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DAĞLIQ QARABAĞIN MƏDƏNIYYƏTI, TARIXI VƏ ADƏT-ƏNƏNƏLƏRI ILƏ 
BAĞLI ELEKTON MƏLUMATLARIN MÖVCUD VƏZIYYƏTI 
 
2010-cu ildə Azərbaycanda və dünyada Dağlıq Qarabağla baglı internet resursları araşdırdıqdan 
sonra belə qənaətə gəldik ki, internetdə DQ ilə bağlı elektron məlumatlar kifayət qədərdir və 
onlar müxtəlif həvəskar və yaxud professional saytlarda yerləşdirilmişdir. Bundan irəli gələrək 
həmin internet resursların adları və onların bu günki vəziyyəti ilə baglı məlumatları hesabata 
daxil etmişik. 
 
http://gutenberg.aznet.org/alf00.shtml - Əslən Qarabağdan olan yazıçı və şairlərin əsərlərini 
tapmaq olar.  
 
http://www.karabach.cz : Çex dilində yaradılan maraqlı saytdır. Foto və videolarla zəngindir.  
 
http://www.karabakh.org : Beynəlxalq axtarış sistemlərində ən populyar domenlərdən biridir. 
Buna baxmayaraq sayt sonuncu dəfə 2008-ci il dekabr ayında yenilənib. Saytda məlumatlar 
kifayət qədər deyil.   
 
http://www.karabakh-terror.com – sayt işləmir.  
 
http://www.human.az – zəngin sayt olmasına baxmayaraq çətin açılır. Flash mediadan istifadə 
olunması saytın oxunmasına marağı azaldır.   
 
http://karabakh-doc.azerall.info – məlumatlarla zəngin saytdır. Burada yerləşdirilən məlumatlar 
daha çox tarixi faktları əks etdirir.  
 
http://www.karabakh.az – domeni http://www.khojaly.net/ saytına transfer olunmuşdur.  
 
http://www.karabakh.bax.az – sayt işləmir. 
 
http://karabakh-az.org – sayt işləmir.  
 
http://www.karabakh.gen.az – sayt işləmir.  
 
http://www.iravan.com - sayt yenidən qurulmaq üçün bağlanmışdır. 
 
http://menqarabagam.azersayt.com/ - maraqlı internet bloqdur ki, burada DQ münaqişəsi ilə 
bağlı məlumatlar yerləşdirilir.  
 
http://qarabag.iatp.az/qarabag/ - sayt işləmir.  
 
http://www.khojaly.org.az – ingilis dilində Xocalı faciəsi haqqında yaradılmış saytdır. Burada 
şəkillər və müxtəlf məqalələr yerləşdirilmişdir.  
 
http://www.azerigenocide.org – İngilis dilindədir. Cəlbedici məlumatlar azlıq təşkil edir.  
 
http://www.khocaly.s5.com – həvəskar saytdır.  
 
http://www.azgenocide.com – saytın bir neçə dildə hazırlanması barədə content məlumatı 
olmasına baxmayaraq hazır deyil.  



 
http://www.chodschali.de – Xocalı haqqında alman və fransız dillərində yaradılmış saytdır.  
 
http://www.khojaly.net – Bir neçə domenlər bu saytın hostinqinə transfer olunmasına 
baxmayaraq saytın məlumatları sadəcə tarixi faktlardan ibarətdir və yeni məlumatlar əlavə 
olunmur.  
 
http://www.khojaly.org -  
 
http://www.karabagconflict.org/  - ingilis dilində yaradilmışdır. Müxtəlif dillərə avtomatik olaraq 
texniki tərcumə olunması imkanı vardır. Saytda məlumatın az olmasına baxmayaraq maraqlı 
mündəriciata malikdir.  
 
http://www.azer.com/aiweb/categories/karabakh/karabakh_index.html - ingilis dilindədir və 
zəngin məlumat bazasına, məqalə və sənədlər, səkil və foto arxivinə malikdir.  
 
http://karabakh.co.uk/ - Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin internet resursudur. Sayt ingilis 
dilindədir və əsasən tarixi sənədlər əsasında tərtib olunmuşdur.  
 
http://azerigenocide.wordpress.com/ - həvəskar bloq olmasına baxmayaraq dinamikdir və 
yenilənir.  
 
www.azerbaijan.az - Azərbaycanda DQ münaqişəsi və onun tarixi haqqında ən sistemli 
məlumatlara malik bir saytdır. Burada yerləşdirilən məlumatlar digər saytlara nümunə olaraq 
təklif oluna bilər. Lakin, bu sayt DQ haqqında xüsusiləşdirilmiş sayt hesab oluna bilməz. Burada 
olan məlumatlar yalnız birdəfəlik yerləşdirilmişdir, DQ haqqında məlumatlar bölməsinə 
düzəlişlər və əlavələr edilməsinə ehtiyac vardır. Sayt elmi işçilər üçün əhəmiyyətli resurs 
mənbıyidir.  
  
www.Shusha.aznet.org - Şuşa və şuşalılar haqqında zəngin məlumata malik bir mənbədir. 
Burada yerləşdirilən məlumatların yaınız ingilis dilində olması ona beynəlxalq auditoriyada 
populyarlıq gətirmişdir. Lakin, məlumatlar yenilənmir və vizit kart sistemli saytlardan biridir.  
 
www.karabakhmonuments.az (Qarabağ abidələri) – ən zəngin məlumat və şəkillərə malik bir 
saytdır. Burada yerləşdirilən məlumatlar ardicildır və nümunəvidir. Lakin, saytın pullu olması 
ona geniş oxucular qazanmasına mane olur. DQ haqqında məlumat almaq istəyənlərin 
əksəriyyəti bu məlimatları pulsuz əldə etməkdə maraqlı olduğundan bu uğurlu addım sayıla 
bilməz.  
 
www.azerbaycanli.org – sayt Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində hazırlanmışdır. DQ-ın 
Azərbaycan icmasının məlumatlarının yerləşdirilməsində əhəmiyyətli bir məlumat mənbəyidir. 
DQ münaqişəsi ilə bağlı xüsusi bölməyə malikdir.  
 
www.xocalı.org  - əsasən tarixi sənədlər və mətbuatda çap olunan məqalələr toplusundan tərtib 
olunmuşdur.  
 
http://agdaban.org/ - işğal olunmuş Kəlbəcər rayonu və onun kəndi – Ağdaban haqqında 
yaradılmış bir saytdır. Bu sayt məhz regionun tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı məlumatları özündə 
sintez etdirən saytdır. Lakin, saytın daimi olaraq yenilənməməsi ona oxucu diqqətini azaltmışdır. 
 
http://www.justiceforkhojaly.com/ - Xocalı faciəsi ilə bağlı faktlara dünya ictimaiyyətinin 
diqqətini artırmaq məqsdədilə yaradılmışdır. Əksər İnternet səhifələrdə reklamı və bannerləri 



yerləşdirilib. Buna baxmayaraq saytda Xocalı faciəsi haqqında məlumatlar tarixi sənədlərdən 
ibarətdir.  
 
http://www.khojaly.net/ - əsasən faciənin tarixi aspektlərini göstərir. Daimi olaraq yenilənmir.  
 
http://agdamlilar.com/ - Agdam rayonunun tarixi və mədəniyyətinin qorunması, insanları 
haqqında maraqlı həvəskar saytdır.  
 
http://www.zengilan.com/ - Zəngilan rayonu və onun tarixi haqqında maraqlı saytdır. Burada 
rayonun tarixi, mədəniyyəti, insanları haqqında məlumatlar verilmişdir. Eyni zamanda maraqlı 
şəkillər kolleksiyasına malikdir ki, işğal olunmuş rayonlara dair yaradılan resurslar arasında 
nümunəvi sayıla bilər.  
  
http://fuzulim.tr.gg/ - həvəskar resur olmaqla yanaşı Fizuli rayonundan olan insanlar haqqında 
ətraflı məlumata malikdir.  
 
Hazırda Qarabağla (o cümlədən Dağlıq Qarabağla) bağlı aşağıdakı qəzetlər nəşr olunur: 
 
1)    "Qarabağ" qəzeti - ayda iki dəfə; 
2)    "Qarabağa aparan yol" - ayda bir və (və ya) iki dəfə; 
3)    "Şuşa" - ayda bir və (və ya) iki dəfə; 
4)    "Xocalının səsi" ayda bir dəfə; 
5)    "Ağdam"  
6)    "Qayıdış" (Füzuli rayonu)  
7)    "Laçın"  
8)    "Kəlbəcər"  
9)    "Xudafərin" (Cəbrayıl)  
10)    "Zəngilan"  
 
 
Paralel olaraq internetdə DQ haqqında məlumatların vəziyyəti müşahidə olunmuşdur. İnternetdə 
DQ tarixi ilə bağlı dolğun məlumat əks etdirən sayta rast gəlmək mümkün deyil. DQ haqqında 
məlumatlar əasən rəsmi saytlarda daha ətraflı göstərilmişdir. Xüsusən Azərbaycan 
Respublikasının prezidentinin kitabxanası və “Odlar Yurdu” saytlarında Qarabağın tarixinə dair 
çoxlu sayda Azərbaycan və Rus dillərində məlumatlar vardır. Eyni zamanda “Odlar Yurdu” 
saytında DQ münaqişəsi haqqında PDF formatında Azərbaycan, Rus və İngilis dilərində zəngin 
məlumat tapmaq mümkündür. Lakin kitabların PDF formatında olması və onun şifrələnməsi 
onun istifadəsini çətinləşdirir.  
 
Heydər Əiyev Fondunun maliyyələşdirdiyi “Qarabağ” kitabının elektron və “pdf” formatı əksər 
internet səhifələrdə yerləşdirilmişdir. Fondun Xocalı faciəsi ilə bağlı nəşr etdiyi CD və kitabın da 
internetdə yerləşdirilmiş variantı var və bu oxucuların istifadəsindədir.  
 
DQ haqqında beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqeyini əks etdirən və münaqişəyə daha çox 
alternativ baxışları göstərən kitablara, xüsusən Azərbaycanlı müəlliflırin kitablarına az rast 
gəlinir. DQ haqqında əcnəbilər tərəfindən yazılan və internetdə yerləşdirilən kitabların 
əksəriyyəti erməni mənbələrinə əsaslanır və yaxud erməni müəlliflər tərəfindən yazılmışdır.  
 
DQ haqqında məlumatların internetdə az yayılmasının səbəbləri 
 
Dağlıq Qarabağın tarixi, mədəniyyəti vbə insanları haqqında kitablara internetdə az rast gəlinir. 
Müəlliflər öz əsərlərini internetdə yaymağa meylli olmadıqlarından həmin kitablar geniş 



oxucunun diqqətindən kənarda qalır. Bu səbəbdəndir ki, münaqişə haqqında yayılan məlumatlar 
hamısı bir-birini təkrar edir və yaxud eyni mənbələrə istinad oldugundan mahiyyətcə az 
fərqlənirlər.  
 
İnternetdə Qarabağın mədəniyyətini əks etdirən bədii əsərlər tapmaq mümkün deyil. Ancaq 
movcud nəşrlər və nəşriyyatarım kataloqlarını diqqətdən keçirəndə məlum olmuşdur ki, son 
illərdə kifayət qədər ədəbiyyat nəşr olunmuşdur və bunlar yalnız az tirajla yayılmışdır.  
 
Nəşriyyatlar çap etdikləri əsərlərin elektron versiyasını özünün internet səhifısində yerləşdirmir. 
Müəlliflərin də şəxsi internet saytları olmadığından həmin kitabları yaya bilmir. 
 
Dağlıq Qarabağ haqqında məlumatların toplanması və internetdə yayılması üçün 
addımlar:  
 
Son dövrlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məlumatların internetdə yayılmasının təmin 
olunmasının sistemləşdirilməsi istiqamətində müəyyən irəliləyiş hiss olunmaqdadır. Buna 
dövlətin müəyyən mənada maraq göstərməsi və bir neçə QHT-lərin, universitetləırin və 
nəşriyyatların internet resursların yaradılması ideyası ilə çıxış etməsinin rolu olmuşdur.  
 
Dağlıq Qarabağın Azəbaycanlı icmasının yenidən formalaşması, onun siyasi bəyanatlarla çıxış 
edən insanlarla yanaşı, yaradıcı adamları özundə birləşdirilməsi müsbət addımlardan sayıla bilər. 
Eyn zamanda nəzərə alsaq ki, AR Prezidenti DQ icmasının texniki təminatı üçün maliyyə 
yardımının ayrılması üçün vəsaitin ayrılmasına sərəncam vermişdir, ümid emək olar ki, bu 
sahədə irəliləyişin olacağını təmin edən baza formalaşdırılacaqdır.  
 
Dağlıq Qarabağın Azəbaycanlı icmasının yeni seçilmiş idarə heyəti üzvlərinin ölkə mətbuatında 
son zamanlar səsləndirdikləri bəyanatlar, müsahibələri və məqalələri tərəfimizdən nəzərdən 
keçirilmişdir və bu sahədə də müəyyən nəaliyyətlərin olduğu hiss olunur.  
 
Lakin, icmanın DQ haqqında informasiya siyasətinin həyata keçirilməsində rolunu artırmaq üçün 
müəyyən addımlar atmasına ehtiyac vardır:  

- Dağlıq Qarabağ icması DQ münaqişəsinin həllində Azərbaycan dövlətinin apardığı 
siyasətin reallaşması, erməni və azərbaycanlı icmasının birğə yaşayışı üçün lazım olan 
siyasi sənədlərin hazırlanmasında fəallıq nümayiş etdirmək;  

- Cəmiyyətdə Qarabağın mədəniyyəti, tarixi və münaqişə ilə bağlı müzakirələrin 
keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmək;  

- DQ-n tarixi, mədəniyyəti və bu günki vəziyyəti ilə bağlı məlumatları dünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaqda maraqlı olmaq;  

- Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar arasında DQ ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi və həmin 
tədbirlərin məlumatla təmin olunmasında səylər göstərmək;  

- Münaqişənin həlli ilə bağlı icmanın maraqlarını nəzərə alan təkliflər paketi hazırlamalı, 
onu cəmiyyətə, beynəlxalq ictimaiyyət və xüsusən vasitəçi dövlətlərə təqdim etməyə 
çalışmaq;  

- Sülhyaratma prosesi ilə bağlı təkliflər paketi ilə çıxış etmək və onun müzakirəsini təşkil 
etmək.  

- Münaqişənin həllinə dəstək ola biləcək və icmanın ideyalarının reallaşması və onu 
beynəlxalq aləmdə təmsil edə biləcək kadrların hazırlanmasına başlamaq;  

- Qarabağla bağlı internet resurslara malik olan təşkilatlar və müəlliflərlə alaqəlırini 
genişləndirmək və informasiya mübadiləsinə maraqlı olmaq.  

- DQ-ın erməni icması ilə münasibətlərin qurulmasına meylli olmaq və hır iki icmanı 
maraqlandıra bilən təkliflər irəli sürmə və onun reallaşmasına nail olmaq; 

 



 
Nəticə  
 
Respublika üzrə DQ haqqında məlumat yayan aktiv internet resurslar 5-10 saytdan ibarətdir ki, 
onlar da gündəlik olaraq yenilənmirlər. Həmin saytların əksəriyyəti həvəskar insanlar və yaxud 
müxtəlif təşkilatların dəstəyi iıə yaradılmışdır ki, onların dayanıqlığı layihələr və insanların 
təşəbbüslərindən asılıdır.  
 
Populyar internet ünvanlar, agentliklər və qəzetlərin ünvanlarında Qarabağla bağlı saytların 
bannerləri  yerləşdirilmir. Ən çox oxunan “day.az”, “1neüs.az”, “top7.az”, “Apa.az” saytlarında 
Qarabağla bağlı saytların bannerləri yoxdur. Bu saytlarda yalnız 
http://www.justiceforkhojaly.com/ saytının bannerinə rast gəlinir.   
 

- Internet səhifəsi nəzərdən keçirilmiş 50 infomasiya agentliyi və qəzetlərin yalnız 11-də 
“Dağlıq Qarabağ” bölməsi vardır (misal üçün: day.az, apa.az, trend.az və 
neüsazerbaijan.ru saytları). Saytlarda DQ münaqişəsi haqqında məlumatlar “cəmiyyət”, 
“siyasət”, “gündəm” bölmlərində yerləşdirilib ki, bu da oxucuya məlumatı tapmaqda 
çətinlik törədir.  

- Rus dilli internet resurslarda Qarabağ haqqında məlumatlar daha sistemli qurulmuşdur. 
Azərbaycandilli oxucular üçün DQ haqqında analitik yazılara az rast gəlmək olur.  

- DQ haqqında analitik yazılar hazırlayan müəlliflərin əksəriyyəti rus dilli olduqlarından 
onlar daha çox rus dilli saytlarda məlumatlarını yerləşdirirlər.  

- Azərbaycan dilli internet səhifələrdə forumlar və virtual müzakirələrin səviyyəsi aşağı 
olduğundan geniş oxucu cəlb edə bilmirlər. DQ münaqişəsi ilə bağlı maraqlı müzakirələr 
təqdim olunmur.  

- DQ haqqında dəyirmi masalar və konfranslar daha çox emosiyalar və çağırışlarla 
müşayət olunan auditoriyalarda aparılır. Ölkədə politoloqlar və siyasi şərhçilərin iştirak 
etdiyi tədbirlərdən başqa digər səviyyələrdə keçirilən tədbirlərdə təhlil və təkliflər az 
səslənməkdədir.  

- Ölkə mətbuatında DQ münaqişəsi ilə bağlı hərtərəfli müzakirələrə az yer ayrılır.  
- Ölkə ərazisində Qarabağın Azərbaycan üçün coğrafi, mədəni, tarixi baxımdan nə kimi 

əhəmiyyətli region olduğunu əks etdirən plakatlar, reklam çarxlarına rast gəlinmir.  
- Ölkədə Qarabağdan olan sənətkarların yaradıcılıq tədbirləri keçirilmir, Qarabağdan olan 

yaradıcı insanların həmin regionun tərənnümü üçün ədəbiyyatları az hazırlanır və yaxud 
az təbliğ olunur və geniş auditoriyaya çatdırılmır.  

- Azərbaycanın turizm imkanları təqdim olunarkən Qarabağın tarixi və mədəni abidələri bu 
kataloqlara daxil olunmur və tədqiq olunmur.  

- DQ ilə bağlı yaradılmış internet səhifələr və diğər internet resurslar arasında banner 
mübadiləsi aparılmır.  

- Qarabağın tarixi və mədəniyyətinə həsr olunan radio və televiziya verlişləri az hazırlanır 
və hazırlanan verlişlərin mahiyyəti Qarabağın müasir dövrünü əhatə etmir.  

- Son dövrlərdə Qarabağın tarixi və mədəniyyətini təbliğ edən bədii və sənədli filmlər 
hazırlanmır və bu kimi nümunələrin hazırlanması üçün sənətkarlar ruhlandırılmır.  



 
Təkliflər  

1. Dağlıq Qarabağ haqqında internet resursların forumunun yaradılması, 
2. Hər il dövlət tərəfindən DQ haqqında internet resusları təqdim edən təşkilatlar arasında 

müsabiqənin keçirilməsi və qaliblərin mükafatlandırılması,  
3. DQ həsr olunmuş nəşrlərin kataloqunun çap olunması,  
4. DQ münaqişəsi ilə bağlı məlumatların yayılmasının sitemləşdirilməsi, münaqişə ilə bağlı 

təhlillər verə biləcək mütəxəssilərin yetişdirilməsi üçün proqramların hazırlanması, bu işi 
həyata keçirə biləcək partnyorların müəyyən olunması,  

5. Müxtəlif dillərə tərcümə, xüsusən DQ haqqında məlumatların erməni dilinə tərcümə 
olunmasını reallaşdırmaq lazımdır. Erməni dilində hazırlanan saytlar daha çox 
Azərbaycan tərəfinin rəsmi mövqeyi və onun münaqişənin həli istiqamətində hərtərəfli 
mövqeyini, Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, regionda tutduğu yerini əks etdirən 
məlumatlardan ibarət olmalıdır. Bu kimi məlumatların əsasən erməni icmasına 
ünvanlandığını nəzərə alaraq onun sistemləşdirilməsinə ehtiyac vardır.  

6. DQ münaqişəsi ilə bağlı səviyyəli analitik materiallar hazırlamaq və onu erməni 
müəllifləri ilə birğə müzakirələrə çıxarmağa ehtiyac vardır. Erməni dilini bilən 
analitiklərin bynəlxalq tədbirlərdə iştirakını dövlət tərəfindən ruhandırılmasına və onların 
tədqiqatlarının yayılmasına şəraitin yaradılmasına dəstək olunmalıdır.  

7. Türkiyədə münaqişələrin həllini öyrənən, eləcədə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini 
təhlili edən internet səhifələr və institutların təcrübəsi öyrənilməsi və onlarla 
əməkdaşlığın qurulmasına ehtiyac vardır.  

8. DQ münaqişəsi haqqında məlumatları yayan və beynəlxalq auditoriyada daha çox istinad 
olunan erməni saytlarının təcrübəsi öyrənilməli və həmin saytların imkanarı və 
beynəlxalq ekspert şəbəkələrinə təsirləri təhlil olunmalıdır.  

9. Qarabağla bağlı məlumatların türk dilinə tərcümə olunması,  
10. Türk dilində internet səhifələrin yaradılması və onun təbliği,  

 
Sənəd Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 
Dəstəyi Şurası ilə Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyəti arasında 31 mart 2010-cu il tarixdə 
imzalanmış 2/092/026 saylı müqaviləyə əsasən „internet bloqun inkişafı və onun qenişlənməsi 
üçün tədbirlər“ layihəsi çərçivəsində hazırlanmışdır.  
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