlər törətmişdilər.Ümumilikdə Bakı quberniyasında 229,
Şamaxıda 80, Gəncədə 272, Zəngilanda 115, Qarabağda isə 157 yaşayış məntəqəsi dağıdılaraq yer üzündən silinmişdi. Qanlı soyqırım zamanı Bakı quberniyasında 13000, Qubada 16000, Şamaxıda 7000, Zəngəzurda 1250, Naxçıvanın təkcə Yaycı kəndində 2500 nəfər günahsız insan qətlə yetirilmişdi. Bir çox hallarda bas vermiş qanlı hadisələrin
sənədlərdə əks olunmamağı soyqırına məruz qalanların nəslinin tamam kəsilməsi, uzaq qohum-əqrəbalarının belə
aradan götürülməsi uzun müddət olayların gizli qalmasına səbəb olmuşdu. Ölkəmizə dəymiş ziyanın həcmini dəqiq
müəyyənləşdirmək imkan xaricində idi. Elin təsadüf nəticəsində sağ qalan az bir hissəsi təzədən özünə gəldikcə yaşlılar arasında təzədən söhbətlər gəzib-dolaşmağa başlamışdı. 1918-ci ildəki olayları - ermənilərin Qubada minlərlə
günahsız uşağı, qadını və qocanı işgəncələrlə öldürdüyünü, yurdların viran qoyulduğunu, dinc əhalinin cüzi hissəsinin
aylarla dağlara, meşələrə sığınaraq yaşadığını qorxa-qorxa, pıçıltı ilə də olsa, bir-birilərinə danışırdılar... Ermənilər
bilmirdilər ki, illər keçəcək, boş, quru kəllələr torpağın altından üzə çıxacaq, dilə gəlib azərbaycanlıların müsibətlərinə
şahidlik edəcək...

QURU KƏLLƏLəR DİL AÇSAYDILAR, NƏ SÖYLƏYƏRDİLƏR...
Soyqırımı məzarləğının önündə durub ətrafı seyr edirəm. Dünya adamın gözündə daralır. İnsanlığa qarşı ermənilərin
törətdikləri ağlasığmaz cinayətlərin yeganə şahidi Günəş belə xəcələt çəkdiyindən buludların arxasında gizlənir.
Nədənsə, qarşıdakı dağ çayının suları nərildəmir, elə bil o da olaylardan səsini içinə çəkib sızlayır. Ara-sıra yarğanın
üstündən - məzarlığa bitişik həyətdən it hənirtisi eşidilir. Yavaş-yavaş qazıntı səhəsinə doğru addımlayıram. Divarı
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xatırladan, kəsilmiş torpaq laylarından insanların qol, qıç, qabırğa sümükləri bayıra çıxır. Elə bil imdad diləyirlər.
Adam bağırmaq, qışqırmaq, nərə çəkmək, hönkür-hönkür ağlamaq istəyir. Axı bu biçarələrə o vaxtlar heç yas tutan
da tapılmayıb. İçim qovrulsa da, susub buralarda nələr baş verdiyini anlağa çalışıram. Mənə elə gəlir ki, şəhid insan
kəllələri dil açsaydılar, yerbəyerdən deyərdilər:
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Yusif Abidov
Quba şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini

ERMƏNI VƏHŞILIYI
DÜNYAYA ÇATDIRILMALIDIR
Bu dəhşətli
mənzərələrə diqqətlə
baxın və unutmayın!
Və ayıqlığınızı,
sayıqlığınızı heç
vaxt itirməyin!
Xocalı soydaşlarımı
gözünüzün önünə
gətirin! Məkrli düşmən,
əlinə fürsət düşən
kimi uşaqlarımızı,
qız-gəlinlərimizi
vəhşicəsinə qətlə
yetirməkdən yenə də
zövq alacaq...

Tarixə nəzər salanda görürük ki, 1918-ci
ilin may ayının 1-dən etibarən Bakı sovetinin
rəhbəri Stepan Şaumyanın göstərişi və hərbi
komissar Karqanovun rəhbərliyi ilə 2000 nəfər
daşnakdan ibarət silahlı qüvvə Quba üzərinə
göndərildi və qanlə terrorun növbəti mərhələsi
başlandı. Quldur dəstəsinə qəddar erməni cəlladı
Hamazasp rəhbərlik edirdi. Onun köməkçiləri
Nikolay və Venuns idi. Dəstəyə «Cəza dəstəsi»
adı verilmişdi. Səhər tezdən qəza mərkəzinə
daxil olan ermənilər məhəllələrdə qarşılarına
çıxan kişı, qadın və usaqları amansızcasına
öldürür, evlərə girib ailələri bütünlüklə qırır,
südəmər uşaqları analarının sinəsində xəncərlə
doğrayır, başlarını və qulaqlarını kəsir, qarınlarını cırırlar. Yurd-yuvaları yandırır, yaşayış məskənlərini viranəyə çevirirlər. O qədər
harınlaşırlar ki, hörmətli ağsaqqallara kef
çəkmələri üçün müsəlman qızlarını gətirməyi

əmr edirlər. Bunu etirazla qarşılayan Kəlbəlayi
Əlipaşanım gözü önündə oğlunu süngüləyir,
sonra gözlərini çıxardıb sifətini, qarnını və bıçaqlarını doğrayırlar.
Qəddar Hamazasp qubalılara xüsusi nifrət
edirdi .O, tez-tez deyirmiş ki, «Mən erməni
xalqının qəhrəmanı və onun maraqlarının
müdafiəçisiyəm. Məqsədim Qubada nizam-intizam yaratmaq və sovet höküməti qurmaq deyil, həlak olan ermənilərin qisasını almaqdır».
Quba qəzasının mərkəzində 2 min, ətraf
kəndlərlə birlikdə isə 16 min insan qətlə yetirildi. Azərbaycanlılarla bərabər azsaylı xalqların
nümayandələri - dağ yəhurdiləri, ləzgilər, tatarlar da soyqırımına məruz qaldıar. Ermənilər
çox hallarda insanları qrup halında qırır, ölənləri,
yaralılan, eləcə də sağ qalanlan bir yerdə - kiçik dərədə, arxda və çökəkliklərdə basdırırdılar.
Emənilərin Quba qəzasında törətdikləri soyqı-

«Biz Allahın zəhmətkeş bəndələriydik. Aləm qarışsa da, bir parça yavan çörək tapıb külfətimizi dolandırırdıq. Bir kimsənin
bostanına daş atmamışdıq, başqalarının malına göz dikməmişdik. Dədə-babadan qalma daxmalarımızda sakit güzaran
sürürdük. Tez-tez dağlarda, dərələrdə, yollarda atəş atəşə qarışırdı. Bir dəstə əli silahlı, nabələd atlı toz qaldırıb Cənuba doğru
çapırdı. Başda bir dəstə onların dallarınca düşürdü. O bunu, bu onu hey qovurdu. Ara yerdə bağlarımız, əkinlərimiz tapdağa
çevrilirdi. Qırmızıların ayağı bu yerlərə dəyər-dəyməz, daşnaklar kəndləri üzük qaşı kimi araya aldılar. Onların çoxu Şamaxıdan
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mında təxminən 4 milyon 500 min rublluq qızıl
əşyalar, və qiymətli daş-qaşlar, 25 milyon rubl
məbləğində müxtəlif mallar və ərzaqlar quldurcasına talan edildi. Hamazaspın dəstəsi 25
məscidi, İbrahim bəy Şixlinskiyə, Məsədi Əli
Hüseynova, Orucəli Əhmədova və b. məxsus
105 evi yandırdı.
Ağır günlərdə qubalı polkovnik Əlibəy Zizikski yerli əhalinin dadına çatdı. O, qəzada
qayda-qanunu bərpa edərək Məşədi Əliabbas
Əlibəylinin köməkliyi ilə müdafiə qrupları
yaratdı. Həmçinin Əlıbəy, Mürsəl bəy, İbrahim bəy və Molla Nöhbalı Kazım kəndində
müdafiə qüvvələri toplayaraq erməni quldurlarına qarşı mübarizə apardılar.
Türk zabit və əsgərləri də düşməni qovmaq üçün qubalılara yaxından kömək etdilər.
Nuru Paşanın yaxın silahdaşı Şükrü Paşanın

rəhbərliyi altında türk əsgərləri yerli əhali
ilə birləşərək erməni quldurlarına sarsıdıcı
zərbələr vurdular.
Ermənilərin Quba qəzasında törətdikləri
ən dəhəşətli vəhşiliklərdən biri Digah və
Xucbala kəndləri arasında yerləşən «Dərin
dərə» adlanan yerdə baş verdi. Burada 2 min
nəfər yerli əhali vəhşiliklə qətlə yelirildi. İndi
də bu dərə «Qanlı dərə» adlanılr. Qanlı terror
Quba qəzasında may ayının 9-dək davam etdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin 26 mart
1998-ci il tarixdə imzaladığı Fərmana əsasən,
hər il mart ayının 31-i azərbaycanlıların
soyqırımı gümi kimi qeyd olunur. Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı erməni vəhşiliklərini
unutmamalı, gələcək nəsillərə çatdırılması
üçün məsuliyyət daşımalı və əsl vətəndaşlıq
mövqeyi nümayiş etdirməlidir.

Ağır günlərdə qubalı
polkovnik Əlibəy
Zizikski yerli əhalinin
dadına çatdı. O,
qəzada qayda-qanunu
bərpa edərək Məşədi
Əliabbas Əlibəylinin
köməkliyi ilə müdafiə
qrupları yaratdı.

Xizıya adlamışdılar. Qabaqlarına keçəni qılınclamış, əli-ayağı yalın qaçanları isə güllələmişdilər. Yaslar ara vermirdi.
Bir gecə «dığalar» qəflətən evlərə soxuldular, uşaqlı-böyüklü hamını çölə çıxartdılar, xəstələrə, hamilə qadınlara belə aman
vermədilır. «Rusiyadan gətirilən taxılı vaqonlardan boşaltmalısınız» - dedilər. İnsanları qoyun sürüsü kimi atın qabağına qatıb
çayın sahilinə doğru apardılar. Boş anbarların qarşısındakı meydanda heydın düşmüş əhalini sıraya düzdülər. Qara saqqallı,
yekə burun ermənilər qız-gəlinlərin barmaqlarındakı nişan üzüklərini, boyun-boğazlarındakı qızıl bəzək əşyalarını zorla alıb
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ERMƏNILƏRIN AZƏRBAYCAN XALQININ
BAŞINA GƏTIRDIKLƏRI VAHŞILIKLƏR
SIRASINDA QUBA SOYQIRIMI
Kütləvi məzarlığı
erməni
vəhşiliklərinin bir
nümunəsi kimi
bütün dünyaya
göstərməliyik.

Beləcə 1918-ci ilin mart-may aylarında qalan və dünyada analoqu olmayan soyqrımı
Azərbaycanın bir çox bölgələri kimi, Quba canlı şəkildə sübut edən faktlar bu gün Quba
qəzasının əksər yaşayış niəntəqələrinə qəfildan ərazisində aşkar edilməkdədir.
hücum edən erməni hərbiçiləri 10 mindən artıq
Bu il aprelin 5-də Quba şəhər stadionunda
insanı qətlə yetiriblər. Tarixi malumat və fakt- aparılan tikinti işləri zamanı üzə çıxan kütləvi
lara görə, 1918-ci ildə Stepan Şaumyanın birba- məzarlıq məhz erməni qəddarləğının əyani
şa göstətişi ilə erməni harbçisi Hamazasp Quba nümunəsidir. Məzarlıq zonasında üst-üstə qaqazasında təkcə 122 kandi yandıraraq yerlə- laqlanaraq basdırılmış insan cəsədlərinin qayeksan edilmişdir. Tarixin qanlı yaddaşında lıqları, insan kəllələri azyaşlıların belə kütləvi

torbaya yığdılar. Təzə nişanlanan uzun hörüklü bir qız nişan üzüyünü barmağından çıxartmaq istəmədikdə iki erməni
qulduru onu tutub qollarını burdu. Məsum qızın barmağını üzük qarışıq xəncərlə kəsib qanı axa-axa qızılların içərisinə
atdılar. Ən dəhşətlisi o oldu ki, qocalı, cavanlı, uşaqlı - hamını zorla soyundurub geyimləri bir yerə yığdılar. Paltarları,
cibləri aramağa başladılar. Sonra ata baxan kimi bir-bir camaatın çənəsindən yapışıb ağızlarını açmağa məcbur etdilər
və qızıl, çümüş dişləri tüfəngin qundağı ilə vurub qırdılar. Müqavimət göstərənin dizlərini, qollarını sındırıb sürüyə-
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sürüyə anbara apardılar. Şil-küt etdikləri insaları anbarlara doldurdular. Əski-üsküləri yandırıb tüstüsünü içəri verdilər. Körpələrin
və qocaların çoxu həmin gün canını tapşırdı. Qansızlar quru təzəkləri yandırıb camaatın üstünə atırdılar. Heç kimin ağlamağa belə
heyi qalmamışdı.
Qonşu kəndlərdən 15 nəfər əli külünclü və belli kişi gətirdilər. Səhərədək onlara Qubanın ortasından keçib çaya doğru uzanan
arxın bir neçə yerində 2-3 m. dərinliyində quyu qazdırdılar. Gün doğana yaxın anbarların qapılarını açdılar. Ölmüş və huşlarını
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Adama elə gəlir
ki, dəhşətli
hadisələrdən
səksən ildən
çox keçməsinə
baxmayaraq
hələ də torpaq
qan rəhgindədir.

şəkildə təcavüzə məruz qalmalarını bir daha sübut Ədliyyə Nazirliyinin Tibbi Ekspertiza və Pataloji
etdi.
Anatomiya Birliyinə göndərildi.
Ərazidə kütləvi insan məzarlığı aşkar edildikdən
Rayon İcra Hakimiyyəti, ilk məzarlıq zonadərhal sonra Quba rayon İcra Hakimiyyətində 19 sında iyulun 13-dən tədqiqat və qazıntı işləirni
nəfərlik komissiya yaradıldı. İcra hakimiyyətinin aparan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutubaşçısı Ərziman Əliyevin sədriyi ilə fəaliyyətə baş- nun əməkdaşlarının iş, məişət şəraitinə yaxından
layan yerli komissiya ən əvvəl ərazinin mühafızəsini köməklik edir, tadqiqat işləri zamanı ortaya çıxan
təşkil etdı, müvafiq tədbirlər görülməklə tapıntı zo- problemlərin həllində onlara köməkliyini əsirgəmir.
lağı tədqiqat obyektinə çevrildı.
Məqsədimiz odur ki, kütləvi məzarlığı bütün dunBelə ki, icra hakimiyyəti rəhbərliyinin müraciəti yada özlərini məzlum, azərbaycanlı təzyiqinə məruz
əsasında AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafıya qalmış, əzabkeş xalq kimi tanıtmaq istəyərn erməni
institutunun əməkdaşları zonada geniş miqyaslı qəsbkarlarının vəhşiliklərini təsdiqləyən analoqu
qazıntı işlərinə stat verdilər. Quba rayon prokuror- oolmayan məzarlığı geniş şəkildə tədqiq edib bütün
luğunda da faktla bağlı araşdırmalar aparıldı, insan dünyaya çatdıraq.
cəsədlərindən alınan nümunələr ekspertiza üçün
Qazıntı-tədqiqat işlərini həyata keçirən Ar-

itirmiş çılpaq insanları arxda üst-üstə qaladılar və quyuları daş-torpaqla doldurdular. Axırda bu mənfur işləri yerinə yetirməyə
məcbur etdikləri kişilərin də tüfəngin qundağı ilə başlarından vurub arxın içərisinə aşırdılar. Və əksəriyyətini hələ can verərkən
basdırdılar...»
İllər keçdi. Quyuların üstündə bir qoz ağacı bitdi. Deyirlər ki, onu qəstdən, izi itirmək üçün əkiblər. Çünki qoz kök
atdığı yerlərdə hər şeyi parçalayıb daha dərinlərə gedir...
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xeologiya və Emoqrafıya ınstitutunun ləzgi, tatar və s. azsaylə xalqların
əməkdaşı, Quba soyqırımı üzrə ekspedi- nümayəndələrini də vəhşicəsinə, xüsusi
siyanin rəhbəri Qəhrəman Ağayevin İcra qəddarlıqla öldürüblər. Bunu tapılan inHakimiyyətinə verdiyi məlumata görə, san cəsədlərində ağız nahiyələrində qaindiyədək rnəzarlıqdan 135 insan kəlləsi baq dişlərinin çixarılması, kəllələrdə olan
tapılıb və qazıntı zolağı genişləndikcə xəsarət alamətləri bir daha təsdiq edır.
vəhşicəsinə qətlə yetirilən günahsız inArxeoloji tədqiqatlar davam edir.
sanların cəsədlərinin qalıqlarının aşkar Quba rayon İcra Hakimiyyəti qazıntılar
edilməsi də çoxalır.
başa çatdıqdan sonra mütəxəssislərin
Ermənilər Quba soyqırımı zama- təklifləri, mərkəzdən verilən məsləhət və
nı təkcə Azərbaycalıları deyil, bölgədə göstərişlər əsasında məzarlıq zonasında
yaşayan etnik qrupları – lat, yəhudi, müvafiq tədbirlər həyata keçirəcək.

Quba soyqırımı üzrə
ekspedisiyanin rəhbəri
Qəhrəman Ağayevin
məlumata görə, indiyədək
rnəzarlıqdan 135 insan
kəlləsi tapılıb.
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