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GİRİŞ

İstənilən etnik qrupun ayrılmaz hissəsi olan etnosentrizm həmin qrupun bir araya 
gəlməsinə təkan verən və  ətrafda baş verən hadisələri “mərkəz”də dayanan etnik qrupun 
prizmasından qiymətləndirən məfhumdur. Hələ qədim cəmiyyətlərdə insanı məxsus ol-
duğu qəbilə qrupuna aid etməklə “yad” obrazı formalaşdırılıb. O vaxtdan sosial icmalar 
özlərini digərlərindən fərqləndirərək, dil, din, mədəniyyət, ədəbiyyat kimi xüsusiyyətlərin 
onları “yad”lardan üstün edən xüsusiyyətlər olduğuna inanıblar. Etnosentrizm qədim yu-
nanların yad, təcavüzkar, savadsız və qeyri-insan hesab etdikləri “barbar”lara (xaricilər) 
münasibətində özünü göstərib. Belə ki “barbarlar” qorxaq, yolunu azmış, təcavüzkar, bə-
dheybət, qəddar və acgöz demək idi. Hansısa xalqın özünü, o cümlədən mədəniyyətini 
yüksəkdə tutması və başqalarının mədəniyyətini aşağılaması mövcudluqlarının hələ ilk 
mərhələlərindən özlərini “insan”, başqalarını isə “qeyri-insan” hesab etmələri ilə bağlıdır. 
Müasir dövrdə bu cür yanaşma ümumbəşər dəyərlərlə ziddiyyət təşkil edir. İkinci Dünya 
Müharibəsi və “nasizm” kimi faciəli təcrübədən sonra müasir sivil cəmiyyət sözügedən 
yanaşmanın gətirib çıxara biləcəyi nəticələrin ciddiliyini anlayaraq “aşağılama və özünü 
üstün görmə” kimi fikirlərdən uzaq durur və “yadlar”a qarşı tolerant və balanslaşdırılmış 
münasibət saxlayır. 

Erməni media kontentində Azərbaycanda “ermənofobiya (anti-erməni əhval-ruhiy-
yəsi) siyasətinin aparılması” və onun ölkədə ciddi hökm sürməsinə dair kifayət qədər 
hesabat və toplulara rast gəlmək mümkünüdür. Lakin əksinə, məhz Ermənistanda yüksək 
səviyyədə Azərbaycanofobiya hökm sürür və bu siyasət aydın şəkildə dövlət səviyyə-
sində dəstəklənir. Erməni milliyyətçilərinin diskursunda kifayət qədər “ermənilərin xalq 
kimi üstünlüyü”, “insan təkamülündə müstəsna rolu”, istedadın məhz onlara xas olması, 
qonşularının cahil, geridəqalmış, mədəniyyətsiz olması kimi fikirlər öz əksini tapır. Er-
məni milliyyətçiləri özlərinin xristian dinini rəsmi şəkildə ilk qəbul etmiş xalq olduqla-
rını, 2802 yaşlı Yerevanın Romadan da qədim şəhər olduğunu, dünyada ilk şərabçılığın, 
dəri ayaqqabının izlərinin Ermənistanda tapıldığını, həmçinin Ermənistanın rəngli televi-
zor və radiofototeleqrafiyanın  ixtira edildiyi, santexnika sahəsində inqilabın baş verdiyi, 
Amerika dolları üçün yaşıl boyanın kəşf edildiyi, hərbi təyyarə-qrıcıların və digər bu kimi 
avadanlıların istehsal edildiyi ilk ölkə olduğunu iddia edirlər. 

Ermənistan dərslikləri də bu istiqamətdə yazılıb. Dərsliklərin böyük hissəsi Ermə-
nistanda erməni xalqının qüdrətini izah edir, “yadlar”ı görməzdən gəlir və ya “barbar” 
kimi qələmə verir, eyni zamanda erməniləri qurban xalq kimi təqdim edirlər. İlk baxış-
dan dərsliklərdə tarixi hadisələrə “erməni” yanaşmasını saxlamaqla nifrət nitqi qismən 
və bəzilərində isə tamamilə yığışdırılıb (daha əvvəl dərsliklərdə nifrət nitqi həddən artıq 
olsa da, Avropa strukturlarının tənqidindən sonra aradan qaldırılıb). Əslində isə elə həmin 
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dərsliklərdə gənc nəslin şüuruna qüdrətli erməni obrazı, xalqın yenilməzliyi və bənzər 
miflər yeridilir. Buna görə də nifrət nitqinə müraciət etmədən də dərsliklərin bu forması  
ermənilərin aliləşdirilməsinə, bunun fonunda digərlərinin, xüsusilə ermənilərlə ədavətdə 
olan millətlərin aşağılanmasına zəmin yaradır. 

Meriend Universitetinin təqaüddə olan fəxri professoru Fred Olford bildirir ki, kənar 
qrupların eksternalizasiyası (çıxdaş edilmə), görməzdən gəlinməsi, lağ obyektinə çevril-
məsi və tənqid edilməsi daxilən birləşmə hissini inkişaf etdirir və bu hiss ailə kimi kiçik, 
xalq kimi böyük qrupları birləşdirən bağ rolunu oynayır1. “Yadlar”ın varlığı uydurulmuş 
və ya həqiqətən mövcud olan “düşmən”in kimliyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından 
vacibdir.

Beləliklə, milli kimliyin formalaşdırılması və sosiallaşma prosesi insanlara “düş-
mən” və “müttəfiq” anlayışlarını dəqiq qavramağa imkan verir. Sosial və siyasi şəraitdən 
asılı olaraq hər hansı qrupun üzvləri “insan hesab etməmə” və ya dehumanizasiya kimi 
daha primitiv fərqləndirmə metodlarına əl ata bilərlər. Düşmən və ya “yad”ları insan he-
sab etməmə onları şeytanla eyniləşdirmək anlamına gəlir və nifrət obyektinə çevirmək 
niyyəti daşıyır. Bir şəxsi və ya qrupun üzvlərini insan hesab etməmə insan şüurunda for-
malaşdırılmış qavramın nəticəsidir. Bu kontekstdə, insan hesab etməmə prosesi hədəf 
qrupunu dəyərdən salmaqla onu qorxutmaq və zəiflətmək məqsədi daşıyan psixoloji əmə-
liyyat kimi xarakterizə edilə bilər. Hədəf qrupuna yönəldilmiş dehumanizasiyaya cəhd bu 
metoddan istifadə edən qrupları ucaldır və onların ali irq olduqlarını vurğulayaraq onları 
təmiz, humanist, seçilmiş toplum kimi qələmə verir.2

Erməni milliyyətçilərin alçaltma və dehumanizasiya obyektinə çevirdiyi xalqlardan 
biri də azərbaycanlılardır. Ekspertlər Uilyam Hart və Fran Hassenkal dehumanizasiyanın 
12 növünün olduğunu açıqlayırlar və onlardan 3-ü tam şəkildə ermənilərin azərbaycanlı-
lara qarı münasibətlərində özünü büruzə verir. Bunlar heyvan cildində düşmən (düşməni 
iyrənc heyvan şəklində təqdim etmək), barbar cildində düşmən (düşməni primitiv, kobud 
və mədəniyyətsiz kimi təqdim etmək), təcavüzkar düşmən (düşməni hərbi formada silah-
la, qılıncla göstərmək) obrazlarıdır.3 Buna misal olaraq, işgəncə səhnəsindən olan fotonu 
paylaşan Ovanes Qalacyan yazır: “Hər bir türkün aqibəti bu cür olmalıdır” və ya “ən yax-
şı türk-ölmüş türkdür”.4 Bu hesabat xüsusi nümunələrin köməyi ilə ermənilərin özlərini 
aliləşdirərək azərbaycanlıları aşağılaması, alçaltması, hər cür təhqir etməsi və onları insan 
hesab etməməsinə dair faktları aşkara çıxararaq təqdim edib.

1  Fred Alford (1994) Group Psychology and Political Theory, New Haven Yale: University Press, p. 29.
2  ÇEVİK-ERSAYDI, B. S. (2011). The Armenian Diaspora and the Need for the “Other”. Gazi Akademik Ba-
kış, 5(9), 93-107.
3  William B. Hart, Fran Hassencahl, “Dehumanizing the Enemy in Editorial Cartoons”, Bradley S. Greenberg 
(2002) Communication and Terrorism, Cresskill, New Jersey: Hampton Press, p. 143-144.
4  https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ARM/INT_CERD_NGO_ARM_27047_E.pdf
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 Hesabatın məqsədi aşağıda izahı verilmiş məfhumların köməyi ilə  ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı düşmənçiliyinin ümumi mənzərəsinə qısa nəzər salmaqdır. Yazıda 
həm hərbi əməliyyatlar, həm müharibədən əvvəl, həm də müharibədən sonrakı dövrdə 
ermənilərin diskursunda nifrət nitqinin dehumanizasiyanın və sarkazmın olması faktlarla 
təqdim olunur, hansısa kəskin və ya mülayim hadisənin baş verməsindən asılı olaraq bu 
yanaşmaların intensivliyinin artıb-azalması qeyd edilir.

Qısa icmalda əsas istifadə olunmuş məfhumlar, azərbaycanlılara  və ümumilikdə 
Azərbaycana qarşı nifrətin alovlanması məqsədilə Ermənistan hökumətinin apardığı si-
yasət, erməni siyasətçilərin, ictimai sima və xadimlərin müasir diskursunda hakim olan 
nifrət nitqi, düşmənçilik və dehumanizasiya, o cümlədən cəmiyyətin və sadə ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı münasibəti əks olunub. 
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İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏSAS MƏFHUMLAR 

İctimai diskursda diskriminasiya(ayrı-seçkilik)- audio və vizual kontent vasitəsilə, 
həmçinin yazılı və şifahi şəkildə təhqir etmə, aşağılama, düşmənçiliyə təhrik edən dil və 
terminlərdən istifadə etmə ilə özünü göstərir və müxtəlif kateqoriyalı insanları irqi, etnik 
mənsubiyyəti, dini və digər fərqləndirici xüsusiyyətlərinə görə cəmiyyətdən kənarlaşdırır. 
Beləliklə, nifrət nitqi millətlərarası düşmənçiliyin, irqçiliyin, ksenofobiyanın, zorakılığa 
təhriketmənin, nifrətin və ya ayrı-seçkiliyin təzahürüdür. 

Nifrət nitqi (və ya nifrət ritorikası) (ingilicə, hate speech) – Avropa Şurası Nazirlər 
Komitəsinin izahına əsasən, nifrət nitqi müxtəlif sosial əlamətlərə malik azlıqlar və bir 
qrup insana qarşı dözümsüzlük və diskriminasiya nümayiş etdirməklə indiki halda etnik 
zəmində və digər növ nifrətləri yaymaq, təhrik etmək, stimullaşdırmaq və ya əsaslandırmaq 
kimi əlamətləri özündə birləşdirən özünüifadə formasıdır. Daha doğrusu, nifrət nitqi ki-
misə aşağılayan, alçaldan, bununla da zorakılığa çağıran və buna sürükləyən və ictimai 
şüurda zorakılığa haqq qazandıran bütün materiallar, fotolar, videolar və şərhlərdir. Er-
mənilər tərəfindən Azərbaycana qarşı daha sərt nifrət nitqi 90-cı illəri əvvəlindən etibarən 
müşahidə edilməyə başlayıb. Əsrin əvvəlində müəyyən yumşalma müşahidə edilsə də, 
2016-cı il eskalasiyasından sonra daha da kəskinləşib. 2020-ci ilin yayında  Ermənistanın 
münaqişə ilə heç bir əlaqəsi olmayan Ermənistan-Azərbaycan sərhədində yerləşən Tovuz  
rayonuna qarşı həyata keçirdiyi təxribatdan sonra ümumilikdə erməni diskursunda nifrət 
nitqi və düşmənçilik daha da sərtləşib. Bu özünü çoxsaylı kiberhücumlarda, trol(saxta) 
sosial şəbəkə hesablarının, o cümlədən azərbaycanılıları təhqir edən və lağ mənbəyinə 
çevirən səhifələrin yaradılmasında büruzə verib.

Məzmunlu(kontent) diskriminasiya(ayrı-seçkilik)-müəyyən həssas qrupu ləkələyən 
ksenafob streotipləri və klişeləri özündə əks etdirən media materialları, çıxışlardır. Sar-
kazm – istehza ilə deyilmiş ifadə, sancıcı lağ etmə, zəhərli ironiya(istehza), daha dəqiq 
desək ironiyanın ən üst səviyyəsidir.  Sosial şəbəkə seqmentlərində məhz sarkazm və 
təhqiredici mesajları əks etdirən şərhlərə və yazılara rast gəlinir. Trollinq, və ya trol 
şərhləri oxuyucuların emosional reaksiyalarını bilərəkdən qızışdırmaq üçün qəsdlə edilən 
aktdır. Hər 3 hal xüsusilə erməni sosial mediasında- statuslarda, şərhlərdə, qeyri-rəsmi 
xəbər portallarında və digərlərində dəqiqliklə özünü büruzə verib və onların çox az bir 
hissəsi növbəti bölmələrdə misallarda göstərilib. 

İrqi ayrı-seçkilik – İrqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğvinə dair beynəlxalq 
konvensiya irqi ayrı-seçkiliyi belə izah edir: “İrqi ayrı-seçkilik siyasi, iqtisadi, sosial, mə-
dəni və ya ictimai həyatın hər hansı digər sahəsində insan hüquqları və əsas azadlıqlarının 
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bərabər şəkildə tanınmasını, istifadəsini və ya həyata keçirilməsini qəbul etməmək və ya 
pozmaq məqsədi daşıyan, irq, rəng, mənşə, milli və ya etnik mənşəyə əsaslanan hər hansı 
fərqləndirmə, istisna, məhdudlaşdırma və tərcih etməyə deyilir.5

Ksenofobiya – Oksford lüğətinin izahına əsasən ksenofobiya əcnəbilər və ya xari-
ci mədəniyyətlər qarşısında patoloji qorxudur”. Əsassız faktlarla əvvəlcədən qurulmuş 
obrazlar, fikir və ideyalar, hisslər və qavramalara nəzərən əldə olunmuş rasional nəticələr 
şərti olaraq ksenofobiya kimi qəbul edilir. 

“Qeyri-insan” konsepsiyası (almanca. Untermensch — Undtermenş) – Almanca-
dan tərcümədə  «Mensch»  adam deməkdir, «Unter» isə nasist təbliğatı tərəfindən “qey-
ri-insanlar”ı ifadə etmək məqsədi ilə işlədilirdi. Söz ondan üstün olan insandan fərqli 
olaraq  geri, aşağı və ikinci sort insan anlamını verir. Untermenş və ya aşağı insan ideo-
logiyada “ali insan” anlamına zidd olaraq təqdim edilir. Müəllif Devid Smitin fikrincə, in-
sanlar başqalarını insan kimi qəbul etmədikdə (dehumanizasiya), əslində onları insandan 
aşağı varlıq kimi qələmə verirlər. Yalnız bu zaman  bu proses təcavüzü buraxa və onun 
hədəfini mənəvi cəmiyyətdən uzaqlaşdıra bilər. Nasistlər yəhudiləri Untermenşen, yəni 
qeyri-insanlar adlandırarkən əslində bunu metaforik anlamda nəzərdə tutmurdular. Onlar 
həqiqətən yəhudiləri insan hesab etmirdilər.6 O zamanlar bu məfhumu əsas tutan faşistlər 
yəhudi xalqına qarşı vəhşilik törətdilər. Eyni yanaşma uzun illər ermənilərin diskursunda 
da öz əksini tapdı və nəticədə ermənilər azərbaycanlılara qarşı Xocalı soyqırımını və daha 
sonra həyata keçirilmiş digər vəhşiliklər törətdilər. 

5  http://www.eycb.coe.int/compass/ru/chapter_5/5_4.html
6  https://www.npr.org/2011/03/29/134956180/criminals-see-their-victims-as-less-than-human
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“TSEXAKRON” NƏZƏRİYYƏSİ 

“Tsexakron” nəzəriyyəsinin əsası ötən əsrdə erməni siyasi və hərbi xadimi Qaregin 
Yeqişeviç Ter-Arutyunyan (Njde) tərəfindən qoyulub. “Tsexakron” sözü “rasizm”, eyni-
adlı təşkilat isə “rasistlər” kimi tərcümə olunur. “İrq” və “inam” terminlərini birləşdirən 
Njde öz təlimini “erməni irqi”, yəni öz kökünün əhəmiyyətini anlama (millətinə üstünlük 
vermə), qürur, özünü millətinə həsr etmə və onlara sadiq olmağa and içmək əsasında qu-
rurdu. Qaregin Njdenin fikrincə, “irq” materiya deyil, ruhdur. Daha dəqiq isə belə izah 
edirdi: 

“İrq ruh və qanın sintezidir. Eyni anda həm psixoloji vəziyyət, həm də biolo-
ji quruluşdur. O, insan cinsinə (etnosa) bənzərsizlik və özünəməxsusluq bəxş edən 
və bunun sayəsindən insan tiplərini bir-birindən ayırmağa yol açan təkrarolunmaz 
mənəvi və saf cismani varlıqdır. Tsexakronutyun isə bu bənzərsizliyi, arzunu, ermə-
ni kimi yaşamaq istəyini qorumaq, ölümsüzləşdirmək cəhdi və səyləridir”.7

Beləliklə Tsexakronutyun nəzəriyyəsində göstərilir: “Mən öz irqimi tanıyıram, mən 
öz irqimə inanıram və mən öz irqimi bütləşdirirəm. Mən Tsexakronam”. Nəzəriyyə özün-
də açıq rasizm əlamətləri daşıyaraq erməniləri ən ali dəyərlərə malik millət kimi təyin 
edir. Ermənistan hökuməti indi də bu irqi nəzəriyyənin mahiyyətini və anlamını dəyiş-
məyə fərqli göstərməyə çalışır. 

Öz nəzəriyyəsinin təbliğatını həyata keçirmək üçün Njde Sofiyada “Xvork” adlı 
milliyyətçi jurnal və daha sonra “Razmiq” adlı qəzet çıxarıb. Məhz bu jurnalda 1932-ci 
ildə “Tsexakron qələbənin təminatçısıdır”  başlıqlı məqalə dərc olunub və burada tsexa-
mard-erməni-ari ifadələrinin anlamı ətraflı izah edilib.8  9

Qaregin Njdenin təlimi erməniləri 3 tipə bölüb: tsexamard, joxovurd və takank. 
Nəzəriyyədə göstərilir ki, erməni xalqının ən yaxşı təbəqəsi olan tsexamard ideologiyanı 
özündə daşıyır, gələcək nəslə ötürür və vətənin şərəfi naminə özünü qurban verir. Gələ-
cəyə inam və gələcək üçün mübarizə ilə yaşayan tsexamardlardan fərqli olaraq joxovurd-
lar ermənilərin qeyri-sabit, dəyişkən təbəqəsi kimi xarakterizə olunur. Bu tiplər kütləyə 
uyğun olaraq gündəlik həyat tərzi sürürlər. Takanklar isə satqın ermənilərdir, ermənilərin 
daxili düşmənləridir. Onlar xarici düşmənlərə dəstəkdir və digər sözlə milli maraq və 
ideyaları satanlardır. 

Njde nəzəriyyəsinə alman nasizminə uyğun olaraq 7 kult daxildir: Vətən kultu (öz 
torpağına sədaqət və sitayiş), qan kultu (Tsexakronutyun irqin gələcəyini təmiz qanda 
görür və digər etnoslarla nikahı qadağan edir), dil kultu (erməniləri yalnız erməni dilində 
danışmağa çağırır), əcdadlar kultu (millətin tarixini əsas götürür; əcdadlarla gələcək nəsil 
7  http://dproc.ru/dvizhenie-cegakron-cegakronutyun/
8  http://regionplus.az/ru/articles/view/6677
9  https://aircenter.az/uploads/files/Kuznetsov%20final.pdf
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arasında mənəvi bağlılığını qırılmasını tənqid edir), güc kultu (aktiv fiziki inkişafa çağırış 
edir), döyüşçü kultu (ermənilərin hərbi döyüşçüsü olan “sparapet”ə tabe olmaq və ehti-
ram bəsləmək) və özlərini millətə fəda edənlərin kultu (tsexamardı müqəddəs elan edərək 
hər kəsin ona tabe olmalı olduğunu bildirir).  

ERMƏNİSTAN HÖKUMƏTİNİN APARDIĞI DÜŞMƏNÇİLİK SİYASƏTİ 

Ermənistanın uzun illər münaqişənin sülh yolu ilə həlli prosesində iştirak etmə-
sinə baxmayaraq, bu ölkə nifrət ritorikasını qoruyur və iki xalqın sülh şəraitində bir-
gə yaşamasının mümkünsüzlüyündən danışmağa davam etdirdi. Belə ki, Ermənistanın 
2-ci Prezidenti Robert Köçəryan Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Diplomatiya Akade-
miyasında məşhur çıxışı zamanı ermənilərin ümumiyyətlə, Azərbaycanda yaşamalarının 
mümkünsüzlüyü və etnik uyğunsuzluq barədə danışıb. O bunun acı olsa da, amma reallığı 
əks etdirdiyi vurğulayıb.10 11

10  https://mediamax.am/ru/news/5-10-15/27008
11  https://www.azatutyun.am/a/1570666.html
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O zaman onun bu çıxışı Avropa Şurasının baş katibi Valter Şvimmer tərəfindən 
mənfi qəbul edilib və o, azərbaycanlı və ermənilərin etnik cəhətdən uyğunsuzluğu barədə 
fikrindən xüsusilə təəssüfləndiyini deyib. Şvimmer bu fikirlə razılaşmayaraq əlavə edib: 
“Ermənistan və Azərbaycanın da daxil olduğu Avropa etnik, mədəni, dini və dil fərqindən 
asılı olmayaraq Avropa müxtəlifliyini qəbul etməkdən başlayır”. 

Ermənilərin unikallığının vurğulanması fikri Robert Köçəryanın həyat yoldaşı Bella 
Köçəryanın növbəti addımında da öz əksini tapıb. Yerevanda qanköçürmə mərkəzinin 
açılışı zamanı keçmiş prezidentin həyat yoldaşı yalnız erməni qanının saxlandığı xüsusi 
bankın yaradılmasını təklif edib. Orada da erməni qanının unikallığını əsas gətirərək 
xanım Köçəryan qeyd edib: “Erməni qanında xüsusi genetik faktorlar mövcuddur və 
ermənilərə yalnız erməni qanı köçürmək lazımdır”.  Beləliklə, öz xalqını yüksək tutaraq 
və digərlərini aşağılayaraq Bella Köçəryan hansısa “xüsusi genetik faktorlara” söykənib. 
Burada qanın “təmizliyi” ilə bağlı Üçüncü Reyxin rəhbərliyi ilə fikir ortaqlığına rast gəl-
mək mümkündür.  Bu xüsusda təəccüblü deyil ki, “Armenoid irqi” adlı ayrıca antropoloji 
tip də uydurulub. 

“Armenoidlər- qədim aristokratiya” – Ermənistandakı saytlardan birində özlərini 
bu tərz ifadə ediblər.  Qafqaz və Qafqazion irqləri arasında yerləşən armenoid irqinə er-
mənilər, assuriyalılar və gürcülərin şimali yarımqrupları aiddir. Maraqlıdır ki, bu mətndə 
armenoid sözü böyük hərflərlə yazıldığı halda Qafqaz və Qafqazion tipi kiçik hərflərlə 
qeyd olunub və bununla da bir daha özlərini ali tip kimi göstərməyə çalışıblar. Müəlli-
fin fikrincə, Neolit dövründə başın “armenoid başı” kimi deformasiya olunması kimi 
ənənə var idi. Bununla da müəllif bildirir ki, ki armenoidlər Neolitdən daha əvvəlki 
dövrə aiddirlər və onlar həmin dövrdə də ali irq hesab olunurdular.12 Yuxarıda qeyd 
olunmuş narrativlər  artıq Ermənistanda cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən rəsmi 
narrativlərə çevrilib.

Serj Sərkisyan hökuməti və “Tsexakron” nəzəriyyəsi 
Köklü araşdırma zamanı erməni və alman milliyyətçiliyi arasında bağlantıya rast 

gəlmək mümkündür. Belə ki, Hitler nəzəriyyəsi 3 praktik maddədən ibarət idi. İlk olaraq 
buraya partiyalı dövlətin qurulması daxil idi. Onun əsas funksiyası partiya və Fürer tərə-
findən müəyyənləşdiriləcək siyasi problemləri həll etməkdən ibarət olmalıydı. Həmçinin 
digər maddələr almanlar üçün yaşam sahəsinin təmin edilməsi və yəhudilərin almanlar-
dan uzaqlaşdırılması (başqa sözlər “yəhudi probleminin həlli”) ilə bağlı idi.  Qaregin 
Njdenin “Tsexakron” nəzəriyyəsinin  prinsipləri əsasında yaradılmış Ermənistan Res-

12  https://ostarmenia.com/ru/armenoids-1203/
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publika Partiyası 13 da bu üç əsas müddəaya əsaslanırdı. Bunlardan birincisi, Ermənistan 
Respublika Partiyasının nümayəndələri və ya Qaregin Njdenin davamçılarının rəhbər-
liyi ilə  Ermənistanda partiyalı dövlət yaratmaq, ikincisi, qonşu ölkələrin torpaqlarımı 
özünə birləşdirməklə Ermənistan milləti üçün yaşam sahəsi formalaşdırmaq və nəhayət, 
üçüncüsü, erməniləri və türk-müsəlman xalqlarını ayırmaq. Lakin Hitlerdən fərqli olaraq 
erməni milliyyətçiləri ilk növbədə yaşam sahəsi əldə etmək və daha sonra partiyalı dövlət 
qurmaq istiqamətində fəaliyyət göstərdilər. 14

Qaregin Njdenin milli ideologiyasına əsaslanan Ermənistan Respublika Partiyası 
Njdenin geniş miqyaslı təbliğatını daha da dərinləşdirib. Belə ki, onların sayəsində er-
məni dərsliklərində Qaregini Njdenin həyat yolu və fəaliyyəti geniş əks olunub, onun 
əməkləri mütəmadi şəkildə çap edilib və təbliğ edilib, onun şərəfinə kitablar dərc olunub 
və hələ də dərc olunmağa davam edir. Ermənilərin kollektiv şüurunda onun portretinin 
möhkəmləndirilməsi üçün Yerevanda onun adına meydan və metro tikilib, üzərində Nj-
denin sözləri qeyd olunmuş abidə ucaldılıb, sikkə buraxılıb və mütəmadi olaraq sənədli 
və bədii filmlər çəkilir. Ermənistanın hər yerində “böyük qəhrəman Qaregin Njdenin” 
xatirəsi tez-tez müxtəlif formalarda anılır.

2016-cı il aprel müharibəsinin “qəhrəmanları”nın xatirəsinə həsr olunmuş tədbir. Tədbirdə 
vətənpərvər musiqilər səsləndirilib, Njdenin həyat yolu barədə məlumat verilib və ona həsr olun-
muş filmdən fraqmentlər izlənilib. Mənbə: http://gn-school8.blogspot.com/2016/05/blog-post.html 

13  http://www.hhk.am/en/program
14  http://oleg-kuznetsov.ru/upload/iblock/b32/b329c8e2cda7739a8f305c251c5078ca.pdf
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Qaregin Njde adına məktəbdə onun büstünün açılışı.  
Mənbə: https://youtube.com/watch?v=SS5_nsFqvhk&ab_channel=ԳոռՂազարյան  

Maraqlıdır ki, İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra  Ermənistan müxalifəti 
məhz Qaregin Njdenin adını daşıyan meydandan Erablurdakı xatirə kompleksinə kimi 
hərbi əməliyyatlar zamanı həyatını itirmiş şəxslərin xatirəsinə matəm yürüşü keçiriblər.15

 

Mənbə: https://www.facebook.com/prkutyan.sharzhum/posts/115325053769539/

15  http:// facebook.com/officialparatv/photos/a.605308003195010/1472187823173686/?type=3&source=57
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Aşağıda Qaregin Njdenin ermənilərin xəbər portalında yerləşdirilmiş və türklərə 
qarşı açıq nifrət (ermənilər olduqca tez-tez azərbaycanlıları da türk adlandırır) təcəssüm 
etdirən sitatı təqdim edilir: “Türklə mübarizəyə həsr olunmayan bir gün belə olmamalı-
dır”. Xatırladaq ki, Njdenin nəzəriyyəsinə əsasən, İrqin düşməni məhz türkdür.

Onu da qeyd edək ki, “Qara bağ” kitabının müəllifi Tomas de Val Qarabağ ermənilə-
rinin qondarma özünümüdafiə qüvvələri komitəsinin sədrindən və daha sonra Ermənis-
tan prezidenti Serj Sərkisyandan Xocalının işğalının detallarını açmasını xahiş edəndə o, 
“Biz bu barədə yüksək səslə danışmamağa üstünlük veririk”,- deyib və buna baxmayaraq 
əlavə edib:

«Lakin düşünürəm ki, əsas məsələ başqa idi. Xocalıya kimi azərbaycanlılar 
düşünürdülər ki, bizimlə zarafat edə bilərlər, hesab edirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə 
əl qaldıra bilməzlər. Biz bu streotipləri qırmağa nail olduq. Baş verənlər bundan 
ibarətdir”.16

2018-ci ildə Ermənistanda keçirilən kütləvi etirazlardan sonra Ermənistan hökumətinə 
müxalifətçi və eyni zamanda hərəkat lideri Nikol Paşinyan rəhbərlik etməyə başlayıb. İlk 
baxışdan adekvat və konstruktiv görünən Paşinyan otuz ilə yaxındır davam edən Ermə-
nistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə ümidlər yaratmışdı. Yeni baş nazir 
özünü sələflərindən fərqli olaraq “azərbaycanlıların istəklərinə” hörmət edən və nəzərə alan 
ilk rəsmi şəxs və hökumət rəhbəri elan etmişdi. Bundan bir qədər keçmiş Nikol Paşinyan 
16  de Waal, T. (2003). Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. NYU Press.. https://raufray.
files.wordpress.com/2010/11/0814719449.pdf
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“Qarabağ Ermənistandır və nöqtə” deyərək radikal-populist açıqlama ilə yaddaşlara düş-
dü. Bu çıxış həm Azərbaycan, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən mənfi reaksiyaya 
səbəb oldu. Daha sonra  Ermənistan tərəfindən təmas xətti ilə heç bir əlaqəsi olmayan Emə-
nistan-Azərbaycan sərhədində yerləşən Tovuz rayonuna gerçəkləşən hərbi əməliyyatlar da 
daxil olmaqla baş vermiş təxribatlar Paşinyanın fikrincə, “Azərbaycan ordusunun Ermə-
nistan ordusuna qalib gələ biləcəyinə dair Azərbaycan miflərini dağıtdı”. Bu bəyanatın da 
kökündə hesabatın əsas ideyası, yəni ermənilərin özlərini hamıdan, əsas da azərbaycanlılar-
dan üstün görməsi və bu nümunədə erməni məntiqinin diktə etdiyi kimi, azərbaycanlıların 
təbiətcə ermənilərə qalibə gələ bilməsinin mümkün olmaması iddiası dayanır.

Bu fikirlər Ermənistan sosial şəbəkələrində paralel olaraq Azərbaycan xalqını aşa-
ğılamaq və təhqir etməklə geniş müzakirələrə səbəb oldu. Ermənilər bu fikrə uyğun 
müxtəlif, xüsusilə montaj olunmuş fotolar paylaşmağa başladılar. 

Paşinyanın digər geniş yayılmış narrativləri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 
dini zəmində baş verməsi və ya Ermənistanın  qeyri-insanlara (terrorçular, barbarlar, qul-
durlar, şeytanalara) qarşı müharibə aparması istiqamətində oldu. Burada açıq şəkildə iki 
qütb (dixotomiya) sezmək mümkündür. Yəni mədəni sivil, ali irq nümayəndəsi olan ermə-
nilər qeyri-insanlara və ya köçəri olan azərbaycanlılara qarşı mübarizə aparmalı olublar. 

. 
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Əsasən də İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı “terrorçular” , “quldurlar”, “barbar-
lar” və “şeytanlar” ifadələri həm sadə Ermənistan əhalisi, həm siyasətçilər, rəsmi şəxslər, 
həm də hətta şou-biznes nümayəndələrinin dilindən eşidilirdi. Beynəlxalq ictimaiyyətdə 
daha geniş auditoriyanın diqqətini cəlb etmək üçün ermənilər Ermənistan-Azərbaycan 
münaqişəsini yeni səviyyəyə çıxararaq qərbdə kifayət qədər uğurla istifadə olunan qur-
bana çevrilmə (victimization) siyasətinə, əsasən də “soyqırımı qurbanlar”ı siyasətinə əl 
atdılar. Beləliklə, müharibənin erməni xalqını hədəfə almaq və onların tam məhvi, yəni 
soyqırımı məqsədi ilə törədildiyi təbliğ olunurdu. 

“Yeni ərazilər üçün yeni müharibə” kimi təxribatlı bəyanatın müəllifi və Azərbaycanı 
“ağır nəticələr”in olacağı ilə təhdid edən Ermənistanın keçmiş müdafiə naziri David 
Tonoyan Qarabağ müharibəsində məğlub olduqdan sonra yeni uydurulmuş fikirlər səs-
ləndirərək Ermənistanın əslində Azərbaycanla mübarizə aparmadığını və Azərbaycana 
uduzmadığını deyib. (yəni, erməni narrativlərində deyildiyi kimi, Azərbaycanın buna 
gücü çatmaz , çünki azərbaycanlılar döyüşməyi bacarmır):
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“Nazir hesab edir ki, ermənilər Azərbaycanla deyil, regionun sərhədlərindən 
kənara çıxmış tamamilə yeni geosiyasi vəziyyətlə mübarizə aparmalı olub. Belə ki, 
hərbi əməliyyatlara iyul-avqust aylarında Bakıya böyük həcmdə texnika verən Türkidə 
də cəlb olunub. Onun fikrincə, bu müharibədə 5-ci nəsil Ermənistan ordusu bir gündə 
rəqibin 6-7 pilotsuz uçuş aparatını və çox sayda texnikasını məhv edərək mümkünsüzün 
öhdəsindən gəlib. Beləliklə, mübarizə Azərbaycanla deyil, onun müttəfiqləri və  bu 
ölkəni böyük həcmdə silah-sursatla təmin edən tədarükçülərlə aparılıb.”17

Eyni zamanda Ermənistan rəsmiləri də azərbaycanlıların “qeyri-insan”, “insanlıq-
dan kənar varlıq” olmasına dair narrativlər yayıb və təbliğ ediblər. Belə ki bu yaxınlarda, 
Qarabağ ermənilərinin qondarma “xarici işlər naziri” təyin olunmuş David Babayan İkin-
ci Qarabağ müharibəsi zamanı açıqlama verərək Qarabağ ermənilərinin əslində “insan-
lıqdan kənar məxluqlar”la döyüşdüyünü bəyan edib: “Artsaxlılara qarşı insanlıqdan 
kənar məxluqlar döyüşür. Onlar haqqında hansısa insani keyfiyyətlər barədə da-
nışmaq mümkün deyil. Lakin biz onların müqavimətini sındıracağıq”.18 Aşağıda da 
göstərildiyi kimi, bu fikirlərə erməni xəbər portallarında rast gəlmək mümkündür.19 

17  https://arminfo.info/full_news.php?id=57984&lang=2
18  https://ru.armradio.am/2020/10/15/давид-бабаян-против-арцахцев-воюют-н/
19  https://news.am/rus/new ğs/218809.html



18

Mənbə: https://ru.armradio.am/2020/10/15/давид-бабаян-против-арцахцев-воюют-н/

Mənbə: https://markosyan-usik.livejournal.com/269342.html

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı bir sıra xəbər portallarında Ermənistan Müdafiə 
Nazirliyinin Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyalarının maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə 
müəyyən məbləğ ayırmasına dair xəbərlər çıxdı. Belə ki, nazirliyin saytının “satınalma-
lar” bölməsində Azərbaycanı və azərbaycanlıları ruhdan salacaq şəkillərin hazırlanmasına 
dair 20 milyon rublluq tender yerləşdirilmişdi.20 Tezliklə tenderin qalibi Rusiyanın “Dvaç” 
forumu elan olundu və sifariş forumun siyasət qolu tərəfindən reallışdırılmağa başlanıldı. 
Həmin xəbər portallarının yazdığına əsasən, erməni internet trollarının “twitter” və “vkon-
takte” sosial şəbəkələrində  istifadə etməsi məqsədi ilə təxribatçı şəkillərin hazırlanması 
üçün bir neçə yüz qrafik dizayner tutulmuş və maliyyələşdirilmişdi. Aşkar edilmiş materi-
allara əsasən ən çox istifadə etdikləri açar söz “Azərbaran” (qoyun) ifadəsi olub.21

20  https://2ch.hk/b/arch/2020-07-20/res/225040972.html
21  https://panorama.pub/48953-minoborony-armenii.html
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ERMƏNİ SİYASƏTÇİLƏRİ,  İCTİMAİYYƏT NÜMAYƏNDƏLƏRİ VƏ  
XADİMLƏRİNİN DİSKURSUNDA NİFRƏT NİTQİ

FAKTLAR
Özünü aliləşdirmək və eyni zamanda azərbaycanlıları alçaltmaq xəttinə erməni si-

yasətçilərin, siyasi  xadimlərin və ictimai şəxslərin açıqlamaları, sosial şəbəkə statusları 
və bəyanatlarında da rast gəlinir. Ümumilikdə, bu kimi açıqlamaları 4 narrativ növünə 
bölmək mümkündür. 

• Aşağılama və insan hesab etməmə narrativi ( “Azərbaycanlılar insan deyil” ideyası 
üstün tutulur)

• Dini narrativ (“xristian dünyasına qarşı müharibə” ideyası təbliğ olunur)

• Sivilizasiya narrativi (“sivilizasiya terrorçulara qarşı” ideyası təbliğ olunur)

• Soyqırımı narrativi (“erməni soyqırımı” mövzusu qabardılır və b siyasətin davam 
etdirildiyi təbliğ olunur) 

 AŞAĞILAMA VƏ İNSAN HESAB ETMƏMƏ NARRATİVİ 

Burada nümayiş olunan fotoda  erməni müxalifətçi Edmon Marukyan erməniləri öz 
xalqını qoruyan cəsur millət, azərbaycanlıları isə (xüsusilə Azərbaycan ordusunu) erməni 
ordusuna qarşı dinc əhalini qabağa verən qorxaq xalq kimi  göstərir. Bu və buna bənzər 
digər fotoları #HumanityVsAzerbaijan həştəqində tapmaq mümkündür. “Bəşəriyyət azər-
baycanlılara qarşı” mənasını verən bu həştəq ümumilikdə Azərbaycan xalqını insanlıqdan 
çıxarmağın açıq təzahürüdür. Qeyd edək ki, Edmond Marukyanın “facebook” səhifəsin-
də 22,340 nəfərdən çox abunəçisi var. “Azərbaycanda Ermənofobiya” kitabının və buna 
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bənzər bir sıra işlərin müəllifi olan Anjela Alibekovan səhifəsini də izləməklə çox maraqlı 
məlumatlara rast gəlmək mümkündür. 

Ciddi cəhdlə Azərbaycanda ermənofobiyanın olmasını sübut etməyə çalışan müəllif 
özü azərbaycanlıları insan cildindən çıxararaq aşağılayır və gözdən salmağa çalışır. Ötən 
ilin oktyabrında növbəti dəfə atəşkəsin əldə olunmasına baxmayaraq, yeni də davam edən 
hərbi əməliyyatlar zamanı o, “facebook” səhifəsində azərbaycanlıları aşağılayacaq belə 
bir status paylaşıb: “Biri azərilərə (azərbaycanlılara) atəşkəsin elan olunmasının nə demək 
olduğunu və bu halda necə davranmağın vacibliyi izah edə bilərmi?” 
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Bununla o demək istəyir ki,  azərbaycanlılar bunun  mahiyyətini anlamayacaq və 
atəşkəsin qanunlarına əməl etməyəcək qədər “ağılsız, savadsız və cahildirlər” (yəni, mə-
dəni, savadlı, sivil və ali irqi təmsil edən ermənilərdən fərqli olaraq). Erməni ifaçı Sofi 
Mxeyan da müharibə zamanı və ondan sonra sosial media fəaliyyətini daha da aktivləş-
dirib. Azərbaycanlıları şeytanla eyniləşdirən müğənni müharibədən sonra revanşist si-
tatlarla çıxış edərək Qaregin Njdeyə məxsus  sitatlardan birini paylaşıb. Sitatda deyilir: 
“Syunik və Artsaxsız heç cür alınmaz. Bu onurğa sütunu olmadan bütöv Ermənista-
nı təsəvvür etmək mümkün deyil”. 

Sedrak Mkrtçyan guya azərbaycanlı trolların erməni posteri üzərində dəyişiklik 
edərək təbliğat məqsədi ilə yenidən paylaşmasından yazır və əlavə edir “Oğurlamaq üçün 
yeni posterlər gözləyin, miskinlər”.

Növbəti şəkildə Aram Abraamyanın ermənilərlə azərbaycanlılar arasında fərq və on-
ların azərbaycanlılara nisbətən üstünlüyünə dair statusu təqdim edilir. 
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Statusda qeyd olunur ki, ermənilər nə üçün döyüşdüklərini bilirlər (bu yerdə yenə də 
ermənilərin əqli cəhətdən üstünlüyü vurğulanır), cahil azərbaycanlılar isə heç nə anlama-
dan cəbhəyə döyüşmək üçün göndərilirlər və ya kimlərsə pul xətrinə gəlib azərbaycanlı-
ların yerinə döyüşürlər. Burada yenə də azərbaycanlılar millət kimi aşağılanır, aşağı sort 
millət, irq kimi təqdim edilərək döyüşə bilmədikləri, savadsız olduqları vurğulanır. İkin-
ci diqqət çəkən narrativ odur ki, onların fikrincə, müharibədə ermənilər və ümumiyyət-
lə, azərbaycanlılardan başqa hər kəs iştirak edə bilmək gücündədir. Beləliklə, ermənilər 
təkidlə bildirirlər ki, azərbaycanlılar qalib gəlmək üçün ermənilərdə olan üstünlüklərə 
malik deyil.

Jurnalist və aktivist Tiqran Mazmanyan isə yazır: “Deyək ki, 7 gün çəkən döyüş-
lərdə 2700 nəfər itki verməklə Mataqisi tutdunuz (yəni arzularınızda, yuxuda), bunu 
böyük uğur adlandırırsınız? Qoyunlar”.
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Eyni zamanda, Ermənistanda insanların şüura təsir edən şəxslərdən biri olan  Mazam-
yan öz statuslarında “Bakı Ermənistandır” (Baku is Armenia) heşteqindən istifadə edir.

“İskəndər, Bakıya get. Dinc dayanmırlar. Vaxt yetişib.”
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Ermənistanda “Çiçəklənən Ermənistan” partiyasının parlamentdə təmsil olunan nü-
mayəndələrdən biri Naira Zohrabyan Hripsime Arakelyanın “Kill Dim” filmi ilə bağlı 
“yatın” yazaraq sosial şəbəkəyə yerləşdirdiyi yeni videonu (rasist həştəqlər əlavə etmək-
lə) “Bu qədər” yazaraq təkrar paylaşıb. 
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Hripsime Arakelyan azərbaycanlı jurnalistin videoreportajını paylaşaraq onları “qo-
yun” adlandırıb. 
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Tiqran Koçaryan: Ermənistanda iki növ insan var: ya Nikol Paşinyanın həbsi və ya 
istefasını tələb edənlər və azərilər”.
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Armen Darbinyan Henrix Marqaryanın müharibədə ölən Rus Erməni Universiteti-
nin tələbələrinin sayını açıqladığı postunu paylaşaraq gələcəkdə onların intiqamının alı-
nacağına ümid etdiyinə dair şərh yazıb. 
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Armen Darbinyan: “Bu çağırışım İsraildən olan dostlarıma, həmkarlarımadır. Hö-
kumətinizi azərilər və islamçı terrorçulara öldürücü dronlar göndərmək siyasətindən çə-
kindirin. Bu, Holokost xatirəsinə qarşı cinayətə bərabər tutulacaq bağışlanılmaz səhvdir. 
Tel-Əviv Universiteti, səsimizə səs ver!” 

“Artem Yerkanyan: Qoy, içimizdəki qəzəb tüğyan etsin.  
Bu xalq müharibəsidir, müqəddəs müharibədir”.

“Artem Yerkanyan Qayane Breiovanın statusunu paylaşaraq yazır: “Qadına inanma, türkə 
inanma, içməyən adama inanma” I Pyotr.”
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Aren Avetisyan: “Artem Yerkanyan Azərbaycandan yaşlıdır”
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“Bu həyatdır. Bir gün bayraq əllərində olur, başqa günsə...”

“Bu bir ayı düşünəndə anlayırsan ki, niyə Qars və niyə soyqırımı? Niyə Andranik Naxçıvanı 
Sovet İttifaqına vacib yer kimi təqdim edib. Anlayırsan ki, niyə Njde Dağ Ermənistan Respubli-

kasını yaradıb”. 
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“Tökülən hər bir erməni qanı ümidsizliyə deyil, qisas və qəzəb səsləməlidir”

Tiqran Virabyan: “Sizin üçün Qarabağ ərazidir, bizim üçün isə müqəddəs vətən. Müharibə üçün 
motivlər tamamilə fərqlidir. Əsgərlərin psixoloji yanaşması da fərqlənir. Biz son qoymanın əley-
hinəyik. Biz həqiqətən Naxçıvan və Gandzakın (Gəncə) geri qaytarılması barədə düşünürük”.
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Eduard Ambartsumyan: “10 milyon azəri və 80 milyon türk 3 milyon ermənilərə qarşıdır. Aydın-
dır ki, güclər qeyri-bərabərdir. Biz daha güclüyük! Armen Arutyunyan: “Çox doğru deyilib”.

“Eh, əziz xalqım, elə biz də qoyun deyirik”
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	DİNİ NARRATİV
Erməni diskursunda ən geniş yayılmış narrativlərdən biri müharibəni dini amillərlə 

əlaqələndirmək səyləridir. Bu, ən çox erməni diasporu tərəfindən istifadə edilir. Onlar 
qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq, həmçinin xristianlarda Azərbaycan və azərbaycanlı-
lara qarşı düşmənçilik hissini formalaşdırmaq məqsədi ilə xüsusilə dünyada formalaşmış 
çətin geosiyasi vəziyyətdən yararlanaraq xristianlığın fundamental dəyərlərindən mə-
harətlə istifadə edirlər. 

Aşağıda ABŞ-da ən aktiv lobbi qrupu olan Amerika Erməni Missioner Assosiasiya-
sının xristianlara “ilk xristian dövlətinin yanında olmağa” dair çağırışına təqdim edirik.22

“Təcavüzkar qonşu-müsəlmanlarla əhatə olunmuş xristian əhalidən ibarət Ermənistanın şans-
ları azdır. Ermənistan 3 milyon əhaliyə malikdir. Lakin neftlə zəngin olan Azərbaycanın əhalisi 
10 milyon, regional güc olan Türkiyənin isə 80 milyondur. Siz Ermənistan və Artsaxın xristian 

qadın, kişi və uşaqlarının müdafiəsinə qalxacaqsınızmı?”

22   https://amaa.org/cfaa/
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Ermənistanın keçmiş təhsil və elm naziri, Ermənistan Respublika Partiyasının İc-
raiyyə Şurasının üzvü və sədr müavini Armen Aşotyan müharibə zamanı özünün şəxsi 
“facebook” səhifəsində İncildən 3 dildə seçmələr paylaşıb və bununla da müharibəyə dini 
çalar qatıb. (“Tanrı ermənilərə kömək edəcək, şeytanlara-azərbaycanlılara deyil”). 
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Diplomat Tiqran Balayan: “Haaqada Frankofoniya səfirləri Qrupunun prezidenti 
kimi mən bizim kimi terrorizmlə mübarizə aparan fransalı dostlarımla tam həmrəy oldu-
ğumu bəyan edirəm”. Burada Balayan terrorizmə qarşı birlikdə mübarizəyə işarə etmə-
sinə baxmayaraq, məhz kilsədən şəkil paylaşmaqla örtülü şəkildə dini amili vurğulayır. 

Erməni ifaçı Sofi Mxeyan: “Tanrı, bizi şeytandan qoru”.  Şeytan dedikdə o, 
Azərbaycan və azərbaycanlıları nəzərdə tutur.
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İkinci Qarabağ müharibəsini dini amillə bağlayan və sosial şəbəkələrdə geniş yayıl-
mış başqa bir şəkil. 
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Mənbə: https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4018817968133011/

	SİVİLİZASİYA NARRATİVİ

Beynəlxalq ictimaiyyəti manipulyasiya etmək məqsədi ilə Ermənistan yeni reallıq-
ları nəzərə alaraq hərbi əməliyyatlara tamamilə başqa cür yanaşma formalaşdırıb və bu-
nunla da xarici, xüsusilə qərb ölkələrinin diqqətini cəlb etməyi və dəstəklərini qazanmağı 
hədəfə alıb. Bu kontekstə Armen Aşotyan Azərbaycanın qaz tədarük etdiyi ölkələrə belə 
bir müraciət edib: “Yadda saxlayın: siz hər dəfə evlərinizdə qazı yandıranda, düşünün ki, 
o Azərbaycanın deyil, Dağlıq Qarabağın günahsız erməni əhalisinin qanı hesabına yanır”. 
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Tiqran Balayan: “ #ECHR70 AİHM-in ildönümü ərəfəsində bu uşaqlar sivilizasiya 
cəbhəsində Avropa dəyərlərini xilas edir. Biz dinc yaşadığımız həyatın hər bir saniyəsi üçün 
onlara borcluyuq #Bizqalibgələcəyik”. Balayan açıq şəklidə “sivil-qeyri-sivil” dixotomiya-
sına işarə edir və burada da təbii ki, sivil olan erməni, əksi isə azərbaycanlılardır.

Aram Abraamyan: “Fransa, Rusiya və ABŞ prezidentləri Ermənistan və Azərbayca-
nı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmağa çağırıb. 
ƏRDOĞAN isə bildirib ki bu mümkün deyil. “Azərbaycan” dövlətini tanımaq üçün bun-
lar kifayətdir”. 
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Anjela Əlibekova: “Beləliklə, Qandzasar (Gəncəsər) azərbaycanlı barbarlardan xilas edildi”.

Abraam Qasparyan: “Mən terrorçuların bütün gizli danışıqlarını aşkara çıxaracağam”.
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	SOYQIRIMI NARRATİVİ

Manipulyasiyanın geniş yayılmış növlərindən biri də “azərbaycanlıların 100 il əvvəl 
başlamış soyqırımı siyasətini başa çatdırmaq niyyəti”nə dair uydurulmuş hekayələrdir. 

Edmond Marukyan: “Stepanakertdəki doğum evi Azərbaycanın hədəfinə çevrildi, 
növbəti dəfə özlərinin #Artsaxa  #DağlıqQarabağa qarşı soyqırımı siyasətlərini gizlətmə-
dilər.” 
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Ruben Mkhitaryan: “Artsaxda, Ermənistanda yaşamağımızdan və ya çoxmilyonlu erməni di-
asporunun nümayəndəsi olmağımızdan asılı olmayaraq 30 il əvvəl olduğu kimi, bu gün də təmas 
xətti hər birimizin evinin qarşısından keçir. Suriya, Liviya və Əfqanıstandan olan muzdlularla 
birlikdə Türkiyə və Azərbaycan, o cümlədən Azərbaycanı hücum silahları ilə təmin edən İsrail 

hər gün səhər mağazalara çörək paylayırmış kimi sistemli olaraq öz torpağında yaşayan erməni 
nəslini qırmağa çalışır.  Dünyanın 100 il əvvəl kor olduğunu bilirik. Erməni soyqırımı buna bir 
əsrlik sübutdur. Lakin ən azı bir neçə  erməninin gözü gördüyü müddətcə onlar əllərində silah 

sərhədlərimizi keçmək istəyənlərə atəş açacaq və onları məhv edəcək”.
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NİFRƏT NİTQİ, ƏDAVƏT, SOSİAL ŞƏBƏKƏLƏRDƏ AZƏRBAYCANLILA-
RIN ERMƏNİLƏR TƏRƏFİNDƏN QEYRİ-İNSAN KİMİ TƏQDİM EDİLMƏSİ 

1-Cİ OBRAZ: QEYRİ-İNSANLAR 

Bölməni azərbaycanlıların ermənilərin şuruna qeyri-insan obrazı kimi həkk 
edilməsi mövzusu ilə başlamaq yerinə düşər. Oksford lüğətində  göstərilir ki, “qeyri-
insaniləşdirmə” aşağıda qeyd olunmuş mənaları ifadə edir. 

(1)  Başqalarını aşağılama və ya Kant kimi yanaşaraq onlara əşya kimi baxma
(2)  Başqalarını heyvanlarla və cansız əşyalarla müqayisə etmə 
(3)  Başqalarının insani keyfiyyətlərini, subyektivliyini, individuallığını və azad iradəsini 

qəbul etməmə 
(4)  Başqalarının psixi vəziyyətinin olmasını inkar etmə 
(5)  Başqalarının xarakterik insani keyfiyyətlərini məhv etmə, irəli sürülməsini çətinləş-

dirmə və məhv etmə 
(6)  Başqalarını cansız əşya kimi qəbul etmə 
(7)  Başqalarını öz qruplarına nisbətən daha az insan hesab etmə 
(8)  Başqalarını qeyri-insani varlıq kimi qəbul etmə 

Azərbaycanlıları qeyri-insan kimi qələmə vermək yanaşması yeni deyil. Bu trend 
uzun müddətdir ki, müşahidə edilir. Məsələn, məşhur  “Davidian Gregory’s” bloqu xüsu-
si rubrikada mütəmadi olaraq radikal təhqiredici çalarları özündə daşıyan şərhlər paylaşır. 
Bir qismi etik qaydalara uyğun olmayan bu şərhlərdən, yalnız  yayımlanması müəyyən 
mənada mümkün olanlar misal kimi göstərilib. (Azərbaycanlılara qarşı bəzi təhqir və 
aşağılamalar bir çox hallarda heç bir etik çərçivələrlə sığmır)23 24 25 26.

“
Azərbaycanlılar insan deyil” 

Mənbə: https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-нелюди/  27 28 29
23  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-и-гигиена/
24  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-нелюди/
25  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азики-и-прекрасное/
26  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанец-и-грамота/
27  http://library.sgu.ru/voin/1942/62.pdf
28  https://vk.com/topic-80489968_33799289
29  https://pn14.info/?p=195907
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“Azərbaycanlılar insan deyil” rubrikasında ermənilərin azərbaycanlılara qarşı qeyd 
olunan yanaşmasını açıq şəkildə göstərən lətifələr yer alıb. Məsələn, növbəti lətifədə ba-
şına kərpic düşən insanın azərbaycanlı olması və onun da əslində insan olmaması ələ 
salınır: “Biabırçılıq. Bəs, burdan adam keçsəydi, nə olardı?” Eyni mahiyyətli yanaşmaya 
aşağıda qeyd olunan digər lətifələrdə də rast gəlmək mümkündür.

Mənbə:  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-и-гигиена/ 

“İki moskvalı söhbət edir:
- Təsəvvür edirsiniz, dünən Moskvada eyvan uçub, bir adam ölüb.
- Dəhşət! Gör, nə qədər eyvan tikiblər. Adam bilmir, haradan keçsin. Ölən 

kimdir?
- Azərbaycanlıdır.
- Azərbaycanlılar da çoxalıb, artıq eyvan da bilmir hara uçsun”. 

“Dovşan və skuns görüşür. Dovşan soruşur:
- Mən kiməm?
- Sən ağsan. Həm də quyruğun tüklüdür. Deməli, dovşansan. Bəs, mən kiməm?
- Sən? Qarasan və iy verirsən. Deməli, azərbaycanlısan”
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Mənbə:  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанец-и-грамота/ 

“Ermənistan radiosunda sual verirlər: 
- Pulu azərilərin əlindən hara gizlətmək olar?
- Kitabın arasında”. 

“Bakılı qaçaraq kitab mağazasına daxil olur:
- Sizdə kitab var?
- Var.
- Mənə 2 dənə kitab verin”

“Bir bakılı digərinə deyir:
- Şekspiri oxumusan?
- Yox. Müəllifi kimdir?”
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Mənbə: https://www.facebook.com/390256174427783/photos/

Mənbə: https://facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4419792844702186/
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Mənbə: https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4062179857130155/

“Amalya Mkrtçyan: Əslində bizim  və azərbaycanlıların kim olmasının və onların 
hələ də belə qalmasının sübutu: Ermənilər, 1910-cu il, Qars şəhəri və Qafqaz Tatarları: 
“Azərbaycanlılar”, 1912-ci il, Bakı şəhəri”
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  2-ci Obraz “Qoyunlar” 

   

“Ermənilər azərbaycanlıları qeyri-insan kimi təqdim etmək üçün “qoyun” obrazın-
dan da istifadə edirlər və  bu obraz  demək olar ki, ermənilər arasına ən geniş yayılmış 
ifadə tərzidir. Ermənistanda təxminən əhalinin bütün təbəqəsi azərbaycanlıları “qoyun” 
adlandırır və bu narrarivlərə bütün erməni mətnlərində rast gəlmək mümkündür. Aşağı-
da bununla bağlı müxtəlif video, foto və sosial media platformalarından toplanmış nü-
munələr təqdim edilir. Məsələ burasındadır ki, hökumət bu istiqamətdə davamlı təbliğat 
aparsa da, bu  təbliğat olmadan da azərbaycanlıları qeyri-insan hesab etmə və nifrət nitqi 
ermənilərin şüuruna həkk olunub. Birinci Qarabağ müharibəsi ermənilərin özünün qiy-
mətləndirmə və özgüvənlərini daha da möhkəmləndirmişdi və bundan sonra onlar azər-
baycanlıların  nə qədər “cahil, zəif, axmaq, savadsız, döyüşməyi bacarmayan barbarlar, 
azərbaran” olmalarını daha çox səsləndirməyə başladılar. 
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Mənbə:  https://www.youtube.com/watch?v=5A20rgIZUwQ&ab_channel=LAVTEXAPE 

Qarabağ üçün mitinq keçirən azərbaycanlıların bu videosunu ermənilər yenidən dub-
lyaj ediblər və onların səslərinin yerinə qoyun səsləri yerləşdiriblər. Sosial şəbəkələrdə və 
daha dəqiq desək, “facebook”dan götürülmüş aşağıdakı şəkildə erməni istifadəçi videonu 
paylaşaraq yazıb: “İlk dəfədir azərbaycanlılarla razılaşıram, nə deyirlərsə, düz deyirlər” 
(O, qoyunların səsinin nəzərdə tutur.)
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Mənbə:  https://www.youtube.com/watch?v=1Fg7K9zLWAQ&ab_channel=Nait-Art



51

İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı erməni istifadəçilər tərəfindən “azərbaran” kəl-
məsinin istifadəsi xüsusilə artıb:

Bu tendensiyaya onların “telegram”da yerləşən xəbər kanallarında da rast gəlmək mümkündür:
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“KILL DIM PRODUCTION”

“Kill Dim Production”  ön cəbhədə olan erməni və azərbaycanlı əsgərlərlə bağlı sa-
tirik cizgi serialı çəkən və azərbaycanlılara qarşı açıq şəkildə irqçilik, ksebnafob yanaşma 
sərgiləyən  animasiya studiyasıdır. Ermənilər özləri cizgi serialını “öz hökumətinə görə 
hər cür gülməli vəziyyətə düşən Azərbaycan əsgərinin axmaqlığı barədə cizgi film” kimi 
ifadə edirlər. Cizgi serialında yenə də azərbaycanlılar simvolik olaraq “qoyun” kimi təq-
dim edilir. 

Mənbə: https://bravo.am/gallery/%E2%80%9Ckill-dim%E2%80%9D?img=4

Kill Dim seriyasından olan cizgi filmlər 2010-cu ildə istehsal edilməyə başlanıb, 
lakin videolar təcavüzə çağırış ehtiva etdiyi üçün “Youtube”dakı rəsmi kanalları bağla-
nıb. Animasiyanın yaradıcısı bu sahə üzrə mütəxəssis olan Robert Saakyanın oğlu David 
Saakyandır. Robert Saakyan da oğlu kimi Sovet İttifaqı zamanı erməni milliyyətçiliyi ilə 
tanınıb. Buna misal olaraq, bu yaxınlarda “Youtube” kanalında “Teremok” səhifəsində 
“türklər yollarına çıxan hər canlını məhv etdikləri kimi, farslar, ermənilər və assuriyalıla-
ra məxsus şəhər və kəndləri də məhv ediblər” mesajını verən cizgi film yerləşdirilib. Film 
tez bir zamanda ya silinib, ya da qadağan edilib.
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Kill Dim” animasiya serialının yeni bölümü İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı məşhurlaşmış 
“biz qalib gələcəyik” həştəqi ilə paylaşılıb. 
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NƏTİCƏ
 
Bu hesabat ermənilərin azərbaycanlılara qarşı səsləndirdiyi nifrət nitqi, həmçinin 

insan hesab etməmə, sarkazm  və uzun illərdir hökumətin apardığı gizli nifrət təbliğatını 
araşdırır. Ölkənin gizli təbliğat yollarına keçməsinin səbəbi Avropa institutlarının uzun il-
lər bu ölkədə hökm sürmüş nifrət nitqinə kəskin reaksiya verməsi ilə bağlıdır. Araşdırma-
ların nəticəsində müəyyən edilir ki, Ermənistan hökuməti bir müddətdir rəsmi səviyyədə 
kəskin nifrət nitqindən imtina edərək yalnız “terrorçular, barbarlar, quldurlar təcavüz-
karlar və s.” ifadələrdən istifadə etməklə kifayətləniblər. Burada diqqət edilməli vacib 
məqam ermənilərin millət kimi ucaldılması kontekstində, əksinə, qarşı tərəfi görməzdən 
gəlmə və ya aşağılama tendensiyasıdır. Milləti aliləşdirmə siyasəti Ermənistanda rəsmi 
səviyyədə aparılır. Bu siyasətdən yalnız müasir erməni dərsliklərində, rəsmi narrativlərdə 
deyil, adi leksikonda və hətta dünya arenasında özünü təqdimetmə metodlarında da isti-
fadə olunur. 

Hesabatda Ermənistanda, diaspor tərəfindən və xaricdə nifrət nitqini özündə bir-
ləşdirən 4 narrativ (alçaltma və insan hesab etməmə, dini, sivilizasiya və ”soyqırımı”)
sadalanır. Bu isə proporsional qaydada birbaşa əhalinin radikallaşmasına təsir edir və 
sosial şəbəkələrdə, lətifələrdə, hekayələrdə, şəkillərdə, səhifələrdə, statuslarda və sair-
də nifrət axınına gətirib çıxarır. Erməni xalqının reaksiya və münasibətini əhatə edən 
bölmədə 2 əsas obraz özünü büruzə verib: qoyun və qeyri-insan obrazı. Buna həmçinin 
erməni siyasətçiləri, ictimai simalar və xadimlərin narrativlərində də rast gəlinib. Özlərini 
ucaldan ermənilər bu baxımdan özlərini şir, qartal, sivil, fərqli, savadlı xalq kimi təqdim 
edərək “ermənilərə qalib gəlmək mümkün deyil” fikrini aşılayırlar. Azərbaycanları aşağı-
layan, təhqir edən,  eyni zamanda özlərinin mükəmməllik və fərqliliklərini qabardan bu 
hekayələri dinləyərək formalaşan gənc erməni nəsli yetişir.

Artıq 3-cü onillikdir ki, Azərbaycan və dünya ictimaiyyəti Ermənistanla Azərbaycan 
arasında sülhün bərqərar olunmasına çalışdığı bir vaxtda Ermənistan inadla bütün barışıq 
yollarından imtina edir. Bunun əvəzində Ermənistan hökuməti millətlər arasında nifaqı 
daha da qızışdırmağa davam edib, bu isə nəticədə iki ölkə arasında yeni müharibəyə sə-
bəb olub. Araşdırma göstərir ki, nifrət nitqindən nəinki müharibədən əvvəl və müharibə 
zamanı, həmçinin onun bitməsindən sonra da açıq şəkildə istifadə olunub. Qarabağ er-
məniləri tərəfindən Azərbaycanın Xocavənd rayonunda Qaregin Njdeyə abidənin qoyul-
ması, Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarının yandırılması halları və ya ABŞ-dakı erməni 
diasporu nümayəndələrinin müqəvvaya Azərbaycan bayrağı geyindirərək onu “edam et-
mə”ləri, erməni cəmiyyətinin bütün təbəqələri tərəfindən  revanşizmə və yeni mühari-
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bəyə açıq çağırış ermənilərin azərbaycanlılara qarşı nifrətinin qorunması və daha dəqiq 
desək güclənməsinin bariz nümunəsidir. 

Həmçinin bu müddətdə nifrət nitqindən istifadə halları da artıb. Belə nəticəyə gəl-
mək olar ki, nə Ermənistan hökuməti (hər nə qədər əlaqələrin yaxşılaşması barədə danış-
sa da, əhalini da radikallaşdırır) nə Zori Balayan, Silviya Kaputikyan, Qaregin Njdenin 
şüarlarını təkrarlayan ermənilər, nə də daha radikal kəsim olan erməni diasporu açıq di-
aloqa hazır deyil. Gəlinən nəticə odur ki, ermənilər özlərini seçilmiş və opponentlərinə 
nisbətən üstün xalq kimi qələbə verdikləri halda azərbaycanlıları danışıqlar aparmağın 
mümkünsüz olduğu təhsilsiz, mədəniyyətsiz qeyri-insanlar, “qoyun” hesab edilər. Belə-
liklə, ermənilər üçün münaqişənin həlli ilə bağlı yalnız bir yol mövcuddur- azərbaycan-
lılar “iki xalq arasında münasibətlər”in dəyişə bilməsi üçün erməni həqiqətlərini qəbul 
etməlidirlər. 

Tərcümə etdi: Məlahət Nəcəfova
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