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Sesavali

ამ სახელმძღვანელოში თქვენ გაეცნობით ჩვენი სამშობლო აზერბაიჯანის XIX საუკუნე - XXI 
საუკუნის  დასაწყისში გავლილი ისტორიული განვითარების გზას. 

სიმართლეა ისიც, რომ ისტორია სჯის იმ ხალხებს, რომლებიც მისგან არ იღებენ მაგალითს. 
მსოფლიოში ყველაზე განვითარებული ხალხების ისტორიებიც აღზევებისა და დაცემის 
პერიოდების ერთმანეთის ჩანაცვლებით ხასიათდებოდა. დამოუკიდებლობა მოპოვებულ 
ხალხებს, ისტორიის გარკვეულ პერიოდებში ჩაგვრის უღელის ქვეშ აღმოჩენის მიუხედავად, 
თავისუფლების იმედი არ დაუკარგავთ და შექმნილი ხელსაყრელი შემთხვევის გამოყენებით 
დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის აღდგენაში წარმატებისათვის მიუღწევიათ. თი-
თოეული ჩვენთაგანის ვალია ათასობით ჩვენი თანამემამულის სისხლის ხარჯზე მოპო-
ვებული დამოუკიდებლობის დაცვა და შენარჩუნება. ჩვენი საერთო ეროვნული ლიდერი 
ჰეიდარ ალიევი ამბობდა: “damoukideblobis mopoveba ramdenadac rTulia, misi Se-
narCuneba, maradiuloba amaze ufro Znelia”.

თქვენ უკვე იცნობთ აზერბაიჯანის გავლილ ისტორიული განვითარების გზას უძველესი 
ხანიდან XVIII საუკუნის ბოლომდე. ეს დაგეხმარებათ ჩვენი ისტორიის მორიგ პერიოდებში 
მომხდარი მოვლენების უფრო სრულყოფილი სახით შესწავლაში. თქვენ უკვე XVIII საუკუ- 
ნის მეორე ნახევარში აზერბაიჯანის მიწებისათვის უცხოელი ძალების წარმოებულ ბრძო-
ლებსაც ხართ გაცნობილი. ერთიან ეროვნულ სახელმწიფოდ გადაუქცეველი აზერბაიჯანის 
XIX საუკუნის დასაწყისში დიდი სახელმწიფოების აგრესიის ქვეშ მოქცევა კანონზომიერი  
პროცესი იყო. ყაჯარების ირანის სამეფოსა და რომანოვების რუსეთის იმპერიას შორის 
დანაწევრებამისჯილი ჩვენი აზერბაიჯანი XIX საუკუნის 20-იანი წლებიდან დაწყებული 
უღელქვეშ აღმოჩნდა. ცარიზმის მიერ აზერბაიჯანის ჩრდილოეთში გატარებულმა კოლო-
ნიურმა პოლიტიკამ და შაჰის მთავრობის სამხრეთში გატარებულმა პოლიტიკამ ჩვენი ხალ-
ხის ისტორიული განვითარება ძლიერ შეაფერხა. XX საუკუნის დასაწყისში ჩრდილოეთ 
აზერბაიჯანმა ისარგებლა რუსეთის იმპერიის ნგრევით შექმნილი სიტუაციით, მიაღწია 
ეროვნული სახელმწიფოებრიობის აღდგენას. თითოეული ხალხის ისტორიაში ხდება მოვ-
ლენები, რომლებიც მარადიულად რჩება მის მეხსიერებაში. 1918 წლის 28 მაისს აზერბაიჯა- 
ნის სახალხო რესპუბლიკის შექმნის გამოცხადება ასეთ მოვლენათაგანია. ჩვენი ხალხის 
ისტორიაში ასეულობით პირველადებზე ხელმომწერი ასფ პერიოდის რთულ საერთაშორი- 
სო პირობებში ეცდებოდა არსებულის დაცვას, მაგრამ საშინაო და საგარეო ფაქტორების 
მიზეზით დაიშალა. ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის ისტორიაში დაიწყო 70 წელიწადზე ცოტა 
მეტხანს გაგრძელებული საბჭოთა ხელისუფლების პერიოდი. ეს ეტაპი ჩვენი ხალხის მეხ-
სიერებაში დარჩა როგორც დანაკარგებისა და წარმატების ხანა. დამოუკიდებელი სახ-
ელმწიფოებრიობა აღკვეთილი ჩვენი ხალხის მეცნიერების, განათლების, კულტურის, მე-
ურნეობისა  და  სხვა  სფეროებში  მოპოვებული  წარმატებების  უარყოფა  არ  შეიძლება. 

საბჭოთა იმპერიამ ისტორიის გამოცდიდან წარმატებით გამოსვლა ვერ შეძლო. ჩვენი 
ხალხის ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის აღკვეთისათვის საბჭოთა ხელ-
მძღვანელობის 1990 წლის 20 იანვარს განხორციელებულმა სისხლიანმა ტრაგედიამ ჩვენი 
ხალხის საბრძოლო სულისკვეთება კიდევ უფრო გააძლიერა. ბოლოს, 1991 წლის აგვისტოში 
აზერბაიჯანმა 1920 წელს დაკარგული სახელმწიფო დამოუკიდებლობა კვლავ აღდგენილად 
გამოაცხადა. დამოუკიდებლობის პირველ წლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკა რთულ საში-
ნაო და საგარეო პრობლემებს წააწყდა. ეკონომიკურ კრიზისს, პოლიტიკური მდგომარეობ- 
ის არასტაბილურობას, სოციალურ დაძაბულობას, სომეხი დამპყრობლების ჩვენს ტერი-
ტორიებზე თავდასხმებსა და სხვა ფაქტორებს საზოგადოების მორალურ-ფსიქოლოგიური 
მდგომარეობა დაემძიმებინა. ამ რთული პრობლემების გადაწყვეტისათვის ბრძენი სა-
ხელმწიფო მოღვაწის ჰეიდარ ალიევის ხალხისა და სახელმწიფოსადმი პატრონად მოვლი-
ნებამ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ბედზე შეუცვლელი როლი შეასრულა. თქვენ ჩვენი ხალ-
ხის ბოლო წლებში მოპოვებული დიდი წარმატებების მოწმეები ხართ. მიუხედავად იმისა, 
რომ ყველა მათგანის შესახებ ერთი სახელმძღვანელოს ჩარჩოებში სრული ინფორმაციის 
მიღება  რთულია,  მათ  ყოველდღიურ  საქმიანობაში  ხედავთ  და  გრძნობთ.

სახელმძღვანელოს ბოლო პარაგრაფებს შესწავლის შემდეგ, კიდევ ერთხელ პირველ 
გვერდებს თვალი გადაავლეთ. ჩვენი ხალხის ამ ცოცხალი ისტორიის გავლილი განვითა- 
რების გზა ჩვენში სიამაყის გრძნობის გაჩენასთან ერთად, ჩვენი სამშობლოს აზერბაიჯა- 
ნის  წინაშე  თითოეული  ჩვენთაგანის  მოქალაქეობრივი  ვალის  არსებობას  ადასტურებს.LAY
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I. azerbaijani XIX saukuneSi – XX saukunis dasawyisSi
აღამაჰმად შაჰ ყაჯარის XVIII საუკუნის ბოლოსაკენ აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ სახანოებზე 

შემოსევა და აზერბაიჯანის მიწების ერთიანი სახელმწიფოს შემადგენლობაში გაერთიანების 
მცდელობები წარუმატებლობისათვის იყო განწირული. ყაჯართა ჯარმა ჩრდილოეთი აზ-
ერბაიჯანი დატოვა. ყაჯართა სახელმწიფოში ხელისუფლებისათვის ბრძოლისას ჩრდილო-
ეთი აზერბაიჯანის სახანოებმა თავისი დამოუკიდებლობა აღადგინეს. თუმცა სახანოებს 
შორის კვლავ გაჩენილმა დაპირისპირებამ და მტრობამ შეუძლებელი გახადა აზერბაიჯანში 
ერთიანი სახელმწიფოს დაარსება. ამ სიტუაციით ისარგებლა რუსეთის იმპერიამ და 1801 
წლიდან დაიწყო სამხრეთი კავკასიის დაპყრობა. გაფანტულმა აზერბაიჯანის სახანოებმა 
საერთო მტრის წინააღმდეგ გაერთიანება ვერ შეძლეს და რუსეთის მიერ დაპყრობას ვერ 
გადაურჩნენ. ყაჯართა სახელმწიფომ რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა დაიწყო, მაგრამ ორ  
დიდ ომში დამარცხდა. რუსეთის იმპერიასა და ყაჯართა სახელმწიფოს შორის დადებულმა 
გულუსტანისა და თურქმენჩაის ხელშეკრულებებმა აზერბაიჯანელი ხალხისათვის ტრაგი-
კული შედეგები გამოიღო. აზერბაიჯანის მიწების ორ სახელმწიფოს შორის განაწილების 
შედეგად ხალხის ერთიანობა დაირღვა. ამან ხალხის განვითარებაზე, მსოფლმხედველობაზე, 
პოლიტიკურ და მორალურ აზროვნებაზე მოახდინა გავლენა. ჩრდილოეთი აზერბაიჯანი 
რუსეთის შემადგენლობაში კოლონიად იქცა. რუსეთმა ისტორიული აზერბაიჯანის მიწებზე 
სომხები ჩამოასახლა, ამან კი შექმნა პირობები შემდგომი ტრაგედიებისათვის. XIX საუკუ- 
ნის 30-იან წლებში დაწყებულმა აჯანყებებმა უჩვენეს ჩვენი ხალხის მებრძოლი სულის 
უკვდავება, მოახდინეს საკუთარი უფლებებისა და თავისუფლებებისკენ მისწრაფების ნების 
დემონსტრირება. ამ აჯანყებებმა რუსეთის მმართველი წრეები შეაშინეს და აიძულეს ისი- 
ნი, რომ დაპყრობითი რეჯიმი შეემსუბუქებინათ, გაეუქმებინათ საკომენდანტო მმართ-
ველობის  მეთოდი  და  1840-იან  წლებში  რიგი  რეფორმები  განეხორციელებინათ.

ყაჯართა სახელმწიფოს შემადგენლობაში დარჩენილი სამხრეთი აზერბაიჯანი ძირითად 
ოლქად ითვლება. თებრიზი მეორე დედაქალაქის როლს ასრულებდა. თუმცა ყაჯართა სა-
ხელმწიფოს ფეოდალურ-მონარქიულ წყობაში დარჩენამ, რეფორმების განუხორციელებლო-
ბამ  სამხრეთი  აზერბაიჯანის  ეკონომიკური  და  კულტურული  განვითარება  შეაფერხა.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში რუსეთის იმპერიაში გატარებულმა ბურჟუაზიულმა 
რეფორმებმა ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში მნიშვნელოვან ცვლილებებს გაუხსნა გზა. კაპი-
ტალისტური ურთიერთობების გაჩენამ ბიძგი მისცა სიახლეებს ეკონომიკურ და სოციალ- 
ურ სფეროში. XIX საუკუნის ბოლოსაკენ ფორმირებულმა ეროვნულმა ბურჟუაზიამ და 
დემოკრატიულმა ინტელიგენციამ კოლონიური მდგომარეობისათვის ბოლოს მოღების მიზ-
ნით  XX  საუკუნის  დასაწყისში  დაიწყო  ღია  ბრძოლა.LAY
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I ganyofileba.  azerbaijanis CrdiloeTi miwebis dapyroba ruseTis mier

azerbaijanis miwebis dapyrobis dawyeba

XVI saukuneSi volgispireTis Turquli saxelmwifoebis yazanisa da heSterxanis mosko-
vis saxanos mier dapyrobam rusebs gauxsna gza kaspiis zRvasa da CrdiloeT kavkasiisa-
ken. momdevno saukuneebSi warmoebuli warmatebuli omebis Sedegad TandaTan gazrdili 
es samTavro petre I-is dros imperiad iqca. XVIII saukuneSi osmaleTis saxelmwifosTan 
warmoebuli warmatebuli omebis Sedegad CrdiloeT kavkasiaSi damagrebuli ruseTis 
imperiis axali ZiriTadi mizani didi bunebrivi resursebisa da strategiuli  mniSvne-
lobis mqone samxreTi kavkasia iyo. am regionis did nawils ki istoriuli azerbaijanis 
miwebi Seadgenda. amrigad, XIX saukunis dasawyisSi ruseTma daiwyo azerbaijanTan da-
kavSirebuli gegmebis ganxorcieleba.

XIX saukune, saerTaSoriso mdgomareoba, azerbaijanis saxanoebi, ruseTis imperia. aleq-
sandre I, dapyroba, yajarTa saxelmwifo

 როგორც თქვენთვის ცნობილია, კერ კიდევ XVIII საუკუნეში რუსეთის 
იმპერიამ აზერბაიჯანში ორჯერ მოახდინა ლაშქრობის ორგანიზება, თუმ-
ცა სხვადასხვა მიზეზების გამო დაპყრობითი გეგმები ვერ განახორციელა. 
XIX საუკუნის დასაწყისში ხელისუფლებაში მოსული ალექსანდრე I-კი 
წინამორბედი პავლესაგან განსხვავებით აზერბაიჯანის ჩრდილოეთი სახა-
ნოების დამორჩილებისათვის მოქმედებაზე გადავიდა. იმ პერიოდის საერ-
თაშორისო მდგომარეობა რუსეთს აზერბაიჯანის ჩრდილოეთი მიწების 
დაპყრობისათვის ხელსაყრელ პირობებს უქმნიდა.

1791 წელს დადებული იასის ხელშეკრულებით რუსეთმა ამ რეგიონში 
მისი გაძლიერების შემაფერხებელი ოსმალეთის იმპერია სამხრეთ კავკასია-
ში, მათ შორის აზერბაიჯანში აქტიური პოლიტიკის გატარების შესაძლებ-
ლობის გარეშე დატოვა. იმავე პერიოდში ყაჯართა სახელმწიფოში არსე-
ბულმა პოლიტიკურმა არასტაბილურობამაც რუსეთის მიერ რეგიონში 
ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციების ჩატარებისათვის ხელსაყრელი 
პირობები შექმნა. მეორის მხრივ, აზერბაიჯანის დანაწევრებულ მდგომა-
რეობაში ყოფნა, სახანოებს შორის კინკლაობები ჩვენი ხალხის წინააღმდეგობის ძალას ასუსტებდა.

რუსეთი ახლო აღმოსავლეთში ძირითადი მეტოქეების - ძლიერი ევროპული სახელმწიფოების - დი-
დი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ქმედებების გამო ძლიერ იყო აღშფოთებული. ყაჯართა სახელმწი-
ფოს დიდ ბრიტანეთთან დაახლოება, აუცილებლობის შემთხვევაში, ამ სახელმწიფოსაგან სამხედრო  
და ფინანსური დახმარების მიღების გამთვალისწინებელი ხელშეკრულების ხელმოწერა რუსეთის 
სამხრეთ კავკასიასთან დაკავშირებული გეგმებისათვის შეიძლება დიდი დარტყმა აღმოჩენილიყო.

mopovebuli informaciebis safuZvelze gamoikvlieT samxreTi kavkasiis, maT Soris azerbai-
janis CrdiloeTi miwebis im periodis saerTaSoriso urTierTobebSi arsebuli roli da mniS-
vneloba. regionSi sakuTari interesebis mqone saxelmwifoebis Zalebis fardobiTi SedarebiT, 
gansazRvreT romel saxelmwifos SeeZlo Seeqmna ufro meti safrTxe azerbaijanisaTvis.

1

o

aleqsandre I
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“... albai (polkovniki - red.) malkolmis qalaqSi mosvlisTanave feTeli SahTan Sexvedris 
survilma yvela da sasaxlis adamianebi gaaoca. mefem xorasanSi arsebuli ajanyebis CasaxSo-
bad Teiranidan gamgzavrebis gamo molkolmis SahTan Sexvedra gadaido... 1801 wlis ianvarSi 
molkolmis saSualebiT yajarebsa da ingliss Soris SeTanxmebebi iqna xelmowerili. malkol-
mma es informacia, rogorc didi warmateba centrs (ingliss - red.) Seatyobina. 

emine faqrevani. nawarmoebidan “abas mirza da azerbaijani”

Tqveni azriT, molkolmi yajarebsa da ingliselebs Soris am SeTanxmebas ratom afasebda 

did gamarjvebad?

ქართლ-კახეთის უფლისწულების აზერბაიჯანის ზოგიერთ ხანებთან და ყაჯარებთან კავშირების 
შექმნას რუსეთის მეფის სასახლეში უკმაყოფილებით შეხვდნენ. პროცესებზე ყურადღებით დამკ-
ვირვებელმა ალექსანდრე I-მა 1801 წლის სექტემბერში გამოცემული მანიფესტით აღმოსავლეთი საქართ-
ველოს (ქართლ-კახეთის) შიდა დამოუკიდებლობა გააუქმა, მის შემადგენლობაში მყოფი ბორჩლოს, 
ფემბექის, ყაზახისა და შემშედილის სასულთნოებიც რუსეთს შეუერთდა. ამრიგად, აზერბაიჯანის 
ჩრდილოეთი მიწების დაპყრობის პროცესში პირველი ნაბიჯი გადაიდგა. ამ მოვლენას განჯისა და ირე-
ვანის ხანები დიდი უკმაყოფილებით შეხვდნენ. ირევანის ხანი მეჰემედ ხანი რუსეთის დამპყრობელუ-
რი პოლიტიკის წინააღმდეგ უფრო კატეგორიულად გამოვიდა, ფემბექელებს მოუწოდა დამპყრობლე-
ბისათვის ქედი არ მოეხარათ, მათ რუსი ჯარების დაპყრობილი ტერიტორიების დატოვება და ირევანში 
გადასვლა შესთავაზათ. ხანის მიმართვით 600-მა ფემბექელმა დატოვეს თავისი სოფლები და ირევანში 
შეაფარეს თავი. 

ირევანის ხანმა იმავე დროს თავისი წარმომადგენელი თიფლისში გააგზავნა შაჰის ბრძანებულების 
საფუძველზე ისიც შეატყობინათ, რომ ფემბექის ოლქი მას ეკუთვნის. შემშედილის რუსების მიერ 

◘

?

CrdiloeT azerbaijanis dapyroba mefis ruseTis mier

pirobiTi niSnebi:

ციხე-სიმაგრეები რუსეთის არმიის ძირითადი ძალების
მოძრაობის მიმართულება
რუსეთის ფლოტის მოძრაობის 
მიმართულება

რუსეთის საჯარისო დაჯგუფებების 
მოძრაობის მიმართულება

ქალაქები

სახანოების
დედაქალაქი

გადასასვლელები

XIX საუკუნის დასაწყისში აზერბაიჯანის 
ჩრდილოეთი სახანოების საზღვრები

სახანოებისა და სასულთნოების საზღვრები

რუსეთის მიერ აზერბაიჯანის სახანოების ანექსია1804
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მიერთების პასუხად მსგავსი ნაბიჯი განჯის ხანმა ჯავად ხან ზიადოღლუმაც გადადგა. თუმცა აზ-
ერბაიჯანელ  ხანებს  შორის  ერთიანობის  არ  არსებობის  მიზეზით  ყველა  ცდა  უშედეგო  აღმოჩნდა.

“irevanis xanma imavdroulad Tavisi warmomadgeneli gaagzavna general i.p. lazarievTan da Seat-
yobina, rom Sahis brZanebulebiT fembeqis olqi mas ekuTvnis. irevanis xanma naxCevanis xanTan er-
Tad samxedro Zalebis mobilizaciiT miiRes gadawyvetileba, rusis jarebi ar SeeSvaT fembeqSi... 
qarTvel ufliswul daviTsac Seecvala damokidebuleba ruseTisadmi... qarTvelma ufliswulebma 
saqarTvelos rusi jarebisagan gawmendisaTvis irevanis xans sTxoves daxmareba. es faqti im period-
Si irevanis saxanos politikur avtoritetsa da samxedro Zalis sakmao siZlieres adasturebs”. 
nawarmoebidan “irevanis saxano-ruseTis dapyroba da somxebis CrdiloeT azerbaijanis  

miwebze Camosaxleba (1747-1828)” 

Tqveni azriT, ra iyo imis mizezi, rom qarTveli ufliswulebi azerbaijanel xanebTan da ya-

jarTa saxelmwifosTan inarCunebdnen urTierTobas?

XIX საუკუნის დასაწყისში ევროპაში მიმდინარე რთული პოლიტიკური პროცესები რუსეთს აიძუ-
ლებდა გადაედგა ფრთხილი და გააზრებული ნაბიჯები. რუსეთი ცდილობდა საკუთარი თავი ხალ-
ხების მფარველად წარმოეჩინა, ყველანაირი საშუალებით ცდილობდა აზერბაიჯანის მმართველების 
ოსმალთა და ყაჯართა სახელმწიფოებისაკენ მიდრეკილების აღკვეთას. ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაც 
ხანების შეძლებისდაგვარად ახლოს ყოლა იყო. დერბენდის, კუბისა და ლენქორანის ხანებთან 1802 
წლის ბოლოს დადებული georgievskis SeTanxmeba სწორედ ამ მიზანს ემსახურებოდა. შეთანხმების 
ძირითადი დებულებით ვითომ ირანის (ყაჯართა) საფრთხის წინაშე ერთობლივი ბრძოლის ორგა-
ნიზება ხდებოდა. თუმცა აზერბაიჯანის დაპყრობის გეგმის ცხოვრებაში გატარებისათვის სათანადო 
შანსის მოლოდინში მყოფი რუსეთისათვის ეს შეთანხმება კასპიისპირა რეგიონების მომავალ დაპყრო-
ბაზე გათვლილი ტაქტიკური ნაბიჯი იყო. მოვლენების შემდგომმა მსვლელობამაც ეს დაადასტურა.

gaanalizeT ruseTis imperiis samxreT kavkasiaSi gatarebuli politika, moaxdineT Sedarebebi Tana-
medrove periodSi regionSi didi saxelmwifoebis gatarebul politikasTan.

1803 წლის დასაწყისში რუსული ჯარები ჭარ-ბელექანის საჯამაათოს ტე-
რიტორიაზე შევიდა. საჯამაათოს ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეო-
ბა ეკავა. ერთის მხრივ საქართველოსთან, მეორის მხრივ დაღესტანთან 
საზღვარზე მდებარე ეს ტერიტორია აზერბაიჯანის შიდა მიმართულებით 
მოძრაობისათვისაც მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტი იყო. მთელი 
ხალხების რუსეთის წინააღმდეგ თავისუფლებისათვის ბრძოლის მიმდინა-
რეობის დროს საჯამაათოს დაპყრობას მეფის სტრატეგიები დიდი მნიშვ-
ნელობას ანიჭებდნენ. ჭარ-ბელექანის დაპყრობა მთიელი ხალხების ჩრდი-
ლოეთ კავკასიაში გავრცელებული თავისუფლების მოძრაობის სამხრეთთან 
კავშირის გაწყვეტის მიზეზი იქნებოდა. ამავე დროს აზერბაიჯანის შიდა 
რეგიონების მიმართულებით მოძრაობისათვის ხელსაყრელი პოზიციის 
მოპოვება ხდებოდა.

1803 წლის მარტში მდინარე კანიხის (ალაზნის) სანაპიროზე მომხდარ 
ბრძოლაში ძალის მხრივ უპირატესობის მქონე, მოწესრიგებულმა რუსების 
ჯარმა გაიმარჯვა. აპრილის თვეში კი თიფლისში ჭარ-ბელექანის საჯამაათოსა 
და რუსეთს შორის „ficiani valdebuleba“-დ წოდებული ხელშეკრულება იქნა მოწერილი. ამ 
ხელშეკრულებით საჯამაათო რუსეთის შემადგენლობაში გადავიდა. აქ უნდა განლაგებული რუსის 
ჯარები, მოსახლეობას ხარაჯი აბრეშუმით უნდა გადაეხადა და თიფლისში გირაო უნდა გაეგზავნა. 
თუმცა რადგან ამ პირო-ბების დაცვა არ ხდებოდა. 1804 წლის დასაწყისში ჭარ-ბელექანში კვლავ 
შევიდნენ რუსი ჯარები. ჭარის დაკავების მიუხედავად, ზაქათალის სიახლოვეს მომხდარ ბრძოლაში 
მოსახლეობამ რუსის ძალები გაანადგურა, გენერალი  კულიაკოვი კი მოკლული იქნა. თუმცა ამ გა-
მარჯვების მიუხედავად მოკლე დროში მრავალრიცხოვანი რუსი ჯარების შემოყვანით გენერალმა 
ციციანოვმა კვლავ ჭარ-ბელაქანის საჯამაათო და ამასთან ილისუს სასულთნოც დაიმორჩილა. 
ganjis gmiruli dacva. ციციანოვის სხვა მიზანი განჯის სახანო იყო. ამას გარკვეული მიზეზები 

ჰქონდა. განჯის ხანმა ჯავად ხანმა რუსების წინააღმდეგ საბრძოლველად მიმართა სახანოებს, 
ალექსანდრე I-ის 1801 წლის მანიფესტის  შემდეგ შემშედილი გარკვეული დროით თავის მფარველობის 
ქვეშ ჰყავდა. ამავე დროს აზერბაიჯანის მიწების დაპყრობის მიზნის მქონე  რუსებისათვის განჯას დიდი 
სტრატეგიული მნიშვნელობა ჰქონდა.

საუკუნეების განმავლობაში აზერბაიჯანის დასავლეთი კარების როლის შემსრულებელი განჯის 
დაპყრობას სხვა სახანოების დამორჩილება შეეძ-ლო გაეადვილებინა. ქართული წარმოშობის გენერა- 

◘

?
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ლი ციციანოვი ამ სახანოს დაპყრობას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა. მის 
მიერ განჯის ხანის ჯავად ხანისათვის რუსეთის შემადგენლობაში შესვ-
ლის შესახებ სხვადასხა მიზეზითა და მუქარით სავსე წერილები, დიდი 
რაოდენობით გადასახადის მოთხოვნა ჯავად ხანის მიერ კატეგორიულად 
უარყოფილი იქნა. საინტერესოა, რომ ყოველთვის დიპლომატიური მან-
ევრებით განსხვავებული განჯის ხანი ამჯერად ციციანოვის წერილებს 
მისივე ტონით პასუხობდა, ამის პასუხად კურუკობუს სიახლოვეს 
დაზვერვითი ხასიათის ბრძოლის შემდეგ 1803 წლის დეკემბერში განჯა 
რუსული ჯარების მიერ ალყაშემორტყმული იქნა. ქალაქმა ერთ თვეზე მეტ 
ხანს რუსების ჯარის შეტევებს გაუძლო. თუმცა არც განჯის მნიშვნელობის 
ვერ მიმხვედრმა ფეთელი შაჰ ყაჯარმა და არც ჯავად ხანის მიერ მიმართვა 
გაგზავნილმა აზერბაიჯანელმა ხანებმა მას არავითარი დახმარება არ 
აღმოუჩინეს.

"vnaxe, rom cixe-simagris Tqveni nebiT gadmocemisadmi midrekileba ara gaqvT. bolo jer 
danebebis pirobebis TqvenTvis gamogzavna Cems movaleobad mimaCnia... werilze saswrafo pasuxs 
rom viTxov, sulac ar niSnavs imas, rom me Cem mters monad, ymad vTvli. es imitomaa, rom 
adamianebma urTierTSoris pativiscema unda daicvan. amitomac vimedovneb, rom... xval Suad-
Remde Cemi werilis pasuxs miviReb". 

Semdeg werilSi danebebis pirobebSi iyo wamoyenebuli. qalaq ganjis danebebas qvemoT mo-
cemuli muxlebiT SemiZlia miviRo:
1. javad xanma ganjis daqvemdebarebaSi myof mosaxleobasTan erTad ruseTis saerTo xelmwi-

fis damorCilebaze dados fici;
2. cixe-simagre mTlianad carieldeba da iq rusi jarebis zarbaznebi da samxedro SeiaraRe-

ba Tavsdeba;
3. javad xan ganjeli ruseTis imperiis daqvemdebarebaSi yofnis pirobiT, rogorc winaT mar-

Tavs Tavis teritorias da ruseTs yovelwliurad 20 aTas manaT gadasaxads uxdis. am 
muxlebis xelmoweris dros - 1804 wels am Tanxas dauyovnebliv ixdis;

4. cixe-simagreSi da SemSedilis gzaze  myof jars sursaTiT amaragebs;
5. SemSedilisa da misi mxaris mosaxleobis Seviwroeba ar SeiZleba, imitom rom isini ukve 

saqarTvelos mTavrobis mmarTvelobaSi gadadian.
6. zemoT CamoTvlilebis erTgulebiT SesrulebisaTvis javad xan ganjeli sakuTar Svils 

huseinkulu aRas saqarTvelos mTavar mmarTvelTan samudamo darCenisaTvis gadascems".

cicianovis werilidan javad xanisadmi

ციციანოვის შეურაცხყოფით სავსე წერილზე ჯავად ხანი გაბედულად: “რაც შეეხება ქალაქის გად-
მოცემას, ამ სურვილზე ხელი აიღე, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია. შენ განჯაში მხოლოდ ჩენ გვამზე 
გადავლით შეძლებ შემოსვლას, გესმის? მხოლოდ ჩემი სიკვდილის შემდეგ, სხვა ვერანაირად!” - აძ-
ლევს პასუხს. 1804 წლის იანვრის 3-დან 4-ზე გარდამავალ ღამეს დამატებითი დახმარების მიმღებმა 
რუსულმა ძალებმა დაიწყეს გადამწყვეტი შეტევა განჯაზე. მიუხედავად განჯელების გმირული 
ბრძოლისა, ქალაქი დაპყრობილ იქნა. ჯავად ხანიც გმირულად დაიღუპა. 

ციციანოვის წინადადებით ქალაქისათვის ალექსანდრე I-ის მეუღლის პატივსაცემად იელიზავეტ-
პოლის სახელის მიმნიჭებელმა ციციანოვმა აქაურობა რუსი ოფიცრის მართულ ოკრეგად აქცია. 
აიკრძალა განჯის სახელის გამოყენება, ამისათვის სპეციალური ჯარიმაც განისაზღვრა. განჯის 
დაპყრობით სხვა სახანოებისაკენაც გაიხსნა გზა. რუსებმა აზერბაიჯანის დაპყრობისა და მომავალში 
კასპიის სანაპიროებ-ზე გასვლისათვის ხელსაყრელი პუნქტი მოიპოვეს.

1. gansazrvreT is saxelmwifoebi, romelTa interesebi gadaikveTa samxreT kavkasiaSi XIX 
saukunis dasawyisSi.

2. gamoikvlieT TiToeul saxelmwifos aq ra interesebi hqonda da moamzadeT referati 
Temaze:“samxreTi kavkasia, maT Soris azerbaijani didi saxelmwifoebis gegmebSi”.

3. gamoTqviT mosazrebebi War-beleqnis dapyrobis Sedegebis Sesaxeb.
4. moamzadeT wardgena Temaze:“ganjis dacva da javad xani”.
5. Tqveni azriT, XIX saukunis dasawyisSi romeli saSualebebiT SeiZleboda momxdari 

rusuli dapyrobebis aRkveTa?

◘
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ruseT-yajarTa omebi samxreTi kavkasiisaTvis

azerbaijanis danawevrebul mdgomareobaSi yofna, yajarTa xelisuflebis sisuste ruseTis samx-
reT kavkasiasTan dakavSirebuli dampyrobluri gegmebis ganxorcielebisaTvis xelsayrel SesaZ-
leblobas qmnida. azerbaijanis xanebi ki imas nacvlad, rom Seqmnili mdgomareoba sworad Seefa-
sebinaT, ucxoeli dampyroblebis winaaRmdeg erTad ebrZolaT, radac ar unda dasjdomodaT 
sakuTari xelisuflebis dacvis gza airCies. aman saboloo jamSi gaaadvila azerbaijanis Crdilo-
eTi miwebis dapyroba.

ultimatumi, omi, brZola, dapyroba, qureqCais xelSekruleba, buqarestis zavi, gulustnis 

zavi, TurqmenCais zavi.ü

omi iwyeba. ფეთელი შაჰ ყაჯარი მხოლოდ განჯის სახანოს 
დაპყრობის შემდეგ მიხვდა, თუ რა დიდი შეცდომა დაუშვა ჯა- 
ვად ხანის დაცვაში შეფერხებით. განჯის რუსების მიერ დაკავება 
აზერბაიჯანის ჩრდილოეთში ყაჯარების ერთ-ერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი საყრდენის დაკარგვას ნიშნავდა. რუსეთის იმ-
პერიამ კი ამ მოვლენის შემდეგ სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო-
სტრატეგიული უპირატესობა მოიპოვა. რუსული ჯარების თავ-
მოყრის ადგილმა - განჯის ციხემ აზერბაიჯანის სხვა სახანოების 
დაპყრობისათვისაც სამხედრო ბაზის როლის შესრულება დაიწ- 
ყო. აზერბაიჯანის ჩრდილოეთში განხორციელებული ამ დაპყრო-
ბამ და ჯავად ხანის მოკვლამ რუსეთის იმპერიისათვის დიდი 
მორალური უპირატესობა შექმნა, აზერბაიჯანის ხანებს შორის 
ყაჯართა ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულებაში მერყეობის 
მიზეზი გახდა. ბუნებრივია, ფეთელი ხანს ამასთან შერიგება არ 
სურდა. ამიტომაც 1804 წლის მაისში შაჰის მთავრობამ მეფის 
რუსეთს სამხრეთ კავკასიაში დაპყრობილი ტერიტორიებიდან გას-
ვლის მომთხოვნი ულტიმატუმი წარუდგინა. უარყოფითი პასუ- 
ხის მიმღებმა ყაჯართა სახელმწიფომ რუსეთის იმპერიასთან დიპ-
ლომატიური ურთიერთობები გაწყვიტა. ამრიგად, 1804-1813 წლების მომცავი ყაჯარ-რუსეთის ომი 
დაიწყო. რუსის ჯარების ძირითადი შეტევის მიზანი ირევანის სახანო იყო. ოსმალეთის სახ-
ელმწიფოსთან საზღვარზე მდებარე და მნიშვნელოვანი გეოგრაფიულ-სტრატეგიული პოზიციის  
მქონე ამ სახანო რუსეთის აგრესიულ გეგმებში განსაკუთრებული ადგილი ეკავა. ირევანზე ლაშქ- 
რობა შურაგოლიდან დაიწყო. რუსის ჯარები გუმრში გამაგრდნენ და 15 ივნისს იქიდან უჩქილსის 
მიმართულებით დაიწყეს მოძრაობა. უჩქილსაში განთავსებული ყაჯართა ირანის ჯარებსა და რუსის 
ჯარებს შორის 5 დღეზე მეტ ხანს გაგრძელებული სისხლიანი ბრძოლები დაიწყო. მართალია პირ- 
ველ ხანებში რუსულმა ჯარებმა უპირატესობა მოიპოვეს, ამ ბრძოლებში რუსეთის ჯარებმა საკმაო 
დანაკარგები განიცადეს და 26 ივნისს იძულებული გახდნენ დაეტოვებინათ უჩქილსე. რუსული ჯა-
რები ციციანობის მეთაურობით ირევანის სიახლოვეს მდინარე ზენგის სანაპიროზე მდებარე, 
ხელსაყრელი სტრატეგიული პოზიციის მქონე სოფელ ქემერლის დაპყრობისათვის ყველა ღონეს 
ხმარობდნენ. ამ ჯარის შემადგენლობაში ქართველი თავადებისა და სომხების არსებობა რუსეთის ამ 
ტერიტორიებთან დაკავშირებული მომავალი გეგმების შესახებ ინფორმაციას იძლეოდა. სოფელ 
ქემერლისათვის ირევანის ხანისა და მის დასახმარებლად მოსული აბას მირზას გაერთიანებულ 
ძალებსა და რუსულ ძალებს შორის დაიწყო სისხლიანი ბრძოლა. რუსები დამარცხდნენ.
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“yizilbaSebi (aq irevanis xanisa da yajarTa saxelmwifos jarebi igulisxmeba -red.) misasv-
lel - mosasvleli gzebi im doneze iyo Caketili rom, ruseTis jarebis gamosavali yvela 
mxridan Caketili iyo. ufro metic, cicianovTan erTad am adgilas mosuli qarTveli Tava-
debi gaqcevis dros yizilbaSebis xelSi aRmoCndnen da tyved iqnen ayvanilebi”.

mirza adigozalbei, nawarmoebidan “yarabaRname”

rusuli jarebis SemadgenlobaSi qarTvelebisa da somxebis monawileoba azerbaijanis isto-
riis romel periodebs gagonebT?

ირევანის პირველი ალყაც სწორედ ამ დროს ემთხვევა. ირევნის ციხე-სიმაგრის მიმართულებით მომხ-
დარ პირველ ბრძოლებში რუსებმა საკმაო ცოცხალი ძალა დაკარგეს, ჯარის მნიშვნელოვანი ნაწილი კი 
დაიჭრა. გამოუვალ მდგომარეობაში ჩავარდნილმა გენერალმა პ. ციციანოვმა წერილით მიმართა ირევა-
ნის ხანს, ცდილობდა საკითხის გადაწყვეტის დიპლომატიურ გზაზე გადაყვანას. მისი ეს ცდები უშედე-
გო აღმოჩნდა. ციხე-სიმაგრის დაცვაში სრულად დარწმუნებული და ამინდების თანდათანობით აციების 
მხედველობაში მიმღები ირევანის ხანი mehemed xani რუსი ჯარების სურსათისა და შეიარაღების ამო-
წურვასაც იმედოვნებდა. იმისათვის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მტერს არ მიხმარებოდა ხორბალი 
დიდ ქვევრებში ივსებოდა და მიწაში იმარხებოდა. მართალია ციციანოვი დამალული ხორბლის 
მპოვნელებს 50 კაპიკი ვერცხლის ფულის მიცემას პირდებოდა, ამას არავითარი შედეგი არ მოჰყვა. 

◘
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სამაგიეროდ, უჩქილსეს მონასტრის გარშემო მცხოვრები სომხები, რუსების ჩავარდნილი მძიმე მდგო-
მარეობით სარგებლობდნენ, მოპოვებულ ხორბალს ძალიან ძვირ ფასად, მალულად რუს ოფიცრებთან 
ყიდდნენ. ციციანოვი ხედავდა, რომ ირევანის გარშემო მძიმე მდგომარეობაში ვარდებოდა, ძველი მუქა-
რები ზომიერი მიმართვებით შეცვალა. ხანისათვის სხვადასხვა შეღავათების დამპირებელი მეფის გე-
ნერალი ბოლო მომენტამდე ციხის დანებების იმედს ინარჩუნებდა. ციციანოვის „ჩამორჩენილი“ ხალხის 
წარმომადგენლად ჩათვლილმა ირევანის ხანმა იგი გამოუვალ მდგომარეობაში ჩააგდო. მეჰემედ ხანის 
კარგი სამხედრო მომზადება და გამართლებული წარმატებული ტაქტიკური ღონისძიებების შედეგად 
რუსმა ჯარებმა ციციანოვის მეთაურობით დიდი დანაკარგები განიცადეს. ხანის ძირითად ძალას ციცია-
ნოვის შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულების მქონე ადგილობრივი მოსახლეობა, მებრძოლი აზერბაი-
ჯანელები შეადგენდნენ. 1804 წლის 31 აგვისტოს თავადმა ციციანოვმა მიიღო გადაწყვეტილება ირევა-
ნის ციხის ალყის მოხსნისა და ჯარების უკან დახევის შესახებ. იმავე წლის 1 სექტემბერს ციციანოვმა 
ბოლო ჯერ მეჰემედ ხანს მოსთხოვა ირევანის ციხის გადაცემა. მისი ამ მიმართვის მომდევნო დღეს მე-
ჰემმედ ხანმა კვლავ უარყოფითი პასუხი გაუგზავნა, ციციანოვმა, დაინახა რა, რომ ბოლო მცდელობაც 
უშედეგო აღმოჩნდა, 3 სექტემბერს გასცა ბრძანება რუსული ჯარების უკან დახევის შესახებ.

romeli saerTo Tvisebebi SegiZliaT uCvenoT irevanis xans mehemed xansa da ganjis xans 
javad xans Soris?

yarabaxis, Seqis da Samaxis saxanoebis dapyroba. ირევანის სახანოს მიმართულებით წარ-
მატების მოპოვების ვერ შემძლე გენერალმა ციციანოვმა ამჯერად ყურადღება ყარაბაღისაკენ მიმართა. 
თავისი ხელისუფლების დაცვის მცდელობა ყარაბაღის ხანმა ყაჯარების 
გაბჯის მიმართულებით გაგზავნილი ჯარის დამარცხებით ციციანოვის 
სიმპათია დაიმსახურა. სამხრეთ კავკასიაში რუს მეთაურობასთან მჭიდრო 
კავშირის მქონე ყარაბაღის სეპარატისტი სომეხი მმართველები პოლი-
ტიკური თვალსაზრისით განეიტრალების მცდელმა ibrahimxelil xan-
mac ციციანოვთა შეხვედრაზე თანხმობა განაცხადა. 1805 wlis 14 maiss 
ყარაბაღის სახანოსა და რუსეთის სახელმწიფოს შორის ხელმოწერილი იქნა 
qureqCais ხელშეკრულება. შესავალისა და 11 მუხლისაგან შემდგარი ამ 
ხელშეკრულებით ყარაბაღის სახანო “სამუდამოდ“ რუსეთის შემადგენლო-
ბაში გადავიდა. ხელშეკრულებაში რუსეთის იმპერიასა და ყარაბაღის 
სახანოს შორის ურთიერთდამოკიდებულების იურიდიულმა საფუძვლებმა 
ჰპოვეს თავისი ასახვა. რუსეთმა სახანოზე მზრუნველობა თავის თავზე 
აიღო, სახანოში რუსეთის ჯარები განთავსდებოდა. ამის საპირისპიროდ 
ყარაბაღის ხანს რუსეთისათვის ყოველ წელს 8 ათასი ჩერვონი ხარაჯი უნდა 
გადაეხადა. ხანის დამოუკიდებელ საშინაო პოლიტიკას გარანტია ეძლევა, თუმცა საგარეო პოლიტიკის 
საკითხების რუსეთის აქ მყოფ წარმომადგენელთან შეთანხმების რეკომენდაცია ეძლეოდა. ეს კი ყარა-
ბაღის სახანოს დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკის უფლების დაკარგვას ნიშნავდა. იბრაჰიმხელილ 
ხანის რჩევით შექის ხანმა სელიმ ხანმაც ერთი კვირის შემდეგ ქურექჩაის ხელშეკრულებას ხელი 
მოაწერა.

politikuri TvalsazrisiT SeafaseT qureqliCais xelSekruleba. Tqveni azriT aq asaxuli de-
bulebebis Seswavlili romeli xelSekrulebis pirobebTan Sedareba SeiZleba? 

გენერალმა ციციანოვმა მსგავსი პირობებით Samaxis xans mustafa xansac შესთავაზა რუსეთის 
იმპერიის შემადგენლობაში გადასვლა. თუმცა ყარაბაღისა და შექის ხანებისაგან განსხვავებით სამხედ-
რო ოპერაციებში ყაჯართა ჯარების უპირატესობის მოპოვების იმედის მქონე მუსტაფა ხანმა სხვადასხ-
ვა მიზეზებით მოლაპარაკებები გააჭიანურა, ციციანოვს თავის პირობებს უგზავნიდა. ციციანოვი მიხვ-
და, რომ მას დიპლომატიური გზებით ვერ დაიმორჩილებდა, სახანოზე სამხედრო ლაშქრობა დაიწყო. 
შამახის სახანოზე დაქვემდებარებაში მყოფი ჯავად ხანის, ტერიტორიის ყარაბაღის სახანოსათვის შეერ-
თების მცდელი იბრაჰიმ ხალილ ხანისა და შამახის ხანთან მტრობაში მყოფი შექის ხანის სამხედრო  ძა-
ლებიც რუსეთის ჯარის შემადგენლობაში იყო და ლაშქრობაში მონაწილეობდნენ. მუსტაფა ხანმა ფიტის 
მთაზე თავდაცვის პოზიციები გაამაგრა. 1805 წლის დეკემბერში გაერთიანებული ძალები მუსტაფა ხა-
ნის დაცვის პოზიციების მიუახლოვდა. მუსტაფა ხანს ესმოდა, რომ უპირატესი ძალების წინაშ დგომას 
ვერ შეძლებდა. იგი ფიტის მთის სიახლოვეს მიღწეული ციციანოვის კარავში მისასვლელად და 
ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად იძულებული გახდა. ქურექჩაის ხელშეკრულების პირობების მსგავსი 
პირობებით ხელმოწერილი ამ ხელშეკრულების თანახმად, შამახის სახანოც რუსეთის შემადგენლობაში 
გადავიდა. თუმცა მოვლენების შემდგომმა განვითარებამ დაადასტურა, რომ გეორგიევსკის ხელშკრუ-
ლების მსგავსად ეს ხელშეკრულებებიც რუსეთის იმპერიის აზერბაიჯანის მიწების დაპყრობამ მიმარ-
თულებით გადადგმული ერთ-ერთი ტაქტიკური ნაბიჯი იყო.

?

?
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rogor SegiZliaT SeafasoT is, rom Samaxis samxedro dalaSqvraSi rusuli jarebis Semadgen-
lobaSi zogierTi azerbaijanuli saxanoc monawileobda? 

1806 წლის ივნისში აბას მირზას გაგზავნილი შაჰის ჯარები ყარა-
ბაღში შევიდნენ. ამ დროს ოჯახთან ერთად ხანქენდში მყოფი იბრა-
ჰიმხელილ ხანი მაიორ ლისანევიჩის ბრძანებით ყოველგვარი საფუძვ-
ლის გარეშე რუსი ჯარის თავდასხმის ქვეშ აღმოჩნდა. ხანი და მისი 
ახლობლები დახოცეს. ამ მოვლენამ შექის ხანი სელიმ ხანი განარისხა. 
მან რუსის ჯარები შექიდან გაყარა. ეს კი ქურექჩაის ხელშეკრულების 
შექის ხანის მხრიდან გამომწვევი სახით დარღვევას ნიშნავდა. რუსეთი 
სელიმ ხანს ამას არ აპატიებდა.
derbendis, baqosa da kubis saxanoebis dapyroba. შამახის 

დაპყრობის შემდეგ გაიხსნა გზა ბაქოს სახანოზე. თუმცა ბაქოს დაპ-
ყრობის განხორციელების მცდელი გენერალი ციციანოვის ქალაქის 
ციხის კედლების სიახლოვეს მოკვლის შემდეგ რუსის ჯარები იძუ-
ლებული გახდნენ უკან დაეხიათ. 1806 წლის ივნისში კვლავ კას-
პიისპირა რეგიონებში გააქტიურებულმა რუსეთის ჯარმა დერბენდი 
დაიპყრო, სექტემბერში კი ბაქო ამოიღო მიზანში. ჰუსეინკულუ ხანს 
ესმოდა, რომ ზღვიდან და ხმელეთიდან ქალაქს მიახლოებულ რუსის 
ჯარებს წინააღმდეგობას ვერ გაუწევდა, მოსახლეობის უაზროდ გა-
წყვეტისაგან დაცვის მიზნით ქალაქი დატოვა. 3 ოქტომბერს ბაქო 
დაპყრობილ იქნა. სახანო გაუქმებულ იქნა და რუსეთის პროვინციად 
იქცა. გარკვეული დროის შემდეგ კუბის სახანოც რუსების მიერ დაპ-

ყრობილ იქნა. კუბის მართვა ყოფილი ბაქოს ხანის მირზა მეჰემედ II-ის მეთაურობით ადგილობრივი 
ბეგებისაგან შემდგარ მხარის საბჭოს ჩაბარდა. 1806 წლის ოქტომბრის ბოლოს რუსეთის ჯარებმა შექის 
ალყა შემოარტყეს. ქალაქის მოსახლეობის მიერ დიდი წინააღმდეგობის გაწევის მიუხედავად, Seqic 
dapyrobil iqna. სელიმ ხანმა სხვა ხანების მსგავსად ყაჯართა ქვეყანაში ჰპოვა თავსესაფარი. შექის 
დაპყრობის შემდეგ აქაც რუსული მიდრეკილების ძალებისაგან დროებითი მმართველობა შეიქმნა.

gaixseneT, ratom aniWebda ruseTi did mniSvnelobas kaspiispira xalxebis dapyrobas?

osmaleT-ruseTis omi. რუსეთის ჯარების 1806 წელს მოპოვებული წარმატებები ოსმალეთის 
სასახლეშიც დიდი შეშფოთების მიზეზი გახდა. სამხრეთ კავკასიაში რუსული გავლენის გაზრდასთან 
შეურიგებელი ოსმალეთის სახელმწიფომ იმავე წლის ბოლოს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი ომი დაიწყო. 
თუმცა 1807 წელს გუმრის სიახლოვეს დამარცხებამ ოსმალეთის სახელმწიფოს რუსეთის სამხრეთი 
კავკასიიდან, მათ შორის აზერბაიჯანის ჩრდილოეთი მიწებიდან გაყვანის გეგმებს მძიმე დარტყმა 
მიაყენა. ორ სახელმწიფოს შორის მოლაპარაკებები 1812 wlis 16 maiss buqarestis zavis ხელმო-
წერით დასრულდა. ამ ხელშეკრულებით ოსმალეთის სახელმწიფო იძულებული იყო ეცნო სამხრეთ 
კავკასიაში რუსეთის დაპყრობები.

buqarestis zavi SeadareT kavkasiisaTvis mebrZol osmalTa da rusTa saxelmwifoebs Soris xel-

moweril sxva xelSekrulebebs da gansazRvreT msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebi.

gulistanis zavi. ყაჯარებთან ომი კი ჯერ კიდევ გრძელდებოდა. 1808 წლის შემოდგომაზე 
რუსეთის ჯარებმა უჩქილსე (უჩმუაძინი) და ნახჩევანი დაიპყრეს და ირევანი მეორედ ალყაში აიღეს. 
რამდენიმე თვეს გაგრძელებული ალყა უშედეგო იყო. რუსეთის ჯარების ირევანზე მიმდევრობითი შე-
ტევების ციხის დამცველების მხრიდან მოგერიება ხდებოდა. ირევანის ციხე-სიმაგრის გმირმა დამცვე-
ლებმა ჩაშალეს რუსეთის ჯარების გეგმები. მოპოვებულმა დრომ აბას მირზას ირევანის მიმართულებით 
ახალი ძალების მოზიდვის შესაძლებლობა მისცა. 1809 წლის მაისიდან აზერბაიჯანის ვალის ჯარებმა 
რუსები ნახჩევანიდან გამოიყვანა, უკან დახეული რუსეთის ჯარების ძირითადი ძალები კი სოფელ კა-
რაბაბას სიახლოვეს მომხდარ ბრძოლაში გაანადგურეს. ეს მოვლენა მეფის რუსეთში დიდი გულდამ-
ძიმების მიზეზი გახდა. ალექსანდრე I-ს ძირითადი ყურადღება მიმართული ჰქონდა ნაპოლეონის საფ-
რანგეთზე და ევროპაში მიმდინარე პროცესებზე. ის ყაჯარებთან სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებას 
მნიშვნელოვნად მიიჩნევდა. ამ მიზნით რუსეთის მეფემ ირევნისათვის ბრძოლებში დამარცხებული გე-
ნერალი ი. კუდოვიჩი ა. ტორმასოვით შეცვალა და მას სამშვიდობო პროცესების დაჩქარების მითითება 
მისცა. 1809-1810 წლებში ყარაბაღისა და განჯის  მიმართულებით მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებში 
წარუმატებლობებმა აბას მირზაც სამშვიდობო მოლაპარაკებების აღდგენის აუცილებლობის წინაშე 
დააყენა. თუმცა მიუხედავად სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებისა, მაგალითად ლენქორანის 

?

?
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სახანოს მომავალი სტატუსის საკითხი ჩიხში მოექცა. რუსეთი დაპყრობილი ტერიტორიებით არ კმაყო-
ფილდებოდა, კასპიის სანაპიროზე განსაკუთრებული პოზიციის მქონე ლენქორანის სახანოს მიწებზეც 
პრეტენზიას აცხადებდა. ლენქორანის ხანის მიერ მუსტაფა ხანის რუსეთისადმი მიდრეკილებას მეფის 
ხელისუფლება თვლიდა საფუძვლად, ამ საკითხში დათმობაზე წასვლას არ აპირებდა. ყაჯართა სა-
ხელმწიფო კი დაინტერესებული იყო, რომ ლენქორანი დარჩენილიყო დამოუკიდებელ სახანოდ. რუსე-
თის კასპიის სანაპიროებზე განმტკიცებას ინგლისი თავის ახლო და შუა აღმოსავლეთში ინტერესების 
დიდ საფრთხედ მიიჩნევდა, მისი მოლაპარაკებების პროცესში ჩარევა საკითხის წარუმატებლად დას-
რულების მიზეზი გახდა. კვლავ განახლდა სამხედრო ოპერაციები.

Tqveni azriT, inglisis samSvidobo molaparakebebSi rogorc dainteresebuli mxaris gamosvlaze 
romeli faqtorebi axdendnen gavlenas?

1812 წლის ოქტომბერში ასლანდუზის ველზე რუსეთის ჯარების გამარჯვებით დასრულებულმა 
ბრძოლამ ომის შემდგომ მსვლელობაზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა. აბას მირზას მეთაურობით 
სამხედრო ძალების ამ წარუმატებლობამ ლენქორანში მყოფი შაჰის ჯარები უიმედო მდგომარეობაში 
ჩააგდო. ლენქორანის ციხე-სიმაგრე ალყაში აღმოჩნდა. ციხის დაცვას სადიკ ხანი ხელმძღვანელობდა. 
მან უარყო რუსების მოთხოვნა ციხის დანებების შესახებ. 1812 წლის 31 დეკემბერს რუსეთის ჯარების 
ლენქორანზე გადამწყვეტი შეტევა დაიწყო. უპირატესობის მქონე ძალების წინააღმდეგ უთანასწორო 
ბრძოლაში სადიკ ხანი გმირულად დაიღუპა. 1 იანვარს ლენქორანი დაპყრობილ იქნა.

aRniSnul xanaSi saerTaSoriso urTierTobebSi momxdari procesebi samxreT kavkasiaSi, maT Soris 
azerbaijanis CrdiloeTSi daakavSireT mimdinare movlenebTan. gansazRvreT am regionSi interesebis 
mqone saxelmwifoebi. 

ლენქორანის დაპყრობის შემდეგ სამშვიდობო მოლაპარაკებები ისევ განახლდა. მოლაპარაკებები 1813 
wlis 12 oqtombers ყარაბაღში სოფელ gulustanSi ორ სახელმწიფოს შორის სამშვიდობო ხელ-
შეკრულების ხელმოწერით დასრულდა. ხელშეკრულების ყაჯართა წარმომადგენლობითი საბჭოს 
მეთაურმა მირზა ებულჰასანმა და რუსეთის წარმომადგენელმა გენერალმა რტიშევმა მოაწერეს ხელი. 
მოლაპარაკების მსვლელობისას ყაჯართა სახელმწიფოს წარმომადგენლობითი საბჭოს შემადგენლობა-
ში მყოფი ინგლისელი მრჩეველი კოროუზლიც მონაწილეობდა. სწორედ მისი აქტიურობის შედეგად 
ხელშეკრულების დამატებით აქტში ყაჯართა სახელმწიფოს მომავალში სამშვიდობო ხელშეკრულების 
შედეგებისათვის, განსაკუთრებით საზღვრების ცვლილების ხელახალი განხილვის უფლება მიეცა. გუ-
ლუსტანის ხელშეკრულება შედგება preambulisagan2, 11 muxlisa da separatuli aqtisagan3. 
ხელშეკრულების თანახმად, ყაჯართა სახელმწიფო ეთანხმებოდა განჯის, შექის, შირვანის, კუბის, ბაქო-
სა და ლენქორანის (თალიშის) სახანოების, აღმოსავლეთ საქართველოსა და დაღესტნის რუსეთის მართ-
ველობის ქვეშ გადასვლას. კასპიის ზღვაში სამხედრო საზღვაო ფლოტის ყოლის უფლება მხოლოდ რუ-
სეთს ეკუთვნოდა. გულუსტანის ხელშეკრულების მე-7 მუხლის თანახმად, ორივე ქვეყანაში დიპლო- 
მატიური კორპუსების შექმნაც იყო გათვალისწინებული. რამდენიმე მუხლი კი ვაჭრობასა და საბაჟო 
საკითხებს ეძღვნებოდა.

“rusi vaWrebisagan ... motanili saqonlis mixedviT asidan xuT procentze meti baJi ar iqnas aRe-
buli, es vaWrebi am saqonliT sadac midian, wavidnen, maTgan meored baJi ar iqnas moTxovnili, 
iqidan waRebuli iranis (yajarTa) saqonlis mixedviTac igive baJi iqnas mRebuli, amis garda, raime 
mizeziT da momizezebiT raime gadasaxadi, baJi ar iqnas moTxovnili. iranidan ruseTis qalaqebSi da 
portebSi motanili da aqedan gatanili saqonlis gamo urTierT saxiT erTi da igive baJebi erTsa 
da imave safuZvelze erTxel iqnas aRebuli”.

gulustanis samSvidobo xelSekrulebidan, me-7 muxli

gamoTqviT Tqveni damokidebuleba mocemuli wyaros mimarT. ganmarteT orive saxelmwifos 

vaWrobis sakiTxebisadmi gansakuTrebuli yuradRebis miqcevis mizezi.

?



◘

2
 preambula - raime kanonis, gadawyvetilebisa da samarTlebrivi sabuTis ganmartebiTi Sesavali nawili.
3
 separatistuli aqti - samSvidobo xelSekrulebis SedegebisaTvis, gansakuTrebiT sazRvrebis SecvlisaTvis xelaxla gadaxedvis uflebis 

momniWebeli sabuTi.
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გულუსტანის ხელშეკრულებით დასრულდა სამხრეთი კავკასიის, მათ შორის აზერბაიჯანის ჩრდი-
ლოეთი სახანოების დაპყრობის პირველი ეტაპი. ნახჩევანისა და ირევანის სახანოების გარდა, მთელი 
ჩვენი ჩრდილოეთი ტერიტორიები რუსეთის დაპყრობის ქვეშ აღმოჩნდა. ჩვენი მიწები დაიყო და საფუძ-
ველი ჩაეყარა ჩვენი ხალხის მომავალ ტრაგედიებს.
samxreTi kavkasiisa da azerbaijanisaTvis II ruseT-yajarTa omi TurmenCais xel-

Sekruleba. ყაჯართა სასულთნოს მისათვის მძიმე პირობებით ხელმოწერილ გულუსტანის ხელ-
შეკრულებასთან არ სურდა შერიგება. XIX საუკუნის მეორე ათწლეულში სეპარატისტული აქტის 
გამოყენებით, სასაზღვრო საკითხის ხელახალი განხილვის მცდელი შაჰის მთავრობის ყველა ცდა 
უშედეგოდ რჩებოდა. ნაპოლეონის საფრანგეთზე გამარჯვებაში შესრულებული როლით, ევროპაში 
პოზიციების განმტკიცებით რუსეთის საერთაშორისო ავტორიტეტის მნიშვნელოვანი ზრდის პირობებში 
მეფის მთავრობას ტერიტორიულ საკითხებში რაიმე დათმობაზე წასვლა არ სურდა, თუმცა რუსეთის 
კავკასიაში გაძლიერება, ახლო და შუა აღმოსავლეთში პროცესებზე გავლენის ზრდა ყაჯარების გარდა, 
მთელ აღმოსავლეთში მიწებისათვის საფრთხედ მიჩნეულ ინგლისსაც მოსვენებას აკარგვინებდა. ამ ორ 
სახელმწიფოს შორის საერთო ინტერესები 1814 წელს თეირანის ხელშეკრულების ხელმოწერით 
დასრულდა. ხელშეკრულების თანახმად, ინგლისი თავის თავზე იღებდა ყაჯართა სახელმწიფოსათის 
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სამხედრო და ფინანსური დახმარების 
ვალდებულებას, გულუსტანის ხელშეკრუ-
ლების პირობების ხელახალ გადახედვაში 
დახმარებას ჰპირდებოდა. ამის ნაცვლად კი 
ყაჯართა სახელმწიფო ინგლისს ინდოეთის 
საზღვრების უსაფრთხოების უზრუნველ-
ყოფას ჰპირდებოდა. ინგლისელების დახ-
მარებით ჯარის ხელახალი შექმნა დაიწყო 
აბას მირზამ. მან, იმის გათვალისწინებით, 
რომ ყაჯარებთან თავშეფარებული აზერ-
ბაიჯანელი ხანებიც მას დაეხმარებოდნენ 
მტკიცე მცდელობით დაიწყო მზადება ახ-
ალი ომისათვის.

რუსეთში dekabristebis ajanyebis მოხდენის ინფორმაციამ ყაჯარების მიერ ახალი ომის დაწ- 
ყება დააჩქარა. სამხედრო ოპერაციები 1826 წლის ივლისში დაიწყო. აბას მირზას ძირითადი მიზანი 
თიფლისის დაპყრობა, რუსების მთლიანად სამხრეთი კავკასიიდან გაყვანა, მათი მდინარე თერგის 
ჩრდილოეთით განდევნა იყო. ყაჯართა ჯარების მოძრაობის მიმართულებაც ამაზე იყო გათვლილი. 
ომის დასაწყისში აბას მირზამ საკმაო წარმატებები მოიპოვა. აზერბაიჯანელი ხანების აქტიური 
მონაწილეობით ლენქორანის, შემახის, შექის ტერიტორიები რუსებისაგან გაიწმინდა. ამ ტერიტორიებზე 
აღდგა ხანების მმართველობა. სამხედრო ოპერაციებს შეერთებულმა ირევანის ხანმა ჰესენ ხანმაც 
პემბექი და შორაიელი გაათავისუფლა. თუმცა აბას მირზამ დაშლილ მდგომარეობაში მყოფი რუსი 
რაზმების განადგურების ნაცვლად, ძირითადი ძალებით შუშის ციხე-
სიმაგრეს ალყა შემოარტყა. ალყა 48 დღე გაგრძელდა. ამით ისარგებლა 
რუსთა მეთაურობამ და ცალკეული რუსული ჯარები თიფლისში შეკრიბა, 
აქ ახალი ძალები გამოაგზავნა. გრაფი პ.ი. პასკევიჩი კი კავკასიაში 
რუსული ჯარების მეთაურად დაინიშნა. შედეგმაც არ დააყოვნა. 1826 
წლის სექტემბერში შამქირის ბრძოლაში რუსებმა გამარჯვებას მიაღწიეს. 
13 სექტემბერს განჯაში მომხდარი ბრძოლა კი გადამწყვეტი აღმოჩნდა. 
თავად აბას მირზას მეთაურობის ქვეშ მყოფი შაჰის ძალების ძირითადი 
ნაწილი ღალატის შედეგად დამარცხდა. ამ დამარცხებამ ყაჯარების 
კავკასიაში არსებულ ავტორიტეტს მძიმე დარტყმა მიაყენა და ომის ბედი 
გადაწყვიტა. 1827 წლის ზაფხულში რუსმა ჯარებმა ჯერ ნახჩევანი 
წინააღმდეგობის გარეშე დაიპყრეს. იმავე წელს ივლისში მომხდარი 
ჯავანბულაკის, 20 სექტემბერს კი სერდარაბადის ბრძოლებში მოპო-
ვებულმა გამარჯვებებმა ირევანის სახანოს ბედი შეიძლება ითქვას, რომ გადაწყვიტა. ირევანის  
ხანის, ჰესენ ხანის მტკიცე წინააღმდეგობის მიუხედავად, ქალაქი რუსების მიერ დაპყრობილი იქნა. 
სამხედრო ოპერაციების აზერბაიჯანის სამხრეთით გადამტანმა რუსებმა 1827 წლის ოქტომბერში მაქუ, 
ხოი, მერენდი და თებრიზი ხელში ჩაიგდეს. ცოტა ხნის შემდეგ დაპყრობილ იქნა ურმია და ერდებილიც. 
ჯერ კიდევ 1827 წლის ნოემბერიდან დაწყებული მოლაპარაკებები რუსების დიდი ოდენობით 
კონტრიბუციის მოთხოვნის გამო გრძელდებოდა.

ბოლოს, 1828 wlis 10 Tebervals თებრიზის სიახლოვეს არსებულ სოფელ TurqmenCaiSi 
სამშვიდობო ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა. თექვსმეტი მუხლისაგან შემდგარი ამ ხელშეკრულების 
მიხედვით ყაჯართა სახელმწიფოსა და რუსეთს შორის არსებული საზღვრები განახლდა. შაჰის 
მთავრობამ ნახჩევანისა და ირევანის სახანოებიც რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა აღიარა, 20 
მილიონი რუბლის მოცულობის კონტრიბუციის გადახდის ვალდებულება თავის თავზე აიღო. 
ხელშეკრულების თანახმად, kaspiis zRvaze samxedro flotis yolis ufleba კვლავაც მხო- 
ლოდ რუსეთს ეკუთვნოდა. გარდა ამისა, თურქმენჩაის ხელშეკრულებაში ურთიერთ სავაჭრო 
კავშირების გაფართოებამ, ახალი სავაჭრო საკონსულოების გახსნამ და საბაჟო საკითხებმაც თავისი 
ასახვა ჰპოვეს. ხელშეკრულების ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული ადგილი კი მე-15 მუხლი იყო. ამ 
მუხლში ყაჯარების შიდა მხარეებში მცხოვრებ მოსახლეობას რუსეთში (ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში) 

irevanis cixe-simagris ruseTis mier dapyroba

irevaneli hesen xani
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დამოუკიდებლად გადასვლის პირო-
ბები ექმნებოდა. ამ მუხლის შესა-
ბამისად, რუსეთ-ყაჯართა ომების 
მსვლელობაში მოღალატეობრივი 
გზის დამკავებელი სომხების მასობ-
რივად სამხრეთ კავკასიაში და ძი-
რითადად აზერბაიჯანის მიწებზე  
გადმოსახლების პროცესი დაიწყო. 
თურქმენჩაის ხელშეკრულებით ის-
ტორიული აზერბაიჯანული მიწების 
ორად დაყოფა ოფიციალურად გაფ-
ორმდა. აზერბაიჯანის მიწებზე სომ-
ხების გადმოსახლებამ 1828-1829 
წლების მომცავი ოსმალეთ-რუსეთის 
ომის შემდეგ უფრო ვრცელი გაქანება 
მიიღო. 1829 წელს ხელმოწერილი 
ედირნეს ხელშეკრულების თანახმად, 
ოსმალეთის სახელმწიფოს ტერიტო-
რიიდან 90 ათასამდე სომეხი მო-
სახლეობა აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ 
მიწებზე იქნა გადმოსახლებული. ამ 
ხელშეკრულების თანახმად ახალცი-
ხის საფაშოს ერთი ნაწილი რუ-სეთის 
იმპერიის შემადგენლობაში იქნა შეყ-
ვანილი, ოსმანთა სახელმწიფომ მთე-
ლი სამხრეთი კავკასიის დაპყრობა 
ოფიციალურად  ცნო.

 1. Tqveni azriT, SesaZlebeli iyo Tu ara ruseTis dapyrobebis aRkveTa? rogor warmogid-

geniaT amis SesaZlebloba?

2. ruseTis mier zogierT xanebTan dadebul xelSekrulebebs azerbaijanisaTvis hqonda Tu 

ara raime upiratesoba?

3. gamoikvlieT XIX saukunis pirvel naxevarSi samxreTi kavkasiisaTvis momxdar omebSi ru-

seTis warmatebebis miRwevis, yajarebisa da osmalebisa ki damarcxebis mizezebi, amasTan 

dakavSirebiT moamzadeT referati.

4. moamzadeT wardgena abas mirzas Sesaxeb.

5. gamoikvlieT azerbaijaneli xanebis moqmedebebi rusuli dapyrobis procesSi. irevanis, 

yarabaRis, Seqis, lenqoranisa da naxCevanis xanebis politikuri poziciebis Sesaxeb moax-

dineT Sedarebebi da ganmarteT mosalodneli Sedegebi.



saxli, romelSic daido TurqmenCais xelSekruleba (wina planze)

oTaxi, romelSic daido TurqmenCais xelSekruleba (am qvaze 
mimagrebuli marmarilos samaxsovro dafa moparulia)
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II ganyofileba. CrdiloeTi azerbaijani ruseTis mier dapyrobis periodSi

koloniuri marTvis meTodi da misi gavlena socialur-ekonomikur da 

politikur cxovrebaze

azerbaijanis CrdiloeTi miwebis dapyrobis Semdeg mefis ruseTma aq misTvis damaxasiaTe-
beli marxvis meTodi. sakomendanto mmarTvelobis xerxis saxeliT cnobili es dampyrob-
luri reJimi ruseTis kolonialur interesebs emsaxureboda. samxedroebis mier marTul 
axal administraciul erTeulebSi Camouyalibebeli mmarTveloba, TviTneboba, adgilobri-
vi mosaxleobis winaaRmdeg umowyalo mopyroba iyo gabatonebuli.

mTavari xelisufalni, komendantebi, mxare, olqi, distancia, kolonialuri politika, sa-

valdebulo sistema, saxalxo moZraoba, ajanyebebi.

ჯერ კიდევ I რუსეთ-ყაჯართა ომის მსვლელობისას რუსეთმა დაიწყო ადგილობრივი სახანოების გაუქ-
მება. რუსი ჯარებისათვის მტკიცე წინააღმდეგობის გამწევი სახანოების ნაცვლად, სათავეში რუსი ოფიც-
რის - კომენდანტის მდგომი მართვის ხერხი ყალიბდებოდა. მაგალითად, დერბენდის, ბაქოს სახანოები  
სწორედ ასე გაუქმდა. 1806 წელს დაპყრობილ კუბის სახანოში კი გარკვეულ ხანს ადგილობრივი ბეგე-
ბისაგან შემდგარი ეიალეთის საბჭო მოქმედებდა. 1810 წელს კოლონიური ჩაგვრის წინააღმდეგ აქ მომხ-
დარი აჯანყების ჩახშობის შემდეგ ეს საბჭო და კუბის სახანო გაუქმდა. რუსული მმართველობის „ნებაყო-
ფლობით“ მიღებაზე იძულებული სახანოების ბედი კი რამდენადმე განსხვავებული იყო. ყარაბაღის, შექის, 
შირვანისა და ლენქორანის სახანოებში ადგილობრივი მმართველობა გარკვეულ ხანს შენარჩუნებული 
იყო. თუმცა სამხრეთ კავკასიაში მყოფმა რუსი მოხელეებმა მალე გამოამჟღავნეს, რომ მათი არსებობის, 
ადგილობრივი მმართველობის დარჩენისათვის დიდხანს გაძლებას არ აპირებდნენ. 1819 წლის ბოლო 
შექის ხანი ისმაილ ხანი მოწამვლით მოკლეს და სახანოს არსებობას ბოლო მოეღო. 1820 wels Sama- 
xis, ორი წლის შემდეგ კი yarabaRis saxano gauqmda. რუსეთისადმი ერთგულებით გამორჩეული 
ლენქორანის (თალიშის) სახანოსაც ასეთი ბედი ელოდა. მაღალჩინოსანი რუსი მოხელეების სპეცი- 
ალური მითითებებისა და მათი შემსრულებელი კომენდანტის წნეხის შედეგად 1826 წელს მირჰესენ ხა-
ნიც იძულებული გახდა დაეთმო სახანო. ამრიგად, ლენქორანის სახანოს არსებობასაც ბოლო მოეღო.  
ამ ღონისძიებებით მეფის რუსეთმა კიდევ ერთხელ თვალნათლივ წარმოაჩინა, რომ XIX საუკუნის 
დასაწყისში ხელმოწერილი ხელშეკრულებები სახანოების დაპყრობის პროცესში განხორციელებული 

ტაქტიკური  ნაბიჯი  იყო.

Tqveni azriT, ra mizans atarebda Siga damoukideblobis damcavi da isedac ruseTis mfarve-

lobis qveS myofi saxanoebis gauqmeba?

1828 წლის მარტში კიდევ ერთი ისტორიული უსამართლობა მოხდა. მეფე ნიკოლოზ I-ის ბრძანებულებ-
ით შეიქმნა ნახჩივანისა და ირევანის სახანოების მიწების მომცავი გამოგონილი „სომხური ოლქი“. ამ ნა- 
ბიჯმა, ამ სახანოების ოფიციალურ გაუქმებასთან ერთად,  მომავალში ისტორიული აზერბაიჯანელი  
მიწების  ხარჯზე  სომხური  სახელმწიფოს  ორგანიზების  ნიადაგი  მოამზადა.

ამრიგად, რუსული დაპყრობების შედეგად გავლილი მოკლე დროის განმავლობაში ადგილობრივი 
მმართველობის სისტემა მთლიანად ახალი რუსული მართვის ხერხით შეიცვალა. მის ადგილას რუსი ოფიც-
რების კომენდანტების მიერ მართული მხარეები, ოლქები და დისტანციები შეიქმნა. კომენდანტებს კავ-
კასიის მთავარი ხელისუფალი ნიშნავდა მათ ვრცელი უფლებები ჰქონდათ მინიჭებული. მართულ ტერი-
ტორიებზე მთელი სამოქალაქო და სამხედრო მმართველობა კომენდანტების ხელში იყო თავმოყრილი. 
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ისინი სასამართლოებზეც კი თავმჯდომარეობდნენ. ეს კი ჯერ არნახული თვითნებობის, მოსახლეობის 
ძარცვა-გლეჯის პირობებს ქმნიდა. მხარეები მაჰალებად, ხოლო მაჰალები კი ტრადიციულად სოფლებად 
იყოფოდა. მაჰალებს ნაიბები, სოფლებს კი ქენდხუდები ან იუზბაშები (ასისთავი) მართვდნენ. ნაიბები  
და ქენდხუდები ძირითადად გადასახადების შეკრებითა და კომენდანტებისათვის გაგაზავნის საქმით 
იყვნენ დაკავებულნი. ნაიბის ან ქენდხუდის თანამდებობაზე დასანიშნად საფუძვლად რუსეთისადმი 
ერთგულება აიღებოდა. სახელმწიფოსაგან რაიმე ხელფასის არ ამღებ ამ თანამდებობის მფლობელებს  
მეფის  მთავრობა  მხოლოდ  ზოგიერთი  შეღავათს  აძლევდა. 

ყარაბაღის, შექის, შირვანისა და ლენქორანის ტერიტორიები მუსლიმური ეიათების სამმართველოში 
იყვნენ გაერთიანებულნი, მისი ცენტრი იყო შუშა. ბაქო და კუბა კი დერბენდში მდებარე samxedro 
olqis mmarTvelobas  ექვემდებარებოდა. 

რუსეთის მიერ დაპყრობა სასამართლოს სისტემაშიც განსაზღვრული ცვლილებების მიზეზი გახდა. 
ტრადიციულმა შარიათის სასამართლოებმა თავისი თავდაპირველი როლი დაკარგა. ამ სასამართლოე-
ბის უფლებები ოჯახების შექმნა - დაშლისა და ქონებრივი საკითხებით იყო შეზღუდული. ამის ნაც-
ვლად ახლად შექმნილ ეილეთისა და ქალაქის სასამართლოებს ვრცელი უფლებები ჰქონდათ მი-
ნიჭებული. ამ სასამართლოებში მიღებული გადაწყვეტილებები წესებსა და კანონებზე უფრო მეტად 
მათი თავმჯდომარე კომენდანტების სურვილებზე იყო დამოკიდებული. სასამართლოები იწარმოებ- 
ოდა რუსულ ენაზე, ეს კი ენის არ მცოდნე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის დიდი პრობლემებს 
ქმნიდა. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უსამართლობაც სამოქალაქო დანაშაულების სამხედ-როებისათვის 
შექმნილ საველე სასამართლოებზე განხილვა იყო.

SeadareT axlad Seqmnili sasamarTloebi tradiciul sasamarTloebTan. moamzadeT cxrili 
uaryofiTi da dadebiTi mxareebis Sesaxeb.

yazaxi

SemSediliWar-belaqani

ielizavetpoli (ganja)

naibi

qendxuda, iuzbaSi

borCalo

rusuli dapyrobis Semdeg Seqmnili administraciuli marTvis  

sistema (sakomendanto marTvis xerxi)
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როგორც ვხედავთ, საკომენდანტო მმართველობის ხერხი ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში მეფის რუსეთის 
კოლონიზატორული ინტერესების მომსახურე და მოხელეთა თვითნებობისათვის პირობების შემქმნელი 
უსამართლო ადმინისტრაციული მმართველობის სისტემა იყო.
carizmis gadasaxlebis politika. ის, რომ ერთის მხრივ ოსმანთა სახელმწიფოს მეორეს მხრივ 

ყაჯართა ირანით მოცული სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობა ძირითადად მუსლიმანებისაგან შედგე-
ბოდა, ცარიზმის კოლონიალურ ინტერესებს არ პასუხობდა. რუსეთის ცარიზმი, რომელიც პეტრე I-ის 
ანდერძის ჩარჩოებს არ ტოვებდა, განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობდა სომხების ჩრდილოეთ 
აზერბაიჯანში ჩამოსახლებას. ქრისტიანული ელემენტების სამხრეთ კავკასიაში ჩამოსახლებაში ცა-
რიზმს გარკვეული მიზნები ჰქონდა:

1. ვინაიდან დაპყრობილ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობას 
მუსლიმანები შეადგენდნენ, ოსმალეთისა და ყაჯართა სახელმწიფოებისაკენ მიდრეკილების არამქონე 
და აქ რუსეთის იმპერიისადმი ერთგული არამუსლიმანების განთავსებით თავისთვის საიმედო სოცია-
ლური საყრდენი შექმნა.

2. ქრისტიანი მოსახლეობის მეზობელ მუსლიმან სახელმწიფოებთან საზღვარზე ჩასახლებით ბუფე-
რული ზონის შექმნის მიღწევა, ადგილობრივი თურქი-მუსლიმანი მოსახლეობის მუსლიმანურ აღ-
მოსავლეთთან ურთიერთობების შესუსტება;

3. გაქრისტიანებისა და გარუსების პოლიტიკის განხორციელება;
4. რეგიონის ეკონომიკური დაპყრობის დაჩქარება და ხაზინის შემოსავლების გაზრდა.

SeafaseT carizmis gadasaxlebis politika socialuri, ekonomikuri da politikuri TvalsazrisiT.

ამ მიზნების მიღწევისათვის ცარიზმმა სომხურ 
ფაქტორს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთ-
მო. სომხური ეკლესიის მოღვაწეები და რუსულ 
ჯარში მომსახურე სომხური წარმომავლობის 
ოფიცრების საშუალებით ყაჯართა და ოსმანთა 
სახელმწიფოების ტერიტორიებზე მცხოვრები ამ 
ხალხის წარმომადგენლებს შორის კავკასიაში 
გადასახლებასთან დაკავშირებული ღონისძიე-
ბები ტარდებოდა. მეფის მთავრობა მათ აზერბაი-
ჯანის მიწების ხარჯზე სახელმწიფოს შექმნის პი-
რობას აძლევდათ. somxebis yajarTa irani- 
dan CrdiloeT azerbaijanSi Camosaxleba 
1804 wlidan dawyebuli ეტაპობრივად გან-
ხორციელდა. ჯერ კიდევ 1804 წელს eliza- 
vetpolSi 105 somxuri ojaxi, 1805 wels  
ki 1300 somexi iqna Camosaxlebuli. გენერალმა ციციანოვმა 1600 აისორიც ჩამოასახლა ჩრდი- 
ლოეთ აზერბაიჯანში.

სომხების მასობრივი სახით სამხრეთ კავკასიაში ჩამოყვანამ თურქმენჩაისა და ედირნეს ხელშეკრუ-
ლებების შემდეგ კიდევ უფრო ვრცელი გაქანება მიიღო.

“...aRmatebuli Sahis mxridan iranis (samxreT azerbaijani) yvela mcxovrebsa da moxeleebs 
asaCuqrebs Tanac traqtatis dadebis dRidan dawyebuli im moxeleebsa da mcxovreblebs 
ojaxTan erTad iranis mxareebidan ruseTSi Tavisuflad gadasvlis, moZravi qonebis gadatanisa 
da gayidvisaTvis erTi weliwadi dro eZleva. rac Seexeba uZrav qonebas, misi gayidvisaTvis 
xuTi wlis vadaa gansazRvruli”.

TurqmenCais xelSekrulebidan, XV muxli

axseniT wyaro. Tqveni azriT, Sahis mTavrobas Tavis mosaxleobisaTvis ratom unda daedgina aseTi 
SeRavaTebi? 

მე-15 მუხლში „ პატიებით დასაჩუქრებული“ რუსეთთან წარმოებული ომების მსვლელობისას შაჰის 
მთავრობის მოღალატე, რუსი ჯარების წარმატებების მოპოვებისათვის მათთვის ამბის მიმტანი, 
ყოველნაირად დამხმარენი სომხები იყვნენ. თურქმენჩაისა და ედირნეს სამშვიდობო ხელშეკრულებების 
შემდეგ ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის მიწებზე მცირე დროის განმავლობაში დაახლოებით 130 ათასამდე 
სომეხი იქნა გადმოსახლებული. გადმოსახლებული მოსახლეობა ძირითადად ყარაბაღში, ნახჩევანსა და 



iranidan samxreT kavkasiaSi somxebis Camosaxleba 1828 weli
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ირევანში იქნა განთავსებული. ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის მიწებზე სომხების ჩასახლება XX საუკუნის 
დასაწყისამდე გაგრძელდა, მოსახლეობის ეთნიკური შემადგენლობამ მკვეთრი ცვლილებები განიცადა: 
ჩამოსახლებული სომხები გადასახადებისაგან გარკვეული დროით თავისუფლდებოდნენ. მა ნაყოფიერი 
მიწები ეძლეოდათ. შემდგომში მათ ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით ნაკლები გადასახადი 
ეკისრებოდათ. ჩვენს მიწებზე სომხების მასობრივი სახით ჩასახლებამ ჩვენი სამარცხვინო მეზობლების 
დღევანდელი  ტერიტორიული  პრეტენზიების  გაჩენას  შეუწყო  ხელი.

awarmoeT gamokvleva CrdiloeT azerbaijanSi somxebis Camosaxlebis Sesaxeb. ganmarteT regi-

onSi momxdarma politikurma movlenebma, omebma ra gavlena moaxdines am procesze. 

germanelebis Camosaxleba kavkasiaSi. ცარიზმის გადასახლების პოლიტიკაში გერმანელებ- 
საც მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავათ. XVIII საუკუნის ბოლოს - XIX საუკუნის დასაწყისში გერმანია 
პოლიტიკურ დაქუცმაცებულობასთან ერთად მძიმე ეკონომიკურ კრიზისშიც იყო. ნაპოლეონის ომებმაც 
ქვეყანას გვერდი ვერ აუარეს. სწორედ ასეთ პერიოდში რუსეთი გერმანული კოლონიების სამხედრო 
თვალსაზრისით დაპყრობილ კავკასიის მიწებზე ჩასახლებას დიდ ყურადღებას აქცევდა. გერმანიის 
სამხრეთით არსებული ვურტენბერგის სამთავრომ, ბადენმა ნაპოლეონის ომებისაგან უფრო მეტი ზიანი 
განიცადა. germanelebis kavkasiaSi gadmosaxlebis procesi 1817-1818 wlebSi daiwyo. მათ 
შორის განათლებული ინჟინერები, უნარიანი ხელოსნების, გლეხების ყოფნა რუსული ცარიზმის 

კავკასიასთან დაკავშირებულ ეკონომიკურ 
ინტერესებს ემთხვეოდა. სამხრეთი კავკასი-
ის მდიდარი ბუნებრივი რესურსების ეფექ-
ტიან ათვისების, ამასთან რეგიონში ქრის-
ტიანი ელემენტების პოზიციების განმტკი- 
ცების მცდელი რუსეთი გერმანელების აქ 
ჩამოსახლებაზე უფრო დაინტერესებული 
მხარე იყო. აზერბაიჯანში პირველი გერმა-
ნული კოლონია ეხლანდელი გოიჩაის ტე-
რიტორიაზე შექმნილი იელენდორფი იყო. 
ცოტა ხნის შემდეგ კი შამქირის სიახლოვეს 
დაარსდა ანნერფელდის კოლონია. 

gamoikvlieT azerbaijanis miwebze germanelebis ganTavsebis gavlena dRevandel azerbajan-ger-

maniis urTierTobebze.

“am sacxovrebeli kerebis Seqmnis gamo Svabi mxaris Zalian religiur luterangebis winaSe 
movalea. maT saukunis pirvel aTwleulebSi sxvadasxva jgufebis saxiT, samSoblos datovebiT, 
xmeleTiT avstriisa da ruseTis gavliT "dapirebul miwebze" gadasaxleba isurves. radgan iq, 
meTaurTa naTqvamis Tanaxmad, maT amqveyniuri da zeciuri bedniereba da sixaruli elodaT. 
magram, ruseTis mTvroba im dros mSromeli germaneli memindvreebis kavkasiaSi damkvidrebiT 
Zalian iyo dainteresebuli da amitomac man is razmebi iq gaaCera da maT ruseTis kontrolis 
qveS, namdvilad Sesabamisi miwebis arseboba- ar arsebobis SemowmebisaTvis komisiis gagzavnaze 
piroba miscaT. komisiam didi xnis Semdeg, ukan dabrunebisas maT "dapirebul miwebze" gadmosax-
leba urCiaT. ruseTis mTavrobis guluxvobis gamoCeniT maTTvis didi, lamazi miwis farTobebis 
gadacemis gamo Svabebi iq darCnen da exlac, rogorc gadasaxlebis droindeli, iseve Zvel 
Svabebad darCnen... adamianebs, rogorc ena, gadasaxlebis droindeli adaT-wesebi da tradicie-
bic SeunarCunebiaT".

verner fon simensi. nawarmoebidan „mogzauroba kavkasiaSi“ gv 33-34

wyaros mixedviT gamoikvlieT germanelebis saxeldobr samxreT kavkasiaSi gadmosaxlebis mizezebi.



germanelebis ojaxi ielendorfSi (XIX saukuna)
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rusuli kerebi azerbaijanSi. რუსეთის მთავრობა გარუსების პოლიტიკის შესაბამისად აზერ-
ბაიჯანში რუსების გადმოსახლებასაც აქცევდა ყურადღებას. პირველ ხანებში აქ მომსახურე ჯარის-
კაცების სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ აზერბაიჯანში დამკვიდრებას  ექცეოდა ყურადღება. ეს 
ვერ მოხერხდა. რუს ჯარისკაცებს მათთვის უცხო გარემოში ცხოვრება არ სურდათ. სამაგიეროდ ნი- 
კოლოზ  I-მა  1830 wlis 20 oqtombers seqtanti da religiis mowinaaRmdege rusi glexe-
bis CrdiloeT azerbaijanSi gadmosaxlebis შესახებ გასცა ბრძანებულება. ამ ბრძანებულების 
საფუძველზე აზერბაიჯანში შეიქმნა პირველი რუსული კერები. მომდევნო ხანებშიც რუსების 
აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ მიწებზე დასახლების პროცესი გაგრძელდა. ყველაზე ნაყოფიერი მიწები, 
ამასთან ადგილობრივი მოსახლეობის საძოვრებად გამოყენებული ტერიტორიები მოსულებს მიეცათ.
siaxleebi socialur-ekonomikur cxovrebaSi. რუსული დაპყრობა მოსახლეობის სოციალ- 

ურ შემადგენლობაში გარკვეული ცვლილებების მიზეზი გახდა. მმართველ ფენაში ბეგებმა და აღა- 
ებმა დაიწყეს წამყვანი როლის შესრულება. უმაღლესი სასულიერო პირებიც თავიანთ პოზიციებს 
იცავდნენ.  ცარიზმის ადგილობრივი ზედაფენელებთან დაახლოებისათვის 1830 wlis 13 ivliss 
გამოიცა ბრძანებულება. ამ ბრძანებულებით ბეგებსა და აღაებს ჩამორთმეული მიწების განსაზღ- 
ვრული ნაწილი უკან უბრუნდებოდათ, თუმცა მათ სახელმწიფო მმართველობაში მონაწილეობას 
შეზღუდვები დაუწესდა. მეფის მთავრობამ, გაითვალისწინა რა, მუსლიმანი სასულიერო პირების 
მოსახლეობაზე დიდი გავლენა, მათზე კონტროლის შენარჩუნებისათვის 1829 წელს შეიხულისლამისა 
და მუფტის თანამდებობები დაარსა. შეიხულისლამს შიიტი მორწმუნეებისათვის, მუფტის კი სუნიტი 
მორწმუნე  მოსახლეობისათვის  რელიგიურად  უნდა  ეხელმძღვანელა.

Tqveni azriT, ra interesebs icavda mefis ruseTi islamis morwmuneebisaTvis sxvadasxva reli-
giuri xelmZRvanelis daniSvnaSi? 

1836 წელს ხაჩინის სამელიქოს ტერიტორიაზე მდებარე ალბანური საკათოლიკო გაუქმდა, ალბან- 
ური  ეკლესიისა  და  albanuri istoriis Sesaxeb Rirebuli wyaroebi ruseTSi gaitanes. 
ეს ნაბიჯი ძველი ალბანური ეთნოსის ოფიციალური განადგურების აქტად იქცა. 
mosaxleobis socialuri Semadgenloba. რუსული დაპყრობის შემდეგ, მოსახლეობის ქვედა 

ფენების შემადგენლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა. წინანდელის მსგავსად, ეს ფენა 
კვლავაც გლეხების, ხელოსნებისა და ვაჭრებისაგან შედგებოდა. დაპყრობის შედეგად გლეხები ორ  
დიდ ფენად დაიყვნენ: სახელმწიფო გლეხები და მესაკუთრე გლეხები. დაპყრობითი პროცესის 
მსვლელობის კვალობაზე მმართველი ფენიდან ჩამორთმეული მიწები saxelmwifos (xazinis) 
miwebad იწოდებოდა და ერთბაშად ცენტრალური ხელისუფლების განკარგულებაში გადადიოდა.  
ასეთ მიწებზე მცხოვრებ გლეხებს saxelmwifos (xazinis) glexebi, ბეგების, აღაების მიწებზე მცხოვ- 
რებ გლეხებს კი მესაკუთრე გლეხები ეწოდებოდა. როგორც მესაკუთრე, ისე სახლემწიფო გლეხები 
ტრადიციულად  უქონლებად (რეიანი), მემინდვრეებად (რენჯბერი) და ელათ ჯგუფებად იყოფოდა.
miwis sakuTrebis formebi da gadasaxadebi. რუსულმა დაყრობამ მიწის საკუთრებაზეც გან-

საზღვრული გავლენა მოახდინა. ამ პერიოდში ქვემოთ მოცემული საკუთრების ფორმები არსებობდა: 
სახელმწიფოს მიწები, თიული, ვეკფი, მულქი და მულქი-ხალისა. 
• Tiuli –ეძლეოდა იმათ, ვინც ცარიზმს ერთგულად ემსახურებოდა. 
• vekfi – მეჩეთებისა და ეკლესიების კუთვნილი მიწები იყო. 
• mulqi da mulqi-xalise კი ადგილობრივი ბეგებისა და აღაების მემკვიდრეობით მიღებული 

მიწები ითვლებოდა.
ძირითად გადასახადებად კვლავ maljeheTi da behre რჩებოდა. რუსული დაპყრობის დროს 

XVIII საუკუნეში გამოყენებული გადასახადები შენარჩუნებული, ხოლო მათი რაოდენობა კიდევ უფრო 
გაზრდილი იყო. მუსლიმანი მოსახლეობა ქრისტიანებთან შედარებით უფრო მეტ გადასახადს იხდიდა 
და მეტ ვალდებულებას ასრულებდა. ხშირად კომენდანტები გადასახადებს თვითნებურად ზრდიდნენ 
ან ერთი და იგივე გადასახადს რამდენჯერმე აგროვებდნენ. სამხრეთ კავკასიის დაპყრობის შემდეგ 
ჩრდილოეთი აზერბაიჯანი თანდათანობით რუსეთის ნედლეულისა და გაყიდვის ბაზად იქცა. 
ცარიზმის ეკონომიკური პოლიტიკის არსიც სწორედ ამაზე იყო აგებული: ადგილობრივი ნედლეულის 
რუსეთში გატანა, იქ წარმოებული მზა ნაწარმის კოლონიაში გაყიდვა. აზერბაიჯანში წარმოებული ნედ-
ლი აბრეშუმი, ბამბა, ოქრო, საღებავი, მატყლის ნაწარმი და სხვ. პროდუქცია რუსეთში გაიტანებოდა. ამ 
პერიოდში გაჩნდა პირველი მანუფაქტურები. ჯერ 1827 წელს შექისთან ახლოს შეიქმნა ხანაბადის 
მანუფაქტურა და. შემდგომში ეს მანუფაქტურა სამხრეთ კავკასიაში 1836 წელს შექმნილ მეაბ-
რეშუმეობისა  და  სავაჭრო  მრეწველობის  გამავრცელებელ  საზოგადოებას  გადაეცა  განკარგულებაში.

?
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ცარიზმის ყურადღების ერთ-ერთი სფერო ნავთობის წარმოება იყო. მანამდე ბაქოს ხანის კუთვნილი 
ყველა ნავთობის ჭაბურღილები კონფისკირებულ იქნა და ხაზინის მიწებს შეუერთდა. ნავთობის 
ჭაბურღილები ilTizamiT2 გადაეცა, გლეხების იძულებითი შრომა გამოიყენებოდა. ეს კი ნავთობის 
წარმოებაზე უარყოფით გავლენას ახდენდა. თევზის veTege3 და მარილის მადნებიც სავალდებულო 
სფეროებს მიეკუთვნებოდა. პირველი კაპიტალისტური საწარმოების გაჩენის მიუხედავად, XIX 
საუკუნის I ნახე-ვარში აზერბაიჯანი აგრარულ ქვეყანად რჩებოდა. მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა 
მემინდვრეობა, მესაქონლეობა და კუსტარული ხელოსნობა იყო.

gaixseneT:romeli faqtorebi aferxebdnen ekonomikis ganviTarebas saxanoebis periodSi?

xelosnoba da vaWroba. მეფის რუსეთმა ხელოსნობიდან და ვაჭრობიდან შემოსული შემო-
სავლების გაზრდის მიზნით XIX საუკუნის 20-30 იან წლებში გარკვეული ნაბიჯები გადადგა. ამ  
წლებში მიღებული სავაჭრო წესდებები, მათ შორის 1836 წელს rehdaris gadasaxadebis4 გაუქმე- 
ბამ დადებითი გავლენა მოახდინა ვაჭრობის განვითრებაზე. სახანოების დროიდან დარჩენილი 
სხვადასხვა წონის, ზომისა და ფულადი ერთეულების არსებობა აფერხებდა ხელოსნობისა და ვაჭ-
რობის განვითარებას. 1839-1843 წლებში ამ სფეროში სწორი მიმართულებით მიმავალი ნაბიჯები 
გადაიდგა. აზერბაიჯანშიც ერთიანი წონის, ზომის, ფულადი ერთეულები იქნა გამოყენებული. ამ-
რიგად, ცარიზმის რეგიონიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდის მიზნით განხორციელებულმა 
რეფორმებმა ობიექტურად დადებითი გავლენა მოახდინა ხელოსნობისა და ვაჭრობის განვითარებაზე.

saxalxo ajanyebebi kolonialuri Cagvris winaaRmdeg. XIX საუკუნის 30-იან წლებში 
ჩრდილოეთი აზერბაიჯანი აჯანყებებმა მოიცვა. ამ აჯანყებებში მოსახლეობის ყველა ფენის მო-
ნაწილეობა და მათი მმართველი ფენების წარმომადგენლების ხელმძღვანელობა აზერბაიჯანელების 
ცარიზმის კოლონიალურ ჩაგვრასთან შეურიგებლობის მაჩვენებელი იყო. რუსული ცარიზმის ჩრდი-
ლოეთ აზერბაიჯანში ეროვნულენობრივი განსხვავებული მიდგომის, გარუსების, გაქრისტიანების პო-
ლიტიკა, ჩამოსახლებების შედეგად ადგილობრივი მოსახლეობის ნაყოფიერი მიწების, განსაკუთრე- 
ბით საძოვრების მნიშვნელოვანი ნაწილის დაკარგვა, კომენდანტის თვითნებობა, გადასახადების და 

?

vaWrebi baqos bazarSi. XIX saukune

2 ilTizami-raime saqmis Sesrulebis codna, sakuTar Tavze aReba
3 veTege-Tevzrewva-mdinaris, tbisa da zRvis TevzWeris mwarmoebeli punqti, sawarmo
4 rehdaris gadasaxadebi-mosakrebi savaWro gzebis dacvisaTvis LAY
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მოვალეობების სიმრავლე მოსახლეობაში მწვავე უკმაყოფილებას წარმოშობდა. ჩრდილოეთ კავკასია- 
ში მთიელი ხალხების რუსეთის კოლონიალური ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლამაც აზერბაიჯანში 
ააღებულ აჯანყებებზე გარკვეული გავლენა მოახდინა. თითოეულ აჯანყებას სპეციფიკური ნიშნები 
ჰქონდა.

XIX saukunis 30-ian wlebSi mefis ruseTis kolonialuri politikis winaaRmdeg 

momxdari ajanyebebi

weli

momxdari 

terito-

ria

xelmZRvane-

lebi

damaxasiaTebeli 

mizezi
damarcxebis mizezebi

1830
ჭარ-

ბელაქანი 
შეიხ შაბანი შიდა ავტონომიის გაუქმება . araorganizebuloba, 

. susti SeiaraReba, 

. marTvis erTiani centris 
ar arseboba, 

. atarebda adgilobriv 

xasiaTs, 

. ajanyebulTa raodenob-

rivi simcire, 

. gadamwyvet momentebSi 
Seyovnebebi.

1831 ლენქორანი მირ ჰესან ხანი 
სათესი ფართობების 

სიმცირე 

1837–
1838

კუბა ჰაჯი მეჰემმედი 
ვალდებულებათა სისტემის 

უფრო მკაცრი ფორმით 
გამოყენება

1838 შექი 
მეშადი 

მეჰემმედი 
გადასახადების სიმრავლე

 me-9 klasis azerbaijanis istoriis saxelmZRvanelos, internet resursebisa da sxva wyaroe-

bis gamoyenebiT moamzadeT referati Temaze:"saxalxo ajanyebebi kolonialuri Cagvris wi-

naaRmdeg XIX saukunis 30-ian wlebSi".

damarcxebis miuxedavad, ajanyebebs uSedegod ar CauvliaT ruseTis imperia iZule-

buli gaxda Seemsubuqebina dampyrobluri politika da Seecvala samxedro mmarTve-

lobis sistema.

 1. moamzadeT azerbaijanis ruseTis mxridan dapyrobili saxanoebis dapyrobisa da gauqme-
bis TariRebis amsaxveli cxrili.

2. SeafaseT carizmis CrdiloeTi azerbaijanSi Camosaxlebis politika socialur-ekono-
mikuri da politikuri TvalsazrisiT.

3. SeafaseT azerbaijanSi warmoSobili germanuli da rusuli dasaxlebebis gavlena Cve-
ni qveynis Semdgom ganviTarebaSi tolerantuli garemos formirebaze.

4. ra ZiriTad miznebs atarebda ruseTis mier azerbaijanSi Seqmnili sakomendanto 
mmarTvelobis xerxi?

5. rogor SeafasebdiT rusuli dapyrobis gavlenas socialur-ekonomikur cxovrebaze?

6. romeli sferoebi xdeboda savaldebulo?
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XIX saukunis 40-ian wlebSi  

CrdiloeT azerbaijanSi gatarebuli reformebi

XIX saukunis 30-ian wlebSi CrdiloeT azerbaijanis sxvadasxva adgilebSi momxdari ajanye-
bebi umowyalod iqna CaxSobili. miuxedavad amisa, mefis mTavroba mixvda, rom samxreT kav-
kasiaSi gatarebuli politika iyo aradamakmayofilebeli. axali saxalxo gamosvlebis Tavi-
dan acilebisa da mosaxleobis ukmayofilebis SemcirebisaTvis mTavroba iZulebuli gaxda 
gaetarebina reformebi.

mazra, soflis debuleba, gubernia, s.m. voroncovi, reskripti, desiatini, xezeris (kaspiis) 
olqi, miwaTmflobelisadmi daqvemdebareba

administraciul-sasamarTlo reformebis momzadeba da gamo-
yeneba. მიუხედავად იმისა, რომ XIX საუკუნის 30-იან წლებში მომხდარი 
აჯანყებები ჩახშობილ იქნა, მათი წარმომშობი სოციალურ-ეკონომიკური და 
პოლიტიკური მიზეზები კვლავ რჩებოდა. აზერბაიჯანში ცარიზმის ეკო-
ნომიკური პოლიტიკის განხორციელებას, ქვეყნის ბუნებრივი რესურსების 
ათვისების მცდელობებს, ზოგჯერ სხვა ფაქტორებთან ერთად საკომენდან- 
ტო მართვის მეთოდის გავლენაც აფერხებდა. თვით მეფის მოხელეების 
აღიარებითაც კი, მართვის ეს ხერხი სახელმწიფოს ხაზინას საკმაო ზარალსაც 
აყენებდა. ამასთან ცარიზმის სამხრეთ კავკასიაში თავისი მმართველობის 
განმტკიცების მიღწევის მცდელობა საკომენდანტო ხერხის-მართვის გა-
უქმებასა და მისი ახალი სისტემით ჩანაცვლებას მოითხოვდა. 1840 წლის  
10 აპრილს ნიკოლოზ I -ის მიერ ამიერკავკასიის (სამხრეთ კავკასია - რედ.) 
მხარის მართვის შესახებ უწყება „ადმინისტრაციულ სასამართლო რეფორ- 
მის პროექტი იქნა დამტკიცებული.

ეს რეფორმა 1841 წლის 1 იანვრიდან შევიდა. ძალაში სამხრეთ კავკასიის 
ადმინისტრაციული სტრუქტურა შეიცვალა, რუსეთის საერთო ადმინის-

ტრაციულ-ტერიტორიულ დაყოფასთან შესაბამისობაში იქნა მოყვანილი. საკომენდანტო მმართველო- 
ბა გაუქმდა. რეფორმის შედეგად სამხრეთ კავკასიის მხარე საქართველო-იმერეთის გუბერნიად (ცენტრი 
თიფლისი) და ხაზარის ოლქად (ცენტრი შამახი) დაიყო. გუბერნია და ოლქი მაზრებად დაიყო. მაზრების 
შიგნით ნაჰიები (რეგიონები) შეიქმნა, მათი უმრავლესობა ყოფილ მაჰალების ტერიტორიას ემთხვეოდა. 
მათი რაოდენობა და ქალაქები მეფის ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან მტკიცდებოდა. ამ დროს 
მოსახლეობის ეროვნულ შემადგენლობის და ეკონომიკურ თვითმიკუთვნების უგულველყოფა ხდე-
ბოდა. სამხრეთი კავკასიის უმაღლესი მართვა აქ არსებული ჯარების მეთაურის - მთავარი მმართველის 
ხელში იყო თავმოყრილი. მთავარი მმართველი გენერალ-გუბერნატორთან შედარებით უფრო ვრცელ 
უფლებებს ფლობდა. როგორც გუბერნატორი, ისე ოლქის მმართველი, მხოლოდ რუსთაგან, მეფის 
ბრძანებულებით ინიშნებოდა.

1840 წლის 10 აპრილის კანონმა სამხრეთი კავკასიის სასამართლო სისტემაშიც მნიშვნელოვანი 
ცვლილებები შეიტანა. მაზრის სასამართლო მოსამართლეებისა და გადასახადის გადამხდელი ფენები-
დან შერჩეული მონაწილეებისაგან შედგებოდა. სამოქალაქო საქმეების სამხედრო სასამართლოებზე 
განხილვის წესი გაუქმდა. საერთო საიმპერიო კანონების შესაბამისად შეიქმნა საგუბერნიო, საოლქო და 
სამაზრო სასამართლოები. ყველა საკანცელარიო საქმე მხოლოდ რუსულ ენაზე იწარმოებოდა.

1840 წლის კანონის თანახმად შარიათის სასამართლოების ხელში კვლავ  მხოლოდ ოჯახის შექმნას- 
თან დაკავშირებული და მემკვიდრეობის საქმეების გადაწყვეტის უფლება რჩებოდა. მიუხედავად  
ამისა, ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის ადგილობრივი მოსახლეობა ყველა ქონებრივ-სამართლებრივი  
დავის  გამო  შარიათის  სასამართლოში  მიმართვას  აგრძელებდა.
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აზერბაიჯანელი მოხელეები ადმინისტრაციული მართვიდან და სასამართლოებიდან გამოჰყავდათ, 
მათ თანამდებობებზე მხოლოდ რუსი მოხელეები ინიშნებოდნენ. ცარიზმის 1841 წლის გადაწყვეტილებით 
ყაზახის, შემშედილლისა და ბორჩალოს ნაჰიების აღაები, კასპიის ოლქის ბეგები ჩამოცილებული იქნენ 
სოფლების მმართველობიდან. ბეგებსა და აღაებს თიულის მიწები ჩამოერთვათ. ამდენად დიდი 
უკმაყოფილებისა და გამოსვლების მიზეზით 1842 წელს შეჩერდა მიწების ჩამორთმება. ცარიზმის 
მხრიდან 1840-იანი წლების წინ გამოცხადებული, ადგილობრივ ფეოდალებთან  ურთიერთობის 
გაწყვეტაზე მიმართული პოლიტიკა წარუმატებლად დასრულდა.

ganmarteT mefis mTavroba administraciuli reformebis uaryofiTi da dadebiTi mxareebi. 

adgilobrivi administraciul-teritoriuli dayofa. 
მეფის მთავრობამ მთიელებთან ომის სწრაფი დამთავრებისა და კავ-
კასიაში საკუთარი პოზიციების განმტკიცებისათვის 1844 წელს სამხ-
რეთი კავკასიის მხარის მთავარი სამმართველოს ნაცვლად კავკასიის 
სამეფისნაცვლო დაარსა. მეფისნაცვლი თვითმპყრობლობის „უმაღლე-
სი უფლებების“ უპირველესი მცველი იყო და მას გამონაკლის დონეზე 
ვრცელი უფლებები ჰქონდა მონიჭებული.გრაფი სემიონ მიხაილოვიჩ 
ვორონცოვი კავკასიის მეფისნაცვლად დაინიშნა. მხარის ადმინისტრა-
ციულ-ტერიტორიულ მოწყობაში მიმდინარე ცვლილებებიც სამხრეთ 
კავკასიაში მეფის ხელისუფლების განმტკიცებას ემსახურებოდა. 1846 
წლის 14 დეკემბრის ბრძანებულებით საქართველო-იმერეთის გუბერ-
ნიისა და კასპიის ოლქის ადგილას 4 გუბერნია შეიქმნა. ეს გუბერნიები 
იყო:

1. თიფლისის;  
2. ქუთაისის;   
3. შამახის;   
4. დერბენდის.
ცოტა ხნის შემდეგ 1849 წელს კი ჩამოყალიბდა ირევანის გუბერნია. თუმცა ამ ადმინისტრაციულ-

ტერიტორიულმა წყობამაც აზერბაიჯანისა და საქართველოს მიწები არა თუ შესაბამისი გუბერნიების 
საზღვრებში გააერთიანა, პირიქით, უფრო მეტად დაანაწევრა. ამრიგად, ადმინისტრაციულ- სასამართ-
ლო სისტემაში შეტანილმა ცვლილებებმა, მშრომელი მასების მდგომარეობა შემსუბუქების ნაცვლად, 
სოციალური და ეროვნული ჩაგვრა კიდევ უფრო დაამძიმა.

“...„kavkasiis saqmeebis komitetis gadawyvetilebiT, kavkasiis mefisnacvals vatyobinebT, rom 
Cveni saqmeebis kidev ufro ukeTesad warmarTvisaTvis, kavkasiis marTvis srulyofis mizniT vi-
Reb gadawyvetilebas: amierkavkasiaSi daarsdes kidev erTi gubernia. aq Tiflisis guberniaSi 
Semavali irevanis, naxCevanis, aleqsandrepolis mazrebi, Samaxis guberniidan mehris mazra iqnas 
Seyvanili. guberniis centrad damtkicdes qalaqi irevani da gubernias irevani ewodos”.

ruseTis senatis 1849 wlis 9 ivnisis gadawyvetilebaı

ra miznebs isaxavda mefis mTavroba administraciuli reformebis gatarebiT? 

carizmis azerbaijanis zedafenelebTan kavSiris ganmtkiceba. XIX ასწლეულის 40-იან 
წლების დასაწყისში აზერბაიჯანში შექმნილი მდგომარეობა ამ ქვეყანაში თვითმპყრობელობის ისეთი 
მტკიცე სოციალური ნიადაგის შექმნის აუცილებლობას კარნახობდა, რომ მასზე დაყრდნობით გლე-
ხების კონტროლქვეშ ყოლაც შესაძლებელი გამხდარიყო. ამრიგად, შექმნილი სიტუაცია ცარიზმს 
აიძულებდა შეეცვალა პოლიტიკა ადგილობრივი ბეგების, აღაების წინააღმდეგ. 1842 წელს თიფლისში 
საქმიანობა დაიწყო აღაების პირადი უფლებებისა და მათი განხორციელების გზების მუშაობა-
გამზადებით დასაქმებულმა კომიტეტმა. კომიტეტის წინაშე აღაების სახით ისეთი „უმაღლესი 
მუსლიმანი ფენის“ შექმნის ამოცანა იყო დაყენებული, რომ „მთავრობამ ამ ფენის საშუალებით თავისი 
მიზნებისათვის ხალხზე საჭირო სახით გავლენის მოხდენა შეძლოს“. აზერბაიჯანელი ბეგების მიწის 
უფლებები და მათი გლეხებთან ურთიერთობის საკითხი ს.მ. ვორონცოვის მეფისნაცვლობის პერიოდ-
ში გადაწყდა. კავკასიაში გამომგზავრების წინ ვორონცოვი მეფემ თავად მიიღო და მან ნიკოლოზ I-საგან 
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ცარიზმის აგრარული პოლიტიკის საწყისი მიმართულების განმ-
საზღვრელი მითითებები მიიღო. 1843 წლიდან დაწყებული ოფი-
ციალურ საბუთებში აზერბაიჯანის აღაებისა და ბეგების „უმაღლეს 
მუსლიმანურ  ფენა“-დ  მოხსენიება  დაიწყო.

1846 წლის 6 დეკემბერს ნიკოლოზ I-მა მეფისნაცვლის სახელზე 
reskripts (კანონის ძალის მქონე საბუთი) მოაწერა ხელი. რეს-
კრიპტი უმაღლესი მუსლიმანური ფენის როგორც მილქის, ისე 
თიულის miwebis memkvidreobiT mflobelobaze უფლებები 
დამტკიცდა. მეფის რუსეთის თავადაზნაური მიწათმფლობელების 
მსგავსად აზერბაიჯანელ ფეოდალებსაც თავიანთი მიწებიდან იმ-
პერიის საერთო კანონების საფუძველზე „გამოყენების, გაყიდვის, 
გაჩუქებისა და მემკვიდრეობით გადაცემის“ უფლება მიეცათ, მეფის 
მთავრობა, ისევე როგორც მთელ იმპერიაში, ფეოდალების ფენი 
უფლებებზე მზრუნველობით აღნიშნავდა, რომ სამართლებრივი გა-
რიგების საფუძველზე აზერბაიჯანის ფეოდალებს მიწის მხოლოდ 
უმაღლესი მუსლიმანური ფენისათვის მიცემა შეუძლიათ.

თიულისა და მულქის ფეოდალური მიწების მფლობელების ერთ 
კატეგორიაში შეყვანა აზერბაიჯანელი ფეოდალების მიწაზე უფლებების გაძლიერების ახალი ეტა- 
პის დაწყებას ნიშნავდა. მესაკუთრე გლეხები ფორმალურად სახელმწიფო გლეხების ფენას მიე-
კუთვნებოდნენ. გლეხების ჯგუფები (უქონელი, ნოქარი, რენჯბერი და სხვ.) კი გაუქმდა და საერთო 
სახელი „miwaTmflobebs daqvemdebarebulebi“ ეწოდათ. ბეგებსა და აღაებს გლეხებზე ადმი-
ნისტრაციული სასამართლო უფლებები მიეცათ. მეფის მთავრობა ფეოდალების მიწაზე ქონებრივი და 
გლეხებზე ადმინისტრაციული უფლებების დამტკიცებით, ამის სანაცვლოდ მისთვის ერთგულად 
სამსახურის  გაწევას  მოითხოვდა.

ganmarteT gansxvaveba socialur sayrdensa da eTnikur sayrdens Soris.

1847 wlis glexebis debulebebi. რესკრიპტში განმარტებული და მიწათმფლობელებისა და 
გლეხების ურთიერთდამოკიდებულების განმსაზღვრელ პრინციპებს 1847 wlis 20 aprilisa da  
28 dekembris "glexebis debulebebi" აკონკრეტებდა. ამ დებულებებიდან პირველი შამახისა და 
დერბენდის გუბერნიების, მეორეული იელიზავეტპოლის მაზრის ყაზანისა და შემშედილლის რე-
გიონის აღაების მიწებზე მცხოვრებ გლეხებს ეხებოდა. გლეხების დებულებები მიწათმფლობელებსა  
და გლეხების ურთიერთდამოკიდებულების განმსაზღვრელი, მესაკუთრე გლეხების ეკონომიკური  
და სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ გარკვევაც სხვადასხვა საკითხებს ეხებოდა. ეს იყო ქვე- 
მოთ  ჩამოთვლილები:

1. მიწა;  
2. გადასახადი;   
3. მოვალეობები;
დებულება მიწის მესაკუთრეს ავალებდა 15 წლის ზევით მამრობითი სქესის თითოეული გლეხის 

მემინდვრეობისათვის, მეცხოველეობისათვის და მებოსტნეობისათვის ვარგისი 5 დესეტინა (დესიატინი 
- 1,36 ჰა) წილობრივი მიწით უზრუნველყოფა. კანონში გლეხის მოვალეობების სხვადასხვა სახეები, 
მათი შესრულების ხერხები დაწვრილებითაა განმარტებული. maljeheTi მიწის გადასახადია და 
მოსავლის 1/10-ით იყო განსაზღვრული. გლეხებს თავის წილი მიწის მიწათმფლობელის მუშა პირუტყ-
ვით, ინსტრუმენტებით დამუშავებისათვის, თესლით სარგებლობისათვის მიღებული მოსავლის 
არაუმეტეს 1/5 ნაწილი მესაკუთრისათვის უნდა მიეცათ. მემინდვრეობითა და არა მომთაბარეობრივი 
მეცხოველეობით დაკავებული გლეხების საქონლის მესაკუთრის მიწებზე ძოვებისათვის სპეციალური 
ფულადი გადასახადი - CorbaSi უნდა გადაეხადათ.

დებულებების ერთ-ერთი ძირითადი მუხლი გლეხების  მოვალეობების საკითხი იყო. გლეხების  
ოჯახებიდან ერთ პირს თავისი მუშა ცხოველითა და ინსტრუმენტებით წელიწადში 18 დღის განმავ-
ლობაში ბეგის მეურნეობაში ბეგარა უნდა გადაეხადა. გარდა ამისა, გლეხებს  წელიწადში ორი დღე 
ერთად მესაკუთრისათვის უნდა ემუშავათ (ევრეზი) სოფლის მეურნეობაში ან morwyvis სამუშაოების 
შესასრულებლად იყვნენ მოვალენი.



semion voroncovi 
kavkasiis mefisnacvali

LAY
İHƏ



31

დებულება მესაკუთრეებს მათ მიწებზე მცხოვრებ გლეხებზე პოლიციისა და შეზღუდული სასა-
მართლო ხელისუფლების უფლებას აძლევდა. გლეხების „პირად თავისუფლებას და სხვა მესაკუთ-
რესთან გადასვლის უფლებას ფლობს“ ადასტურებდა. მართალია 1840-იან წლებში გატარებული 
რეფორმები კოლონიალურ ხასიათს ატარებდა, მაგრამ რუსულ ცარიზმსა და უმაღლეს მუსლიმანურ 
ფენას შორის კავშირის შექმნის მიზეზი გახდა. ამასთან აღა-გლეხის ურთიერთობებშიც გარკვეული  
წესი და კანონი დამყარდა.

gamoikvlieT 1840-ian wlebSi gatarebuli reformebis kolonialuri xasiaTi.

“...Cven mtkiced varT darwmunebuli, rom amierkavkasiis qveynis umaRlesi muslimanuri fena 
amJamad sargeblobaSi arsebul miwebze uflebebis damtkicebis Semdeg pirvelsave mowodebaze 
Cveni gmiri mebrZolebis rigebSi SesvliT, am fenisaTvis dakisrebuli movaleobebis suliT, gu-
liTa da vaJkacurad Sesasruleblad yovelTvis mzad iqneba...”

mefe nikoloz I-is 1846 wlis 6 dekembers  

xelmowerili reskripti

gamoTqviT damokidebuleba wyarosadmi, SeecadeT naTeli gaxadoT carizmis interesebi.

1. mefis mTavroba socialur sayrdenad vis aniWebda upiratesobas.

2. daasabuTeT, rom sakomendanto mmarTvelobis xerxi iyo arasrulyofili.

3. "miwaTmflobels daqvemdebarebuli" kategoriaSi Semavali glexebi SeadareT ruseTSi 
arsebul yma glexebTan.

4. teqstis safuZvelze SeadgineT qronologiuri cxrili.

5. ganmarteT reskriptis arsi "begis uflebebis" Sesaxeb.

6. moamzadeT wardgena miZRvnili glexebis debulebebisadmi.

7. SearCieT 1846 wels Seqmnil guberniebSi Semavali ZiriTadad istoriuli azerbaijanu-
li miwebis momcavi mazrebi.
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III ganyofileba. CrdiloeTi azerbaijanis socialur-ekonomikuri da                  

politikuri ganviTarebis Taviseburebebi XIX saukunis meore naxevarSi - 

XX saukunis dasawyisSi

kapitalizmis ganviTareba, axali socialuri urTierTobebis Camoyalibeba

XIX saukunis 60-iani wlebidan CrdiloeT azerbaijanSi daiwyo kapitalisturi urTier-
Tobebis ganviTareba. am process Zlieri biZgi misca ruseTis imperiaSi gatarebulma re-
formebma. reformebi azerbaijanSi socialur-ekonomikur sferoSi mniSvnelovani cvlile-
bebis, axali urTierTobebis formirebis, ekonomikuri da kulturuli ganviTarebis mizezi 
gaxda. istoriaSi burjuaziauli reformebis saxeliT Sesuli am cvlilebebis Sedegad 
azerbaijanSi axali socialuri fenebi - erovnuli burJuazia, muSaTa klasi da eris for-
mirebaSi mTavari rolis Semsrulebeli inteligencia gaCnda.

burjuaziuli reformebi, mefe aleqsandre II, debulebebi, kerZo sakuTreba, kolonia

socialur-ekonomikuri mdgomareoba CrdiloeT azerbaijanSi reformebis win. XIX 
საუკუნის შუა ხანებამდე რუსეთის იმპერია თვითმპყრობლური წყობის კოლონიური ქვეყანა იყო. ხე-
ლისუფლება მხოლოდ ფეოდალ-აზნაურთა ფენის ხელში იყო თავმოყრილი. ამ აგრარულ ქვეყანაში 
ფეოდალურ-დამოკიდებული ურთიერთობები ბატონობდა. კოლონიურ მდგომარეობაში მყოფ 
ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში მდგომარეობა კიდევ უფრო მძიმე იყო. ქვეყნის მოსახლეობის ძირითად 
ნაწილს გლეხები  შეადგენდნენ, სახელმწიფოსა და ფეოდალებზე დამოკიდებულ მდგომარეობაში 
რჩებოდნენ და არ გააჩნდათ მიწის ფლობის უფლება. პოლიტიკური ხელისუფლება და მართვის უფ-
ლება თავადაზნაურთა ფენის რუს მოხელეებს ეკუთვნოდათ. ვინაიდან რუსეთი აზერბაიჯანს 
ნედლეულის წყაროდ და რუ-სული საქონლის გაყიდვის ბაზად იყენებდა,  ხელოსნებისა და ვაჭრების 
ფენის მდგომარეობაც არ იყო დამაკმაყოფილებელი. სამრეწველო წარმოების გაფართოება ხელოსნობის 
გარკვეული სფეროების  რეგ-რესის მიზეზი გახდა. რუსეთის დაპყრობა ჩრდილოეთ აზერბაიჯანელი 
ვაჭრების აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ტრადიციული სავაჭრო ურთიერთობების გაწყვეტის მიზეზი 
გახდა. მეფის მთავრობის 1831 წელს გამოყენებული სავაჭრო „დებულება“-მ უცხოური საქონლის 
აზერბაიჯანში შეზღუდა, დაბალი ხარისხის რუსული საქონლის გაყიდვამ სავაჭრო ბრუნვის შემცირება 
გამოიწვია.

gaixseneT m.f. axundzades nawarmoebi "haji kara". gansazRvreT 1831 wlis debulebasa da nawar-

moebis siuJets Soris mizez-Sedegobrivi kavSirebi.

რეფორმების წინ აზერბაიჯანის გლეხებს შორის უკმაყოფილება გაზრდილი იყო. ამის მიზეზი ად-
გილობრივი ფეოდალების (ბეი, აღა) მიერ გადასახადების გაზრდა იყო. სახელმწიფო მმართველო-
ბიდან, სამხედრო შემოსავლებს მოკლებული აზერბაიჯანელი ზედაფენელები სასაქონლო - ფულადი 
ურთიერთობების გაფართოების პირობებში სამრეწველო წარმოების საქონლის ხელში ჩაგდებისთვის 
ზრდიდნენ გადასახადებს.

gansazRvreT msgavsi da gansxvavebuli niSnebi saxanoebis droindel fenebad dayofasa da ru-

seTis dapyrobis Semdgom periodSi arsebul fenebad dayofas Soris.
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burJuaziuli reformebis gatarebis mizezebi. რუსეთის ყირიმის ომში საცოდავმა და-
მარცხებამ, მისი სამხედრო-ტექნიკური და მრეწველობის მხრივ მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოე-
ბისგან ჩამორჩენა უჩვენა. ომში დამარცხებამ ქვეყნის შიგნით არსებული ყველა წინააღმდეგობის  
გაზრდა გამოავლინა. სოციალური წინააღმდეგობების გამწვავებამ რუსეთის მმართველი წრეები  
აიძულა დაეწყოთ რეფორმები. მეფის რუსეთი რეფორმების გატარებით ცდილობდა ქვეყანაში 
სოციალური აფეთქების თავიდან აცილებასა და რუსეთის აგრარული ქვეყნიდან სამრეწველო ქვეყ- 
ნად გადაქცევას. ფეოდალურ-ბატონყმური საზოგადოების ბურჟუაზიული საზოგადოებით შეცვლას 
უნდა უზრუნველეყო ეკონომიკის  განვითარება. რუსეთში კაპიტალისტური მრეწველობის გან-
ვითარების ძირითადი შემაფერხებელი მიზეზი იყო ქვეყნის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილის 
შემადგენელი გლეხების ბატონყმურ დამოკიდებულებაში დარჩენა და ამის შედეგად თავისუფალი 
სამუშაო ძალის უკმარისობა.

romeli faqtorebi aris aucilebeli kapitalisturi mrewvelobis SeqmnisaTvis?

მეორეს მხრივ, მრეწველობის განვითარებისათვის საჭირო იყო საკმაო რაოდენობის ფული-კაპიტალი. 
რუსეთი კი სახელმწიფოს დონეზე არ იყო მზად მრეწველობაში ფულის ჩასადებად. ამიტომაც 
მოითხოვებოდა უცხოური კაპიტალის ქვეყანაში შემოტანის პირობების შექმნა. რუსეთის მმართველ 
წრეებს სახელმწიფოს პოლიტიკური წყობის შეუცვლელად, საზოგადოებრივი წყობის გარკვეული რე-
ფორმების გატარებით ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიღწევა სურდათ.

gaixseneT inglisSi kapitalisturi urTierTobebis Camoyalibeba. SeadareT igi ruseTTan.

reformebi iwyeba. 1861 წელს მეფე ალექსანდრე II-ის (1855-1881)  
“batonymobis gauqmebis Sesaxeb” დებულების დამტკიცების შემდეგ 
რუსეთში რეფორმები დაიწყო. ეს რეფორმები, პირველ რიგში შიგნით- 
რუსების საცხოვრებელ რეგიონებში მიმდინარეობდა. თუმცა ქვეყნის სა-
ერთო წინსვლის მიღწევის, განვითარების პროცესში მყოფი მრეწველო- 
ბის მოთხოვნილების დაკმაყოფილებისათვის, მთავრობა იძულებული  
იყო ეს პროცესი კოლო-ნიებშიც განეხორციელებინა. თუმცა რეგიონებში 
საქმე რუსეთთან შედა-რებით უფრო გვიან და შეზღუდულ ფორმაში 
მიმდინარეობდა.

1865 წელს „გლეხთა საზოგადოების საზოგადოებრივი მართვის შესა- 
ხებ“ დებულებით ბეგებს გლეხებზე პოლიციისა და სასამართლო ხე-
ლისუფლების უფლება გაუქმდათ, არჩევით ორგანოდ ერთიანი სოფლის 
სამმართველო შეიქმნა. მართალია, ბეგებს სოფლის მართვაზე განსაზ-
ღვრული გავლენა დარჩათ, მაგრამ გლეხებზე ძალაუფლება ამ გზით საკ-
მაოდ შემცირდა. პროგრესული მხარეების მიუხედავად, მიწები კვლავ 
ბეგებისა და აღაების საკუთრებაში რჩებოდა, გადასახადების საერთო 
რაოდენობა არ იცვლებოდა. 
1870 wlis sasoflo reforma. მეფის მთავრობამ აზერბაიჯანში 

სასოფლო რეფორმის გატარებამ რამდენიმე წლით დააგვიანა. მთავრობამ 
ამას ეკონომიკური პირობების მოუმწიფებლობითა და აზერბაიჯანელი 
გლეხების ყმად არყოფნის მიზეზით ასაბუთებდა. მართალია, აზერბაი-
ჯანში ოფიციალურად ბატონყმური დამოკიდებულება არ არსებობდა, 
ვალდებულებამიცემულ ქალაქებში გლეხებს სავალდებულო წესით ამუ-
შავებდნენ და შესრულებული სამუშაოსათვის შრომის ანაზღაურებას  
არ იღებდნენ. 1864 წელს ნავთობის ჭაბურღილებზე ბალახანელი გლეხე-
ბის, შაბის ქარხანაში ზეილიქის სოფლის მაცხოვრებლების, 1868 წელს კი 
ნახჩევანის მარილის მადნებში მომუშავე გლეხების იძულებითი შრომა 
გაუქმდა.

ხანგრძლივი მოსამზადებელი სამუშაოების შემდეგ 1870 wlis 14 ma- 
iss იმპერატორ ალექსანდრე II-ის მიერ დამტკიცებული იქნა დებულება 
„glexTa reformis gatarebis Sesaxeb“. აზერბაიჯანში გამოყენებული 
გლეხთა რეფორმის ruseTis 1861 wlis reformisagan gansxvavebuli1 უარყოფითი ნიშანი ის  
იყო, რომ იგი სახელმწიფო გლეხებს არ ეხებოდა.

?



aleqsandre II

1861 wlis 19 Tebervlis 
brZanebuleba batonymobis 

gauqmebis Sesaxeb

1 ruseTSi 1866 wels saxelmwifo glexebisaTvis gamoiyeneboda  LAY
İHƏ



34

debulebaSi gaTvaliswinebuli iyo qvemoT mocemuli sakiTxebi:
1. გლეხთა ფეოდალური დამოკიდებულებისაგან განთავისუფლება;
2. მიწის საკუთრება.
3. გადასაზიდები და ვალდებულებები.
რეფორმის ყველაზე მთავარი ნიშანი გლეხების ფეოდალური დამოკიდებულებისაგან გათავისუფ-

ლება ანუ პირადი თავისუფლების მოპოვება იყო. გლეხებს უკვე საცხოვრებელი ადგილიდან ნებისმიერ 
დროს წასვლის უფლება ჰქონდათ.

debuleba glexebs "Tavis mTel wilobrivi miwis gamoyenebaSi uaryofiT begis miwebis datove-

bis, Tavis soflis TemSi darCena an sxvasTan gadasvlis ufleba mieca".
azerbaijanis istoria 7 tomad, IV tomi. gv 197

გლეხებს არაუმეტეს 5 დესეტინისა მიწის წილი ეძ-
ლეოდათ. აქ ყველაზე აუცილებელი სიახლე გლეხის 
თავისი წილობრივი მიწის შეძენა, პირად საკუთრებაში 
გადატანის უფლების მიღება იყო. თუმცა რუსეთის ში- 
და გუბერნიებისგან განსხვავებით, აზერბაიჯანელ გლე-
ხებს თავის მიწების შეძენაში მთავრობა რაიმე დახმარებას 
არ უწევდა. მეორის მხრივ, აზერბაიჯანში არ-სებული 
მიწების შეძენის თანხა რუსეთის ცენტრალურ გუბერ-
ნიებში არსებულთან შედარებით რამდენჯერმე მაღალი 
იყო დადგენილი.

ბაქოს გუბერნიაში მესაკუთრე გლეხების 1 დესეტინა 
მიწისათვის გადასახდელი თანხა მინსკის გუბერნიას- 

თან შედარებით 25-ჯერ, ჰეშტერხანის გუბერნიასთან 20-ჯერ, პერმის, ორენბურგის გუბერნიის გლე-
ხების გადასახდელ თანხაზე 10-ჯერ მეტი იყო განსაზღვრული. ელიზავეტპოლის გუბერნიაში მდგო-
მარეობა კიდევ უფრო უარესი იყო. აქ გლეხებს რუსეთის გლეხებთან შედარებით 30-40-ჯერ მეტი  
თანხა უნდა გადაეხადათ შესაძენად.

საერთოდ „დებულება“ აზერბაიჯანელი მიწათმფლობელი ზედაფენელების ინტერესების შესაბა- 
მისად იყო შედგენილი. მეფის მთავრობა რეფორმის ისე გატარებას ცდილობდა, რომ მიწათ-
მფლობელებისათვის ნაკლები ზარალი მიეყენებინა და მათი მიწებიდან მიღებული საერთო შემოსა- 
ვალი კი არ შემცირებულიყო. მეფის მთავრობას არ სურდა, რომ პოლიტიკური უფლებების შეზღუ- 
დულ აზერბაიჯანელ ზედაფენელებს შორის შემოსავლების შემცირების შედეგად გაზრდილიყო 
უკმაყოფილება. ცარიზმმა იცოდა, რომ, მხოლოდ მიწის აფლებების აღიარებით თავის მხარეს გად-
მობირებული ზედაფენელი-მიწათმფლობელები გლეხებისათვის დიდ ავტორიტეტს წარმოადგენ- 
დნენ, საჭიროების შემთხვევაში ისინი შეძლებენ თავისი გლეხები გამოიყვანონ საბრძოლველად და 
ამიტომ უკან იხევდა.

gaixseneT:romeli azerbaijaneli mwerlis romanSi da imave dasaxelebis filmSia naCvenebi 
azerbaijaneli miwis mesakuTris brZola mefis mTavrobis winaaRmdeg? gamoikvlieT nawarmoebSi 
asaxuli brZolis mizezi, urTierTSoris awarmoeT diskusia.

1870 წლის რეფორმის თანახმად, მიწათმფლობელებს მიწების 1/3 ნაწილის საკუთარ მფლობელო- 
ბაში შენარჩუნების უფლება ეძლეოდათ. თანაც ეს ნაყოფიერი და სათესად ვარგისი მიწები უნდა 
ყოფილიყო. ხელთ არსებული უფლების გამოყენებით მიწათმფლობელები საუკეთესო ტერიტორიებს 
თავის მფლო-ბელობაში ინახავდნენ. რეფორმის თანახმად, თუ გლეხების ხელში 5 დესეტინაზე მეტი  
მიწა იქნებოდა, ზედმეტი ნაწილები მიწათმფლობელის სასარგებლოდ ჩამოერთმეოდა. თუმცა დე-
ბულებაში 5 დესეტინაზე ნაკლების მქონე გლეხებისათვის დამატებითი მიწის მიცემა არ იყო გათ-
ვალისწინებული. მათი სახლები, ხილი, ვენახი, მარცვლეულის ნათესები და მდელოები მუდმივ სარ-
გებლობაში  რჩებოდა,  მაგრამ  კერძო  საკუთრებად  არ  იქცეოდა.

SeadgineT cxrili 1870 wlis 14 maissa da 1847 wlis debulebebis msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebis 

Sesaxeb.

◘





glexis Sroma XIX saukuneSi
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გლეხები, რომლებიც სიძვირის გამო ვერ ახერხებდნენ მიწების შეძენას იძულებული იყვნენ კვლა- 
ვაც წინანდელი წესით გადაეხადათ გადასახადები. მოსავლის გადასახადს - maljeheTsa და behres  
კვლავ ძირითადი ადგილი ეკავა. ბეგების და აღაების (მიწათმფლობელების) მიწებზე მალჯეჰეთის 

მოცულობა მოსავლის 1/10 ნაწილის ტოლი იყო. საბეგარო დღეებისა და სხვადასხვა ფეშქაშების 
(საჩუქარი) ნაცვლად ბეგის მიწებზე თუნდ საკარმიდამო, თუნდაც ნათესი  მიწების თითოეულ 
დესეტინაზე 30 კაპიკი, აღას „მიწებზე“ კი 15 კაპიკი ფულის ვალდებულება გამოიყენებოდა.

რეფორმის შემდეგ გლეხებს შორის მცირემიწიანთა და უმიწოთა რაოდენობა კიდევ უფრო გაიზ- 
არდა. ისინი ვინც მიწა ვერ შეიძინეს, თუმცა იძულებულნი იყვნენ სოფელში დარჩენილიყვნენ 
„დროებითი ვალდებულის“ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ. რუსეთში „დროებით ვალდებულის“ და-
მოკიდებულებას XIX საუკუნის 80-იან წლებში ბოლო მოეღოთ, აზერბაიჯანელი გლეხები, 40 წელზე 
მეტხანს ამ მდგომარეობაში დარჩნენ. მეფის მოხელეები თვითონ აღიარებდნენ, რომ გლეხთა რეფორმა 
არც ერთ ტერიტორიაზე აზერბაიჯანში არსებული  მსგავსად მძიმე და დამტანჯველი არ ყოფილა.

1870 წლის 14 მაისს რეფორმა უარყოფითი ნიშნების მიუხედავად, ბურჟუაზიულ ხასიათს ატარებდა. 
რეფორმამ სოფელში არსებული მდგომარეობის თანდათანობით კაპიტალისტურ წარმოებაზე გადასვ-
ლის პირობა შექმნა. რეფორმის შემდეგ სოფლად ფენებად დაყოფა გაძლიერდა. მიუხედავად მძიმე პი-
რობებისა, საშუალო გლეხებმა წილი მიწის შეძენა შეძლეს, შემდეგ კი თანდათან შეძლებულ სოფ-
ლელებად - კულაკებად იქცნენ. მცირემიწიანი გლეხები მიწათმფლობელების და კულაკების მე- 
ურნეობებში იძულებულნი იყვნენ ქირით - დაქირავებულ მუშად ემუშავათ. ამრიგად, სოფლებშიც 
დაიწყო  კაპიტალისტური  ურთიერთობების  ჩამოყალიბება.

მესაკუთრე გლეხები მხოლოდ მეფის მთავრობის 1912-1913 წლებში გამოცემული „სამხრეთ კავკა- 
სიის გუბერნიებში მიწების სავალდებულო შეძენის სესახებ“ კანონის თანახმად „დროებით ვალ-
დებულის“ მდგომარეობიდან გათავისუფლდნენ. 1912 წლის კანონის თანახმად, სახელმწიფო გლეხის 
ნაცვლად მიწის ფულს ერთჯერადად უხდიდა მიწათმფლობელებს. გლეხებს კი 20 წლის განმავლო- 
ბაში ეს ფული სახელმწიფოს ხაზინაში უნდა დაებრუნებინათ. 1912 წლის კანონის სხვა დადებითი 
თავისებურება მემინდვრეობისათვის გამოუსადეგარი მიწების გლეხების მფლობელობაში უსასყიდ-
ლოდ გადასვლა და წილობრივ მიწებზე გაშენებული ბაღის ადგილებისათვის ფულის გადახდა იყო. 
უპირველესად  კი  ამ  კანონმა  გლეხები  მიწის  მესაკუთრეებად  აქცია.

Tqveni azriT, ratom daiwyes miwaTmflobelebma daqiravebuli Sromis gamoyeneba?

sasamarTlosa da qalaqis reforma. 1866 წლიდან განხორციელებული სასამართლოსა და  

1878 წლიდან კი ქალაქის რეფორმა (დებულება „ქალაქის თვითმმართველობის“ შესახებ) ბურჟუაზი- 

ულ რეფორმებს შორის უფრო პროგრესიულ ხასი-

ათს ატარებდა. ჯერ რუსეთის ცენტრალურ გუბერ-

ნიებში გატარებული ეს რეფორმები, ფორმირების 

პროცესში მყოფი ბურჟუაზიული ფენის საზო-

გადოების ცხოვრების მართვაში მონაწილეობის 

პირობების შექმნას ისახავდა მიზნად. ეს მონარქი-

ისა და ზედაფენელების აბსოლუტური მართვის 

პოზიციის დამკავებელ ქვეყანაში ბურჟუაზიულ-

დემოკრადიული საზოგადოების შექმნის გზაზე 

პირველი ნაბიჯი გახდა. თუმცა მმართველი პო-

ზიციების დაკარგვის არამსურველი რეაქციული 

ზედაფენელების წინააღმდეგობის შედეგად სასამართლოს რეფორმა გათვალისწინებულზე შეზ-

ღუდულად და არასრულად გატარდა. კოლონიურ მდგომარეობაში მყოფ სამხრეთ კავკასიაში კი უფ- 

რო  შეზღუდული  წესით  გამოიყენებოდა.

riT axsnidiT imas, rom mefis mTavrobam sasamarTlos reforma samxreT kavkasiaSi ganaxorcie-
la SezRuduli wesiT? gaixseneT me-9 klasSi azerbaijanis istoriis saxelmZRvaneloSi 
Seswavlili masalebi.

?

XIX saukuneSi sasamarTlos sxdoma nafic msajul-
Ta monawileobiT

?LAY
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სამხრეთ კავკასიაში ყველა ფენის წარმომადგენლისაგან შემდგარი ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 
იყო შემდგარი. რადგან რუსეთის მმართველ წრეებს ადგილობრივი მოსახლეობისათვის უმნიშვ-
ნელოდაც კი მონაწილეობის შესაძლებლობის მიცემა არ სურდა.

nafic msajulTa sasamarTlo pirvelad romel qveyanaSi iqna gamoyenebuli?

აზერბაიჯანში მოსამართლეები კავკასიის მეფისნაცვლის მიერ რუსებისაგან ან სხვა ქრისტიანული 
რელიგიის მიმდევარი ხალხის წარმომადგენლებისაგან ინიშნებოდნენ. სასამართლოს საქმის წარმოება 
მხოლოდ რუსულ ენაზე ხდებოდა. პროცესის მონაწილეები ერთმანეთის ნათქვამის გასაგებად, იძუ-
ლებულნი იყვნენ თარჯიმანის საშუალებით ესარგებლათ. სასამართლოს მოსამართლეები ადგილობ-
რივი მოსახლეობის საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ ადათ-ტრადიციებს საერთოდ არ 
იღებდნენ მხედველობაში, მოწმეთა ჩვენებებს უარყოფდნენ, მხოლოდ წერილობით საბუთებს მოით-
ხოვდნენ. მოსახლეობის, განსაკუთრებით გლეხების გაუნათლებლობის პირობებში ასეთი საბუთები, 
როგორც წესი, არ არსებობდა. 

მიუხედავად ყველა უარყოფითი თვისებისა, სხვადასხვა ფენებიდან მყოფებისათვის საერთო სა-
სამართლოს შექმნა, სასამართლო სხდომების ღიად ჩატარება, ადვოკატის მონაწილეობაზე ნებართვა 
რეფორმის პროგრესული მხარე იყო. ადგილობრივი მოსახლეობის სასამართლოს მოსამართლეობაზე 
ნების არ არსებობის გამო XX  საუკუნის დასაწყისიდან რუსეთის უნივერსიტეტებში სამართლის 
ფაკულტეტზე განათლება მიღე-ბული აზერბაიჯანელები ადვოკატებად გამოდიოდნენ. მათ შორი 
ყველაზე უფრო ცნობილები იყვნენ elimerdan bei TofCubaSovi da feTeli xan xoiski. 
კავკასიის სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრები ადამიანები ამ ადვოკატების სასამართლოში გაკეთე-
ბული გამოსვლების მოსასმენად ბაქოში მოდიოდნენ. ეს, დასახელებული პიროვნებები ძირითადად 
უსამართლობის განცდილ, ცილისწამებასა და შარს შეხვედრილ მუსლიმანებს იცავდნენ და ხშირად 
სასამართლო პროცესებზე ისინი მათ  გამართლებას აღწევდნენ.

“kavkasiis mefisnacvalma voroncov-daSkovma balaxanSi arsebuli navTobis sabados siaxloves 
vinme ieTim haji iusufis kuTvnili miwa daipyro da SemoRoba. haji iusufma gadawyvita ad-
vokati aeyvana da saqme sasamarTlosaTvis gadaeca. Tumca advokatebi rogorc ki gaigebdnen, 
rom mowinaaRmdege mxare kavkasiis sardali iyo, am saqmes Tavs aridebdnen. mxolod karabeim 
es mZime saqme aiRo Tavis Tavze. is ramdenime Tves ibrZvis, peterburgidan mohyavs komisia da 
mowmeTa Cvenebebis SekrebiT sasamarTlos igebs. miwa haji iusufs ubrundeba. ukanonod gav-
lebul SemoRobvas voroncovi Tavisi saqmeebis ufross aaRebinebs. amis Semdeg baqoelebma mas 
metsaxelad „daTvis amtirebeli karabei“ Searqves.

"m. suleimanovi. Cemi mosmenilebi, wakiTxulebi, nanaxebi. baqo, 1987".”

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში გლეხთა გამოსვლების ზრდის საპასუხოდ მეფის მთავრობამ სასა-
მართლო და ადმინისტრაციული პოლიციური ჩაგვრა კიდევ უფრო გააძლიერა. ამის შემდეგ გლეხების 
მეფის მოხელეებისა და მიწათმფლობელების სიცოცხლესა და ქონებაზე ზიანის მიყენებასთან  დაკავ-
შირებული დანაშაულებრივი საქმეები სამხედრო-საოლქო სასამართლოებს გადაეცემოდა. აქ კი სასიკვ-
დილო განაჩენი ჩვეულებრივ შემთხვევად იქცა.

კაპიტალისტური ურთიერთობების განვითარებამ, ქალაქის მოსახლეობის სწრაფმა ზრდამ, განსა-
კუთრებით სამრეწველო და სავაჭრო ცენტრებად ქცეულ ქალაქებში მდგომარეობის გართულებამ, ვაჭ-
რებისა და მრეწველების საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობის მოთხოვნებმა 

რუსეთის მმართველი წრეები აიძულა გაე-
ტარებინა საქალაქო რეფორმები. რუსეთში 
1870 წელს მიმზიდველი დებულება „ქალა-
ქის თვითმმარველობის შესახებ“ - ქალაქის 
რეფორმა აზერბაიჯანში საკმაოდ გვიან - 
1878 წელს და უფრო შეზღუდული ფორ- 
მით, თანაც მხოლოდ ბაქოში იქნა გამო-
ყენებული. რეფორმებამდე ქალაქების მარ-
თვა ქალაქის მეურნეობის პოლიტიკური 
სამმართველოების ხელში იყრიდა თავს. დე-
ბულების მიხედვით, ქალაქის დუმა (ქალაქის 
ბელადია) არჩევნების საფუძველზე იქმნე-
ბოდა. არჩევნებში 25 წელს მიღწეულ, ქა-
ლაქის გადასახადების გადამხელ სახელ-
მწიფოს მიერ განსაზღვრული ქონების 
მფლობელ მამაკაცებს შეუძლიათ მიეღოთ 

?

◘

qalaq baqos dumis Senoba (Tanamedrove xedi)LAY
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მონაწილეობა. ეროვნული და რელიგიური განსხვავებულობის პოლიტიკამ აქაც იჩინა თავი. ქალაქის 
დუმაში არჩეულების მხოლოდ 50% შეიძლება ყოფილიყო მუსლიმანი. ქალაქის დუმის 
აღმასრულებელი ორგანოს ქალაქის სამმართველოს უფროსიც მხოლოდ რუსებისაგან უნდა ყოფილიყო 
არჩეული. სამმართველოს შემადგენლობა გუბერნატორის მიერ მტკიცდებოდა. ქალაქის დუმის 
უფლებამოსილებაში  ძირითადად კეთილმოწყობის სამუშაოები, ხანძრთან ბრძოლა, ქალაქის 
მეურნეობის მართვა, ხალხის განათლება და ჯანმრთელობის საკითხები შედიოდა. ქალაქის 
თვითმმართველობის ორგანოების შექმნამ, კოლონიური სულისკვეთების მიუხედავად, კეთილ-
მოწყობის, განათლებისა და კულტურის სფეროების განვითარებაში დადებითი როლი შეასრულა. 
არჩევითი მართვის ორგანოს შექმნა, ამ დრომდე მართვის საქმეებისაგან ჩამოცილებული მოსახ-
ლეობისათვის არჩევისა და არჩეულობის უფლების მიცემა  პროგრესული ნაბიჯი იყო. ეროვნული 
ბურჟუაზიის წარმომადგენლები haji zeinalabdin TaRievi, musa naRievi, გამოჩენილი საზო-
გადო მოღვაწე და განმანათლებელი hesen bei zerdabi რამდენჯერმე იყვნენ ქალაქის დუმის 
წევრებად  არჩეულები  და  მის  საქმიანობაში  აქტიურ  მონაწილეობას  იღებდნენ.

ჰ.ზ. თაღიევმა თავისი დანახარჯებით ქალაქში ხანძრისაგან დაცვის დეპო მოაწყო. h. zerdabi დუ-
მაში სკოლისა და მედიცინის, ამასთან წყლით მომარაგების კომისიების წევრი იყო, ახალი ტიპის 
სკოლების შექმნის, აზერბაიჯანელი ბავშვებისათვის დედა ენაზე სწავლების მიმდინარეობისა და 
ზოგადი სავალდებულო განათლების გამოყენებასთან დაკავშირებული მოთხოვნებით გამოდიოდა.
reformebis Sedegebi. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში რუსეთის სამხრეთ კავკასიაში გატარებუ-

ლი რეფორმები შეზღუდული ნიშნების, კოლონიური ნიშნების მიუხედავად, მნიშვნელოვანი ცვლი-
ლებების მიზეზი გახდა. აზერბაიჯანში ახალი სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობების შექმნასა  
და კაპიტალისტური მრეწველობის განვითარებას მიეცა ბიძგი. მრეწველობასა და სოფლის მეურ-
ნეობაში მიმდინარე პროცესებმა კაპიტალისტური საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი სოციალ-
ური ფენები - მუშათა კლასი და ეროვნული ბურჟუაზია ჩამოაყალიბა. ქვეყნის ეკონომიკის მხრივ 
განვითარება კულტურის ყველა სფეროში - განათლებაში, მეცნიერებაში, ხელოვნებასა და არქი-
ტექტურაში წინსვლის მიზეზი გახდა. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში აზერბაიჯანში ევროპული 
განათლების მქონე ახალი ინტელიგენტების თაობა გამოვიდა ასპარეზზე. სწორედ ამ ინტელიგენ- 
ციამ ხალხის განათლებაზე, ეროვნული თვითშეგნების ფორმირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მო-
ახდინა. ახალი თაობის ინტელიგენციისა და ეროვნული ბურჟუაზიის თვალსაჩინო წარმომადგენ- 
ლებმა ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის სათავეში ყოფნით, ჩვენი ხალხის დამოუკიდე- 
ბელი სახელმწიფოებრიობის შესაქმნელად მობილიზაცია მოახდინეს.

 1. azerbaijanSi XIX saukunis pirvel naxevarSi arsebul mosaxleobis socialur Semadgenlobasa 
da meore naxevarSi arsebul socialur fenebs Soris ipoveT gansxvavebuli niSnebi, CaiwereT 
rveulSi.

2. naCveneb periodSi msoflioSi kidev romeli dampyrobeli saxelmwifoebi arsebobda? SeadareT 
isini ruseTTan.

3. romeli axali mosaxleobis fenebi Seiqmna azerbaijanSi XIX saukunis meore naxevarSi?
4. gansazRvreT miznebi, romlebic aiZules ruseTis mTavroba, rom gaetarebinaT reformebi.



konkis gza qalaq baqos dumis gadawyvetilebiT daigo 
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ekonomikuri ganviTareba CrdiloeT azerbaijanSi

XIX saukunis bolodan dawyebuli CrdiloeT azerbaijanSi ekonomikis yvela dargSi da-
iwyo swrafi ganviTareba. saukunis meore naxevarSi gatarebulma reformebma am process 
biZgi misca. qveynis regionebSi meurneobis sxvadasxva dargebSi specializaciis dawyebam aR-
mofxvra feodalizmisaTvis damaxasiaTebeli dafaruloba. mrewvelobis sxvadasxva sferoe-
bis Seqmnam  soflis meurneobis ganviTareba daaCqara. qalaqebis, gansakuTrebiT qalaq baqos 
ganviTarebas safuZveli Caeyara. saukunis bolos baqo samxreTi kavkasiis udides samrewve-
lo qalaqad, msoflios navTobis centrad iqca. mosaxleobis socialur SemadgenlobasTan 
erTad. cxovrebis wesmac daiwyo Secvla. miuxedavad yovelive amisa, azerbaijani jer ki-
dev koloniur mdgomareobaSi rCeboda.

soflis meurneoba, teqnikuri mcenareebi, mrewveloba, sawarmo, h.z. TaRievi, navTobis mrewveloba

soflis meurneobis ganviTareba. სასოფლო რეფორმის შემდეგ აზერბაიჯანში სოფლის მეურ-
ნეობის ყველა სფეროში დაიწყო საფუძვლიანი ცვლილებები. მიწის ღია ყიდვა-გაყიდვის ობიექტად 
გადაქცევა, მესაკუთრე გლეხებს შორის ფენებად დაყოფის დაჩქარებით აზერბაიჯანის სოფელში ახალი 
უერთიერთობები ჩამოყალიბდა. კაპიტალიზმი თანდათანობით სოფლის მეურნეობის ყველა სფეროში 
იკიდებდა ფეხს.

raSi mdgomareobda  sasoflo reformis Semdeg  glexebs Soris  fenebis warmoSobis mizezi?

რეფორმის შემდეგ აზერბაიჯანში სოფლის მეურნეობის ძირითად დარგებად კვლავ მემინდვრეობა 
და მეცხოველეობა რჩებოდა. სათესი მიწების ძირითად ნაწილზე ხორბალი (მარცვლეული მცენარეები) 
ითესებოდა. მარცვლეულის მოსავლის წარმოების მხრივ უფრო მეტად იელიზავეტპოლის გუბერნია 
გამოირჩეოდა. XX საუკუნის დასაწყისში  სასაქონლო მარცვლეულის დიდი ნაწილი  კულაკების მეურ-
ნეობის წილად მიდიოდა.

მეცხოველეობაც ერთ-ერთი ტრადიციული სფერო იყო. ამ სფეროში ძირითადი ადგილი მომთა- 
ბარე მესაქონლეობას ეკავა. მეცხვარეობა უფრო მეტად იყო გავრცელებული. იმ პერიოდში მოთ-
ხოვნილების გაზრდის გამო ნაზმატყლიანი ცხვრის ჯიშების უპირატესობა ენიჭებოდა.

სოფლის მეურნეობაში ძირითადი სიახლე ტექნიკური მცენარეების (ბამბა, თამბაქო და სხვა.) მოყვა-
ნის ზრდა იყო. ტექნიკური მცენარეების ნათესების გავრცელება ამ პროდუქციაზე მოთხოვნილების 
გაზრდასა და ამ სფეროს სამრეწველო საწარმოების შემნასთან იყო დაკავშირებული. რუსეთში საფეიქ-
რო მრეწველობის განვითარებამ გაზარდა ბამბაზე მოთხოვნილება. თამბაქოს მოყვანა XIX საუკუნის  
შუა ხანებიდან გაფართოვდა. ჯერ ადგილობრივი თამბაქოს ჯიშები ითესებოდა, შემდგომში კი ოს-
მანთა სახელმწიფოდან მოტანილ ტრაბზონის, სამსუნის ჯიშებს ენიჭებოდა უპირატესობა. თამბაქოს 
პლანტა-ციების ძირითადი ნაწილი ზაქათლის ოლქში, შექისა  და კუბის მაზრები იყო თავმოყრილი.

gaixseneT:rodis da vis mier iqna Semotanili Tambaqos mcenare azerbaijanSi?

XIX საუკუნის ბოლო ათწლეულებიდან დაწყებული ღვინის მწარმოებელი საწარმოების შექმნა მევე-
ნახეობის მეურნეობის განვითარების მიზეზი გახდა. XX საუკუნეში მევენახეობა სამრეწველო მემცე-
ნარეობის ერთ-ერთ ძირითად სფეროდ იქცა. ელიზავეტპოლის გუბერნიაში, შამახისა და გოიჩაის 
მაზრებში გაშენდა დიდი ყურძნის ბაღები.

შუა საუკუნეების პერიოდში აზერბაიჯანის უმრავლეს რეგიონში არსებული მეაბრეშუმეობა ამ პე-
რიოდში „kavkasiis lionad“ სახელდებულ შექიში იყო გავრცელებული. აქ წარმოებული ნედლი აბ-

o
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რეშუმი მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდა. აზერბაიჯანის ნედლი აბრეშუმი აბრეშუმსაქსოვ მრეწვე-
ლობაში გამოყენებისათვის გაიტანებოდა როგორც რუსეთში, ისე ქალაქებში: ლიონში, მარსელში და 
მილანში.

კიდევ ერთი ტექნიკური მცენარის სფერო კვების მრეწველობასა და მედიცინაში გამოყენებული 
ძირტკბილას ფესვთან იყო დაკავშირებული. გლეხების შეგროვებული ეს მცენარე უცხოური კომპანიე-
ბის მიერ კარგად შეიძინებოდა.

რუსეთის მმართველი წრეები და რუსული ბურჟუაზიაც დაინტერესებულნი იყვნენ კულტურული 
მცენარეების სახეების ნათესავების გაფართოებით. რუსეთი თავის განვითარებაში მყოფი მრეწველო-
ბის ნედლეულზე მოთხოვნილების აზერბაიჯანიდან მოპოვებას ცდილობდა. ამიტომაც რუსეთის 
მთავრობა აზერბაიჯანში ნედლეულის საქონლად ქცევის შესაძლებელი ადგილობრივი მრეწველობის 
შექმნის  შესაძლებლობას  არ  იძლეოდა.
soflad sazogadoebrivi fenebad dayofis gaZliereba. axali agraruli kanonebi 

XX saukunis dasawyisSi. XIX საუკუნის  
80-90-იან წლებში მესაკუთრე გლეხებს შორის 
ფენებად დაყოფა გაძლიერდა. სასოფლო რეფორ-
მის შემდეგ მცირემიწიანი გლეხების მდგომარე-
ობა დამძიმებული იყო. მიწების შეძენის შესაძ-
ლებლობის არ მქონე ეს ფენა ჯერ კიდევ იძუ- 
ლებული იყო გადაეხადა გადასახადები მალჯე-
ჰეთი და ბეჰრე. „დროებით ვალდებულად“ ჩავ-
თვლი გლეხების ერთი ნაწილი თესვა-მკის სა-
მუშაოების დამთავრებისთანავე თავის სოფელში  
ან მეზობელ ადგილებში დაქირავებულ შრომას 
ეწეოდა. სხვები კი ქალაქებში შექმნილ ფაბრიკ- 
ებსა და ქარხნებში გამომუშავებაზე, სეზონურ 
სამუშაოებზე მიდიოდ-ნენ. რეფორმის შემდეგ, მათ 
ვინც მიწის შეძენა შეძლეს და გამდიდრდნენ, kulakebad - soflis burJuaziad იქცნენ, მარ-
თალია კულაკები რაოდენობრივად ცოტანი იყვნენ, მაგრამ დიდი მიწის ფართობებს ფლობდნენ. ისინი 
თავის მიწებზე მცირემიწიანი გლეხის შრომით სარგებლობდნენ, ანუ დაქირავებულები ჰყავდათ, 
შესრულებული სამუშაოს მიხედვით უხდიდნენ შრომის  ანაზღაურებას. მესაკუთრე გლეხებზე 
რაოდენობრივად უფრო მეტი სახელმწიფო გლეხების მდგომარეობაც მძიმე იყო. 1853 wels saxel-
mwifo glexebis sxvagan gadasvlis ufleba gauqmda. 1870 წლის რეფორმა მათ არ შეეხოთ.  
ამით ეს გლეხები უუფლებო და უმიწო მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. მეფის რუსეთში ზედაფენელე- 
ბის შვილების გარდა, მუსლიმანები სამხედრო სამსახურში არ გაიწვეოდნენ. რუსებს არ უნდოდათ,  
რომ მუსლიმანებსნებურმა მითვისებამ, სახელმწიფოს მიერ ამაზე თვალის დახუჭვამ სახელმწიფო 
გლეხების  მდგომარეობა  გაუსაძლისი  გახადა. 

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს მიწებზე მაცხოვრებელი გლეხები რაოდენობრივად ბევრნი  
იყვნენ, რუსეთის მთავრობა აქ მიწის რეფორმის გატარებას აგვიანებდა. ამ მიზეზით სახელმ-წიფოს 
მიწებზე კაპიტალისტური ურთიერთობების წარმოშობაც ფერხდებოდა.

Tqveni azriT, ra iyo ruseTis mier saxelmwifo miwebze reformis gatarebis dagvianebis mizezi?

XIX საუკუნის მიწურულს გლეხების გამოსვლების ზრდამ, ყაჩაღური მოძრაობების გაძლიერებამ 
რუსეთის მთავრობა აიძულა სახელმწიფო გლეხებისათვისაც გაეტარებინა რეფორმა. 1900 wlis 1 maiss 
mefis mTavrobam miiRo kanoni "samxreT kavkasiaSi saxelmwifo glexebis miwaTmowyobis 
Sesaxeb" ამ კანონის თანახმად, სახელმწიფო გლეხებს იჯმას მიწებიდან სამემკვიდრეო სარგებლობის 
უფლება ეძლეოდათ. 1870 წლის რეფორმის მსგავსად ამ კანონშიც მიწები ერთბაშად გლეხების საკუთრე-
ბაში არ გადადიოდა. ამ კანონზე დამატებული 1903 wlis debulebis Tanaxmad, გლეხებისათვის 
სამემკვიდრეო სარგებლობაში გადაცემული მიწების ზუსტი საზღვრები დგინდებოდა. დებულებაში 
გლეხებზე დამატებითი მიწის გაყოფა-მიცემა, მდელოებიდან, საძოვრებიდან და ტყეებიდან წილის 
გამოყოფა სიახლე იყო. თუმცა კანონის გამოყენების შემდეგ გლეხების მდგომარეობა გაუმჯობესების 
ნაცვლად უფრო გაუარესდა. რადგან  ნათესებისათვის გამოუსადეგარი მიწების წილობრივ მიწებზე 
დამატების შედეგად გადასახადი გაიზარდა.  1912 წელს გამოცემული „miwebis savaldebulo  
Sesyidvis kanoni“ სახელმწიფოს გლეხებს კვლავ არ შეეხო. რუსეთის იპმერიის დაშლამდე სახელ- 
მწიფოს გლეხები საკუთრი მიწის მფლობელები ვერ გახდნენ. 1913 წელს კანონი 1870 წელს რეფორ- 
მების გაუტარებელ ზაქათალის ოლქის სოფლებსაც შეეხო. 1912-1913 წლების აგრარულმა კანონებმა  

azerbaijaneli glexi
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ბიძგი მისცეს სოფლის მეურნეობის განვითარებას. აზერბაიჯანის სოფლებში სოციალურ ფენებად დაყოფა 
გაღრმავდა და კაპიტალისტური ურთიერთობები გაძლიერდა.
mrewvelobis ganviTareba. ნავთობის მრეწველობა. XIX საუკუნის შუა ხანებამდე აზერბაიჯანში 

ფეოდალურ-დამოკიდებული ურთიერთობებთან ერთად, რუსეთის გარკვეულ ქალაქებში შექმნილი 
წესრიგის სისტემა, იძულებითი შრომის გამოყენებაც აფერხებდა კაპიტალისტური ურთიერთობების 
განვითარებას. 1872 წელს მთავრობამ ნავთობის მრეწველობაში valdebulebaTa sistema გააუქმა. 
ამის შემდეგ ნავთობის საბადოების აუქციონის გზით გასაყიდად გამოტანა ამ დარგის დიდი სიჩქა- 
რით  განვითარების  მიზეზი  გახდა. 
azerbaijanSi navTobis mrewvelobis swrafi ganviTarebis ZiriTadi mizezebi iyo 

Semdegi:
1. XIX საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაწყებული რუსეთში და მსოფლიოში ნავთობის სამრეწველო 

მასშტაბით გამოყენების დაწყება;
2. აზერბაიჯანში იაფი სამუშაო ძალის სიჭარბე;
3. ნავთობის რესურსების სიუხვე, აზერბაიჯანის ნავთობის მაღალი ხარისხი;
4. თვით რუსეთში ნავთობის საბადოების გამოუაშკარავებლობა.

gaixseneT ruseTSi navTobis sabadoebis aRmoCenaSi didi wvlilis mqone azerbaijaneli geo-
logiis saxeli. SeagroveT informacia mis Sesaxeb.

მოვალეობათა სისტემის გაუქმების შემდეგ ნავთობის მრეწველობაში კაპიტალის ჩადება გაიზარდა. 
რუსეთის მთავრობა, მას შემდეგ რაც გაიაზრდა ამ სფეროს მაღალშემოსავლიანობა, ცდილობდა ნავ- 
თობის მიმღები მიწები რუსი მრეწველობის კუთვნილება ყოფილიყო. ზოგ შემთხვევებში მეფის მთავ-
რობა ნავთობიან მიწებს თადარიგში გასულ მოხელეებს და სამხედროებს ჩუქნიდა. მიწების აუქციონის 
გზით გაყიდვამ აზერბაიჯანელ საქმოსნებსაც ნავთობის მრეწველთ რიგში შესვლის შესაძლებლობა  
მისცა. მათ შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი ნავთობის მესაკუთრეებიც, როგორიცაა "haji zeinalabdin  
TaRievi, musa naRievi, murTuza muxtarovi da Semsi esedulaevi."  

“zeinalabdinis mama iCeriSehereli (baqoeli) erTi Raribi mewaRe 
iyo. TaRi did ojaxs Znelad inaxavda. amitomac zeinablabdini Za-
lian patara asakidan kalatozTan Segirdad dadga da daiwyo muSa-
oba. is, kalatozisaTvis Tavze dadgmuli CanaxiT talaxs ezideboda, 
dRiurad 6 kapiks iRebda. igi suliTa da guliT muSaobda, samuSaoze 
yvelaze adre modioda, gvian midioda. 15 wlis asakSi qvismTleli, 18 
wlis asakSi kalatozi, Semdeg arqiteqtori iyo. 1873 wels or pir-
Tan erTad wilobrivad bibiheibeTSi adgili SeiZina, burRi moawyo 
da daiwyo Wis moTxra. dRiTidRe xarji izrdeboda, navTi ki ar 
Canda. haji zeinalabadinis mewileebma imedi dakarges da TavianTi 
wilis gayidva isurves. haji ki eubnebaT, Tu vinmeze gayidva gsurT, 
meve momyideTo. hajim maT fuli gadauxada da burRisa da adgilis 
patroni gaxda, navTobi ki ar amodis. haji kalatozobidan, vaWro-
bidan mopovebul fuls mTlianad am saqmeSi Cadebs. muSebis qiras 

droulad ixdis. bolos fuli mourCeba. bolos xurda kapikebs aZlevs, purs yidulobs mu-
Sebs marTal sityvas eubneba:TqvenTvis fulis mocema ar SemiZlia. Zala mxolod am purze 
Semwevs, es puri mainc waiReT Tqvens ojaxebSi, Svilebi mSivrebi ar dagrCeT“. muSebs hajis 
am TavganwirviT gunebawamxdrebs Tvalebi cremliT aevsebaT. isini etyvian, rom haji Sen nu 
swuxxar, Cven mSivrebic rom davrCeT, saqmes bolomde miviyvanoT. marTlac, ramdenime dRis 
Semdeg navTobi amodis. mewaRe TaRis Svili, metalaxe zeinalabdini xdeba milioneri TaRie-
vi”.

Mm. suleimanovi Cemi mosmenilebi, wakiTxulebi, nanaxebi, baqo, 1987

wyaroze dayrdnobiT, h.z. TaRievis romeli dadebiTi Tvisebebis SerCevaa SesaZlebeli?



haji zeinalabdin TaRievi

◘

?

LAY
İHƏ



41

მეფის მთავრობის უცხოური კაპიტალისათვის ქვეყანაში შემოსვლის შესაძლებლობის მიცემამ ნავ-
თობის მრეწველობაშიც გაიზარდა კაპიტალის ჩადება. 1879 წელს შვედეთის სახელმწიფოს მოქალა-
ქეებმა ნობელებმა „Zmebi nobelebis kompania“ დაარსეს. XIX საუკუნის 80-იანი წლებიდან rot-
Sildis სახით ფრანგული კაპიტალი, 90-იანი წლებიდან კი ინგლისელი კაპიტალისტები შემოვიდნენ 
ბაქოს ნავთობის მრეწველობაში. ნავთობის მრეწველობაში კაპიტალის ჩადების ზრდა ნავთობის ამო-
ღებისა და გადაზიდვის საშუალებების სრულყოფის მიზეზი გახდა. ნავთობის საქმეში ერთმანეთის 
მიყოლებით ახალი ხერხებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება დაიწყო. ნავთობის ამოღებაში 
ჯერ ბურღით ამოთხარა, 1873 წლიდან შადრევნის, 70-იანი წლების ბოლოდან დარტყმის ხერხისა და 
ორთქლის ძრავის გამოყენება დაიწყეს. მალე ბაქოში ნავთობის მრეწველობისათვის საჭირო 
მოწყობილობების მწარმოებელი მექანიკური ქარხნები გაჩნდა, ხელით შრომის ტექნიკური სიახლეებით 
ჩანაცვლება დაჩქარდა. აზერბაიჯანში ნავთობის მრეწველობის მანიფაქტურული ეტაპიდან ფაბრიკა-
ქარხნულ ეტაპზე გადასვლა სამრეწველო-ტექნიკური რევოლუცია იყო.

ნავთობის სფეროში ბევრი სიახლე პირველად აზერბაიჯანში იქნა გამოყენებული.

ნავთობის სფეროში მომხდარმა ტექნიკურმა სიახლეებმა ბაქო მსოფლიო ნავთობის მრეწველობის 
ცენტრად, სამხრეთი კავკასიის ძირითად სამრეწველო ქალაქად აქცია. 

XIX საუკუნის მიწურულს ნავთობის ამოღებაში ბაქომ გაუსწრო აშშ-ს და მსოფლიოში პირველ 
ადგილზე გავიდა. ბაქოში სამრეწველო კაპიტალიზმის ძირითად ფენებად მიჩნეული ბურჟუაზია და 
მრავალეროვანი მუშათა კლასი ჩამოყალიბდა. ნავთობის მრეწველობაში ადგილობრივი მეპატრონეები-
ეროვნული ბურჟუაზიის წარმომადგენლები მნიშვნელოვან ადგილს იკავებდნენ. ისინიც კომპანიას 
ხსნიან, გადამამუშავებელ მრეწველობას აარსებენ, უცხოელ მეპატრონეებს უწევენ მეტოქეობას.

XIX საუკუნის მიწურულს ნავთობის მრეწველობის მონოპოლიის ეტაპს ჩაეყარა საფუძველი 1893 
წელს ბაქოსა ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების მეპატრონეები გაერთიანდნენ, baqos TeTri nav-
Tobis qarxnebis mepatroneebis kavSiri დაარსეს. ამ მონოპოლიურმა გაერთიანებამ როკფე- 
ლერის კუთვნილ „Standart Oyl” კომპანიასთან ხელშეკრულების დადებით მსოფლიოს თეთრი ნავთის 
ბაზრის გაყოფას მიაღწია.

ra aris ekonomikis nebismier sferoSo monopoliis Seqmnis uaryofiTi mxareebi? daasabuTeT  

Tqveni mosazreba.
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mrewvelobis sxva dargebi. აზერბაიჯანში მრეწველობის განვითარება XIX საუკუნის 60-იანი 
წლებიდან დაიწყო. ამ დროიდან დაწყებული დაქირავებულ შრომაზე დაფუძნებული ორთქლის ძრა-
ვებით მომარაგებული ფაბრიკა-ქარხნული წარმოება შეიქმნა. პირველ ხანებში დარგებში კაპიტალის 
ჩამდები საწარმოების გამხსნელები რუსი და უცხოელი კაპიტალისტები იყვნენ. 1861 წელს რუსმა 
კაპიტალისტებმა შექიში აბრეშუმის ფაბრიკა დაარსეს. ეს ფაბრიკა ევროპაში მეაბრეშუმეობის სფე- 
როში უდიდეს საწარმოდ ითვლებოდა. 1865 წელს გერმანელი კაპიტალისტების „Zmebi simensebis“ 
კომპანიამ gedebeiSi msxvil spilenZsadnob qarxanas ჩაუყარა საფუძველი. გერმანული ტექნი- 
კის საფუძველზე შექმნილი ეს ქარხანა იმ დროს რუსეთში ყველაზე დიდ საწარმოდ ითვლებოდა. 
„სიმენსებმა“ 1883 წელს კიდევ ერთი საწარმოო -kalaqendis spilenZsadnob-spilenZgamam- 
didrebeli qarxana gaxsna. ეს ქარხანა რუსეთის იმპერიაში პირველი სპილენძის გამამდიდრე- 
ბელი საწარმო გახდა.

rasTan iyo dakavSirebuli is, rom azerbaijanSi pirveli kapitalisturi sawarmoebis gamxsne-
li ucxoeli mewarmeebi iyvnen?

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში გატარებული რეფორმების შემდეგ აზერბაიჯანელი მეწარმეების 
სამრეწველო წარმოებაში საქმიანობა გაძლიერდა. ისინი ძირითადად სოფლის მეურნეობასთან და-
კავშირებულ მსუბუქ და კვების მრეწველობას ანიჭებდნენ უპირატესობას. მსუბუქი მრეწველობა 
ძირითადად ჩვენი ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთით - შექი-ზაქათალის, სამხრეთ-დასავლეთით - ყარა-
დაღი-ნახჩევანის ტერიტორიებზე იყო გავრცელებული. აქ აბრეშუმის გადამუშავების სფეროში 
კაპიტალისტური სამრეწველო წარმოება უფრო ადრე დაიწყო. მეწარმე kasim babaevis მიერ შექიში 
გახსნილ ფაბრიკაში წარმოებულმა აბრეშუმმა საერთაშორისო გამოფენებზე მრავალგზის მოიპოვა 
ოქროს მედალი. მართალია მეაბრეშუმეობის ცენტრი შექი იყო, მაგრამ 1880-90-იან წლებში შუშაში 
კარიაგინში (ფიზული) და ნახჩევანშიც შეიქმნა აბრეშუმის გადამამუშავებელი საწარმოები. ამ მაზ-
რებში  არსებული  საწარმოები  აზერბაიჯანელ  მეწარმეებს  ეკუთვნოდა.

ბამბის სამრეწველო მნიშვნელობის პროდუქციად გადაქცევამ აზერბაიჯანში ამ დარგში გადა-
მამუშავებელი საწარმოების შექმნასაც მისცა ბიძგი. პირველი ბამბისგამწმენდი ქარხანა ნახჩევანში 
ამუშავდა. მეფის მთავრობა აზერბაიჯანში ნედლეულის მზა პროდუქციად გადამქცევი წარმოების 
შექმნის ნებას არ იძლეოდა. კოლონიალური ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი ცალმხრივობის 
აღმოფხვრის შემძლე პირველი მეპატრონე ჰ.ზ. თაღიევი იყო. მან დიდი სირთულით გატეხა რუსე- 
თის მთავრობის წინააღმდეგობა და 1900 wels baqoSi pirveli saqsovi fabrikis gaxsnas  
miaRwia.

სპეციალური პროექტის საფუძველზე აგებულ ამ საწარმოში ხდებოდა მუშების უფასოდ ბინით 
უზრუნველყოფა.  გარდა  ამისა  მათთვის  საავადმყოფო  და  სკოლა  იყო  აშენებული.

SeagroveT informacia h.z. TaRievis Sesaxeb. moamzadeT wardgena Temaze:"h.z. TaRievi ro-
gorc mewarme da moqalaqe".

აზერბაიჯანელი მეწარმეების უმრავლესობაში მყოფი სფერო მეთევზეობის მრეწველობა იყო. 1880 
წელს ამ სფეროში ვალდებულების გაუქმების შემდეგ მასში კაპიტალის ჩადება გაიზარდა. აზერბაი-
ჯანელი  კაპიტალისტები  თევზის  მრეწველობაში  70%-ს  შეადგენდნენ. 

ადგილობრივ ნედლეულზე დამყარებული პირველი თამბაქოს ფაბრიკა კი შექიში გაიხსნა. ამასთან, 
ყველაზე მსხვილი თამბაქოს ფაბრიკები ბაქოში მდებარეობდა. რუსეთში მეღვინეობის პროდუქციაზე 
მოთხოვნილების გაზრდა, აზერბაიჯანში მევენახეობისა და მასთან დაკავშირებული მეღვინეობის 
საწარმოების ზრდის მიზეზი გახდა. 1870 წელს იელიზავეტპოლის გუბერნიაში ღვინის წარმოებით 
დასაქმებული, მსხვილი კაპიტალისტური საწარმოები გაჩნდა. ეკონომიკაში მომხდარმა დადებითმა 
ცვლილებებმა ქალაქების განვითარებას, ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სფეროების სიახლეებს 
მისცა  ბიძგი.

მრეწველობის კაპიტალისტური განვითარება თავისუფალ კაპიტალზე - ფულზე მოთხოვნილების 
მომატებით ქალაქებში, განსაკუთრებით ბაქოში საბანკო-საკრედიტო ორგანიზაციების რაოდენობაც 
სწრაფად იზრდებობა. ამ დროს ვაჭრობა სწრაფად ფართოვდებოდა, ვაჭრების რაოდენობა, სავაჭრო 
კაპიტალის მოცულობა დღითიდღე იზრდებობა. აზერბაიჯანში სიახლედ ითვლებოდა ბაზრობების 
(იარმარკის) ვაჭრობა. სამხრეთ კავკასიაში პირველი ბირჟა სწორედ ბაქოში დაარსდა. ბაქოს განათე-
ბისათვის ადრე გაზის ლამპიონები გამოიყენებოდა. XIX საუკუნის ბოლოდან „კავკასია და მერკური“ 
საზოგადოებისათვის კუთვნილი ელექტრო სადგურის აშენებამ ქალაქის განათება გააუმჯობესა.

romel qveyanaSi Seiqmna pirveli eleqtrosadguri?

?



?LAY
İHƏ



43

მრეწველობის განვითარებით სატრანსპორტო და კავშირგაბმულობის საშუალებებიც განახლდა.  
1883 wels baqo-Tiflisi, 1900 wels bilajari (baqo) - petrovski (mahaCkala) rkinig-
zebis gayvanam სავაჭრო კავშირების გაფართოება, ქვეყნის შიგნით რკინიგზის გასწვრივ მდებარე 
საცხოვრებელი პუნქტებისა და ქალაქების განვითარება გამოიწვია. ნავთობის მრეწველობის სწრაფმა 
განვითარებამ  და  ქალაქი  ბაქო  კასპიის  ზღვაზე  უდიდეს  საპორტო  ქალაქად  აქცია.

XIX საუკუნის 1960-იან წლებში დაიწყო სატელეგრაფო ხაზების გაყვანა. სამხრეთ კავკასიის მნიშ-
ვნელოვანი ქალაქებს - ბაქოს, თიფლისის, ნახჩევანის, ირევანისა და განჯას შორის სატელეგრაფო 
კავშირი დამყარდა. ბაქოში 1886 wels pirveli centralizebuli satelefono sadguri  
sargeblobaSi gadaeca.

gaixseneT pirvelad orTqmavliani rkinigzis gamyvani qveyana. rveulSi CawereT XIX saukuneSi gake-
Tebuli teqnikuri gamogonebebisa da gamomgoneblebis saxelebi).

eris Camoyalibeba. erovnuli gamoRvi-
Zeba. რუსეთის დაპყრობამ აზერბაიჯანელი ხალ-
ხი ენობრივი და რელიგიური ნდობით თავისგან 
განსხვავებულ სახელმწიფოსთან პირისპირ და-
ტოვა. რუსეთმა ადგილობრივი მოსახლეობის მი-
მართ უარყოფითი დამოკიდებულებით დაიწყო 
ჩვენება იმისა, რომ იყო დამპყრობლური იმპე- 
რია. ჩვენი ხალხი ძალიან მძიმე, ჯერ არნახული 
ეროვნული და ენობრივი ტანჯვის ქვეშ აღმოჩნ- 
და. დაპყრობის პირველი დროებიდან რუსეთმა 
ღიად ენობრივი და ეროვნული დისკრიმინაცი-
ული  პოლიტიკის  გატარება  დაიწყო.

აზერბაიჯანელი ხალხის საუკუნეების განმავლო-
ბაში ჩამოყალიბებული კულტურული და მორალური ღირებულებები, ენა და ადათ-წესები არ აღი-
არებულ და დამცირებულ იქნა. ადგილობრივი მოსახლეობის ენით, მეორე ენად გამოყენებითაც კი 
სარგებლობის უფლებას არ იძლეოდნენ. სახელმწიფოს მართვა მხოლოდ რუსულ ენაზე წარმოებდა. 
იმისათვის, რომ ხალხისათვის ისტორიული ვინაობა დაევიწყებინათ, ოფიციალურ საბუთებში 
აზერბაიჯანელ თურქებს უკვე „მუსლიმანს“ ან „თათარს“ უწოდებდნენ.

“rusuli agresiis sargebeli is iyo, rom azerbaijanelebma sakuTari Tavi erT sazogadoebriv 
arsebad, sakuTri kulturuli niSnis matarebel sazogadoebad, anu rusebisgan calke erad yof-
nis gancda daiwyes"

m.e. rasulzade nawarmoebidan “Cveni saukunis politika”

მთელი ზეწოლის, ტანჯვის მიუხედავად ჩვენმა ხალხმა  ადათ-ჩვევები, ხალხის ფორმირებაში მნიშვ-
ნელოვანი როლის მქონე ეროვნული ენის დაცვა, შენარჩუნება შეძლო. რუსეთის მიერ გატარებული 
ეროვნული კოლონიური ტანჯვის პასუხად აზერბაიჯანელმა ხალხმა თავისი ეროვნულ-მორალური 
თვისებები წარმოაჩინა, შრომისმოყვარეობა, სიმამაცე, ეროვნულ ხასიათში არსებული სტუმართ-
მოყვარეობა, უფროსებისადმი პატივისცემა, ამხანაგებისადმი, მეგობრებისადმი, ერთგულება და სხვა 
ასეთი  თვისებების  არსებობა  გამოავლინა.

ganmarteT azerbaijanSi eris formirebis procesis XIX saukunis meore naxevarSi dawyebis mizezi.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში კაპიტალისტური საზოგადოებისათვის დამახასიათებელი თვი-
სებების წარმოჩენამ ქვეყანაში ახალი სოციალურ-ეკონომიკური ურთიერთობები წარმოიშვა. რე-
გიონების განსაზღვრული სამეურნეო სფეროს მიხედვით სპეციალიზაციამ ურთიერთობების გან-
მტკიცებით ეკონომიკური ცხოვრების ერთიანობის გარანტია შექმნა. კაპიტალისტური ურთიერთო- 
ბები ქალაქებში ბურჟუაზიისა და მუშათა კლასების შექმნის, სოფლებში ახალი სოციალური ფენე- 
ბის - სოფლის ბურჟუაზიის  ანუ კულაკებისა და სოფლის მუშების -  დაქირავებულების ასპარეზზე 
გამოსვლის მიზეზი გახდა. კაპიტალისტური  ურთიერთობების გაფართოებამ, ქვეყანაში დიდი 
ოდენობით კაპიტალის შემოდინებამ კულტურის, მეცნიერების, განათლებისა და ხელოვნების 
განვითარებას, ახალი ინტელიგენციის თაობის ფორმირებას ბიძგი მისცა. ყოველივე ეს XIX საუკუ- 
ნის მეორე ნახევარში აზერბაიჯანელი ხალხის ერად ჩამოყალიბების პროცესის დაწყებას უჩვენებ- 
და. მსოფლიოს გარკვეული ხალხები XIX საუკუნის მეორე ნახევარში და შემდგომში დაწყებული ეს 
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პროცესი აზერბაიჯანში სპეციფიკურ ფორმაში წარიმართა. ქვეყნის ისტო-
რიული ტერიტორიების ორად დაყოფით ტერიტორიული მთლიანობა 
დაირღვა. მეორის მხრივ, ჩრდილოეთი აზერბაიჯანი კოლონიურ მდგო-
მარეობაში იყო. დამოუკიდებელი სახელმწიფოს, თავისი ეროვნული 
მთავრობის მქონე ხალხებში ეს პროცესი, როგორც წესი, სახელმწიფოს 
დონეზე რეგულირდება და მიზანმიმართული სახით წარმოებს. კო-
ლონიურ მდგომარეობაში მყოფ აზერბაიჯანში კი ამ საქმეში ეროვნულ 
ბურჟუაზიასთან ერთად, მთელი საკუთრი ძალისა და საშუალებების 
დამხარჯველი განათლების მოყვარული, პატრიოტი ჩვენი ინტელიგენ-
ციის  საქმიანობა,  განსაკუთრებით  უნდა  აღინიშნოს.

XIX საუკუნის მეორე ნახევარში აზერბაიჯანში ევროპის განათლებისა  
და კულტურის გავლენის ქვეშ ფორმირებული ახალი ინტელიგენტების 
თაობა შეიქმნა. ისინი ევროპაში განათლების მიღების განმავლობაში 

ახლოდან გაეცნენ დემოკატიის, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების 
ცნებებს. mirze feTeli axundzade, ehmed bei aRaevi, mehmed aRa Sahtaxtinski, eli-
merdan bei TofCubaSovi - დემოკრატიულ, პატრიოტი ინტელიგენტებს ესმოდათ ჩვენი ხალხის 
კოლონიური უღლისაგან განთავისუფლების, საბრძოლველად მობილიზაციისათვის, პირველ რიგში 
მისი განათლების, ეროვნული შეგნების გაღვიძების, ეროვნული ენის განვითარების აუცილებლობა  
და საქმიანობას ამ მიმართულებით წარმართავდნენ. ჰესან ბეი ზერდაბის დიდი სირთულეებით 
რუსეთის მთავრობიდან თანხმობის მიღებით აზერბაიჯანულ ენაზე ჩვენი პირველი გაზეთის  
„ექინჩი“-ს გამოცემით პრესისა და წიგნის ბეჭდვის საქმეს ბიძგი მიეცა. მ.ფ. ახუნდზადეს პიესები, ე. 
ჰაკვერდიევის, ნ. ვეზიროვის, ჯ. მემმედკულუზადეს ნაწარმოებები მხატვრული ენით ხალხის სა-
საუბრო ენას უახლოვდებოდა და ეროვნული ენის განვითარების დიდი საჩუქარი გახდა. მ.ფ. ახ-
უნდიზადემ პირველად „ერი“ ცნების გახმოვანების შემდეგ „აზერბაიჯანელი ერი“ გამოთქმა გან-
მტკიცდა საზოგადოებრივ აზროვნებაში. XIX საუკუნის 80-იანი წლებიდან გამოცემულ გაზეთში 
„ქეშქულ“ 1891 წელს პირველად გამოთქმა „აზერბაიჯანელი ერი“ შემოვიდა სმარებაში. ჰ.ზ. თაღაევის 
გამოცემის საკუთარ თავზე აღებული გაზეთის „კასპი“ გარშემო შეიკრიბნენ ისეთი განათლების 
მოყვარული ინტელიგენტები როგორიცაა ე. აღაევი, ე. თოფჩუბაშოვი, ჰ. ზედაბი, ე. ჰუსეინზადე და 
სხვები. მ. შაჰტახტინსკიმ სწორედ მოცემულ გაზეთში დაბეჭდილ სტატიაში „რა უნდა ვუწოდოთ 
ამიერკავკასიელ მუსლიმანებს?“ ამ თურქულენოვან ერს აზერბაიჯანელი, ენას კი აზერბაიჯანული 
უწოდა.

ამ პერიოდში ჩვენი ეროვნული ბურჟუაზიის  თვალსაჩინო წარმომადგენლები h.z. TaRievi,  
m. naRievi, S. esedulaevic განათლებისა და ქველმოქმედების სფეროში აქტიურობას იჩენდნენ. 
ისინი სკოლების გახსნასა და ნიჭიერი ახალგაზრდების ევროპისა და რუსეთის უმაღლეს სკოლებში 
განათლების  მიღებას  ფინანსურ  დახმარებას  უწევდნენ,  პრესას  მფარველობას  უწევდნენ.

XIX საუკუნის მიწურულს ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში დაიწყო ეროვნულ-განმათავისუფლებელი 
მოძრაობა. მოძრაობის პირველ ეტაპზე (1875-1904) ჩვენმა ინტელიგენციამ თავის თავზე აღებული 
ეროვნული თვითგამორკვევისთვის (ეროვნული ვინაობა), ეროვნული აზროვნების გაღვიძებისა და  
ენის განვითარების რთული და საპასუხისმგებლო საკითხების წარმატებით გადაჭრა შეძლო. მომ-
დევნო ეტაპზე ხალხის ეროვნული დამოუკიდებლობისა და სახელმწიფოებრიობისათვის საბრ-
ძოლველად გამოსაყვანად საერთო ეროვნული იდეა იყო საჭირო. მართალია ასეთი ეროვნული იდეა - 
გათურქება, გამუსლიმანება და გათანამედროვება - ელი ბეი ჰუსეინზადემ მოამაზადა, მაგრამ მისი 
პოლიტიკური  დოქტრინის  სახით  განმახორციელებელი  მეჰემმედ  ემინ  რესულზადე  გახდა.

1. ganmarteT adgilobrivi mrewvelobis warmoSobis mniSvneloba. azerbaijanis respubli-
kaSi mrewvelobis romeli dargebi ganviTarda ufro metad?

2. ra mniSvneloba hqonda h.z. TaRievis saqsovi fabrikis gaxsnas?

3. venis diagramaze uCveneT XIX saukunis pirvel da meore naxevarSi CrdiloeT azerbai-
janSi arsebul socialur fenebs  Soris msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebi.

4. ratom uwodeben kulakebs soflis burJuazias?



mirze feTeli axundzade
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kolonializmis winaaRmdeg gamosvlebi. erovnuli demokratiuli moZraoba

XIX saukunis meore naxevarSi CrdiloeT azerbaijanSi ganxorcielebeli burJuaziuli re-
formebi kapitaluri urTierTobebis ganviTarebis mizezi gaxda. axali sazogadoebrivi jgu-
febis gaCenam, umaRles ganaTlebuli inteligenciis raodenobis zrdam erovnuli demokra-
tiuli moZraobis dawyebas misca biZgi. am moZraobam XX saukunis dasawyisSi partiebisa da 
organizaciebis SeqmniT didi politikuri mniSvneloba SeiZina.

zaqaTalis ajanyeba, yaCaRTa moZraoba, muSaTa gaficvebi, muSaTa komitetebi, erToblivi 

xelSekruleba, erovnul-demokratiuli moZraoba, partiebi, organizaciebi

zaqaTalis ajanyeba. მეფის მთავრობის გადაწყვეტილებით სამხრეთ კავკასიაში ბატონყმობის 
გაუქმება პირველ რიგში საქართველოში დაიწყო. თუმცა მთავრობის ასეთმა მოუმზადებელმა ნაბი-
ჯებმა აზერბაიჯანში განსხვავებული რეაქციები და წინააღმდეგობები გამოიწვია. ერთ-ერთი ასეთი 
უკმაყოფილება 1863 წელს ზაქათალაში გამოვლინდა. რეფორმებამდე კოლონიზატორები ჭარ-ბელა-
ქანსა და ზაქათალაში სპეციფიკურ პოლიტიკას ატარებდნენ. ამ პოლიტიკის მიზანი მოცემულის  
სურვილისამებრ მართვა იყო. მეფის მთავრობამ 1863 წელს საქართველოში სასოფლო რეფორმის 
გატარების გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ ზაქათალის ოლქის გლეხებს შორისაც იგივე მი-
მართულების ქმედებები იყო დაგეგმილი. ამ მიზნით რეგიონში მოსული მთავრობის კომისიის 
გადაწყვეტილების თანახმად ინგილოები და მუღალები შემოსავლების ათმაგის მოცულობით 
ერთჯერადი გადახდით qeSqelis1 მეპატრონეებზე დამოკიდებულებისაგან შეიძლება გათავისუფ-
ლებულიყვნენ. მიწის მესაკუთრეთა ძირითადი შემოსავლის წყაროს ხელიდან წართმევაზე მიმარ-
თული ეს გადაწყვეტილება ჭარელების უკმაყოფილების მიზეზი გახდა. მეფის მთავრობისათვის 
დაპყრობილი ხალხების მორალზე შეხება ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. რუსები zaqaTalaSi gaqris-
tianebis politikas ატარებდნენ. 1862 წელს ბელაქანში კადეტთა კორპუსის ერთ-ერთი კურს-
დამთავრებულის ქრისტიანობა მიღებული ალექსანდრ კალაჯოვის მიერ ეკლესიის აშენება 1863 წლის 
ივნისში haji murTuzis ხელმძღვანელობით zaqaTalaSi ajanyebis dawyebis მიზეზი გახდა. 
ბელექნელი burjeli  და  ჭარელი mola zengi  მის  უახლოეს  დამხმარეებად  იქცნენ.

აჯანყებაში, შეიძლება ითქვას, რომ მოსახლეობის ყველა ფენა იღებდა მონაწილეობას. ამ მოძრაობაში 
გლეხებთან ერთად არხების მეპატრონეები, სასულიერო პირები, ადგილობრივი პრივილეგირებული 
პირებიც იყვნენ. თუმცა ზაქათალის ციხე-სიმაგრის ხელში აღების მსურველი აჯანყებულები დამარ-
ცხდნენ.

აჯანყების დამარცხების მიზეზები მისი lokaluri2 ხასიათი და არაორგანიზებულობა იყო. 
აჯანყების ხელმძღვანელები წინ მდგომ მიზნებს გეგმიური სახით არ ახორციელებდნენ. ამასთან 
რუსების სამხედრო უპირატესობაც არ იყო მხედველობაში მიღებული. თუმცა აჯანყების შემდეგ მე- 
ფის  მთავრობამ  1913  წლამდე  ამ  რეფორმის  ზაქათალის  ოლქში  გატარებისაგან  თავი  შეიკავა.

vin iyvnen ajanyebis mamoZravebeli Zalebi? hqondaT Tu ara ajanyebulebs sxva SesaZleblo-

bebi? daasabuTeT mosazrebebi ganxilvis gziT.

“saxalxo SurismaZieblebi”. XIX საუკუნის 70-იან წლებში აზერბაიჯანში გატარებულმა სასოფ- 
ლო რეფორმამ მოსალოდნელი შედეგები არ გამოიღო. სოფლის მოსახლეობა წინანდელის მსგავსად 
მიწათმფლობელებისა და სახელმწიფოსათვის გადასახადების გადახდას აგრძელებდა. გარდა ამისა, 
რეფორმებმა სოფლად სოციალურ ფენებად დაყოფაც გააძლიერა. სოფლის მოსახლეობა ერთის მხრივ 

7
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1 qeSqeli - aq msxvili miwaTmflobelis mniSvnelobiT gamoiyeneba
2 lokaluri - adgilobrivi, garkveuli sazRvridan (teritoria, nawili, farTobi da sxv.) gausvleli.  LAY
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უქონელ უმიწო და უმუშევარ მასად, მეორის მხრივ კი სწორედ ამ გლეხების ხარჯზე გამდიდრებულ 
კულაკთა ფენად იყოფოდა. შემთხვევითი არ არის, რომ ამ დროიდან დაწყებული სოფლის მოსახლე-
ობის  შორის  იმატა  სოციალურმა  უკმაყოფილებამ.

XIX საუკუნის მიწურულს ცარიზმის ეროვნულ-კოლონიალური პოლიტიკის წინააღმდეგ უკმა-
ყოფილებამ თავის უმაღლეს მწვერვალს მიაღწია. გლეხები გადასახადებსა და მოვალეობებზე უარს 
ამბობდნენ, ბეგებისა და აღაების სახლებს უტევდნენ.

აზერბაიჯანის ამ პერიოდს ისტორიაში ყაჩაღთა მოძრაობას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. თით- 
ქოს ამ გზით ხალხის შურისძიებას ცდილობდნენ. შემდეგ მთებსა და თვალთაგან მოფარებული 
ადგილებისაკენ იხევდნენ, სამართლებრივ-დაცვით ორგანოებს ემალებოდნენ. ამიტომაც ხალხში მათ 
„ყაჩაღს“ ეძახდნენ. ერთის მხრივ, რუსეთის ეროვნულ-კოლონიზატორული პოლიტიკა, მეორის მხრივ 
ადგილობრივი ექსპლუატატორების ფეოდალური უღლისაგან ყაჩაღები „სახალხო შურისმაძიებლებად“ 
იქცნენ. 

ყაჩაღები ხალხის ინტერესების დაცვით ნამდვილი თავისუფლებისათვი ბრძოლას აწარმოებდნენ. 
ამიტომაც ადამიანების იმედად ქცეული yaCaR nebis, deli alis, yaCaR qeremis მსგავს ყაჩაღ-
გმირებს ხალხურ სიმღერებში უმღერდნენ, თქმულებებს თხზავდნენ. თუმცა ყაჩაღური მოძრაობა 
სტიქიურ ხასიათს ატარებდა, ორგანიზებული არ იყო და არ შეეძლო ყველა გლეხი მოეცვა. მიუხედა- 
ვად ამისა ყაჩაღობა აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული ჩაგვრის, ექსპლუატაციისა და ცარიზმისათ- 
ვის  შეწინააღმდეგების  შესაძლებლობებს  უფრო  ნათლად  წარმოაჩენდა.

sxva ra brZolis saSualebebis gamoyeneba SeeZlo xalxs? ratom uyurebdnen adamianebi yaCa-
Rebs rogorc sakuTri imedis wyaros? daasabuTeT Tqveni mosazrebebi.

muSaTa moZraoba. მეფის რუსეთის გატარებულმა რეფორმებმა აზერბაიჯანის მსხვილ ქალაქებში 
გაზარდა სამრეწველო საწარმოების რაოდენობა, მეორის მხრივ კი, სოფლად მიმდინარე სოციალურ 
ფენებად დაყოფამ გაღატაკებული გლეხები ერთი ლუკა პურისათვის იმ საწარმოებისაკენ მიმართა. 
სწორედ ასე მოხდა აზერბაიჯანის მუშათა კლასის ფორმირება. სამრეწველო საწარმოების ზრდამ აქ 
რუსეთის გარშემო მდებარე რეგიონებიდან და უცხო ქვეყნებიდან მუშების შემოდინება დააჩქარა.  
ბაქო  თანდათანობით  მრავალეროვან  ქალაქად  იქცა.

მუშების მდგომარეობა ძალიან მძიმე იყო. XIX საუკუნის ბოლოდან დაწყებული ბაქოში, ნუხაში, 
გედაბეიში ეკონომიკური მოთხოვნებით გამოსული მუშათა უკმაყოფილობები, გაფიცვები გაიზარდა, 
1895 wels baqoSi Tambaqos fabrikis muSebma azerbaijanis istoriaSi pirveli orga-
nizebuli gaficva moawyves. ბაქოში დაწყებული გაფიცვები ქალაქში სამხედრო მდგომარეობის 
გამოცხადებით დასრულდა. შედეგად, საწარმოს ხელმძღვანელობამ დამწყები მუშების ხელფასის 
მომატებაზე  თანხმობა  მისცა.

ra kavSirs xedavT muSebis moTxovnebsa da adamianis uflebebs Soris? ra moTxovnebia Tanamed-
rove periodSi, romel kanonebSi hpovebs Tavis asaxvas? klasSi ganixileT. 

XX საუკუნის დასაწყისში მსოფლიოში მომხდარმა ეკონომიკურმა კრიზისმა აზერბაიჯანშიც ჰპო- 
ვა თავისი ასახვა. ეს, ისედაც მძიმე მუშური 
ცხოვრებისათვის დიდი დარტყმა იყო. მრავა-
ლი საწარმოს დახურვა ათასობით ადამიანის 
უმუშევრად  დარჩენის  მიზეზი  გახდა.

1902 წლის აპრილში ბაქოში მუშების პირვე-
ლი და პოლიტიკური დემონსტრაცია ჩატარდა. 
1903 წელს ბიბიჰეიბეთიდან დაწყებულმა გა-
ფიცვამ მთელი ბაქო მოიცვა. მუშებმა საგაფიც-
ვო კომიტეტებმა „მუშების მთავრობა“ შექმნეს. 
ამ კომიტეტებმა მეპატრონეების წინაშე მოთ-
ხოვნები წამოაყენეს. მათი მოთხოვნები, თუნ-
დაც ნაწილობრივ, შესრულებული იქნა. უფრო 
დიდი გაფიცვა 1904 წელს ბალახანის ნავთო- 
ბის საბადოებზე დაიწყო და მალე სხვა საწარ-

მოებიც მოიცვა. 13 დეკემბერს დაწყებული გაფიცვა 30 დეკემბერს მეწარმეებსა და მუშებს შორის  
ხელშეკრულების დადებით დამთავრდა. „mazuTis konstitucia“-დ წოდებული ხელშეკრულე- 
ბით  მეწარმეებმა  მუშების  ყველა  მოთხოვნა  მიიღეს.

?
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 baqos muSebis mZime Sroma
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rogor gesmiT, azerbaijanSi momxdarma muSaTa moZraobam, risi dasabuTeba SeZlo? raSi xedavT 
am moZraobis wvlils msoflio muSaTa moZraobaSi? ganixileT.

I rusuli revolucia da azerbaijani. 1905 წლის 9 იანვარს რუსეთში მომხდარი „სისხლი- 
ანი კვირით“ 1905-1907 წლების მომცავი ბურჟუაზიულ დემოკრატიული რევოლუცია დაიწყო. მისმა 
გავლენამ ბაქოშიც იჩინა თავი. იმავე წლის ზაფხულში ბაქოში მოხდა საერთო გაფიცვის ორგანიზება. 
შეიქმნა საგაფიცვო კომიტეტი. გაფიცულთა წინააღმდეგ ჯარი გამოიყვანეს. აქტიური წევრები და-
აპატიმრეს.  მეფის  მთავრობამ  აზერბაიჯანში  ეროვნული  განადგურების  პოლიტიკასაც  მიმართა.

rogor gesmiT, ra miznebs isaxavda mefis mTavroba erovnuli ganadgurebis mcdelobiT? daasa-

buTeT Tqveni mosazreba.

შემოდგომის თვეებში აზერბაიჯანის სხვა რეგიონებში და საწარმო- 
ებშიც დაიწყო ორგანიზებული გაფიცვების ჩატარება. ყველგან მუშათა 
კომიტეტები იქმნებოდა. 1905 წლის ნოემბერში მადნებისა და ქარხნები-
დან არჩეულმა მუშათა წარმომადგენლებმა აზერბაიჯანში რევოლუცი- 
ური მოძრაობის მართვისათვის baqos muSa deputatebis sabWo 

შექმნეს. თუმცა მისი საქმიანობა გუბერნატორის ბრძანებით თებერვალ- 
ში შეჩერებულ იქნა და ორგანიზაცია დაიშალა, აქტიური წევრები და-
აპატიმრეს.
erovnul-demokratiuli moZraoba, რევოლუციური მოძრაობის 

გაძლიერება, მოწინავე ინტელიგენციისა და პროგრესული ბურჟუაზიის 
აზროვნებაში ეროვნული თანაგრძნობის განცდები გაიზარდა. ამ პიროვ-
ნებების უმრავლესობამ ევროპისა და რუსეთის სამეცნიერო კერებში მი- 
იღო განათლება, მოწინავე იდეებს ახლოდან იყვნენ გაცნობილები. მათ 
შორის h. zerdabis, e. TofCubaSovis, m.e. rasulzades, e. husein-
zades, u. hajibeilis, f. qoCarlis, m.s. ordebadis, j. memedku-
luzadesa და სხვა განმანათლებელი დემოკრატების დასახელება შე-
იძლება. „ეროვნება და თავისუფლება“,„კონსტიტუცია და თანასწორობა“ 
იდეები ამ ინტელიგენციის ძირითად მიზნად იყო ქცეული. მათი უმ-
რავლესობა თავის აზრებში და გამოსვლებში მხოლოდ აზერბაიჯანის კი 
არა,  მთელი  რუსეთის  მუსლიმანების  მოწინავე  იდეებს  გამოსახავდნენ.

ეროვნული დემოკრატების საქმიანობაში ეროვნული ბურჟუაზიის 
მხარდაჭერას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. h.z. TaRievi, m. naRievi da 
m. muxtarovis მსგავსი მეწარმეების ფინანსური საშუალებები დემო-
კრატიული ინტელიგენციის საქმიანობის კიდევ უფრო გაფართოების 
პირობებს ქმნიდა. 1905-1906 წლებში სწორედ მათი ინიციატივით საქ-
ველმოქმედო საზოგადოებები ჩამოყალიბდა. მათ შორის „გამოცემა-განათლება“ (ნეშრი-მაარიფ“), 
„ნიჯათ“  საზოგადოებებმა  ეროვნული  აზროვნების  განვითარებაში  დიდი  როლი  შეასრულეს.

risgan SeiZleba warmoSobiliyo demokratiuli moZraobis erovnul burJuaziaze moTxovnile-

ba? moaxdineT ganxilva.

ინტელიგენციას ძალიან კარგად ესმოდა, რომ აზერბაიჯანში რეფორმების გატარება, მმართველობის 
განახლება, განათლების გავრცელება მნიშვნელოვანი საკითხებია. 1905 წლის ზაფხულში მეფის 
მთავრობისათვის წარსადგენად ე. თოფჩუბაშოვის ხელმძღვანელობით ხალხის საჭიროებების ამსახვე-
ლი gancxadeba-saCivari3 მომზადდა. ეს იყო აზერბაიჯანში კოლონიალური პოლიტიკის წინააღ- 
მდეგ  გამოსული  დემოკრატების  პირველი  პროგრამული  საბუთი.

მალე აზერბაიჯანში დაიწყო  გარკვეული პოლიტიკური პარტიებისა და ორგანიზაციების შექმნის 
პროცესი. მათი მიზანი ხლხის ტრაგედიებზე თავშეუკავებელი მოწინავე მოაზროვნე ადამიანების 
ერთობლივი ბრძოლისაკენ მოწოდება იყო. 1903 წლიდან საქმიანობის დამწყები მუსლიმანური ახ-
ალგაზრდული ორგანიზაციის ინიციატორი მ.ე. რესულზადე იყო. მართალია 1904 წელს მ. მევსუმო- 
ვისა და მ.ე. რესულზადეს ხელმძღვანელობით შექმნილი „hummeT“ ორგანიზაციის შემდგომი საქმია-

?

?

eli bei huseinzades Zeg-
li. saliani

elimerdan bei TofCuba-
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?
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ნობა რუსეთის სოციალურ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის მიზნებთან სამსახურით იყო დაკავე-
ბული, მაგრამ თავის გარშემო დიდი რაოდენობის მოწინავე ადამაინების გაერთიანება შეძლო. 
ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში პირველი ეროვნული პარტია შეიქმნა 1905 წელს განჯაში. eleqber bei  
refibeiovis ხელმძღვანელობით partia "geiraTi" რუსეთის ფედერაციულ წყობის ფლობასა და 
აზერბაიჯანისათვის ავტონომიის მინიჭებას მოითხოვდა. ცარიზმის ეროვნული განადგურების პო-
ლიტიკა, მოსახლეობის დასაცავად აღმდგარ ინტელიგენციასა და მეწარმეებს უფრო მჭიდრო გა-
ერთიანებას აიძულებდა. ეს მიზანი 1906 წელს ე. აღაევის „Difai” (თავდაცვა), 1907 წელს i. ziadxa- 
novis "Tavdacva", r. Serifzades, m. juvarlinskis, r. meliqovis "kavSiri" ორგანიზაციების 
შექმნის  მიზეზი  გახდა.

„მუსავატ“ პარტიამ მოღვაწეობა დაიწყო 1911 წელს. მის წევრებს შორის memmed emin resulzade, 
abbaskulu qazimzade da TaRi naRioRlusaviT მოწინავე ადამიანები იყვნენ. „musavatma“  
1912 წელს დაბეჭდა პროგრამა და მალე e. huseinzades "gaTurqeba, gamuslimaneba da gaTa- 
namedroveba" idea  პარტიის  ძირითად  მიზნად  იქცა.

„დიფაი“ ორგანიზაცია „ირშად“, „ჰუმმეთ“ ორგანიზაცია „ჰუმმეთ“, „თექამულ“, „იოლდაშ“, მუსავატ“ 
პარტია კი „აჩიღ სოზ“ გაზეთებს გამოსცემდნენ. ასეთი ნაბიჯების გადადგმა აზერბაიჯანის ავტონო-
მიისა და ასევე დამოუკიდებლობის სურვილს, ამ მიმართულებით ბრძოლის წარმოების მიზანს 
აძლიერებდა. მეფის მთავრობის მხრიდან აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ ხოცვა-ჟლეტის მოწყობა კი 
ეროვნული ფანატიზმის პოლიტიკურ რწმენას კიდევ უფრო ამყარებდა. მათი უმრავლესობა ცარიზ- 
მის  კოლონიალური  დესპოტიზმის  წინააღმდეგ  ღია  ბრძოლის  წარმოებისაგან  უკან  არ  იხევდა. 
sruliad ruseTis muslimanebis yriloba. saxelmwifo duma da azerbaijaneli de-

putatebi. XX საუკუნის დასაწყისში მომხდარმა ეკონომიკურმა და პოლიტიკურმა კრიზისმა მთელ 
რუსეთში გააძლიერა რევოლუციური მოძრაობა. სისხლიანმა კვირამ როგორც უბრალო რუსების, ისე 
ადგილებზე სხვა ხალხების მოთმინების ფიალა აავსო. რევოლუციის გაძლიერებით უკმაყოფილო 
მთავრობა იძულებული იყო დათმობაზე წასულიყო. 1905 წლის 17 ოქტომბერს მეფემ „ მანიფესტს“ 
მოაწერა ხელი. „მანიფესტის“ მიხედვით მთელ რუსეთში მცხოვრებ მოსახლეობას პიროვნების ხელ-
შეუხებლობის  უფლება,  აზრის,  სიტყვის,  დამოუკიდებლად  შეკრების  თავისუფლება  ეძლეოდა.

აზერბაიჯანელი ინტელიგენტები მუსლიმანების წინააღმდეგ არსებული  დისკრიმინაციით უკმაყო-
ფილონი იყვნენ და ამ უკმაყოფილების აღმოფხვრისათვის მეფის რუსეთს სპეციალური მოთხოვნები 
გაუგზავნეს. აზერბაიჯანელი დემოკრატების ამ მოთხოვნებს, იმპერიის სხვა მუსლიმანი ხალხებიც 
ცდილობდნენ. რომ შეერთებოდნენ. ამ მიზნით 1905 წლის აგვისტოში რუსეთის ქალაქ ნიჟნი 
ნოვგოროდში რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებში მცხოვრებ მუსლიმანების წარმომადგენლებმა ერთად 
მოიყარეს თავი და სრულიად რუსეთის მუსლიმანების I ყრილობა ჩატარდა. ყრილობის ორგანიზებაში 
აქტიურობის გამომჩენი და ერთ-ერთი ინიციატორი ე. თოფჩუბაშოვი მისი თავმჯდომარის მოადგილედ 
იქნა არჩეული. ყრილობამ მიიღო გადაწყვეტილება მუსლიმანთ კავშირის შექმნის შესახებ. მიზანი 
რუსეთის მუსლიმანთა საქმიანობის გაერთიანება, ხალხებისათვის თანაბარი უფლებების მინიჭება, 
კულტურული  და  საგანმანათლებლო  დონის  ამაღლება  იყო.

1905 წლის დეკემბერში მეფემ გამოსცა ბრძანებულება სახელმწიფო დუმის მოწვევის შესახებ. კანო-
ნის თანახმად, კავკასიის მუსლიმანებსაც არჩევნებში გარკვეული შეზღუდვებით მონაწილეობის 
მიღების  უფლება  ჰქონდათ.

მართალია, I სახელმწიფო დუმამ 1906 წლის აპრილის თვეში დაიწყო საქმიანობა, თუმცა აზერ-
ბაიჯანში არჩევნები მაისის თვეში ჩატარდა. elimerdan bei TofCubaSovi, ismail xan ziad- 
xanovi, ebdurahim bei hakverdievi, memmedTaRi alievi da esedula bei muradxanovi 
ხალხის მხრიდან იყვნენ არჩეულები. დუმაში მუსლიმანურ ფრაქციას ე. თოდჩუბაშოვი ხელმძღ-
ვანელობდა. თუმცა მეფემ გამოაცხადა, რომ დუმის საქმიანობით უკმაყოფილოა და მალე მისი 
დათხოვნა  გამოცხადდა.

Tqveni azriT, ratom gaxda mefe axali mowvevis dumis saqmianobiT ukmayofilo? awarmoeT 

ganxilvebi.

დუმაში აზერბაიჯანელი დეპუტატების აქტიურობამ, განსაკუთრებით კი ე. თოფჩუბაშოვის აქტი-
ურობამ მეფის მთავრობის უკმაყოფილება გამოიწვია. დუმის დათხოვნისთანავე, მან ქალაქ ვიბორგ- 
ში შეკრებილ რამდენიმე დეპუტატთან ერთად „ვიბორგის დეკლარაცია“-ს მოაწერა ხელი. ამ  დეკლა-
რაციასთან  დაკავშირებით  ე. თოფჩუბაშოვი  და  ი. ზიათხანოვი  დაპატიმრებული  იქნა.
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1906 იმავე წლის იანვარში პეტერბურგში ჩატარდა მუსლიმანების II ყრილობა. ყრილობამ მიიღო 
გადაწყვეტილება რუსეთში მცხოვრები თურქების რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ ერთიან ფრონტად 
გაერთიანებაზე. იმავე წლის აგვისტოში ნიჟნი ნოვგოროდში ჩატარდა III ყრილობა. აქ მიღებული  
იქნა გადაწყვეტილება რუსეთის მუსლიმანთა კავშირის ცენტრალური კომიტეტის შექმნისა და ბა- 
ქოში საქმიანობის წარმართვის შესახებ. მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ახალი ტიპის სკოლების, 
განათლების კერების გახსნის მიმართულებით სამუშაოების წარმოებაზე. 1907 წლის თებერვალში II 
დუმამ თავისი მუშაობა დაიწყო. ამ დუმაში არჩეულები იყვნენ feTeli xan xoiski, xelil bei  
xasmemmedovi, mustafa mahmudovi, mehemmed aRa Sahtaxtinski da zeinal zeinalovi. 
თუმცა მისმა არსებობამაც დიდხანს არ გასტანა. იმავე წელს ჩატარებულ III სახელმწიფო დუმაში კი 
მეფის მთავრობის დაწესებული შეზღუდვების გამო მხოლოდ ერთი აზერბაიჯანელი xelil bei  
xasmemmedovi იქნა არჩეული. დუმა საქმიანობდა 1912 წლამდე. III სახელმწიფო დუმა რუსეთში 
მცხოვრები მუსლიმანებისა და თურქების წინააღმდეგ მიღებული რეაქციული გადაწყვეტილებებით 
უფრო მეტად დარჩა მეხსიერებაში. შემთხვევითი არ არის, რომ მომდევნო IV დუმაში მრავალ-
მილიონიანი  რუსეთის  თურქებიდან  მხოლოდ  7  პიროვნება  იქნა  დეპუტატად  არჩეული.

1912 წლის დეკემბრიდან 1917 წლამდე მოქმედ რუსეთის იმპერიის ბოლო IV სახელმწიფო დუმის 
არჩევნებში კი აზერბაიჯანიდან მხოლოდ ერთმა დეპუტატმა შეძლო მონაწილეობა. ეს იყო memmed  
iusuf jeferovi.

მართალია რუსეთის იმპერია ცდილობდა აზერბაიჯანელი დეპუტატების დუმიდან ჩამოშორებას, 
მაგრამ ჩვენი ხალხი უკვე თავის გამოღვიძების პერიოდს გადიოდა. ამ გაღვიძებას თავისუფლების 
მოძრაობის ტალღით შემდგომში ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნისათვის გზა უნდა 
გაეკაფა.

 1. risgan Sedgeboda glexTa moZraobis Taviseburebebi? ratom atarebda igi stiqiur xa-

siaTs? gaakeTeT aRniSvnebi.

2. ratom uwodebdnen sagaficvo komitetebs muSaTa mTavrobasac? faqtebis moyvaniT gae-

ciT pasuxi.

3. ra mniSvneloba hqonda erTobliv xelSekrulebas?

4. ra Taviseburebebi axasiaTebda azerbaijanSi kolonializmis winaaRmdeg gamosvlebs? 

awarmoeT aRniSvnebi.

5. ratom iyo, rom Seqmnili partiebisa da organizaciebis umravlesobis saxeli "muda-
fie" da "nijaT" sityvebiT gamoisaxeboda. moaxdineT mosazrebebis gacvla. ganxilva.

8. rogor fiqrobT, ratom iyo, rom SemdgomSi saxelmwifo dumaSi azerbaijanelebis ra-

odenoba mcirdeboda? Tqven rogor SeafasebdiT maT saqmianobas am faqtTan dakavSi-

rebiT? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

9. rogor SeafasebdiT ruseTis muslimanebis yrilobis saqmianobas?

10. ecadeT SeadginoT cxrili Temaze:"azerbaijanSi XX saukunis dasawyisSi arsebuli 

partiebi da organizaciebi".

11. CamoTvaleT zaqaTalis ajanyebis moxdenis mizezebi.

12. "Tanamedrove adamianis uflebebs safuZveli XIX saukunis bolos da XX saukunis da-
sawyisSi momxdarma muSaTa moZraobebma da muSaTa moTxovnebma Cauyara" SeecadeT 
daasabuToT es mosazreba.

13. SeafaseT e. TofCubaSovi rogorc ara mxolod azerbaijanSi, aramed mTeli ruseTis 

imperiaSi mniSvnelovani politikuri moRvawe da moamzadeT wardgena. gamoiyeneT dama-

tebiTi informaciebi.
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carizmis erovnuli ganadgurebis politika

1905 wlis 9 ianvars peterburgSi momxdari "sisxliani kviris" eqom azerbaijanSic moaRwia. 
baqoSi da sxva regionebSi solidarobis niSnad daiwyo demonstraciebisa da gaficvebis Cata-

reba. mTavroba azerbaijanSi momxdari revoluciuri moZraobis CaxSobis sirTuleebi Sexvda, 

amitomac garkveuli RonisZiebebis gatarebas Cqarobda. mosvenebadakargulma mefis mTavrobam 

azerbaijanSi erovnuli ganadgurebis politikis gatarebis gadawyvetileba miiRo.

erovnuli ganadgureba, solidarobis moZraoba, religiuri diskriminacia, erovnuli partiebi

erovnuli xocva-Jletis dawyeba. baqos movlenebi. ეროვნულ ნიადაგზე მოსახდენ კონ-
ფლიქტებს საფუძველი მეფის მთავრობამ ჯერ კიდევ XIX საუკუნის დასაწყისში ჩაუყარა. სხვადა- 
სხვა წლებში აზერბაიჯანში მასობრივი სახით სომხური, რუსული და გერმანული ოჯახები ჩამოას-
ახლა, მათ განსაზღვრული შეღავათები მისცა, ადგილობრივი გლეხების ხარჯზე ნაყოფიერ მიწებზე 
დაასახლა. უმრავლეს შემთხვევაში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შედარებით მათ წინააღმდეგ ერ-
ოვნულ  და  რელიგიურ  დისკრიმინაციას  ახდენდა  და  „გათიშე  და  იბატონე“  პოლიტიკას  ატარებდა.

gaixseneT, kidev romeli saxelmwifoebis mier xorcieldeboda "gaTiSe da ibatone" politika? 

ra warmoadgens mis namdvil arss? moaxdineT ganxilva.

ბაქო მრავალფეროვან სამრეწველო ქალაქად იქცა. სომეხი მუშები აქ სამუშაოს მოსაძებნად ჩამო- 
ვიდნენ, მეწარმეობითაც იყვნენ დაკავებულნი. 1905 წლის წინ ბაქოში ეროვნული ხოცვა-ჟლეტის 
განხორციელებისათვის მეფის მთავრობამ სპეციალური გეგმა შეიმუშავა. ამ გეგმის განხორციელება  
კი გუბერნატორ მ. ნაკაშიძეს დაევალა. სომხების „დაშნაკსუთუნ“ პარტია უფრო მეტ აქტიურობას  
იჩენდა. 1890 წელს თბილისში შექმნილმა "დაშნაკსუთუნ" პარტია თურქებს სომეხი ხალხის მარადი- 
ულ მტრად აცხადებდა, ორ ხალხს ერთმანეთს უპირისპირებდა. ხოცვა-ჟლეტის ორგანიზებაში 
"დაშნაქსუთუნმა"  დიდი  როლი  შეასრულა.

1905 წლის დასაწყისში დაშნაკები ბაქოში მცხოვრებ ეროვნებებს შორის სპეციალური აგიტაციის 
ჩატარებით, მუსლიმანების ველურობის იდეის გავრცელებით, ცეცხლის გამჩაღებლური მოძრაობ-
ებისათვის გზის გახსნას ცდილობდნენ. ყველა საშინელი მოვლენის მოხდენის მოახლოებას გრძნობ- 
და. 2 თებერვალს ერთმანეთის მიმდევრობით რამდენიმე აზერბაიჯანელი ეროვნულ ნიადაგზე იქნა 
მოკლული. დამცავი ორგანოების ამ მოვლენებზე თვალის დახუჭვა კი აზერბაიჯანელების მიერ  
ხელში იარაღის აღების პირობის შექმნისათვის წამქეზებლური გეგმის ერთი ნაწილი იყო. ამრიგად,  
6 თებერვალს ხოცვა-ჟლეტა დაიწყო და ბაქოში 9 რიცხვამდე გაგრძელდა. მთვრობის წარმომადგენ- 
ლების მხრიდან შეიარაღებული დაშნაკები ასობით აზერბაიჯანელის მკვლელობაში დამნაშავეები 
გახდნენ, სახლები გაიძარცვა, ხდებოდა ძალადობები. გუბერნატორმა ხოცვა-ჟლეტვის აღკვეთისათვის 
რაიმე  ღონისძიება  არ  განახორციელა.

ratom daiwyo xocva-Jleta jer baqodan? Tqveni mosazrebebi klass gauziareT.

ეჭვი არ იყო, რომ მკვლელობები სახელმწიფოს მხრიდან გეგმიური სახით ხორციელდებოდა. რადგან 
სამართლებრივ-თავდაცვითი ორგანოები რაიმე ქმედების გარეშე მოვლენების მსვლელობას აკ-
ვირდებოდნენ,  საჭიროების  შემთხვევაში  მხარეების  შეიარაღების  პირობებს  უქმნიდნენ. 

8

o

?

?

LAY
İHƏ



51

masobrivi xocva-Jletebi regionebSi. მალე ხოცვა-ჟლეტა აზერბაიჯანის სხვა რეგიონებსაც 
მოედო. 1883 წელს გაუქმებული კავკასიის სამეფისნაცვალო ვორონცოვ-დაშკოვის მეთაურობით 1905 
წლის 29 თებერვალს აღდგენილ იქნა. მაისში სომხურმა რაზმებმა ირევანში ხოცვა-ჟლეტის მოწყობის 
გადაწყვეტილება მიიღეს. ირევანის მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა აზერბაიჯანელებისა-
გან შედგებოდა. სომხებს ქალაქსა და მის გარეუბნებში მცხოვრები აზერბაიჯანელების კერიდან აყრა 
სურდათ. აზერბაიჯანელების მამაცური ბრძოლისა და თავისი მიწების თავდადებული დაცვის შე-
დეგად სომხებს გეგმები ფუჭი აღმოჩნდა. რამდენიმე თვის შემდეგ მათ ნახჩევანსა და ზანგეზურშიც 
მხეცობები ჩაიდინეს. ეს ქმედებები გენოციდური ხასიათს ატარებდნენ. ნახჩევანის სოფელ ჯეჰრიში 
ოჯახების  სრულ  ამოწყვეტას,  სოფლის  განადგურებას  სხვა  რამ  არც  შეიძლება  ეწოდოს.

SeiZleba, rom somexTa razmebis qmedebisaTvis genocidi gvewodebina? moaxdine ganxilva.

მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის ჩამდენმა სომეხთა რაზმებმა დაიწყეს ჯებრაილის მაზრის სოფლების 
ძარცვა-გლეჯა. თუმცა აზერბაიჯანელებმა შეძლეს ამ შემოტევების აღკვეთა. ამრიგად, სომეხთა რაზ-
მებმა გაანადგურეს სოფლები ვეისელლი, კაჯარი, შეიხმედი, ჩემენლი და 
ხირმანჯიკი.

იმავე წელს ერთ-ერთი ყველაზე საშინელი მოვლენა შუშაში მოხდა. 
შემთხვევითი არ არის, რომ აქ მომხდარი მოვლენები ისტორიაში შევიდა 
SuSis tragediis სახელწოდებით. 8 აგვისტოს შუშაში განთავსებულ 
რუსულ გარნიზონს ამოფარებულმა დამნაშავეთა რაზმებმა სამხრეთი 
აზერბაიჯანიდან სამუშაოდ მოსული 17 მუშა მუხანათურად მოკლეს.  
გამხეცებული სომხების შემოტევების წინააღმდეგ აზერბაიჯანელები მა-
მაცურ წინააღმდეგობას ავლენდნენ. ეს აზერბაიჯანელი ხალხის მძიმე 
დღეებში ერთად ყოფნის თვალსაჩინო ნიმუში იყო. აზერბაიჯანის ყველა 
ადგილიდან, განსაკუთრებით კი ბაქოდან ბრძოლის ადგილებში სურსათი 
და ფულადი დახმარებები იგზავნებოდა, რაზმები იქმნებოდა. დახმარე- 
ბის აღმომჩენთა შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი მეწარმეები, როგორიცაა  
z. TaRievi, m. naRievi, s. memmedkuluzades meuRle hamide xa-
num javanSiri da sxv. მიუხედავად იმისა, რომ ქალი იყო, არაფერზე უკან არ იხევდა, ბრძოლე- 
ბის მიმდინარეობის ადგილებში მიდიოდა, ადამიანებს სამედიცინო, ფინანსურ და სასურსათო 
დახმარებას უწევდა. აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული ერთიანობა, სინამდვილეში სომხების და-
მარცხებას  ნიშნავდა.

Tqveni azriT, ratom ver SeZles somxebma survilebis cxovrebaSi ganxorcieleba? CamoTvaleT 

mizezebi da ganixileT TiToeuli pasuxi.

 მიხვდნენ რა, რომ აზერბაიჯანელებს მარტო ვერ მოერეოდნენ, სომეხმა მკვლელებმა რუსების 
დახმარების აუცილებლობა გააცნობიერეს. შუშაში და გარშემო სოფლებში განცდილი მარცხების 
შემდეგ, ისინი  1906 წლის დასაწყისში ქრთამის საშუალებით რუს რაზმებთან გაერთიანდნენ. თუმცა 
ამითაც სომხებმა შუშის ხელში ჩაგდების ვერაგული გეგმის განხორციელება ვერ შეძლეს. ამ ბრძო- 
ლაში საჭიროა ცალკე აღინიშნოს sulTan bei sulTanovis დამსახურება. მისი მეთაურობით ქა-
ლაქში შესული რაზმების თავდადების შედეგად გაერთიანებული სომეხ-კაზაკთა ძალები განად-
გურებული  იქნა.

გოგჩის მაჰალის სოფლებმაც იწვნიეს დაშნაკი ყაჩაღური რაზმების შემოსევები. ამ მაჰალის სოფელ 
დაშქენდის მცხოვრებმა მეშედი კასიმმა გაითქვა სახელი, როგორც სომეხი მძარცველების წინააღმდეგ 
მებრძოლმა. სომეხ-დაშნაკური მხეცობების თვითმხილველი მეშედი კასიმი შემდგომში ლაჩინელი 
სულთან ბეის რაზმს შეუერთდა და აქტიური მონაწილეობა მიიღო ყარაბაღში სომხების მიერ 
დაპყრობების  აღკვეთაში.

სომხების წინააღმდეგ ერთ-ერთი გმირულად ბრძოლაში დაღუპული იყო ნოვრუზ ქაზიმ ოღლუ.  
1905 წლის 31 მაისს სომეხ ყაჩახთა რაზმებმა ირევანის კირხბულაღის მაჰალის სოფელ გოზეჯიქს 
შეუტიეს. შეუიარაღებელმა მშვიდობიანმა მოსახლეობამ მეზობელ სოფელ მენქუსს შეაფარა თავი. 
სოფლის აღას ოჯახთან ერთად ქალაქში გადასვლის შემდეგ სოფელში დარჩა მხოლოდ ერთი მოხუ- 
ცი ნოვრუზ ქაზიმ ოღლუ. ამიტომ მოსახლეობა ამ სოფელში ვეღარ რჩებოდა და იძულებული იყო 

?

?

hamide xanum javanSiri
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გაქცეულიყო. ნოვრუზ ქაზიმ ოღლუმ თავისი კერა არ დატოვა და ტყვია-წამლის ამოწურვამდე 
იბრძოდა სომეხ ყაჩაღ მძარცველთა წინააღმდეგ. ეს გმირი მოხუცი ტყვედ იქნა აყვანილი და ერთი 
სომეხი  მღვდლის  მიერ  იქნა  მოკლული.

novruz qazimoRlus soflis iZulebiT damtovebeli mosaxleobisadmi mimarTvidan:"...amaT 
Tvalwin gaqceviT kidev ufro guladebi xdebian, Cveni da Cveni ojaxebis mimarT arcerT sau-
kuneSi arnaxul upativismcemlobas moimoqmedeben. es is  somxebi ar arian, erTi wlis win 
Cemi TiTis moZraobaze Tavs rom xridnen? kirxbulaRis mahalidan gaiqcnen? ...me marto davd-
gebi somexi polkebis winaaRmdeg dacvis poziciaSi da Tavs Sevwirav... mtris Tvalwin gaqceviT 
sikvdili saZraxisi da miuRebeli qmedebaa".

m.s ordubadi.  sisxliani wlebi. baqo, 2007, gv. 25

rogor SeafasebdiT novruz qazimoRlus gamosvlas 

azerbaijanis partiebi da erovnuli xocva-Jletis politikis Sefaseba. სომეხთა 
რაზმებს პოლიტიკური და მორალური თვალსაზრისით სულისჩამდგმელები ჰყავდათ. მათ შორის 
განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს 1890 წელს თიფლისში შექმნილი „დაშნაკცუთიუნ“ პარტიის სა- 
ხელი. ეს პარტია სომხებს თურქების წინააღმდეგ განაწყობდა, მათ სომეხი ხალხის მარადიულ  
მტრად  წარმოაჩენდა.  ხოცვა-ჟლეტის  ორგანიზებაში  „დაშნაკცუთიუნს“  დიდი  როლი  ჰქონდა.

აზერბაიჯანის მოწინავე ინტელიგენციასა და ეროვნულ ბურჟუაზიას ესმოდა, რომ ეროვნული 
განადგურება სახელმწიფოს გეგმიური პოლიტიკა იყო. ამიტომაც ხალხმა თვითონ მისი დაუშვებ-
ლობის ინიციატივით გამოსვლა უნდა დაიწყოს. ცალკეული ადამიანები და მოხალისეები თავისი 
სოციალური სტატუსისაგან დამოუკიდებლად, ხოცვა-ჟლეტის რეგიონებში წასვლისაგან, მოსახ-
ლეობისათვის მატერიალური, სასურსათო, სამედიცინო და იარაღით დახმარების აღმოჩენისაგან უკ- 
ან არ იხევდნენ. აზერბაიჯანელ ინტელიგენტებს ესმოდათ, რომ ხელისუფლების ორგანოებმა ამ 
საკითხში ღიად უნდა დააფიქსირონ თავისი პოზიცია, დაზარალებულებს აღმოუჩინონ სახელმწი- 
ფო მხარდაჭერა და უნდა დაიცვან ისინი. სომხური შემოტევების დღითი-დღე ზრდა, მთავრობის 
მხრიდან მათი მხარდაჭერა, აზერბაიჯანელი ინტელიგენციის აქტიურ ქმედებაზე გადასვლის მიზეზი 
გახდა.
partia "difai" ("Tavdacva") e. aRaevis meTaurobiT მალე ერთიან ეროვნულ ორგანიზა- 

ციად გარდაიქმნა. მისი განყოფილებები დაარსდა განჯაში, ნახჩევანში, შუშაში, აღდამში, უფრო მე- 
ტიც ყარსსა და ვლადიკავკასშიც კი. მიზნისა და სურვილების გამოსახვისათვის „დიფალ“ (თავ- 
დაცვა“) პარტია გამოსცემდა გაზეთ „ირშად“-ს. აქ ეროვნული განადგურების ძირითადი არსი, სომ-
ხური პროვოკაცია და მეფის მთავრობის სურვილები ღიად მიეწოდებოდა ხალხს. ორგანიზაცია 
სომხებსა და მათ მფარველებს აფრთხილებდა, რომ აზერბაიჯანელი ხალხი იბრძოლებს სისხლის 
უკანასკნელ წვეთამდე ბაქოში შექმნილი ორგანიზაცია "ითთიფაგ" ასევე მოუწოდებდა მოსახლე- 
ობას  ერთიანობისაკენ  სომეხთა  შემოსევებისაგან  დასაცავად. 

raSi vlindeboda azerbaijaneli xalxis erovnuli erTianoba? didi iyo am erTianobis saWiroe-

ba? moaxdineT ganxilva.

ეროვნულმა ხოცვა-ჟლეტამ დააყენა საკითხი, რომ აზერბაიჯანელი ხალხი მხოლოდ საკუთარ თავს 
უნდა ენდოს. ხოცვა-ჟლეტამ უჩვენა, რომ ცარიზმის მიზანი ხალხის გამოყენებასა და დამცირებისკე- 
ნაა მიმართული. ამიტომაც, ხალხის პოლიტიკური თვალსაზრისით ორგანიზება XX საუკუნის და-
საწყისში  ინტელიგენციის  წინაშე  მდგომი  მთავარ  მიზნად  უნდა  ქცეულიყო. 

 1. ra miznebi amoZravebdaT somxebs? gamoitaneT daskvnebi Tanamedrove mdgomareobasTan Seda-
rebiT.

2. TemaSi naCvenebi romeli movlenebis Sedareba SeiZleba xojalos genocidTan? moiyvaneT 
faqtebi.

3. miaRwia mefis mTavrobam Tavis miznebs? ganixileT klasSi faqtebis moyvaniT.
4. Tqveni azriT, ra daskvnebi gamoitanes am xocva-Jletidan mowinave inteligenciam da ero-
vnulma burJuaziam?

5. ra faqtorebi axdenen gavlenas eris organizebulobaze? rogor SeafasebdiT am mimarTu-
lebiT politikuri partiebis rols? moaxdineT ganxilva.

6. Tu Tqven iqnebodiT im istoriuli movlenebis monawile ras moimoqmedebdiT xocva-Jletis 
aRsakveTad, ra SeTavazebebiT gamoxvidodiT? dawereT ese.

7. damatebiTi informaciebis SegrovebiT moaxdineT XX saukunis bolos yarabaRSi momxdari mov-
lenebis XX saukunis dasawyisSi momxdar movlenebTan SedarebiT analizi. moamzadeT wardgena.

◘
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 CrdiloeTi azerbaijani pirveli msoflio omis wlebSi

msoflios didi qveynebis mmarTvel wreebSi aTwleulebiT ganxiluli vrceli dampyrob-
luri gegmebi sxva xalxebisa da qveynebis ganawilebas, uflebebis fexqveS gaTelvas, simdid-
reebis ganadgurebas da sazRvrebis Secvlas iTvaliswinebda. omi msoflios umravlesi 
xalxis, maT Soris azerbaijaneli xal-xis istoriaSic Zireuli cvlilebebis moxdenis mi-
zezi gaxda. omis pirvel wlebSi koloniis erT-erTi mxare-CrdiloeTi azerbaijani omis 
bolo wels damoukidebel saxelmwifod iqca.

baqos navTobi, "TaTar mebrZola polki", fis iaver, giorgis xmali, ltolvilebi, "qalTa ajan-
yeba" baqoSi.

CrdiloeTi azerbaijani mebrZoli msxvili saxelmwifoebis gegmebSi.  ანტანტის  მხა-
რეს ომში ჩართულ რუსეთის შემადგენლობაში მყოფი ჩრდილოეთი აზერბაიჯანი 1917 წლის ბოლ-
ომდე ბრიტანეთისა და საფრანგეთის საბრძოლო გეგმებში განსაკუთრებულ ადგილს იკავებდა. თუმ- 
ცა ომის დამთავრებისაკენ მდიდარი სასარგებლო წიაღისეულების, ბუნებრივი სიმდიდრეების მფლო-
ბელი და მნიშვნელოვან გეოგრაფიულ-სტრატეგიულ პოზიციებზე მდებარე სამხრეთი კავკასიის, 
განსაკუთრებით მოპოვებული ნავთობის 83%-ის მომცემი ბაქოს მტრის ხელში გადასვლისათვის ხე-
ლის შესაშლელად დიდ ბრიტანეთს რეგიონში აქტიური პოლიტიკური ქმედებების გატარება მოუწია. 
ბაქოს მფლობელი ნებისმიერი სახელმწიფო კასპიის ზღვის აუზებში ძლიერი პოზიციების მქონე 
იქნებოდა.

ომის წინა პერიოდში სამხრეთი კავკასიის ეროვნულ 
ძალებთან განსაკუთრებით ქართველებთან კავშირდამყა-
რებული გერმანიის პოლიტიკური და სამხედრო წრეები 
რუსეთთან ომის დაწყების შემთხვევაში ადგილობრივი 
ხალხების ცარიზმის წინააღმდეგ ძლიერი აჯანყების მო-
წყობაზე იმედოვნებდნენ. "Zravebis omis1" ბოლო თვე-
ებში გერმანიამ თხევად საწვავზე მოთხოვნილების დაკ-
მაყოფილების მიზნით ბაქოს ხელში ჩაგდებისათვის 
დიდი მნიშვნელობის მინიჭება დაიწყო. ოსმანთა სახ-
ელმწიფომაც კავკასიაში რუსეთის წინააღმდეგ გამოს-
ვლების ორგანიზებისათვის, ჯერ კიდევ ომის დაწყების 
წინ, რეგიონში სპეციალური ჯგუფების გამოგზავნის მი-
უხედავად, სასურველ შედეგს ვერ მიაღწია. ომის წლებში 
ვრცელი ტერიტორიების დამკარგავი ოსმალეთის სახ-
ელმწიფოსათვის კავკასიის მხარე მდიდარ წიაღისეულ-
ებთან ერთად, რუსეთის მუსლიმანურ მხარეებთან ერთბაშად კავშირის დამყარების საშუალებასაც  
წარმოადგენდა. 1918 წლის გაზაფხულამდე სამხედრო ოპერაციებისაგან მოწყვეტით მდგომი ჩრდი-
ლოეთი აზერბაიჯანი შემდგომში ოსმალეთის, გერმანიის, რუსეთისა და დიდი ბრიტანეთის სა-
ხელმწიფოების ბრძოლის მოედნად იქცა. აშშ და იტალიაც ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის მიმართ 
პოლიტიკურ და ეკონომიკურ  ინტერესს  ამჟღავნებდნენ. 

SeecadeT ganmartoT omis wlebSi samxreT kavkasiaSi ruseTis winaaRmdeg muslimanebis Zlieri 
gamosvlebis moxdenis mizezebi.

9

oo



osmaleTis sulTani v. mehmeTi da germani-
is imperatori vilhelm II. stamboli. 1917 

wlis oqtomberi

1 "Zravebis omis" - Zraviani teqnikiT (tankebi, TviTmfrinavebi da sxva)  warmoebuli omi.LAY
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azerbaijanelebis damokidebuleba omisadmi. ომის პირველ დღეებში, რუსეთის მთელი მუს-
ლიმანი მოსახლეობის მსგავსად აზერბაიჯანელებსაც დამმორჩილებელი იმპერიის გამარჯვება სურ-
დათ. IV სახელმწიფო დუმისადმი მუსლიმანი დეპუტატების სახელით გაკეთებულ განცხადებაში 
შეჯამებული იყო მოსაზრება, რომ „მუსლიმანები რუსეთის ღირსებისა და მთლიანობის დასაცავად 
იბრძოლებდნენ“.

ქალაქებში იმართებოდა რუსეთის სახელმწიფოს პატრიოტთა მიტინგები და დემონსტრაციები, ოფი-
ციალურ სამთავრობო ორგანიზაციებს ეგზავნებოდა მიმართვები, მეჩეთებში რელიგიური რიტუალები 
სრულდებოდა. ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის ეროვნული ბურჟუაზიის წარმომადგენლები დიდ ფულად 

შემოწირულობებს აძლევდნენ. 
ოსმალეთის სახელმწიფოს შეერთების შემდეგ აზერ-

ბაიჯანელების ომისადმი დამოკიდებულებაში განუსაზღ-
ვრელობა გაჩნდა. ვინაიდან ოსმალეთის იმპერია თურქი და 
მუსლიმანი ხალხების მთავარი საყრდენი იყო, მისი წა-
რუმატებლობა მთელი თურქ-ისლამური სამყაროსათვის არა-
სასურველი იყო. 1915-1916 წლებში მომხდარი ცნობილი 
ჩანაჰკალას ბრძოლებში ჩრდილოეთი და სამხრეთი აზ-
ერბაიჯანიდან მოსული ათასობით მოხალისე ოსმალეთის 
ჯარის რიგებში იბრძოდა. ოსმალეთის რელიგიურ-პოლი-
ტიკური წრეების გამოცხადებულ ჯიჰადში მონაწილეობის 
არმიმღები და დაქვემდებარებაში მყოფი სახელმწიფოების 
წინაშ მოღალატეობას არ ჩადენის პასუხისმგებლობის გამცნო-
ბიერებელი ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის მუსლიმან მოსახ-

ლეობას რუსეთ-ოსმალეთის სამხედრო დაპირისპირების სწრაფი შეწყვეტა სურდა. თუმცა რუსეთის 
ოსმალეთის იმპერიის წინააღმდეგ ომში „სომხური ფაქტორი“-ს ფართოდ გამოყენება, მის მიერ 
შეიარაღებული სომეხი მძარცველი რაზმების მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილი 
ძალადობები აზერბაიჯანელებს მოსვენებას უკარგავდა. მართალია, ომში რუსეთის გამარჯვების 
შემდეგ, ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის ეროვნული ინტელიგენციის ზოგიერთი წარმომადგენელი 
აუცილებელი რეფორმების გატარებაზე ამყარებდა იმედს, მაგრამ სხვები ოსმალი და გერმანიის 
იმპერიების  დახმარებით დამოუკიდებელი  ეროვნული  სახელმწიფოს  შექმნას  გეგმავდნენ.

romeli azrTa sxvadasxvaoba iyo azerbaijanis inteligentebs Soris omTan dakavSirebiT?

azerbaijanelebis omSi monawileoba. რუსეთის მთავრობის მცდელობით 1874 წელს მიღე-
ბული სამხედრო კანონის თანახმად, საერთო მობილიზაცია მხოლოდ სლავებს ეხებოდა, მართალია 
სამხრეთი კავკასია, შუა აზია, ციმბირის ხალხები და კაზაკები საერთო სამხედრო სამსახურიდან თავი-
სუფლები იყვნენ, მაგრამ მათი უმაღლესი ფენის წარმომადგენლებს ჯარში ოფიცრის თანამდებობაზე 
მონაწილეობის ნებართვა ეძლეოდათ. შემდგომში სამხედრო თავისუფლებისათვის, უფრო მეტ ცოც-
ხალ ძალაზე მოთხოვნილებისა და მხოლოდ სლავიანთა მობილიზაციის მოხდენით ამ მოთხოვნილების 
დაკმაყოფილების შეუძლებლობის მიმხვედრმა რუსეთის უმაღლესმა სამხედრო-პოლიტიკურმა წრეებ-
მა მიიღეს გადაწყვეტილება: ომში გაეწვიათ სხვა ხალხებიც. ოსმალეთის იმპერიის რუსეთის წინააღმ-
დეგ ომის დაწყება, მუსლიმანი ხალხის უნდობლობას ზრდის. ამიტომაც, მობილიზებული მუსლი-
მანების მხოლოდ დასავლეთის ფრონტზე გერმანიისა და ავსტრია-უნგრეთის წინააღმდეგ ბრძოლებში 
გამოყენების გადაწყვეტილება მიიღეს. ჯარში ჯერ ვოლგისპირეთში მცხოვრები მუსლიმანების გაწვევა 
ხდებოდა, შემდეგ კი აზერბაიჯანელების სამხედრო შენაერთებში მონაწილეობის შესაძლებლობა 
შეიქმნა.
1914 wlis 23 agvistos, მეფე ნიკოლოზ II-ის ბრძანებით 6 პოლკისაგან შემდგარი kavkasiis ad-

gilobrivi cxenosani divizia ("ველური დივიზია") იქმნებოდა. სხვა სამხედრო ნაწილებისაგან 
განსხვავებით, კავკასიელების ცხენოსან პოლკებში ცხენი, ხამუთი, სამოსი, ცივი იარაღი და 
საჭიროებები მებრძოლებს თავის ანგარიშზე უნდა მოემარაგებინათ. მოხალისეებისაგან შემდგარი 
დივიზიაში აზერბაიჯანელებისაგან შემდგარ ნაწილს „თათართა ცხენოსანი პოლკი“ ეწოდებოდა. 
თათართა ცხენოსანი პოლკის ორგანიზებაში იელიზავეტპოლის გუნერნიის ცნობილი ბეგებიდან 
ფერუხ ბეი ვეზიროვმა მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. ეროვნული ბურჟუაზიის წარმომადგენლები 

?

osmaneli Seixulislami muslimanebs 
jihadisken mouwodebs. 14 noemberi 

1914 weli
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პოლკის დაფინანსებაში ყოველთვის აქტიურად მონაწილეობდნენ. პოლკი იელიზავეტპოლის გუ-
ბერნიის ყაზახის, შუშის, ჯავანშირის, ერეშის, ზენგეზურის, კარიაგინის, ნუხის მაზრებისა და 
თბილისის გუბერნიის ბორჩალოს მაზრის მოხალისეებისაგან შედგებოდა. პოლკში 400 კაცის 
საჭიროების შემთხვევაში, სამხედრო სამსახურში ჩასაწერად 
2000 კაცზე მეტი მოხალისე მიმართავდა.

1915 წლის დეკემბერში პოლკის პირადი შემადგენლობა 
400 კაციდან 1000 კაცამდე გაიზარდა. ფრონტზე გამ-
გზავრებისას მან აზერბაიჯანულ ენაზე „ფიცითი ვალ-
დებულება“ აიღო. ომის დროს პოლკში, თუნდაც ერთხელაც 
კი დეზერტირობის შემთხვევა არ აღნიშნულა.

ომის პირველ დღეებში პოლკში  მყოფი 22 ოფიცრიდან 
მხოლოდ 4 იყო აზერბაიჯანელი, 1916 წლიდან დაწყებული 
ბრძოლებში გამოჩენილი მამაცობის გამო ოფიცრის წოდების 
მიმღები აზერბაიჯანელების  რაოდენობამ ზრდა დაიწყო. 
1917 წლის შუა ხანებში უკვე 13 აზერბაიჯანელი ოფიცერი 
მსახურობდა. არააზერბაიჯანელი ოფიცრებიდან კი მებრძოლების ენაზე წესჩვეულებების პატი-
ვისცემით მოპყრობა მოითხოვებოდა.

1914 წლის დეკემბრის შუა ხანებში სამხრეთ-დასავლეთ ფრონტზე დაიწყო პირველი ბრძოლები. 1915 
წლის თებერვალში მნიშვნელოვანი სტრატეგიული პუნქტის ხელში ჩაგდებით პირველი დიდი 
წარმატება იქნა მოპოვებული. „ბრუსილოვსკის შეტევა“-ში მონაწილე პოლკმა 1916 წლის მაისში მტრის 
თავდაცვის ხაზის გარღვევა წარმატებით შეძლო. შემდეგ რუმინეთის ტერიტორიაზე გერმანელ 
ძალებთან  ბრძოლას აწარმოებდა. 1917 წლის ზაფხულში სამხრეთ-დასავლეთი ფრონტის ძალების 
შეტევაში მონაწილე პოლკი რუსი ქვეითი ძალების ფრონტიდან უკან დახევის აღკვეთას ცდილობდა. 
1917 წლის აგვისტოში მტკიცე წესრიგისა და საბრძოლო უნარების მფლობელმა „ველური დივიზია“-მ 
გენერალ კორნოლოვის ამბოხებაში მიიღო მონაწილეობა. 1917 წლის შემოდგომაზე  დივიზია კავკასიაში 
გაიგზავნა და 1918 წლის იანვარში საქმიანობა შეწყვიტა. 

“...diviziis mebrZoleebis „wminda giorgis“ jvris niSniT dajildoebaSi Setanili iqna cvli-
leba - niSanSi qristianobis wmindanis giorgis gamosaxulebis nacvlad saxelmwifo gerbis ga-
mosaxuleba iyo mocemuli. Tumca, garkveuli drois Semdeg diviziis samxedroebma „Cituniaze“ 
gaprotestebiT niSanze „gmiri biWis“ gamosaxulebis dabruneba moiTxoves...”

g.a. muraSevi, titulebi, Cinebi, jildoebi. 2001, gv. 160

ra Taviseburebebi ganasxvavebda TaTar cxenosanTa polks ruseTis armiis danarCeni polkebisagan?

ომის წლებში რუსეთის ჯარის შემადგენლობაში აზერბაიჯანის სხვადასხვა რეგიონების სახელების 
მატარებელი, თუმცა არა - აზერბაიჯანელებისაგან შემდგარი პოლკებიც იბრძოდნენ: ირევანის,  
აბშერონის, საბურის, შირკანის, შამახის, სალიანის ქვეითი პოლკები.

პირველ მსოფლიო ომში რუსეთის არმიასი 200 კაცამდე აზერბაი-
ჯანელი ოფიცერი მონაწილეობდა. 1914 წლის სექტემბერში არტი-
ლერიის გენერალ-ლეიტენანტის semed bei mehmandarovis მე-
თაურობით 21-ე ქვეითი დივიზიის ერთმა ნაწილმა გადალახა 
მდინარე ვისლა, 3 დღის განმავლობაში, ყოველგვარი დახმარების 
მიუღებლად გვარდიის კორპუსის შეტევებს იგერიებდა. 1914 წლის 
ოქტომბერში დივიზიამ რუსული კორპუსისათვის ალყის 
შემორტყმის მცდელი რიცხობრივად უპირატესობის მქონე ავსტრია-
უნგრეთის  ძალებიც დაამარცხა. ამითაც, დივიზია კორპუსის ალყაში 
აღმოჩენის შესაძლებლობას არ იძლეოდა. ბრძოლებში გენერალი 
მეჰმანდაროვი წინა ხაზზე იბრძოდა, მრავალგზის სიცოცხლე საფრთ-
ხეში ჩაიგდო. იგი გამოჩენილი პირადი მამაცობისათვის 1915 წლის 
თებერვალში მეფის ბრძანების საფუძველზე ბრილიანტებით გაწყო-
ბილი giorgis xmaliT იქნა დაჯილდოებული. პირველ მსოფლიო 
ომში ამ იარაღით მხოლოდ 8 პიროვნება იყო დაჯილდოვებული, 
გენერალი მეჰმანდაროვი მე-2 კავკასიის არმიის კორპუსს მეთა-

◘
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giorgis xmali

 “veluri divizia” erT-erT brZolaSi
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ურობდა. რუსეთთან ერთად, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთისა და 
რუმინეთის უმაღლესი სამხედრო ჯილდოებით იყო დაჯილდო-
ვებული. რუსეთში მომხდარი თებერვლის რევოლუციის შემდეგ გე-
ნერალი მეჰმანდაროვი სამხედრო სამსახურიდან გადადგა.

ცხენოსანი ჯარების გენერალი და რუსეთის იმპერიის ჯარის ისტო-
რიაში მეფის ერთადერთი მუსლიმანი იაქერი husein xan naxCivanski 
ომის პირველი დღეებიდან ცხენოსანთა კორპუსს მეთაურობდა. გენე-
რალი ერთ-ერთ ბრძოლაში დაიჭრა. გენერალ ნახჩივანსკის მეთაუ-
რობით მე-2 ცხენოსანთა კორპუსმა 1915 წლის მაისში მდინარე ვისლის 
სანაპიროებზე ფონ მაკენზენის მეთაურობით ქვეშ მყოფი გერმანული 
ძალები დაამარცხა. გენერალი ნახჩივანსკი რუსეთის იმპერატორის 
იავერად (გენერალ-ადიუტანტი) დაინიშნა. თავად იმპერატორის 
ერთგული ძალებისაგან შექმნილი გვარდიის ცხენოსანთა კორპუსის 
მეთაურად დანიშნულმა გენერალმა ნახჩივანსკიმ დასავლეთისა და 
სამხრეთ-დასავლეთის ფრონტებზე მიმდინარე ბრძოლებში თავი 
გამოიჩინა.

“cxenosanTa gvardiis korpusis meTauri, imperatoris iaveri generali husein xan naxCivanski 

nikoloz II-is taxtze uaris Tqmis Sesaxeb ambis gagebis Semdeg, ruseTis armiis umaRlesi me-

Taurobis generaluri Stabis ufrosis general m.v. vasilevisadmi gagzavnil depeSaSi ityobi-

neboda, rom mzad  iyo imperatoris dasacavad. nikoloz II-is Camogdebis Semdeg, aseTi Semo-
TavazebiT gamosuli 3 rusi generlidan erT-erTi naxCevanski iyo. generalma droebiTi 

mTavrobisadmi erTgulebaze ficis dadebaze uari ganacxada”.

a.i. denikini. narkvevebi rusuli amboxebebis Sesaxeb. moskovi, 1991

გენერალ-ლეიტენანტი eliaRa Sixlinski მსოფლიო ომის წინ არტილერიის ოფიცერთა სკოლის 

უფროსის თანამდებობაზე მუშაობდა. მის მიერ საბრძოლო პირობებში ზუსტად დამიზნებისათვის 

შემოთავაზებული „შიხლინსკის სამკუთხედი“ ყველა სამხედრო სახელმძღვანელოში იყო შეტანილი. 

არტილერიის მეცნიერების განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის რუსეთისა და საფრანგეთის 

უმაღლესი სამხედრო ჯილდოების მიმღები გენერალი ომის დაწყებისას petrogradis2 საარტილერიო 

დაცვის უფროსად დაინიშნა. ხოლო შემდეგ - 1917 წლის აპრილში კი, უკვე აღმოსავლეთის ფრონტის 

ალტერიის ინსპექტორი, სექტემბერში მე-10 არმიის მეთაური იყო. თუმცა რევოლუციური აგიტაციის 

გავლენით, საბრძოლო უნარების დამკარგავი რუსულ არმიაში მსახურობის სირთულეების დამნახავი 

გენერალი შიხლინაკი საკუთარი თხოვნით გადადგა.

კავკასიაში გენერალ მაიორის წოდების მიმღები ერთად-ერთი სამხედრო ტოპოგრაფი ibrahim aRa 
veqilovi ომის წლებში მებრძოლი არმიების შტატებში მსახურობდა. გენერალ-მაიორები mirza  

qazim bei da mir esed bei TaliSxanovebi  ომის  წლებში  რუსულ  პოლკებს  მეთაურობდნენ.

SeecadeT azerbaijaneli generlebis omSi monawileobis saerTo gaanalizebiT gansazRvroT  

msgavsebebi.

პირველი აზერბაიჯანელი სამხედრო მფრინავი ferux aRa kaibovi 1916 წლის თებერვლიდან 
დაწყებული დასავლეთის ფრონტზე მებრძოლ ავიაციის ნაწილებში მსახურობდა. ფ.ა. კაიბოვმა, ილია 
მურომეცი №16 ტიპის თვითმფრინავით 12 სექტემბერს გერმანელი ხალხების მნიშვნელოვანი 
სტრატეგიული პუნქტების დაბომბვის მიზნით განხორციელებულ ოპერაციაში მიიღო მონაწილეობა, 
ეკიპაჟი იძულებული გახდა მტრის თვითმფრინავებთან  ჩაბმულიყო უთანასწორო ბრძოლაში, 
მართალია ბრძოლის დროს 4 თვითმფრინავიდან  3 ჩამოაგდეს, მაგრამ ბოლოს გმირულად დაიღუპნენ.

◘



generali husein xan 
naxCivanski 

2 petrogradi - pirveli msoflio omis dawyebis Semdeg germaniis winaaRmdeg mebrZoli ruseTis dedaqalaqs peter-
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omis gavlena CrdiloeTi azerbaijnais ekonomikaze. რუ-
სეთის სხვა ზურგის რაიონებისაგან განსხვავებით, ჩრდილოეთი აზერ-
ბაიჯანის ეკონომიკაზე ომმა უფრო მძიმე გავლენა მოახდინა. ეკონომი-
კის ომის პერიოდის მოთხოვნების შესაბამისად მოწესრიგებას, სამ- 
ხედრო ოპერაციების გაფართოებასთან ერთად სავაჭრო გზების ჩაკეტვამ 
და ამის შედეგად მნიშვნელოვანი ნედლეულის და მზა პროდუქციის 
გატანა-შემოტანისათვის შექმნილმა სირთულეებმა, გარკვეულ ქალა-
ქებში სამუშაო ძალის უკმარისობამ და სხვა ფაქტორებმა ეკონომიკაში 
შექმნა კრიზისული მდგომარეობა.

სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვნად შემცირდა მარცვლეული და 
ტექნიკური კულტურების ნათესები. 1914-1917 წლებში მარცვლეულის 
წარმოება დაახლოებით 2-ჯერ შემცირდა. ცოცხალი გამწევი ძალის 
არმიისათვის ჩამორთმების შედეგად 1916 წელს აზერბაიჯანში 
სასოფლო მეურნეობის ნახევარზე მეტი მუშა ცხოველების გარეშე დარჩა 
1915 წლის 15 ივნისის მეფის ბრძანებით აზერბაიჯანის სოფლებში 
მამაკაცი მოსახლეობის 30%-ის ზურგის ფრონტის საქმეებით დაკავებას 
სოფლის მეურნეობაში სამუშაო ძალის მწვავე შემცირებით დასრულდა.

romelia CrdiloeTi azerbaijanis ekonomikis krizisul mdgomareobaSi Camgdebi mizezebi?

სატრანსპორტო პრობლემების მიზეზით ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის რუსეთის სურსათის მწარ-
მოებელი განაპირა რაიონებიან კავშირების გართულებამ ქვეყანაში სურსათის შემოტანაშიც მძიმე 
მდგომარეობა შექმნა. რუსეთის იმპერიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან  სამრეწველო ცენტრში- ბაქოში 
მნიშვნელოვანი სურსათის ფასების 3-5-ჯერ ზრდამ მოსახლეობის ცხოვრება საკმაოდ დაამძიმა. 1916 
წლის 14-16 თებერვალს ბაქოში სპეკულიანტების მიერ ბაქოში სასურსათო პროდუქციის ხელოვნურად 
გაძვირების წინააღმდეგ მოხდა ძლიერი საპროტესტო გამოსვლები. მას გარკვეული ბაზრების, 
დუქნების, სასურსათო საწყობების, წისქვილების ხელში ჩაგდება და გაძარცვა მოჰყვა. ქალაქში 
შემოყვანილმა დამატებითმა სამხედრო ნაწილებმა ეს გამოსვლა უმოწყალოდ ჩაახშო. ბაქოში „ქალების 
ამბოხებად“ წოდებული ამ მოვლენების  დროს 9 ადამიანი დაიღუპა, 57 - დაშავდა , ქალაქს დიდი მა-
ტერიალური ზარალი მიადგა.

1916 წლის ბოლოს - 1917 წლის დასაწყისში ბაქოში გაფართოვდა საგაფიცვო მოძრაობები. 1917 წლის 
იანვარში დაახლოებით 100-მდე საწარმოს მომცავი საგაფიცვო გამოსვლები მუშების მოთხოვნების 
ნაწილობრივი დაკმაყოფილებით დასრულდა.

ომმა, ისევე როგორც მთელი რუსეთის იმპერიაში, ჩრდილოეთ აზერბაიჯანშიც გაამწვავა სოციალ-
ურ-ეკონომიკური დაძაბულობები და გააძლიერა გამოსვლები არსებული პოლიტიკური წყობის 
წინააღმდეგ.

 1. riT axsnidiT 1917 wlis bolomde CrdiloeT azerbaijans didi britaneTsa da safrange-
Tis samxedro gegmebSi adgilis dakavebis mizezebs?

2. scadeT SeafasoT h. naxCevanskis droebiT mTavrobis samsaxurze uaris Tqma.

3. omSi ruseTis gamarjvebis SemTxvevaSi, azerbaijanelebi misi mxridan romeli reforme-
bis ganxorcielebaze amyarebdnen imeds?

4. ganmarteT ruseTSi muslimanebis jarSi mobilizaciidan gaTavisuflebis wesis omis pe-
riodSi gauqmeba.

5. scadeT gansazRvroT  baqoSi momxdari „qalTa amboxebis“ msgavsi movlena.

?



 suraTze farux aRa kaibovi
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IV ganyofileba. samxreTi azerbaijanis  

socialur-ekonomikuri ganviTarebis TaviseburebebiI

samxreTi azerbaijani XIX saukuneSi

TurqmenCais xelSekrulebis Sedegad azerbaijanis miwebi ruseTisa da iranis mxridan dap-
yrobil or nawilad gaiyo. amis Semdeg daiwyo iranis mniSvnelovan nawilad qceuli samx-
reTi azerbaijanis socialur-ekonomikuri mdgomareobiT gansxvaveba, CrdiloeTisagan ukan 
darCena da specifikuri saxiT ganviTareba.

 kapipulu, ilaTi, veliehdneSin, zeinab faSa, politikuri mmarTveloba, Tahire-zerinTaji

samxreTi azerbaijanis marTva. XIX საუკუნეში სამხრეთი აზერბაი-
ჯანი ირანის ოთხი მხარედან ერთ-ერთი იყო. პირველ ხანებში ყაჯართა 
სახელმწიფო ზოგიერთი ავტორიტეტული ხანების მმართველობის ცნობით, 
მათ სხვადასხვა სახანოების მმართველებად ნიშნავდნენ და შიდა დამოუ-
კიდებლობას იღებდნენ. სახელმწიფო მათ საშინაო საქმეებში არ ერეოდა, 
გადასახადებსა და ძირითადად კი სამხედრო ძალას ითხოვდა. ყაჯართა პე-
რიოდში ირანის არმიის ძირითად ნაწილს სწორედ სამხრეთ აზერბაი-
ჯანიდან შეგროვებული ძალები შეადგენდნენ. თანდათანობით მაქუს, 
ურმიის მაგვარი სახანოების გარდა დანარჩენები გაუქმდა და ვილაიათებად 
იქცა. მხარის ვალის თანამდებობიდან დაწყებული ვილაიათის მმართ-
ველამდე პიროვნებების ცენტრიდან გამოგზავნის გამო ადგილობრივი 
ფეოდალები ყაჯარებისაგან უკმაყოფილონი რჩებოდნენ.

ფეთელი შაჰის (1797-1834 წლებში) დროიდან სამხრეთი აზერბაიჯანი 
„ველიეჰდნეშინ“ (ვალეჰის ყოფნის ადგილი) ითვლებოდა. „ დერუსსულთე-

ნე“ (სელთენათის სახლი) წოდებულ თებრიზში კი ყოველთვის ვაჭრების 
ოფიციალური ველიეჰდების რეზიდენცია იყო. ესეც აზერბაიჯანის, განსაკუთრებით ქალაქ თებრიზის 
პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე მიანიშნებდა. რადგან აქ იყო ვალიეპდის რეზიდენცია და თებრიზის, ერთი 
სიტყვით, მეორე დედაქალაქობის გამო, უცხოური დიპლომატიური წარმომადგენლობის რეზიდენ-
ციებიც აქ მდებარეობდა. მართალია მხარის მართვა ოფიციალურად ვალეჰის განკარგულებაში იყო, 
მაგრამ სინამდვილეში უფლისწულებიდან (შაჰზადე) შერჩეული და „კაიმმეკამ“-ად წოდებული ვალი 
მართავდა. ძირითადად შაჰისა და მისი ახლობლების ნათესავებისაგან დანიშნული ვალი, ვეზირი, 
ქელენთარი (ქალაქის თავი) და სხვა ოფიციალური პირები თანამდებობას, როგორც შემოსავლის წყაროს 
ისე აფასებდნენ და ხალხს ძარცვავდნენ.

“azerbaijanis teritoria feTeli Sahis droidan iranis erT-erTi mxare gaxda. mTel am mxa-
res erTi vali marTavda. feTeli Sahamde azerbaijanis teritoria zogjer ramdenime mmarT-
velis mier imarTeboda. es, ra Tqma unda, mefeebis gadawyvetilebaze iyo damokidebuli. Tu  
moisurvebdnen azerbaijanis marTvas erT an ramdenime pirs Caabarebdnen. im dros husein xan 
beglarbegi mxolod Tebrizis mmarTveli iyo. azerbaijanis danarCen mxareebs sxva mmarTvele-
bi hyavda. feTeli Sahis aqeT Tebrizi azerbaijanis mxaris centrad dainiSna”.

Jan gevri. xaje Sahi, baqo, 2012

ra iyo mizezi imisa, rom yajarTa Sahebi samxreT azerbaijans gansakuTrebul yuradRebas aq-
cevdnen?
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SeadareT qalaqi Tebrizi da qalaqi Samaxi.

ekonomikuri mdgomareoba XIX saukuneSi. XIX საუკუნის 30-
60-იან წლებში სამხრეთი აზერბაიჯანის მოსახლეობის ძირითადი 
საქმიანობა სოფლის მეურნეობა- მემინდვრეობა და მესაქონლეობა იყო. 
მხოლოდ სოფლის კი არა, ქალაქის მოსახლეობის ერთი ნაწილიც მე-
მინდვრეობის სხვადასხვა სფეროებით იყო დაკავებული. სამხრეთ აზერ-
ბაიჯანში ბუნებრივი, ნაწილობრივ კი ხელოვნური მოწყვით ხორ-
ბალთან, ქერთან, ბრინჯთან და სხვა მარცვლეულ კულტურებთან 
ერთად ტექნიკური კულტურებიც, მათ შორის ბამბა და თამბაქო ითესე-
ბოდა, აბრეშუმი იწარმოებოდა, მოჰყავდათ ხილ-ბოსტნეული. სამ-
ხრეთი აზერბაიჯანი ირანის ყველაზე მოსავლიან მხარედ ითვლებოდა 
და აქედან ხორბალთან ერთად, ბამბა და გამომშრალი ხილიც 
გაჰქონდათ. XIX საუკუნის 50-70-იან წლებამდე სამხრეთი აზერბაიჯანი 
ირანის „მარცვლეულისა და მეცხოველეობის ბაზა“ იყო. ირანის 
ეკონომიკურ ცხოვრებაში ასეთ პოზიციაზე ყოფნა აქ ადგილობრივი 
მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი და საგარეო ბაზრებისათვისაც 
საქონლის გამტანი სხვადასხვა ხელოსნობის სფეროების ფორმირებისა 
და განვითარებისათვისაც ხელსაყრელ პირობებს ქმნიდა. ქალაქებში 
ფეხსაცმლის, თიხისა და სპილენძის ჭურჭლის, სხვა საყოფაცხოვრებო 
ნივთების, სამეურნეო ინვენტარის წარმოება საკმაოდ განვითარდა. 
თუმცა ინგლისისა და რუსეთის სახელმწიფოების ირანში მოპოვებული 
პრივილეგიების შედეგად, სამხრეთი აზერბაიჯანმა ხელოსნობის ბევრ 
სფეროში დიდი ზარალი განიცადა. ასე, რომ უცხოური საქონლის 
ქვეყანაში დიდი ოდენობითა და შეუფერხებლად მოდინებასთან 
დაკავშირებით აზერბაიჯანში არსებულმა გარკვეულმა სახელოსნოებმა 
კონკურენციას ვერ გაუძლეს და იძულებულნი გახდნენ თავიანთი 
საქმიანობა შეეჩერებინათ. საუკუნის ბოლომდე აზერბაიჯანის 
ქალაქებში საამქრული წყობა აგრძე-ლებდა არსებობას. სახელოსნოებში, 
როგორც წესი, 3-4 ხელოსანი მუშაობდა.

XIX საუკუნის ბოლოს სამხრეთი აზერბაიჯანის სამეურნეო ცხოვ-
რებაში სიახლეები თვალშისაცემი გახდა. ამას გარკვეული მიზეზები ჰქონდა. პირველ რიგში უცხოური 
კაპიტალის შემოდინება სამხრეთი აზერბაიჯანის მეურნეობის განვითრებაზე გარკვეულ გავლენას 
ახდენდა. აქ ეკონომიკა კოლონიალური და დამოკიდებული ქვეყნებისათვის მახასიათებელ გარკვეულ 
თვისებებს იძენდა. ირანი და მის ერთ ნაწილად მყოფი აზერბაიჯანი ინგლისისა და რუსეთის 
სამრეწველო საქონლის გაყიდვის ბაზრად, ამავე დროს ამ ქვეყნებისათვის ნედლეულის ბაზად იყო 
ქცეული. უცხოურ ბაზარზე, მათ შორის რუსეთის ბაზარზე ბამბის, საღებავი ნივთიერებების, მატყლის, 
ტყავ-ბეწვეულისმაგვარ პროდუქციაზე, ამასთან ხელოსნობის საქონელზე მოთხოვნილების გაზრდამ 
ბიძგი მისცა ამ სფეროების განვითარებას.

XIX საუკუნის ბოლო მეოთხეში ძირითადი ხელობის სფერო მეხალიჩეობა იყო. ხალიჩის წარმოება 
მრეწველობაში კაპიტალისტური ურთიერთობების განვითარებული ძირითადი სფერო იყო. თებრიზში, 
მარაღაში, ხალხალში და ზოგიერთ ქალაქებში წარმოებული მატყლისა და აბრეშუმის თავსახურები, 
შალის, მატყლის, აბრეშუმის, ბამბის ქსოვილები თან ადგილობრივი მოსახლეობის მოთხოვნილებას 
აკმაყოფილებდა,  თანაც ირანის სხვა მხარეებსა და საზღვარგარეთ გაიტანებოდა.

“yvelam icis, rom maraRa azerbaijanis memleqeTis pirveli donis mosavliani qalaqia. am qa-
laqs oTxive mxridan or-sam rigad xilis baRebi gars akravs am baRebSi sxvadasxva jiSis vazi 
da xilis xeebia. aqedan yovelwliurad didi odenobiT gamomSrali xili da qiSmiSi sazRvar-
gareT igzavneba. sinamdvileSi am vilaieTis ZiriTadi vaWroba gamomSrali xilis mosavliT 
xdeba. Sromismoyvare da yairaTiani mosaxleoba hyavs. TviTonac marTali adamianebi arian. 
saZaglebi da jiutebi ar arian. yvela stumarTmoyvarea. kacebisa da qalebis namusianobis 
sakiTxze sityvis Tqmis saWiroebac  ki ar arsebobs”. 

zeinalabdin maraRai. "ibrahim beis mogzaurobebi"-dan

riT iyo dasaqmebuli ZiriTadad samxreTi azerbaijanis mosaxleoba?
raSi xedavT XIX saukunis dasawyisTan SedarebiT saukunis bolos dasaqmebaSi momxdari cvli-
lebebis mizezebs?



yajarebis fuladi erTeuli, 
100 Tumani. 1890
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socialuri mdgomareoba. agraruli urTierTobebi. gadasaxadebis sistema. XIX საუ-
კუნის ბოლოს სამხრეთი აზერბაიჯანის მოსახლეობის რაოდენობა 2 მილიონს აღწევდა. მოსახ-
ლეობიდან 0,5 მილიონი კაცი ქალაქის მაცხოვრებლები იყვნენ დანარჩენები კი სოფლებში იყვნენ დამ-
კვიდრებულები ან ნახევრად მომთაბარე ცხოვრებას ეწეოდნენ. მოსახლეობის ზედა ფენა ხანებისაგან , 
მიწათმფლობელებისაგან და სასულიერო პირებისაგან შედგენოდა, გლეხები და ხელოსნები მძიმე 

ექსპლუატაციას განიცდიან, გადასახადებისა და მოვალეო-
ბებისაგან იტანჯებოდნენ. გლეხების დიდი ნაწილი უმიწობის 
გამო, მძიმე პირობებით მიწის იჯარით აღების გამო 
იარდარებად იქცეოდნენ. ქალაქებში რაოდენობრივად მზარ-
დი ვაჭრები გამდიდრების კვალობაზე ყიდულობდნენ მიწ-
ებს, და საკუთარ თავს მიწათმფლობელებს ამსგავსებდნენ. 
ფეოდალური უღელისაგან და უქონლობისაგან მძიმე მდგო-
მარეობაში მყოფი მოსახლეობა ტოვებდა მშობლიურ კერას და 
მეზობელ სახელმწიფოში, ძირითადად კი დროებით სამუ-
შაოების მოსაძებნად მიდიოდა. XIX საუკუნეში სამხრეთ 
აზერბაიჯანში არსებული ძირითადი მიწის საკითხების ფორ-
მები იყო შემდეგი:

xalise – სახელმწიფოს კუთვნილი მიწები, ხალისე მიწები იჯარით გაიცემოდა ან მოხელეების მი-
ერ იმართებოდა. ასეთი მიწების მართვის არადამაკმაყოფილებლობის გამო 1886 წელს გაიცა ბრძანება 
მათი გაყიდვის შესახებ.
mulqi ან ერბაბი ფეოდალების კუთვნილი მემკვიდრეობით ხასიათს ატარებდა. მთელ ირანში 

დასაფარად ვარგისი მიწების 66%-ს შეადგენდა.
Tiuli – სამხედრო ან სამოქალაქო სამსახურისათვის მოცემული მიწები იყო. პირობით ხასიათს 

ატარებდა.
vekfi – რელიგიურ სამმართველოებისათვის, მედრესებისათვის, სასულიერო პირებისათვის ნაჩუ-

ქარი მიწები იყო.
ilaTi – სხვადასხვა თემებისათვის გაწეული სამსახურისათვის მიცემული მიწებისა და ძირითადად 

საძოვრებისაგან შედგებოდა. თანდათანობით თემის ხელმძღვანელების ხელში გადიოდა.
xirdamaliqi – გლეხებისა და წვრილი მიწათმფლობელების ხელთ არსებული პატარა მიწის 

წილებია, ძირითადად ურმიის ტერიტორიაზე ფართოდ იყო გავრცელებული.
მსხვილი მიწათმფლობელების ხელში დიდი მიწის ფართობები იყო თავმოყრილი. ისინი თავის სამფ-

ლობელოებში გადასახადებს როგორც სურდათ ისე კრებდნენ, გლეხებს ექსპლუატაციას უწევდნენ. XIX 
საუკუნის ბოლოს 20 დასახელების გადასახადის გადახდა ან ვალდებულებების შესრულება 
მოეთხოვებოდა. შესაკრები გადასახადების მაგალითად კაფიფულუ (ოთახების მიხედვით), ბაშფულუ 
და სხვების დასახელება შეიძლება. სახელმწიფოს შეგროვებული ძირითადი გადასახადი - თორფა-
ლიფულუ (მიწის გადასახადი) იყო. მუდმივად არსებული ეს გადასახადი გლეხების მიღებული 
მოსავლის 10%-ის ტოლი იყო.

moamzadeT wardgena samxreT azerbaijanSi arsebuli miwis sakuTrebis formebis Sesaxeb.

saxalxo moZraoba. ფეოდალური წყობის კრიზისისა და უცხოური კაპიტალის ქვეყანაში შემოდი-
ნებასთან დაკავშირებით სოციალური წინააღმდეგობების გამწვავება XIX საუკუნის შუა ხანებში ანტი-
ფეოდალური სახალხო აჯანყებების მიზეზი გახდა. მათ შორის ყველაზე ძლიერი 1848-1852 წლებში 
მომხდარი ბაბილების აჯანყებაა. babili - სეიდ ელი მეჰემმედის (1819-1850) სახელთან დაკავშირებული 
რელიგიური მოძღვრებაა. მან 1844 წელს ბაბ (არაბულიდან თარგმანში „კარი“) მეტსახელი მიიღო. 
საკუთრი თავი ალაჰის დაპირებულ მეჰდად გამოაცხადა. 1850 წელს ზენჯანში ბაბიები აჯანყდნენ 
ბრძოლებში მათი ოჯახის წევრებიც მონაწილეობდნენ. ძირითადად გლეხებისა და ხელოსნებისაგან 
შემდგარ ბაბიებს შორის მრავლად იყვნენ ვაჭრებიცა და წვრილი სასულიერო პირებიც. შაჰის მთავრობის 
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მხრიდან აჯანყების ჩასახშობად გაგზავნილმა მებრძოლთა რაზმებმა ზენ-
ჯინს ალყა შემოარტყეს, თუმცა ძლიერი წინააღმდეგობის წაწყდომის გამო 
იძულებულნი გახდნენ უკან დაეხიათ. აჯანყების ერთ-ერთი ხელმძღვა-
ნელი კეზვინელი ზერინთაჯსაც იყო. ხალხს შორის მას თაჰირესაც უწო-
დებდნენ. დეკემბერში 30 ათასიანმა შაჰის ჯარმა და ფეოდალთ რაზმებმა 
ზენჯინს კვლავ შემოარტყეს ალყა ყველა მხრიდან და შეტევაზე გადავიდ-
ნენ. აჯანყებულთა უმრავლესობა დაიღუპა. 1850 წლის დეკემბრის ბოლოს 
ზენჯინის აჯანყება ჩახშობილ იქნა. საერთოდ, 1848 წლიდან 1852 წლამდე 
ბაბიების ათი აჯანყება მოხდა. ამ აჯანყებებიდან სამს თაჰირე მეთაურ- 
ობდა. 1891 წლის მარტში ნესრედინ შაჰ ყაჯარმა მთელ ირანში თამბაქოს 
შეძენის, გაყიდვისა და გადამუშავებისათვის ინგლისელებთან ხელშეკ-
რულებას მოაწერა ხელი და კომპანიას ამისათვის მიღებული მოგებიდან 
ირანის მთავრობისათვის წელიწადში უმნიშვნელო თანხის გადახდა იკისრა. 
ამის პასუხად, თებრიზის მოსახლეობის (ქალაქის ბაზარი) უმრავლესობის 
ხელმოწერით მეფისადმი გაგზავნილ მოთხოვნებში თუთუნისა და თამბაქოს წარმოების გაუქმებას 
მოითხოვდა. თებრიზის ბა-ზარი დაიხურა, 20 ათასი ადამიანი შეიარაღდა, მზა მდგომარეობაში გაჩერდა. 
თებრიზის შემდეგ შირაზში, ისფაჰანსა და მეშჰედში მოხდა მწვავე გამოსვლები კომპანიის წინააღმდეგ. 
თვით თეირანში მოსახლეობამ მონოპოლიის გაუქმების მოთხოვნით 1892 წელს შაჰის სასახლეს შეუტია. 
ყოველივე ამან შაჰი აიძულა, რომ კომპანიის მეთაურთან - ტალბოტთან დადებული ხელშეკრულება 
გაეუქმებინა. ირანში პირველი ანტიიმპერიალისტურ ამ გამოსვლაში სამხრეთი აზერბაიჯანის სავაჭრო 
ბურჟუაზია, ხელოსნები, სასულიერო პირები, სხვა ფენების წარმომადგენლები არა მხოლოდ მო-
ნაწილეობდნენ,  არამედ  წამყვან  როლსაც  ასრულებდნენ.

 ამ პერიოდში სამხრეთ აზერბაიჯანში არსებული ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემათაგანი 
მსხვილი ფეოდალების, განსაკუთრებით კი მსხვილი სასულიერო პირების მარცვლეულის სპეკულაცი-
ით დაკავებულობა იყო. სასურსათო პროდუქციის ნაკლებობამ და სიძვირემ ხალხის მოთმინების ფი- 
ალა აავსო. 1898 წელს თებრიზში ამის საწინააღმდეგო გამოსვლები მოეწყო. აჯანყებას ხელმძღვა-
ნელობდა ქალი, რომლის სახელიც იყო zeineb faSa. აჯანყებულები სურსათის საწყობებს დაან-
გრევდნენ და მარცვლეულს ღარიბ-ღატაკებს ურიგებდნენ. ამ გამოსავლიდან შეშინებული სპე-
კულიანტები იძულებულნი გახდნენ გაეღოთ საწყობები და სასურსათო პროდუქცია მოსახლეო- 
ბისათვის  იაფად  მიეყიდათ.

"me ukve ramdenjerme imperatoris saministros babi saxelis mqone muslimani seqtantis Se-
saxeb mivawode informacia. es fanatikosi persiis (iranis) sxvadasxva mxareebSi panikis Camog-
debasa da Cemi moTxovnis Tanaxmad rusuli sazRvrebidan daSorebis Sedegad, amJamad urmiis 
siaxloves mkacri kontrolis qveS imyofeba. is sakuTar Tavs 12 imamis naibad (moadgile) asa-
Rebs. misma damazaralebelma doqtrinebma bevri momxre ipova da sami dRea rac am ukanaskne-
lebma SeteviT iq 100-mde adamiani mokles. maT Soris am vilaieTis sardali mustafac iyo. 
amJamad TehranSi myofi mazandaris avtoritetul zedafenelebs Soris momxdari ramdenime 
TaTbiris Semdeg, miRebulia gadawyvetileba, rom am Cauwynarebeli ajanyebulebis winaaRmdeg 
samxedro Zala iqnas gamoyenebuli. Sahzade meliq karims ki sazogadoebrivi wesrigis mRelva-
rebi gamomwvev am ajanyebulebis meTaurebis winaaRmdeg ormagi yuradRebiT yofnis Sesaxeb 
brZaneba gaegzavna”.

TeiranSi rusi dolgorukovis babiebis ajanyebis Sesaxeb  
ruseTis sagareo saqmeTa saministrosadmi informacia

ra iyo samxreTi azerbaijanis mosaxleobis ukmayofilebis mizezebi?

1. ra aiZulebda samxreT azerbaijanis mosaxleobas daetovebina Tavisi adgili da wasu-
liyo?

2. ratom iyo samxreTi azerbaijanis ekonomika ufro metad ruseTze damokidebuli?

3. ganmarteT saxalxo moZraobebis damarcxebis mizezebi.

4. ipoveT Tambaqos ajanyebisa da zaqaTalis ajanyebis msgavsi da gansxvavebuli niSnebi.

5. moamzadeT ese zeinab faSas Sesaxeb.

6. uCveneT samxreT azerbaijanSi Sekrebili gadasaxadebi. 
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samxreTi azerbaijani XX saukunis dasawyisSi. konstituciuri 

moZraoba

XX saukunis dasawyisSi msoflios qveynebs Soris winaaRmdegoba uaRresad iyo gamwvavebu-
li. bunebrivi simdidreebisa da miwebis xelaxali gadanawilebis mcdeli imperialisturi 
saxelmwifoebis gegmebSi samxreTi azerbaijanis Semavali irani gansakuTrebul adgils ika-
vebda. aseT pirobebSi samxreTi azerbaijanis mosaxleobas Soris erovnuli TviTSegneba 
maRldeboda da sabrZolo suliskveTeba swrafad izrdeboda.

konstitucia, seTTerxani, enjumeni, urmiis ubedureba, ideis erTguli, serdari-milli, sa-

lari-milli

socalur-ekonomikuri mdgomareoba. XX საუკუნის დასაწყისში ყაჯართა დინასტიის (1796- 
1925) მმართველობის ქვეშ მყოფ სამხრეთ აზერბაიჯანში მწვავე სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისი 
მძვინვარებდა. ირანის, რუსეთისა და ინგლისისათვის ნახევარკოლონიად ქცევა, შაჰისა და მისი 
მოხელეების თვითნებობა, ზედიზედ მომხდარი სიდუხჭირე, მმართველი წრეების მექრთამეობა 
ქვეყანაში ხალხის ფართო მასების მდგომარეობას ამძიმებდა. დაცარიელებული ხაზინის შევსების 
მიზნით გლეხებისა და ხელოსნებისაგან, ასევე ვაჭრებისაგან შეკრებილი გადასახადი უკანონო სახით  
იყო გაზრდილი. მიღებული შემოსავალი კი შაჰისა და მისი ახლობლების გამდიდრებას ხმარდებოდა. 
მოსახლეობის ყველა ფენა მთავრობის უკმაყოფილო იყო. გაღატაკებული და ფეოდალების ექს-
პლუატაციისაგან დატანჯული გლეხები ლუკმა-პურისათვის მეზობელ ქვეყნებში მიდიოდნენ. რე-
ვოლუციის წინა პერიოდში მოგების მიზნით მხოლოდ რუსეთში 300 ათასი სამუშაოს მძებნელი  
წავიდა.

უცხოეთის სამრეწველო საქონლის შემოდინების შედეგად გაღატაკებული ხელოსნები და ვაჭრები 
ქალაქის მოსახლეობის ყველაზე მეტად უკმაყოფილო ნაწილს შეადგენდნენ. ყველა შემოსავლიანი 
სფეროს უცხოელებზე იჯარით გადაცემა ახლად შექმნილ ბურჟუაზიას აღიზიანებდა. 1903 წელს 
ბელგიასთან ხელმოწერილ და მათთვის კიდევ  უფრო ვრცელი უფლებების მიმნიჭებელი მორიგი ხელ-
შეკრულება ამის უტყუარი დასაბუთებაა. ირანის სხვადასხვა ადგილებში შექმნილი საიდუმლო საზო-
გადოებები ქვეყანაში შაჰის მმართველობის შეცვლის, სამართლიანი მართვის მეთოდის, საკანონმდებლო 
ორგანოების შექმნის სურვილით სხვადასხვა მოთხოვნებს აყენებდნენ. ხალხის მასების მხარდაჭერის 
მოპოვების მცდელი სასულიეროების პროგრესული ფენაც ამ საქმეში აქტიურ როლს ასრულებდა. 
სამხრეთი აზერბაიჯანის ქალაქები თებრიზი, ზენჯანი, ერდებილი უკმაყოფილების ცენტრებად იქცნენ.

აღნიშნულ პერიოდში სამხრეთ აზერბაიჯანში დემოკრატიული აზიის გავრცელებაში, ეროვნულ-
პოლიტიკური აზროვნების გაღვიძებაში, უცხოური იმპერიალიზმის და ადგილობრივი ფეოდალური 
ჩაგვრის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერებაში გარკვეულ სხვა ფაქტორებსაც დიდი გავლენა ჰქონდათ. 
ასე, რომ 1904 წლის დეკემბერში ბაქოში მომხდარმა და გამარჯვებით დასრულებულმა მუშათა გაფიც-
ვებმა, რუსეთში 1905-1907 წლებში მომხდარმა ბურჟუაზიულ-დემოკრატიულმა რევოლუციამ ირანისა 
და განსაკუთრებით სამხრეთი აზერბაიჯანის პოლიტიკურ გარემოზე გავლენის მოხდენით, იქ განც-
დებისა და გამოსვლების გაძლიერების, რევოლუციური მოძრაობის დაწყებას მისცა ბიძგი.

ra iyo mosaxleobis ukmayofilebis warmomSobi mizezebi?

SeadareT XX saukunis dasawyisSi CrdiloeTi azerbaijanisa da samxreTi azerbaijanis mosax-

leobis mdgomareoba. 

meSrutis (sakonstitucio) moZraoba. ირანში ყველა ამ ემოციისა და პროტესტის პოლიტიკურ 
აფეთქებად გადაქცევა ერთი ნაპერწკლის ანთება იყო. 1905 წლის 12 დეკემბერს თეჰრანში მომხდარი 
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მოვლენა - მთავარი მინისტრის ეინუდოვლეს შაქრის ფასის მომატების 
მომიზეზებით დედაქალაქში 17 ვაჭრის დაკავებამ, ცემამ, მათ დუქნების 
გაძარცვამ ნაპერწკლის როლი შეასრულა. თეჰრანთან ერთად, თებრიზში, 
ერდებილში ხოიში, ზენჯანში და სამხრეთი აზერბაიჯანის სხვა ქალაქებშიც 
ბაზრობები და დუქნები დაიხურა, საპროტესტო დემონსტრაციები, გა-
მოსვლები დაიწყო. ასობით ადამიანმა წმინდა ადგილებს შეაფარა თავი. pro-
testantebis1  მოთხოვნები  იყო  შემდეგი:

1. კონსტიტუციის (მეშრუტის) მიღება;
2. მეჯლისის ანუ პარლამენტის მოწვევა;
3. უცხოელების ქვეყნიდან განდევნა.
უწყვეტი გამოსვლების შედეგად შეშინებული შაჰის ხელისუფლება იძუ-

ლებული იყო შეესრულებინა რევოლუციონერების მოთხოვნები. 1906 wlis  
5 agvistos muzaffereddun Sahma gasca brZanebuleba konsti-
tuciis miRebis Sesaxeb, ამის შემდეგ გამოცხადდა მეჯლისში არჩევნების 
ჩატარება. ქალაქ თებრიზში შეიქმნა არჩევითი ორგანოები - ენჯუმენები. 
ენჯუმენი იყო საკანონმდებლო ხელისუფლების ორგანო, ყველა გადა-
წყვეტილება და განკარგულება მის მიერ გაიცემოდა. მისი გადაწყვეტილე- 
ბით მოსახლეობის განცხადებებისა და საჩივრების განხილვისათვის იუს-
ტიციის, წესრიგის კონტროლისათვის წესრიგის, გადასახადების შეკრები-
სათვის საფინანსო სამმართველოები შეიქმნა. ბელადიის სამმართველო ახ-
დენდა დანგრეული ქუჩების, ბაზრებისა და ქარვანსარაების აღდგენას.  
პურის სიუხვის, სიიაფის და მოსალოდნელი შემოტევების საწინააღმდეგოდ 
ხორბლის რეზერვის შექმნისათვის დაარსდა სპეციალური კომისია. კომისიამ 
ქალაქში არსებული ხორბლის საწყობები დალუქა და სოფლებიდან ხორ-
ბლისა და ქერის შემოტანის ორგანიზება მოახდინა. ყოველ დღე ენჯუმენის 
განსაზღვრულ ფასად მეპურეებისათვის მიცემული ხორბლიდან გამომ- 
ცხვარი პური მოსახლეობას იაფად მიეყიდებოდა. ქალაქის თავდაცვის მიზ-
ნით მდიდრებს „ომის ხარჯად“ წოდებული გადასახადი ჰქონდათ დაკის-
რებული. თებრიზის მიყოლებით ენჯუმენები სამხრეთი აზერბაიჯანის ქა-
ლაქებში ურმიაში, ერდებილში, მარაღაში, სალმასში, მაქუში, ზენჯანში, 
ხალხალში და სხვა ქალაქებშიც შეიქმნა.

1906 წლის 30 დეკემბერს სიკვდილის სარეცელს მიჯაჭვულმა მუზეფფერედ-
დინ შაჰმა ჯერჯერობით პირველ ნაწილ გამზადებულ კონსტიტუციას მოაწერა 
ხელი. თუმცა ყოფილ ველიეჰდს, 1907 წლის იანვარში ტახტზე ასულ 
მეჰემმედელი შაჰს არ უნდოდა მამის ხელმოწერილი კონსტიტუციის ცნობა. ის 
რევოლუციის ჩახშობასა და მონაწილეების დასჯას ცდილობდა. ეს ამბავი 
ირანის სხვა ადგილებთან ერთდ, ეკონომიკური გაფიცვების მოხდენისა და 
პოლიტიკური ბრძოლის გამგრძელებელ თებრიზშიც მოძრაობის გაფართოე-
ბის მიზეზი  გახდა.

1907 წლის თებერვალში მუშებისა და მოსამსახურეების, სკოლის მასწავ-
ლებლებისა და მოსწავლეებისაგან შემდგარი გაფიცულები სატელეგრაფოს 
გარშემო შეიკრიბნენ, შაჰი იძულებული იყო უკან დაეხია, კონსტიტუციას და-
მატებებთან ერთად ხელი მოაწერა. 1908 წლის დასაწყისში შაჰმა გაიაზრა მდგომარეობის დაწყნარება, სცადა 
შეტევაზე გადასვლა. მოძრაობაში აქტიური მონაწილეობის მიმღები საკმაო რაოდენობის ადამიანი 
დაპატიმრებულ იქნა. ივნისის თვეში შაჰის მითითე-ბით რუსი ოფიცრის ვ.პ. ლუახოვის რაზმმა მეჯლისსა 
და ქალაქ თეირანში აზერბაიჯანის წარმომად-გენლობის შენობას ქვემეხით ცეცხლის გაუხსნა და დაანგრია. 
ამის პასუხად, სეთთერ ხანის მეთაურობით თებრიზში დაიწყო შეიარაღებული აჯანყება. მან 20 ათასამდე 
მოხალისისაგან აჯანყებულთა რაზმები შექმნა და სამხედრო საბჭოს ორგანიზება მოახდინა. ხალხის მიერ 
სიყვარულით „სერდარი-მილლი“ სახელ დარქმეული სეთთარხანის ახლო დამხმარე მეტსახელად „სალარი-
მილლი“ ბაღირ ხანი დაიღუპა. აჯანყებულებმა თებრიზი კონტრრევოლუციონერებისაგან გაწმინდეს. 
ქალაქში დამყარდა წესრიგი, ხალხისათვის აუტანელი მეეფის მოხელეები, მათ შორის ვალი სემედ ხანი 
გააძევეს. ირანის რევოლუციონერებისათის მალულად აღმოჩენილი დახმარების ზრდის ერთი მიზეზიც 

mehmmedeli Sahi

seTTarxani

baRirxani 

1 protestantebi - mosaxleobisaTvis xelSeuxeblad miCneul wminda adgilebSi, ucxo qveynebis saelCoebSi mjdomare 
protestis formaLAY
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შაჰის მთვრობის საზღვარგარეთ მყოფი სახელმწიფო მოხელეების უმრავ-
ლესობის რევოლუციისადმი კეთილგანწყობის ამაღლება და ენჯუმენების 
წევრად ჩაწერა იყო. ასეთების მაგალითდ იელიზავეტპოლსა და ბაქოში, 
აშხაბადსა და თიფლისში კონსულები შეიძლება დავასახელოთ. მსოფლიოს 
სხვადასხვა ადგილებიდან აჯანყებულებისათვის მატერიალური და მორა-
ლური მხარდაჭრა მოდიოდა. რევოლუციას  პირველი დახმარება მეზობელ 
ქვეყნებში დროებითი სამუშაოსათვის წასულმა ირანელმა ქვეშევრდომებმა 
აღმოუჩინეს. მათ პირველ რიგში კავკასიაში, ცენტრალურ აზიაში და 
ვოლგისპირა სამრეწველო ცენტრებში, პორტებში, სხვადასხვა სატრანსპორტო 
სამუშაოებზე და ასევე სოფლის მეურნეობის დარგებში მშრომელი, დიდ 
უმრავლესობას ჩრდილოეთი აზერბაიჯანიდან მუშებისაგან მოსული დახ-
მარება შეადგენდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს ცნობილი ქველმოქ-
მედის ჰაჯი ზეინალაბდინ თაღიევის მეთაურობით აზერბაიჯანის ეროვნუ- 
ლი ბურჟუაზიის გამოჩენილი წარმომადგენლების ირანის რევოლუ-
ციონერებისათვის ყოველმხრივი დახმარება. იმ პერიოდში ბაქოში  გამოცე-
მული გაზეთები - "irSad", "Teza heiaT" da Jurnali "mola nesre-
din" ირანის რევოლუციას მორალურად უჭერდნენ მხარს, seTarxanis, 
baRirxanis, huseinxanis შესახებ სტატიებს აქვეყნებდნენ. აჯანყების გავ-
რცელება იმპერიალისტურ სახელმწიფოებში, განსაკუთრებით ინგლისსა და 

რუსეთში შეშფოთებას იწვევდა. აჯანყებულთა გაცალკევების მიზნით სეთერხანი და ბაღირ ხანი 1910 წლის 
მარტში თეჰრანის ოფიციალური წრეების მიერ დედაქალაქში მოიწვიეს. სეთერხანმა, რომელმაც მეფეს 
დაუჯერა და უკვე სისხლისღვრის დაშვებაც არ სურდა, მიიღო მოწვევა და თეირანში მოვიდა. მიუხედავად 
ხელთ არსებული შეთანხმებისა, მის ადამიანებს მოღალატეობრივად თავს დაესხნენ. მძიმედ დაჭრილ 
სეთერხანს უკან დაბრუნების უფლება არ მიეცა. ეს ღალატი აზერბაიჯანელი ხალხის ღრმა აღშფოთების 
მიზეზი გახდა, თუმცა მეფის რუსეთის სამხრეთ აზერბაიჯანში არსებულმა სამხედრო ძალებმა მო-
სახლეობას აქტიური ქმედების საშუალება არ მისცეს. უცხოელ ქვეშემრდომთა დაცვის მიზეზით კონტრ-
რევოლუციურმა ძალებმა დაიწყეს თებრიზზე შეტევა. თებრიზში ძლიერი შეტაკებები დეკემბრის 
დასაწყისამდე გაგრძელდა. აჯანყება სისხლში იქნა ჩახშობილი. ამრიგად, 1905-1911 წლებში ირანმა 
ბურჟუაზიული რევოლუციის ყველაზე დაძაბულ მომენტებში მნიშვნელოვანი, გადამწყვეტი როლის 
შემსრულებელი და რეაქციული ძალების მის წინააღმდეგ უსუსურობისას, მოძრაობა მხოლოდ უცხოელი 
ინტერვენტების ჯარების მიერ იქნა ჩახშობილი.

SeadareT 1905-1911 wlebis revolucia 1905-1907 wlebSi ruseTSi momxdar revoluciasTan. ganmarteT 

revoluciis damarcxebis mizezebi..

“samxreTi azerbaijanis gmiri Svili seTer xani bevrisagan rCevas eloda. is arasdros sakuTr 
Tavs sxvebze maRla ar daayenebda... sardali arasdros faitonze ar Sejdeboda. igi yo-
velTvis cxeniT dadioda... seTar xani yovelTvis pativs scemda baRir xans da yoveli rCevi-
saTvis masTan midioda. yovelTvis mniSvnelovani sakiTxis gadawyvetis dawyebamde da mniSvne-
lovani pasuxis gacemis win Tavsa da ulvaSebze xels isvamda. yvela saSiS SemTxvevebSic ki 
aseT TviTflobas ar arRvevda. „me Zneli dReebis seTar xani var“- sityvebiT axlos myofT 
mimarTavda. Zalian sufTad icvamda. zed mZime iaraRsa da vaznebs Seivsebda .... seTar xanis 
saxls Zalian Raribuli da Cveulebrivi xedi hqonda. saxlis nivTebic Zalian ubralo iyo. 
misi ubraloeba ucxo qveynebidan mosuli gazeTebis korespondentebSi gancvifrebas iwvevda”. 

m.s. ordubadi „nisliani Tebrizi. baqo 1964.

ai seTar xani, naxeT, iniciativa gamoiCina 
mxolod veziri da mefe ki ara,  samyaro gaaoca. 
islamis namusi, samSoblos namusi gaaaskeca. 
xalxis Rirseba da pativi sabuTad moiyvana, 
axla msoflio yuradRebis centrSi irania.

 

m.e. sabiri. „“seTarxans“



◘

◘

semed xan Sujaedovle 
mravali wlis ganmavlobaSi 

samxreT
azerbaijanis vali iyo. 
didi roli Seasrula 
seTarxanis ajanyebis 

CaxSobaSi 
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samxreTi azerbaijani pirveli msoflio omis wlebSi. პირველი მსოფლიო ომის წინ ქვე- 
ყანაში არსებული წინააღმდეგობები კიდევ უფრო გამწვავდა, წვრილი ბურჟუაზიის, გლეხებისა და მუშე-
ბის ცხოვრების პირობები კიდევ უფრო გამწვავდა და ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში შეიქმნა 
კრიზისული მდგომარეობა. ირანში ავტორიტეტის მოპოვების მცდელი მსხვილი სახელმწიფოები 
ერთმანეთს ღიად და ფარულად ებრძოდნენ. 1912 წელს თებრიზში გერმანული კაპიტალის კუთვნილი 
ხალიჩის კომპანია გაიხსნა. დიდი მოცულობის კაპიტალის მფლობელი კომპანიის გახსნილი ფაბრიკა 
მატყლის დართვისა და შეღებვისათვის, ხალიჩის ქსოვისათვის თანამედროვე მოწყობილობებით იყო 
უზრუნველყოფილი. აქ წარმოებული მაღალი ხარისხის ხალიჩები გაიტანებოდა ევროპის ქვეყნებში და  
აშშ-ში და კარგ ფასად იყიდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ომის წინ საკუთარი თავი მიუმხრობელად 
გამოაცხადა, ირანის, განსაკუთრებით კი სამხრეთი აზერბაიჯანის ტერიტორია მსოფლიოს გადანაწილე- 
ბის მცდელი ქვეყნების სამხედრო ოპერაციების მოედნად იქცა. 1914 წლის ბოლოს მოსულიდან ურმიის, 
ხოის, სოიუჯებულაკის მიმართულებით მოძრავმა თურქულმა ჯარებმა სამხრეთი აზერბაიჯანის დიდი 
ადგილი დაიკავეს. თურქეთის სამხედრო ნაწილებსა და სამხრეთი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მყოფი 
რუსული ჯარების რაზმებს შორის მოხდა შეჯახება. ამით ირანის ჩრდილო-დასავლეთ რაიონში ახალი 
ფრონტი გაიხსნა. თურქული სამხედრო მეთააურობა სამხრეთ აზერბაიჯანში  საკუთარი პოზიციის 
განმტკიცებას ცდილობდა. თუმცა თურქული ჯარების 1915 წლის იანვარში  სარიკამიშთან რუსი ჯარების 
მხრიდან დამარცხებამ ირანისა და კავკასიაში განმტკიცების მსურველი გერმანულ-თურქული ბლოკის 
გეგმა ჩაიშალა. დამარცხებულმა თურქულმა ჯარმა უკან დაიხია. თებრიზში შესული რუსის ჯარი 
მოსახლეობას აწუხებდა. ძალადობის მოედნად ქცეული, სოციალურ-ეკონომიკური სირთულეების წინაშ 
მდგომი, შიმშილობაში ჩავარდნილი ადგილობრივი მოსახლეობის 15% დაიღუპა. ამ დროს ირანის 
დემოკრატიული პარტიის თებრიზის ორგანიზაცია ხალხის მასების ბრძოლას ხელმძღვანელობდა. 
თებრვლის ბურჟუაზიული რევოლუციის შემდეგ რუსეთის ჯარმა ირანი დატოვა. ცენტრალური 
ხელისუფლების განმტკიცებით მოსარგებლე სომეხთა და აისორთა რაზმებმა რუსებისგან და ინ-
გლისელებისაგან შეძენილი იარაღით მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ გენოციდის ჩადენით 
ათასობით მშვიდობიანი მოსახლე გაანადგურეს. ასეთი გენოციდებიდან ყველაზე საშინელი ქალაქ 
ურმიაში  მოხდა და ისტორიაში შევიდა როგორც „urmiis ubedureba“. ომმა, ისედაც განადგურებულ 
ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა. იმ წლებში ირანში მყოფი ინგლისელი გენერლის დენსტერვილის 
მოცემული ინფორმაციის თანახმად, აქ ომის დროს ერთი xalvari2 ხორბლის ფასი 12 თუმანიდან 230 
თუმანამდე აიწია. სხვა სიტყვებით, დაახლოებით 20-ჯერ მოიმატა. ყოველივე ეს მოსახლეობის უკ-
მაყოფილების მიზეზი გახდა.

ra izidavda omis mwarmoebel saxelmwifoebs iranSi?

 1. ra iyo samxreTi azerbaijanis ekonomikuri CamorCenis mizezebi?

2. ra mizani hqonda seTar xans ajanyebulTa razmebis Seqmnisas? CamoTvaleT mizezebi, rom-
lebmac uzrunvelyves misi gamarjveba. 

3. romel istoriul pirovnebas SeiZleba SevadaroT seTarxani?

4. isaubreT XX saukunis dasawyisSi mefisagan ukmayofilo Zalebis Sesaxeb.

5. moamzadeT pirveli msoflio omis Sedegebisadmi miZRvnili wardgena.

6. gansazRvreT iranis Sahis mehemmedelisa da ruseTis imperator nikoloz I-is msgavsi 
Tvisebebi.

7. uCveneT XX saukunis dasawyisSi qalaq Tebrizisa da qalaq baqos msgavsebebi.

?


2 xalvari - daaxloebiT - 320 kg-is toli woniTi erTeuli
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V ganyofileba. azerbaijanis kultura

azerbaijanis kultura XIX saukuneSi - XX saukunis dasawyisSi

"CrdiloeTi azerbaijanis ruseTis mier dapyrobam, Cveni xalxis or saxelmwifos Soris 
ganawilebam, sxva sferoebis msgavsad, kulturazec moaxdina Tavisi gavlena. ruseTs, kolo-
niuri politikis Sesabamisad, azerbaijanSi mecnierebisa da ganaTlebis donis amaRleba ar 
surda, sxvadasxva mizezebiT ecdeboda Seeferxebina kulturis ganviTareba. miuxedavad ami-
sa, XIX saukunis meore naxevarSi kulturis yvela sferoSi moxda winsvla da ganaxleba. 
Cveni ganaTlebis moyvaruli, patrioti inteligenciis moRvaweobis Sedegad azerbaijanSi 
ganaTlebis, mecnierebisa da xelovnebis sferoebSi mniSvnelovani warmatebebi iqna mopove-
buli."

ganaTleba, dawyebiTi skola, erovnuli ganaTleba, presa, m.f. axundzade, h. zerdabi

ganaTleba. ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის რუსეთის მხრიდან დაპყრობის შემდეგ მეფის მთავრობამ 
ქვეყანაში თავისი ეკონომიკური და პოლიტიკური ინტერესების შესაბამისი განათლების სისტემის 
შექმნა დაიწყო. ამ მთავრობის სასკოლო პოლიტიკას  საფუძვლად რეაქციული „მართლმადიდებლობის 
მონარქიზმისა და ხალხურობის“ პრინციპი ედო. გარუსების პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილის - 
განათლების სფეროში მეფის მთავრობის ძირითადი მიზანი იმპერიის ერთგული, რუსული რწმენის 
მოხელეების მომზადება იყო. სამხრეთი კავკასიის სკოლების შესახებ 1829 წელს გამოცემული წესდებით 
დაიწყო დაწყებითი სახელმწიფო სკოლების შექმნა. წესდების შესაბამისად, 1830 wels SuSaSi Se-
iqmna pirveli samazro skola. ამრიგად, მიუხედავად იმისა, რომ იმპერიის მიზნებს ემსახურე-
ბოდა, აზერბაიჯანში ევროპული ტიპის საერო სკოლის შექმნა პროგრესული მოვლენა იყო.

ratom iTvleba evropul tipisad ruseTis  mxridan daarsebuli samazro skolebi? gaixseneT 

petre pirvelis reformebi.

სამაზრო სკოლები მომავალში სამხრეთი კავკასიის მართვისათვის კადრების მოსამზადებლად იყო 
გათვალისწინებული. მართალია საგანმანათლებლო პროგრამაში ძირითად საგნად რუსული ენა 
ითვლებოდა, მაგრამ აზერბაიჯანული ენაც ისწავლებოდა, რადგან რუსეთმა იცოდა, რომ კავკასიაში 
ძირითად საურთიერთობო საშუალებას აზერბაიჯანული ენა წარმოადგენდა. უფრო მეტიც, აზერ-
ბაიჯანულ ენაზე სახელმძღვანელოებიც მომზადდა. პირველ ხანებში სამაზრო სკოლებში აზერბაი-
ჯანელი ბავშვები ცოტანი იყვნენ.

riT axsnidiT imas, rom XIX saukunis 30-40-ian wlebSi samazro skolebSi azerbaijaneli bavS-

vebi naklebad iyvnen? gaixseneT XIX saukunis pirvel naxevarSi momxdari movlenebi.

რუსეთმა იცოდა ისიც, რომ რელიგიური მოღვაწეები ხალხს შორის განსაკუთრებული პატივისცემითა 
და ავტორიტეტით სარგებლობდნენ. ამიტომაც 1849 წელს განჯაში, შუშაში, შამახისა და ბაქოში რუსუ- 
ლი მთავრობის ერთგული სასულიერო პირების მომზადებისათვის დაიწყო muslimanuri skolebis 
ჩამოყალიბება.

ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში დაწყებითი განათლების სხვა სახე მეჩეთებთან არსებული სკოლა- მოლახანა 
და საშუალო რელიგიური განათლების მიმცემი მედრესები იყო. ასეთ სკოლებში ფენობრივი განსხვავე- 
ბის გარეშე, სხვადასხვა ფენიდან ბიჭები ერთად სწავლობდნენ. მოლახანაში განათლების მიღებულებს 
შორის შეიძლება დავასახელოთ m.f. axundzade, s.e. Sirvani da m.e. sabiri.
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XIX საუკუნის მეორე ნახევარში გატარე-
ბული რეფორმები. ეკონომიკური აღმავლო-
ბა განათლების სისტემის გაფართოების მი-
ზეზი გახდა. 1872 wlis 13 maisis wes- 
debiT ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში ყველა 
სამაზრო სკოლა ექვსწლიანი განათლების 
ვადის მქონე ფასიან საქალაქო სკოლებად 
გადაკეთდა.

1874 წელს დაწყებითი სკოლების შესახებ 
გამოცემული დებულების შესაბამისად აზერ-
ბაიჯანში სოფლის მოსახლეობისათვის გაიხს-
ნა სკოლები. სოფლის ბავშვების სწავლისათ-
ვის გათვალისწინებულ ამ სკოლებში განათ- 
ლების მიღება მხოლოდ რუსულად ხდე-
ბოდა. სახალხო სკოლების სახელით ცნო-
ბილი ეს საგანმანათლებლო ორგანიზაციები 
სოფლის საზოგადოების საშუალებების ხარჯზე ახორციელებდნენ საქმიანობას. 1865 წელს მეფის 
მთავრობის მხრიდან baqoSi rusulenovani saSualo ganaTlebis mimcemi pirveeli gimnazia ga-
ixsna. 1874 wels baqoSi pirvelma qalTa gimnaziam დაიწყო საქმიანობა. ამრიგად, გოგონებიც 
მიწვეული იქნენ საშუალო განათლების მისაღებად. საშუალო სკოლებში განათლება ფასიანი იყო. 
დაწყებითი და საშუალო სკოლების რაოდენობის ზრდამ გაზარდა მასწავლებელთა კადრებზე 
მოთხოვნილება. 1876 წელს საქართველოს ქალაქ გორში შეიქმნა სამხრეთი კავკასიის მასწავლებელთა 
სემინარია. 1879 wels მ.ფ. ახუნდზადესა და ა.ო. ჩერნიაევსკის მცდელობის შედეგად მისი 
აზერბაიჯანული განყოფილების გახსნამ საკმაოდ შეამცირა მასწავლებელთა პრობლემა. სემინარიის 
azerbaijanuli ganyofilebis კურსდამთავრებულთა შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი პიროვნე- 
ბები, როგორიცაა uzeir hajibelli, nariman narimanovi da selim memmedkuluzade. 

XIX საუკუნის მეორე ნახევარი აზერბაიჯანის კულტურის ისტორიაში ინტელიგენციის ახალი თაო-
ბის ასპარეზზე გამოსვლით ხასიათდება. ევროპისა და რუსეთის უმაღლესი სკოლების კურსდამთავ-
რებული ეს ახალგაზრდები ხალხის განათლების, ეროვნული სკოლების სრულყოფის, ახალი ტიპის 
საერო საგანმანათლებლო ორგანიზაციების შექმნისათვის დიდ ძალისხმევას იჩენდნენ. მათ შორის he-
sen bei zerdabim, aRa bei iadigarovma, elierdan bei TofCubaSovma, jemo bei hajinkim, 
aslan bei sefiqurdskim, semed bei mehmandarovma, eliaRa Sixlinskim და სხვა გამოჩენილმა 
პიროვნებებმა აზერბაიჯანის ისტორიის შემდგომ მოსახვევებშიც უჩვენეს, რომ ნამდვილი ინტელი-
გენტები და პატრიოტები იყვნენ.

axseniT mizezi imisa, rom im periodSi inteligenciis umravlesoba zedafenelebis warmomavlo-

bisa iyo. daasabuTeT Tqveni mosazreba.

ეროვნული ბურჟუაზიის გამოჩენილი წარმომადგენლები იმ პერიოდში ეროვნული საერო სკოლების 
შექმნისათვის მიმდინარე მოძრაობას ხელმძღვანელობდნენ. მუშათა ფენიდან გამოსულმა ამ პიროვნე-
ბებმა ჰ.ზ. თაღიევმა, მ. ნაღიევმა,  მ. მუხტაროვმა თავიანთი პირადი ცხოვრებისეული გამოცდილებით 
იცოდნენ, თუ რამდენად აუცილებელი იყო განათლება. ეროვნული ბურჟუაზიის წარმომადგენლები 
ამასთან აზერბაიჯანის საგანმანათლებლო სფეროს გარუსების პოლიტიკის წინააღმდეგ აწარმოებდნენ 
ბრძოლას. სწორედ ევროპული ორიენტაციის მქონე ეროვნული ინტელიგენციისა და პროგრესის მოყვა-
რული ეროვნული ბურჟუაზიის ერთიანობაში ყოფნამ შექმნა აზერბაიჯანში განათლებისა და კულტურის 
განვითრების პირობებში „usuli-jedid“ (ახალი ხერხი) სახელდებული სკოლებიდან ერთ-ერთის 
გახსნას აზერბაიჯანელმა პოეტმა seid ezim Sirvanim პირველად 1869 წელს შამახიში მიაღწია. ამის 
შემდეგ mir mehsun nevvabim შუშაში, memmed TaRi sidkim ნახჩევანში და მირზე ჰესენ რუშდი- 
ემ თებრიზში „usuli-jedid“ სკოლები დაარსეს. ამ სკოლების წინანდელებისაგან ძირითადი 
განსხვავება „ყურანი“-ს წაკითხვისას დამარცვლის ხერხიდან ხმოვან ხერხზე გადასვლა და სხეულის 
დასჯის გაუქმება იყო.

აზერბაიჯანის განათლების ისტორიაში, ჩვენი ხალხის განათლებაში რუსულ-აზერბაიჯანულ სკო-
ლელბს განსაკუთღებული ადგილი უკავიათ. ეს სკოლები მშობლიურ ენაზე სწავლა-განათლების უმნიშვ-
ნელოვანეს საფუძვლად მიმჩნევი პროგრესული აზერბაიჯანის ინტელიგენციის ინიციატივისა და სი-
ჯიუტის შედეგად შეიქმნა. ბაქოში 1887 წელს სულთან მეჯიდ კანიზადემ და ჰებიბ ბეი მაჰმუდბეიოვმა 



uzeir hajibeili goris seminariis studentebs Soris 
(meore rigSi, marcxnidan pirveli) 1904 weli
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პირველი რუსულ-აზერბაიჯანული სკოლა გახსნეს. ძირითადი მიზანი აზერბაიჯანელი მოსწავლეების 
საშუალო სასკოლო მომზადებისას ამ სასწავლო დაწესებულებებში აზერბაიჯანულ ენას სავალდებულო 
საგნად გადიოდნენ. XX საუკუნის დასაწყისში გოგონებისათვის რუსულ-აზერბაიჯანული სკოლები 
გამოჩნდა ასპარეზზე. 1901 წელს ჰ.ზ. თაღიევის საკუთარი ფულით აშენებულ ბინაში აზერბაიჯანელი 
გოგონებისათვის პანსიონის1 ტიპის პირველი სკოლის გახსნა დიდი დაპირისპირების მიზეზი გახდა. 
qalTa skolis pirveli gamgebeli hedife xanum zerdabi gaxda.

“azerbaijaneli gogonebis axali tipis skolebSi swavlas Zveleburad moazrovne adamianebi, 
Zvelis damcveli religiuri moRvaweebi aprotesteben, amas aTeizms uwodeben. h.z. TaRievma 
didi mejlisi moiwvia, baqos avtoritetuli religiuri moRvaweebi, SeZlebuli, pativcemuli 
adamianebi erTad Sekriba. mejlisze TaRievma jer meqidan, madinadan, istambulidan, Tehrani-
dan da sxva religiuri centrebidan religiuri moRvaweebis xelmowerili, luqiT damtkice-
buli sabuTebis wakiTxviT Seecada jamaaTi  miexvedrebina, rom gogonebis mier mecnierebis 
SeswavlaSi raime moRalateobrivi saqme ar aris, piriqiT, es Zalian mniSvnelovani da saWi-
roa. zogierTebi isev yviril-Wyivils iwyeben. maSin TaRievi mejlisSi monawile baqos guber-
niis yazis - mehemmed qerims "yurani"-s aiebs waakiTxeb-aTargmninebs, rom muslimis (muslimani 
kacebis) msgavsad muslimeebic movaleni arian aiTvison yvelanairi codna. kvlav ismis sapro-
testo xmebi. amjerad haji zeinalabdini TviTon iwyebs saubars „jamaaTno, Cveni gogonebis 
mier Tanamedrove gakveTilis wakiTxva aucilebelia, Tvalebi aexilebaT, ojaxSi mimarTva sa-
siamovno iqneba. inglistanSi, germaniaSi, frangistanSi saswavlad wasuli Cveni axalgazrdebi-
dan TiToeuli mklavqveS xelgayrili colianad brundeba, radgan Cvens gogonebTan gamoTqmebi 
ar emTxveva, ver kmayofildebian axal skolaSi Cvens gogonebs tradiciul SeriaTs, tansacm-
lis Sekervas, qsovas, samzareulo saqmeebs, muslimanur da rusul enebze wera-kiTxvas,  mec-
niereba - gamoTvlas, patarebisaTvis aRzrdis micemas Seaswavlian. amaSi aris raime cudi?! 
mola eli haji xelil oRlu! momismine! me gogonebis arapatiosnebad qceva ar minda. gu-
Sinwin RamiT Cems SuaTana gogonas Setevebi daemarTa, kinaRam ar mokvda. sqelulvaSa ambar-
cum eqimi movayvanine, gogonas uwamla, sikvdils gadaarCina. exla vnaxoT, ambarcumis nacvlad 
muslimani qali eqimi rom yofiliyo, SariaTs romeli ufro swored Seesabameboda? qal eqi-
mebze,  maswavleblebze Cveni moTxovnileba didia. hajis am sityvebis Semdeg ukve aRaravin 
gamoTqvams protests. garkveuli drois Semdeg skola gaixsneba”.

m. suleimanovi. Cemi mosmenilebi, wakiTxulebi da nanaxebi. baqo, 1987

gamoTqviT Tqveni damokidebuleba wyaroSi miTiTebuli skola - pansionis mimarT. gansazRvreT 

am skolasa da Tanamedrove skolas Soris msgavsi da gansxvavebuli mxareebi.

◘



haji zeinalabdin TaRievi pirveli muslimanuri qalTa skolis moswavleebsa da maswavleblebTan erTad

1 pansioni - saswavlo dawesebuleba, sadac skolis moswavleebi mTeli dRis ganmavlobaSi  gareT gausvlelad rCebian. 
aq moswavleebs mxolod kvira dReebSi eZlevaT saxlSi wasvlis ufleba.LAY
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XX საუკუნის დასაწყისში განათლების სფეროში დაიწყო ახალი ეტაპი.  ამ დროს რუსეთის იმპერი- 
ის საზოგადოებრივ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში მომხდარი ცვლილებებით თანამედ- 
როვე აზერბაიჯანის ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობა დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის 
ეტაპში შედიოდა. ასეთ პირობებში აზერბაიჯანელი ინტელიგენტები h. zerdabi, n. nerimanovi,  
s.m. kenizade, f. qoCerrli, a. Saiki, j. memedkuluzade, m.e. sabiri და სხვები რუსეთის გან-
ათლების სფეროში გატარებულ კოლონიალურ პოლიტიკას კრიტიკის ცეცხლს უშენენ, პროგრესული 
პედაგოგიური პრინციპების საფუძველზე ახალი სკოლების შექმნას, სავალდებულო და უფასო 
განათლებაზე გადასვლას მოითხოვდნენ. 1906 წელს ჩატარებული აზერბაიჯანის მასწავლებლების I 
ყრილობაზე წამოყენებული იქნა მოთხოვნები მშობლიურ ენაზე განათლებისა და სავალდებულო 
დაწყებით განათლებაზე გადასვლის შესახებ. იმ პერიოდში აზერბაიჯანელ მასწავლებლებზე მოთ-
ხოვნილება გაიზარდა. გორის მასწავლებელთა სემინარიას ამ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება უკვე 
აღარ შეეძლო. აზერბაიჯანის ინტელიგენციის, განსაკუთრებით კი ფირუდინ ბეი ქოჩელის დიდი 
მცდელობის შედეგად განჯასა და ბაქოში მასწავლებელთა სემინარიამ დაიწყო საქმიანობა. სკოლების 
რაოდენობრივმა ზრდამ, განათლების გავრცელებამ გაზარდა ბიბლიოთეკებზე მოთხოვნილება. პირველი 
ბიბლიოთეკა-სამკითხველოები სკოლებთან  არსებობდა. სკოლებთან ერთდ, საზოგადოებრივ და კერძო 
ბიბლიოთეკებიც მოქმედებდნენ, თუმცა ეს ბიბლიოთეკები რუსულენოვანი წიგნებით მარაგდებოდა. 1894 
წელს ნ. ნარიმანოვმა baqoSi pirveli azerbaijanuli samkiTxvelo დააარსა.
ganaTleba samxreT azerbaijanSi. ყაჯართა სახელმწიფოს შემადგენლობაში დარჩენილი სამხრეთ 

აზერბაიჯანში კულტურისა და განათლების სფეროში საფუძვლიანი ცვლილებები არ მომხდარა. 
განათლება კვლავინდებურად მექთაბებში და მედრესებში იყო თავმოყრილი. XIX საუკუნის მეორე 
ნახევარში შექმნილი თებრიზის სახელმწიფო მედრესე (თებრიზ დარულფენუნუ) განათლების სფეროში 
მნიშვნელოვან სიახლედ ითვლებოდა. სახელმწიფოს მიერ დაარსებული ამ ახალი ტიპის სასკოლო 
პროგრამაში გეომეტრია, მედიცინა, სამხედრო გაკვეთილებთან ერთად პირველად შეტანილი იქნა 
ფრანგული ენაც. სამხრეთ აზერბაიჯანში განათლების სფეროში m. h. ruSdies დიდი წვლილი აქვს 
შეტანილი. მან თებრიზში „ უსული-ჯე-დიდ“ სკოლა დაარსა, მოამზადა სახელმძღვანელოები „mSob-
liuri ena“ და „dedaena“.
mecniereba XIX საუკუნის მეცნიერების მოღვაწეთა შორის დიდ პროგრესის, მეცნიერების  

სხვადასხვა სფეროებში ღირებული ნაწარმოებების შემქმნელ abbaskulu aRa baqixanovs (1794-
1846) განსაკუთრებული ადგილი უკავია. მის მიერ აზერბაიჯანის  ისტორიისათვის გაკეთებული 
უდიდესი ძღვენია ნაწარმოები „გულუსტანირემ“. ბაქიხანოვმა ნამდვილი კვლევითი სამუშაოების 
ჩატარებით  წყაროების საფუძველზე აზერბაიჯანის ისტორიის სრული 
სახით მომცავი ერთიანი ნაწარმოები შექმნა. „გულუსტან-ირემ“ ჩვენი 
სამშობლოს  უძველესი დროიდან 1813 წლის გულუსტანის ხელშეკრუ-
ლებამდე პერიოდს მოიცავს. ა. ბაქირხანოვი ნაწარმოების შესავალ ნაწილში 
წერდა:“ისტორია ჩვენ ხალხის განათლების დონესა და მის მორალთან, 
ერთად ცხოვრების სარგებელს გვაცნობს და ამიტომაც მისი ერთ-ერთ 
უმაღლეს ზნეობრივ მეცნიერებად ჩათვლაა საჭირო“.

XIX საუკუნეში სხვადასხვა ხანებისა და სახანოებისადმი მიძღვნილი 
გარკვეული საწელთაღრიცხვო ნაწარმოებები იქნა დაწერილი. მათ შორის 
მირზე ადიგოზალ ბეის „ყარაბაღნამე“, mirze jamal javanSiris "ya-
rabaRis istoria", qerim aRa fatehis "Seqis xanebis mokle 
istoria", isgender bei hajinskis „"kubeli feTeli xanis 
cxovreba" ნაწარმოებები სახანოების დროის შესწავლისათვის მნიშვნელო-
ვან წყაროდ ითვლება.

rasTan iyo dakavSirebuli saxanoebis periodisadmi interesis gazrda?

XIX საუკუნის პირველ ნახევარში გეოგრაფიის სფეროში შეიქმნა ახალი ნაწარმოებები. იმ პერიოდის 
ყველაზე ცნობილი გეოგრაფი მეცნიერი, geografiaTmcodne - mogzauri haji zeinalabdin 
Sirvani იყო. ის „სასეირნო ბაღი“ და სხვა ნაწარმოებებში ახლო და შუა აღმოსავლეთის, ინდოეთისა  
და ჩრდილოეთი აფრიკის გეოგრაფიის, ეთნოგრაფიის, ისტორიისა და სოციალურ-კულტურული 
ცხოვრების შესახებ თავის თანამემამულეებს ღირებულ ინფორმაციებს აწვდიდა. ა. ბაქიხანოვმა ამ 
სფეროშიც თქვა თავისი სიტყვა. იგი „saerTo geografiisa“ და დაუსრულებლად დარჩენილი 
„qeS-ful-keraib“ ნაწარმოებების ავტორი იყო.

abbaskulu aRa baqixanovi

?
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რუსეთში აღმოსავლეთმცოდნეობის მეცნიერების ფორმირებასა და განვითარებაში აზერბაიჯანელ 
მეცნიერებს მნიშვნელოვანი წვლილი აქვთ შეტანილი. ა ბაქიხანოვის ნაწარმოები „სპარსული გრამა-
ტიკა“ მთავრობის ჯილდოთია აღნიშნული და რუსეთში სპარსული ენის სწავლებაში იყო შეტანილი. 
რუსული აღმოსავლეთმცოდნეობის განვითარებისათვის გამორჩეული სამსახური აქვთ გაწეული mir-
ze sefer TofCubaSovsa da mirze qazim beis. აღმოსავლეთმცოდნეობის მეცნიერებაში შეტა-
ნილი წვლილისათვის ორივე მეცნიერს არა მხოლოდ რუსეთში, არამედ ევროპაშიც იცნობდნენ. ისინი 
დიდი ბრიტანეთის სამეფო საზოგადოების ნამდვილ  წევრებად იყვნენ არჩეულები. მირზა ქარიმ ბეის 
ნაწარმოებები თარგმნილი იყო გერმანულ, ფრანგულ და ინგლისურ ენებზე. მის გარდაცვალებასთან 
დაკავშირებულ ნეკროლოგში ნათქვამი იყო: „sanamde aRmosavleTis Sesaxeb informaciebi iqneba 
gamoyenebuli - es ki arasdros ar Sewydeba - qazim beis saxeli pativiscemiT moixsenie-
ba“.

XIX  საუკუნის მეორე  ნახევარში - XX საუკუნის დასაწყისში მეცნიერების სხვადასხვა სფეროებში 
მეცნიერის დონეს მიღწეული რუსეთისა და ევროპის უმაღლესი სკოლების კურსდამთავრებულები 
იყვნენ. ამ მეცნიერებს შორის ჩვენს ქვეყანაში ნავთობქიმიის პირველი სამეცნიერო ლაბორატორიის 
შემქმნელი mohsun bei xanlarovi გამოირჩეოდა თავისი ტალანტით. მან გერმანიაში მიიღო 
უმაღლესი განათლება და ქიმიის დოქტორის ხარისხი მიიღო. ჩვენი ხალხის განათლებაში, კულტურისა 
და საზოგადოებრივი აზროვნების განვითარებაში შეუცვლელი წვლილის მქონე hesen bei zedabim 
მოსკოვის უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა განყოფილება დაამთავრა. აზერბაი-
ჯანში დაბრუნების შემდეგ საზოგადოებრივ საქმიანობასთან ერთად, ბიოლოგიის, სოფლის მეურნეო-
ბისა  და ბუნებრივი მცენარეების გავრცელების მიმართულებითაც მუშაობდა.

 XX საუკუნეში აზერბაიჯანში ინტელიგენციის - მეცნიერების ახალი თაობა გამოვიდა ასპარეზზე. 
როგორც აღმოსავლეთმცოდნეობის მეცნიერმა ევროპაში სახელგანთქმულმა ehmed bei aRaevma 
საფრანგეთის სორბონის უნივერსიტეტში მიიღო განათლება. გეოგრაფიის მეცნიერების განვითრებაში 
დიდი დამსახურების მქონე ibrahim aRa veqilovi სამხედრო ტოპოგრაფიის გამოჩენილი სპეცია-
ლისტი იყო.

ამ პერიოდში kafur reSad mirzezadem გამოსცა წიგნი კავკასიის გეოგრაფიის შესახებ. იმ 
პერიოდში ცნობილი ერთ-ერთი ორგანიზატორი eli bei huseinzade მსოფლიო ლიტერატურის, 
ფილოსოფიისა და სხვადასხვა ენების მცოდნე იყო. XX საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა ახალი მეცნიერ-
ება აზერბაიჯანის ლიტერატურის ისტორია. ამ მეცნიერებას საფუძველი ცნობილმა მეცნიერმა  
firidun bei qoCerlim  ჩაუყარა.
presa. XIX საუკუნის მეორე ნახევარში ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის კულტურული ცხოვრების 

ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ეროვნული პრესის შექმნა იყო. ამ გზაზე 
დიდი ამაგის გამწევმა hesen bei zerdabim 1875 წლის 22 ივლისს აზერ-
ბაიჯანში ჩვენი ეროვნული პრესის საძირკვლის ჩამყრელ „eqinCi“ გაზე-
თის პირველი ნომერი გამოსცა. ეს გაზეთი აღმოსავლეთ სამყაროში 
ევროპული ხერხით გამოცემული პირველი ბეჭდვითი ორგანო იყო. 1875-
1877 წლებში დღის სინათლის მნახველი „ექინჩი“-მ განსაზღვრა ეროვნუ-
ლი პრესის ფუძემდებლური პრინციპები. ხალხის განათლება, სკოლებში 
სწავლებისა და აღზრდის ახალი ხერხების გამოყენების მიღწევა, ერ-
ოვნული ენისა და კულტურის განვითრების მცდელობა, დემოკრატი- 
ული იდეების გამოყენება გაზეთის ძირითდი მიზანი იყო. 1877 წელს 
რუსეთის ოსმალეთის სახელმწიფოსთან ომის დაწყების შემდეგ გაზეთში 
პოლიტიკური საკითხების შესაძლო შეხებით შეშინებულმა მეფის მთავ-
რობამ გამოსცა ბრძანება მისი დახურვის შესახებ. „ექინჩი“-ს დახურვის 

მიუხედავად, საფუძველჩაყრილი იდეები გრძელდებოდა. 1879 წელს მოძრაობამ „zia“ დაიწყო 
გაზეთის გამოცემა. ერთი წლის შემდეგ ეს გაზეთი „ziai-kafkazie“ სახელით გამოდიოდა თბილ-
ისში. გამოცემული გაზეთის რედაქტორი სეიდ ეფენდი უნსიზადე იყო. მისმა ძმამ ჯელალ უნსიზა- 
დემ 1883 წელს „qeSqul“ გაზეთის გამოცემა დაიწყო. „ქეშქულ“ „ექინჩი“-ს განსაზღვრულ მი-

მართულებას აგრძელებდა.

gaixseneT:romeli cneba iqna pirvelad gamoyenebuli gazeT "qeSqul"-Si?

hesen bei zedabi
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XX საუკუნის დასაწყისში აზერბაიჯანის პრესის ახალი პერიოდი დაიწყო. 1903 წლიდან მ. შახ-
ტახტლის რედაქტორიბით გამოცემულმა „Serki-rus“ გაზეთმა მოკლე დროში მკითხველთ ფართო 
მასები მოიპოვა. 1905-1907 წლების რევოლუციის პერიოდში ეროვნული ბურჟუაზიის (ჰ. ზ. თაღიევი, მ. 
მუხტაროვი) და გამოჩენილი ინტელიგენტების (ე. ჰუსეინზადე, ე. აღაევი, უ. ჰაჯიბეილი და სხვ.) 
მცდელობათა შედეგად გაზეთებისა და ჟურნალების რაოდენობა გაიზარდა. ამ პერიოდში გამოსულმა 
"irSad", "heiaT", "fuiuzaT", "iSik" გაზეთების და ჟურნალების ინტელიგენციისა და ეროვნული 
ბურჟუაზიის წარმომადგენლების შექმნილმა საზოგადოებებმა ( „მუსელმან ჯემიეთი-ხეირიასი“) ჩვენი 
ხალხის განათლებაში, ეროვნული აზროვნებისა და თავისუფლების მოძრაობის გაძლიერებაში დიდი 
როლი შეასრულეს.
literatura. XIX საუკუნის პირველ ნახევარში აზერბაიჯანის ლი-

ტერატურაში მრავალსაუკუნოვანი ისტორიისათვის დამახასიათებელი 
ლიტერატურული ტრადიციები გაგრძელდა, ძველ აღმოსავლურ ლიტერა-
ტურასთან დაკავშირებული კლასიკურ რომანტიკული პოეზიას უპირატე-
სობა ენიჭებოდა. ამასთან ერთად, ქვეყანაში მიმდინარე საზოგადოებრივ-
პოლიტიკური მოვლენები ლიტერატურაზე თავის გავლენას ახდენდა. 
ნაწარმოებებში უფრო მეტი ჰუმანიტარული აზრების ფორმირება ხდებოდა. 
მოჩანდა ახლად ფორმირებადაწყებული საგანმანათლებლო იდეალები. ეს 
თვისებები ძირითადად a. baqixanovisa da m.S. vazehis შემოქმე- 
დებაში იგრძნობოდა.

XIX საუკუნის პირველ ნახევარში აზერბაიჯანის ლიტერატურაში საფუძ-
ველი ჩაეყარა სატირულ პოეზიას და მისი ყველაზე გამოჩენილი წარმო-
მადგენელი kasim bei zaqiri იყო. იმ პერიოდის ლირიკული პოეზიის სხვა 
გამოჩენილი წარმომადგენლის მირზე შეფი ვაზეჰის სახელი განსაკუთ-
რებით უნდა აღინიშნოს.

XIX საუკუნის აზერბაიჯანში დრამატურგიის ფუძემდებელი mirze feTeli axundzade იმავე 
დროს განმანათლებელი და საზოგადო მოღვაწე იყო. მისი ნარკვევი „მოტყუებული ვარსკვლავები“ 
აზერბაიჯანში რეალისტური მიმდინარეობის პირველ ნიმუშად ითვლება. 

XIX საუკუნის მიწურულს „მირზე ფეთელის სკოლის“ გამგრძელებლებმა nejef bei vezirovma, 
ebdurehim bei hakverdievma, neriman XX საუკუნის დასაწყისში ლიტერატურაში კრიტიკულ-
რეალისტური მიმდინარეობის ყველაზე გამოჩენილ წარმომადგენლად selim memmedkuluzade 
ითვლება. მან აზერბაიჯანის ლიტერატურაში 
რეალისტურ ნარკვევების წერის მიმდინა-
რეობას ჩაუყარა საფუძველი. XX საუკუნის 
სატირული ლიტერატურის განვითარებაში 
კი ძალიან დიდია mirze eleqber sabi-
ris როლი.
xelovneba. არქიტექტურა. XIX საუკუნეში 

ეროვნული მუსიკის ტრადიციული ჟანრები 
აშუღობა და მუღამის ხელობა ვითარდებოდა. 
ნიჭიერებით გამორჩეული აშუღი ელესკერის 
შემოქმედება აშუღური ლექსის ტრადიციების 
გაგრძელების მიმართულებით მნიშვნელო-
ვანი ეტაპი იყო. იმ დროს მუღამის ხელობის 
გამოჩენილი შემსრულებლები haji husu, 
xaraT kulu, jabar kariaRdi oRlu 
მთელ კავკასიაში ყველაზე ცნობილი ხენან-
დები იყვნენ. სახვითი ხელოვნების გამოჩე-
ნილმა წარმომადგენელმა mirze kedim 
irevanim, როგორც პორტრეტის ოსტატმა 
მოიხვეჭა ავტორიტეტი. ის ირევანში ხანის სასახლის აღდგენაზე მუშაობდა, შენობის კედლები მოხატა 
პორტრეტებით „მჯდომარე ქალი“ და „აბას მირზე“.

XIX საუკუნის ხელოვნების ისტორიის ყველაზე დიდი წარმატება თეატრის შექმნა იყო. 1873 წელს 
ბაქოს რეალნის სკოლაში მ.ფ. ახუნდზადეს „სერგუზეშტი-ვეზირი - ხანი- ლენქერან“ ნაწარმოების 
დადგმა იქნა წარმოდგენილი. ამ დადგმით აზერბაიჯანში ეროვნულ თეატრს ჩაეყარა საფუძველი. 

mirze eleqber sabiri 
mxatvari nasis bexSi 

 isa bei hajinskis saxli
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დადგმის მომზადებაში სკოლის მასწავლე-
ბელი ჰ. ზედაბი და ნ. ვეზიროვი უშუალოდ 
იღებდნენ მონაწილეობას. 1883 წელს ჰ. ზ. 
თაღიევმა კიდევ ერთი საქველმოქმედო საქმე 
გააკეთა - ააგო თეატრის შენობა და იგი 
აზერბაიჯანელი აქტიორების განკარგულე-
ბაში გადასცა.

კაპიტალისტური ურთიერთობების გან-
ვითარების შედეგად ბაქოში მოსახლეობა 
სწრაფად გაიზარდა, ქალაქი თანდათანობით 
იზრდებოდა. ციხესიმაგრის კედლების გა-
რეთ ჩემბერექენდ, დაღლი მეჰალესი, კუბა 
მეიდანი დასახელების ახალი მეჰელები 
იქმნებოდა. სამუშაოს მძებნელთა მიერ 
აშენებული ამ მეჰელების მაცხოვრებელთა 
უმრავლესობა ბაქოს სოფლებიდან, ხიზიდან 

და ახლო ტერიტორიებიდან  სამუშაოს საპოვნელად ქალაქში ჩამოსულები იყვნენ, შექმნილი 
მდგომარეობა გუბერნიის ცენტრის - ბაქოს ახალ დაგეგმვას მოითხოვდა. ეს საქმე ბაქოს პირველ 
არქიტექტორად ჩათვ-ლილმა კასიმ ბეი ჰაჯიბაბკოვმა განახორციელა. მან რელიეფის, მიწის 
ტოპოგრაფიის გათვალისწინებით ქალაქის ზედა ნაწილი ტერასებად დაყო, ქუჩები საფეხურებად 
დაგეგმა. kasim beis პროექტით ევროპიდან ჩამოსული არქიტექტორები განცვიფრებულნი რჩებოდნენ. 
იმ პერიოდში სხვა გამოჩენილი არქიტექტორი ziver bei ehmedbeiovi iyo. ბაქოში მდიდარი 
ადამიანების, მილიონერების რაოდენობის დღითიდღე ზრდა ქალაქში ერთმანეთზე ლამაზი შენობების 
აგებას იწვევდა. ევროპიდან ბაქოში მოწვეული არქიტექტორები ეროვნული და ევროპული არქი-
ტექტურის შერწყმით ერთმანეთზე ლამაზ არქიტექტურულ ნიმუშებს ქმნიდნენ.

XX საუკუნის აზერბაიჯანში გაჩნდა ხელოვნების ახალი ჟანრები. დიდმა კომპოზიტორმა uzeir bei 
hajibeilim 1908 წელს სცენაზე დადგმული ოპერით  "leili da mejnuni" მთელ მუსლიმანურ 
აღმოსავლეთში ექო გამოიწვია. „ლეილი და მეჯნუნი“ მუსლიმანური სამყაროს პირველი ოპერა იყო. 
1016 წელს პირველი პროფესიონალი აქტიორის husein arablinskis ახლო მონაწილეობით გადა-
ღებული იქნა პირველი აზერბაიჯანული მხატვრული ფილმი  navTobisa da milionebis selTe-

naTSi.

1. SekribeT damatebiTi informacia da moamzadeT referati h. zerdabis moRvaweobis Se-

saxeb.

2. moaxdineT azrTa gacvla usuli-sedid skolebis Seqmnis mniSvnelobis Sesaxeb.

3. rveulSi CaiwereT XIX saukuneSi Cvens kulturaSi gaCenili siaxleebi.

4. klasSi moawyveT diskusiis organizeba XX saukunis dasawyisSi xelovnebis sferoSi 

Seqmnili "pirvel"-ebis istoriuli mniSvnelobis Sesaxeb.

5. ra iyo XIX saukunis meore naxevarSi kulturis daCqarebadi ganviTarebis mizezi?



murTuza muxTarovis saxli
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II. azerbaijani 1917-1920 wlebSi

პირველმა მსოფლიო ომმა რუსეთის იმპერიაში სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და ეროვნული 
პრობლემები უაღრესად გაამწვავა. იმპერიის მმართველი წრეების პოლიტიკური რეჟიმის გადარჩე-
ნისათვის რეფორმების გატარების უარყოფა 1917 წლის თებერვალში თვითმპყრობელობის დამხობით 
დასრულებული რევოლუციის მიზეზი გახდა.

აზერბაიჯანელმა ხალხმა შექმნილი ისტორიული სიტუაციის გამოყენებით დაიწყო თავისი წლობით 
დაგროვებული რთული პრობლემების დაგაწყვეტა. რუსეთის დემოკრატიულ, ფედერაციულ სახელმ-
წიფოდ გარდაქმნის პირობებში ეროვნული ავტონომიის მოპოვების იდეას ჯერ ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში 
მოსახლეობის უმრავლესობა კეთილგანწყობით შეხვდა. თუმცა რუსეთის ახალი მთავრობა მუსლიმანი 
ხალხების ეროვნულ ინტერესებს გულგრილად ეკიდებოდა, ქვეყანაში სიმშვიდის უზრუნველყოფაში და 
ეკონომიკურ-სოციალური საკითხების გადაწყვეტაში მერყეობდა. ამ სიტუაციით მოსარგებლე ბოლ-
შევიკებმა 1917 წლის ოქტომბერში შეიარაღებული გადატრიალებით ხელისუფლება დაიპყრეს. მათი 
რუსეთის ხალხებისადმი მიმართული პირველი დეკლარაციები აზერბაიჯანელი ხალხის მხრიდან 
კეთილგანწყობით იქნა მიღებული. 1918 წლის მარტში სომეხ დაშნაკ ძალებთან კავშირში შესვლით 
აზერბაიჯანის მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ გენოციდის პოლიტიკის გამტარებელი ბაქოს საბჭოს 
დანაშაულებრივი ქმედებების ბოლშევიკების ხელმძღვანელობით რუსეთის თანასწორუფლებიანი 
ხალხების დემოკრატიულ სახელმწიფოდ გარდაქმნის შეუძლებლობა თვალნათლივ უჩვენა. შექმნილ 
სიტუაციაში ეროვნული დამოუკიდებლობის მიღწევა აზერბაიჯანის უმრავლესი პოლიტიკური ძალის 
უპირველესი მიზანი იყო. სწორედ ეროვნული ძალების სოლიდარობა გახდა ამ იდეის მოკლე დროში 
სინამდვილედ ქცევის მიზეზი და 1918 წლის 28 მაისს აზერბაიჯანის სახელმწიფო დამოუკიდებლობა 
გამოცხადდა.

აზერბაიჯანელმა ხალხმა მუსლიმანური-თურქული სამყაროს პირველი დემოკრატიული რესპუბლი-
კური წყობის მქონე სახელმწიფოს - აზერბაიჯანის სახალხო ჯუმჰურიეთის (აზერბაიჯანის დემოკრა-
ტიული რესპუბლიკა) შექმნით პროგრესიული პოლიტიკური ხელისუფლებისა და ეროვნული დამოუკი-
დებლობისათვის მინიჭებული ღირებულება წარმოაჩინა. ქვეყნის შიგნითა და გარეთ შექმნილ დაძაბულ 
და რთულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პირობებში მოქმედი ადრ-ამ არსებობის მოკლე დროის 
განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებებით ჩვენი ხალხის ისტორიაში ჩაწერა სასახელო გვერ-
დები. ისევე, როგორც XIX საუკუნის დასაწყისში, XX საუკუნის დასაწყისშიც აზერბაიჯანის დამოუკიდებ-
ლობისათვის დიდი საფრთხე რუსეთიდან მოვიდა. 1920 წლის აპრილში ადრ საბჭოთა რუსეთის  ჯარის 
მიერ  დაპყრობილი  იქნა.LAY
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 VI ganyofileba. azerbaijanis demokratiuli respublika

CrdiloeTi azerbaijani ruseTis imperiis Rrma politikuri krizisis 

periodSi 

pirveli msoflio omi ruseTis imperiis sakmaod dasustebis mizezi gaxda. xelisuflebis 
uunarobaSi bralmdebeli politikuri opoziciis xelisuflebisaTvis brZola bolos war-
matebiT dasrulda. Tumca axalma politikurma Zalebmac imperiis gaZlierebas ver mi-
aRwies. imperiis uRlis qveS myofi xalxebis, maT Soris azerbaijanelebis erovnul-ganman-
Tavisuflebeli brZolis gafarToeba aCqarebda imperiis daSlas.

Tebervlis revolucia, oqtombris gadatrialeba, muslimanuri sazogadoebrivi organizaciebi, 

baqos sabWo, qalaqis duma, avtonomia

ruseTSi Tebervlis revolucia da CrdiloeTi azerbaijani პეტროგრადში 1917 წლის 
თებერვალში მომხდარი რევოლუციის შესახებ ინფორმაციამ ბაქოში 2 მარტს მიაღწია. აზერბაიჯანის 
საზოგადოების  ყველა ფენა ამ მოვლენასა და განსაკუთრებით მთავრობის პოლიტიკური პატიმრები-
სათვის ამინისტიის მიცემას დიდი სიხარულით შეხვდა. აზერბაიჯანის გამოჩენილი პოლიტიკური 

მოღვაწე მეჰემედ ემინ რესულზადე წერდა: 
„1917 წლის რევოლუციას დაჩაგრული კლა-
სებისათვის თავისუფლება, დაჩაგრული ხალ-
ხებისათვის ავტონომია უნდა მიეცა“.

დროებითმა მთავრობამ რუსეთში მცხოვ-
რები ყველა მოქალაქის რელიგიური ეროვ-
ნულ ნიადაგზე დისკრიმინაციის ამკრძალავი 
დეკლარაცია გამოაცხადა. ნოვროზის დღე-
სასწაულთან დაკავშირებით ორგანიზებულ 
საზეიმო მიღებაზე, ბაქოს 30 მუსლიმანი 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციის სახელით 
მიმართვა იქნა მიღებული. საბუთში გა-
მოთქმული იყო რწმენა დროებითი მთავ-
რობის გამოცხადებული დემოკრატიული 
იდეალების ურყეობაზე.

gansazRvreT ruseTSi momxdari Tebervlis revoluciis azerbaijanSi dadebiTad Sexvedris mi-
zezebi.

4 მარტს ბაქოს ქალაქის დუმის ინიციატივით შეიქმნა sazogadoebrivi organizaciebis aRma- 
srulebeli komiteti (sok.) კომიტეტი სინამდვილეში დროებითი მთავრობის ბაქოში ადგი- 
ლობრივ წარმომადგენლობად იქცა. შემადგენლობაში ყველა პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლის 
შეყვანა მის საქმიანობას, ერთსულოვანი გადაწყვეტილების მიღებაში დიდ სირთულეებს უქმნიდა. 
მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის მოსახლეობის უმრავლესობას აზერბაიჯანელები შეადგენდნენ, 
კომიტეტს არა აზერბაიჯანელები ხელმძღვანელობდნენ. აღმასრულებელ კომიტეტში აზერბაიჯანელი 
მოსახლეობის წარმომადგენლებიც m.h. hajinski da m.e. rasulzadec შევიდნენ. 1917 წლის 2 მაისს 
აღმასრულებელმა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება ბაქოს სამრეწველო რაიონში 8 საათიანი სა- 
მუშაო დღის, მეწარმეებსა და მუშებს შორის შეთანხმების კომისიების შექმნის შესახებ.

13

o



revoluciuri demonstracia 
petrogradSi. Tebervali 1917 weli

mitingi baqos birJis moedanze. 1917 weli. marti

LAY
İHƏ



75

მარტის დასაწყისში ჩატარდა კვლავ საქმიანობა აღდგენილი baqos muSa deputatebis sabWos 
პირველი შეკრება. მასში აზერბაიჯანის ეროვნული პოლიტიკური ძალები არ იყვნენ წარმოდგე- 
ნილნი. ბოლშევიკებისაგან განსხვავებით, მენშევიკები დროებითი მთავრობის ომის გაგრძელებასთან 
დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მხარს უჭრდნენ. ბოლშევიკები და ხელისუფლების დაუყოვნებლივ 
საბჭოებზე გადაცემას მოითხოვდნენ. ბაქოში მოქმედი ყველა სოციალისტური პარტია - მენშევიკები, 
ბოლშევიკები და  ესერები აზერბაიჯანელების პოლიტიკური და  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 
პოლიტიკური პროცესებიდან იზოლირებას  ცდილობდნენ. ეს პარტიები მუსლიმანების ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოებში მოსახლეობის რაოდენობის პროპორციულად მონაწილეობის 
წინააღმდეგი იყვნენ. ბაქოს სასურსათო კომიტეტში ჩატარებულ არჩევ-ნებში აზერბაიჯანის ეროვნულ-
პოლიტიკური ძალების მოპოვებულმა გამარჯვებებმა  სოციალისტები დიდად აღაშფოთა.

azerbaijanelebis politikuri procesebidan CamocilebiT risi miRweva surdaT socialistur 

partiebs?

რევოლუციის შემდეგ რუსეთის უმრავლესი ქალაქების მსგავსად 
ბაქოსა და იელიზავეტპოლშიც მართვის ადგილობრივ ორგანოებთან 
ერთად, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარ-
ტიების  თავისთავში გამაერთიანებელი ეროვნული საბჭოებისა და კო-
მიტეტების შექმნა დაიწყო. 27 მარტს ბაქოში აზერბაიჯანის საზო-
გადოებრივი ორგანიზაციების საბჭოს შეკრებაზე მ.ჰ. ჰაჯინსკის 
თავმჯდომარეობით muslimani sazogadoebrivi organizaciebis 
droebiT aRmasrulebeli komitetis (msodak) ეროვნული 
ბიურო შეიქმნა. საბჭოს „მუსლიმანებს“ სახელიან მიმართვაში 
თებერვლის რევოლუცია და დროებითი მთავრობა იყო მხარ-
დაჭერილი და აღნიშნული იყო ყველას მიერ მის დამცავთ რიგებში 
დგომის აუცილებლობა. საბჭოსა და კომიტეტის საქმიანობაში ღიად 
მოქმედებების აღმდგენი „მუსავატი“ პარტიის წევრები აქტიურ 
მონაწილეობას იღებდნენ. პარტიის გაზეთი „აჩიღ სოზ“ საბჭოს 
ოფიციალურ ბეჭდვით ორგანოდ იქცა. 1917 წლის მარტის ბოლოს 
იელიზავეტპოლში nesib bei iusufbeilis მეთაურობით შეიქმნა 
„თურქ ედემი-მერქეზიათ პარტია“. ადრე მოქმედი „კეირეთ“ პარტიის 
(1905) პოლიტიკური პროგრამიდან გამოსული ეს პარტია დემო-
კრატიული რუსეთის ჩარჩოებში ფედერაციული რესპუბლიკის შექმნის იდეას იცავდა. პარტიის 
ორგანიზებულ მიტინგზე გამოიყენებოდა ლოზუნგი: „გაუმარჯოს აზერბაიჯანის ავტონომიას!“.  ცნებამ 
„აზერბაიჯანი“ , ამით თანდათანობით პოლიტიკური აზრის შეძენა დაიწყო.

1920 წლის აპრილში კავკასიის მუსლიმანების ბაქოში ჩატარებულ ყრილობაზე მ.ე. რუსულზადემ 
მიწვეული ორგანიზაციების მეჯლისზე რუსეთს მუსლიმანებისათვის ტერიტორიული ავტონომიის 
მიცემის მოთხოვნა წამოაყენა: „ფედერაციული საფუძვლებით დემოკრატიული რესპუბლიკა რუსეთის 
სახელმწიფო წყობის მუსლიმანი ხალხების ინტერესების საუკეთესოდ უზრუნველყოფის ფორმად იქნას 
ცნობილი.

ეროვნული მოძრაობის სხვა გამოჩენილი მოღვაწე ე.მ. თოფჩუბაშოვი კავკასიის მუსლიმანებს 
მიმართავს, ერთად არჩევნებისათვის მზადებას სთავაზობს.

1917 წლის 1-11 მაისს ruseTis muslimanebis moskovis yrilobaze აზერბაიჯანის წარმო-
მადგენლების მოთხოვნების შედეგად „muslimani xalxis sargeblis SenarCunebisaTvis yvelaze 
Sesabamisi marTvis xerxi erovnul-kulturuli avtonomiis mimcemi saxalxo jumhur-iaTia“ 
თეზისის ამსახველი დადგენილება იქნა მიღებული. 1907 წლის ივნისში იმავე პროგრამით გამოსული 
„მუსავატი“ და „თურქ ედემი-მერქეზიეთ“ პარტიების გაერთიანებების შედეგად მოედანზე გამოსული 
„Turq edemi-merqezieT musavat partia“ აზერბაიჯანის პოლიტიკურ ცხოვრებაში წამყვან ერ-
ოვნულ პოლიტიკურ ძალად იქცა. თურქულობის პოზიციიდან  გამოსული ამ პარტიისაგან განსხვავებით, 
ჯერ კიდევ 1905 წელს აზერბაიჯანული ინტელიგენციისაც აქტიური მონაწილეობით შექმნილი  
ruseTis muslimanebis partia რელიგიურ ნიადაგზე ერთიანობის ფორმირებას მოითხოვდა.

1917 წლის ივლისში  მსოდაკ-ის შემადგენლობა ისევ შეიცვალა. elimerdan bei TofCubaSovi არ-
ჩეული იქნა მის თავმჯდომარედ. კომიტეტის მიერ ჩატარებულ მრავალრიცხოვან მიტინგებზე ხელისუფ-
ლების ყველა ორგანოში მუსლიმანების ფართოდ წარმოდგენის აუცილებლობა აღინიშნებოდა.

riT axsnidiT imas, rom azerbaijanis erovnul-politikuri Zalebi erovnuli avtonomiis ideebs 
icavdnen?

memmedhesen hajinski

?

?
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1917 წლის  ზაფხულსა და შემოდგომაზე რუსეთის რევოლუციური გამოსვლების გააქტიურებამ 
სამხრეთი კავკასიის, მათ შორის ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის შიდა პოლიტიკურ მდგომარეობაზეც  
დიდი გავლენა მოახდინა. აგვისტოს ბოლოს რუსული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის გენერალ 
ლ.ს. კორნილოვის ხელმძღვანელობით წამოწყებული ამბოხება აზერბაიჯანის ყველა პოლიტიკური 
ძალის მიერ  იქნა დაგმობილი. მსოდაკ-მა აგვისტოში მიიღო გადაწყვეტილება დროებითი მთავრობის 
დაცვის შესახებ. ბაქოს მუსლიმანი მოსახლეობის „თეზე ფირ“ მეჩეთში და სურახანში ჩატარებულ 
მიტინგზე ამბოხებაში მონაწილე „ველური დივიზიის“ პოზიციები გაკრიტიკებული იქნა.

22 ოქტომბერს ბაქოს საბჭოში ჩატარებულ არჩევნებში „მუსავატ“ პარტია, ბოლშევიკების ყველა 
მცდელობის მიუხედავად, ყველაზე მეტი ხმის მიმღები პარტია აღმოჩნდა. ბაქოსა და ელიზავეტპოლის 
გუბერნიებში გარკვეულ საპასუხისმგებლო სამუშაოებზე პარტიის მოწინავეები დაინიშნენ. 25-31 
ოქტომბერს ჩატარებულ „მუსავატის“ I ყრილობაზე, პარტიის მიღებულ ახალ პროგრამაში რუსეთის 
დემოკრატიული ფედერაციული რესპუბლიკის პრინციპის საფუძველზე მოწყობა,  სხვადასხვა მხარეებში 
მოსახლეობის უმრავლესობის ენის ოფიციალურ ენად გამოცხადება, მიწების უსასრულოდ სოფ-
ლელებზე პირად საკუთრებაში გადაცემა, მუშებისათვის 8 საათიანი სამუშაო დღის დადგენა და სხვა 
პროგრესიული თეზისი იყო ასახული.

ამრიგად, რუსეთში თებერვლის რევოლუციის შემდეგ აზერბაიჯანის ეროვნულ-განმათავისუფ-
ლებელი მოძრაობა ორგანიზაციული თვალსაზრისით ჩამოყალიბდა და მისი ხარისხობრივად ახალ 
საფუძველზე პოლიტიკური პროგრამა იქნა შედგენილი. ბაქოსა და აზერბაიჯანის სხვა მნიშვნელოვანი 
სამრეწველო ცენტრებისაგან განსხვავებით მუსლიმანურ სოფლებში რევოლუციური და ეროვნულ-
განმათავისუფლებელი მოძრაობები სუსტი იყო. აქ მოსახლეობის უმრავლესობის გაუნათლებლობის, 
ადგილზე მიწათმფლობელებისა და სასულიერო პირების ძლიერი ავტორიტეტის მიზეზების გამო 
დემოკრატიული იდეალების აგიტაცია მოსალოდნელ შედეგებს არ იძლეოდა.

scadeT gansazRvroT Tebervlis revoluciis Semdeg azerbaijanis erovnul-gamaTavisuflebel 
moZraobaSi gaCenili axali gadaxrebi.

ruseTSi oqtombris gadatrialeba da CrdiloeTi azerbaijani. აზერბაიჯანის ეროვ- 
ნული ორგანიზაციები დროებითი მთავრობის 
საქმიანობისაგან საკმაოდ უკმაყოფილონი იყ-
ვნენ. ამიტომ, ბოლშევიკების მიერ 25 ოქ-
ტომბერს პეტროგრადში ხელისუფლების ხელ-
ში აღებას საერთოდ სიმპატიით შეხვდნენ. 
მეორის მხრივ, საბჭოთა მთავრობის გადა-
წყვეტილებებმა ქვეყნის ომიდან გამოსვლა და 
სოფლელებისათვის მიწის მოცემის შესახებ, 
აზერბაიჯანში ახალი ხელისუფლებისადმი 
დადებითი დამოკიდებულების ფორმირებაზე 
მოახდინა გავლენა. თუმცა 27 ოქტომბერს ჩა-
ტარებულ ბაქოს საბჭოს საგანგებო კრებაზე 
ესერებმა, მენშევიკებმა და დაშნაკებმა პეტ-

როგრადში მომხდარი ბოლშევიკური გადატრიალების საწინააღმდეგო დადგენილება მიიღეს. ამ 
კრებაზე ბოლშევიკების წინააღმდეგობის მიუხედავად, ბაქოში უმაღლესი სახელმწიფო ხელისუფ-
ლების ორგანოების გზით საზოგადოებრივი უსაფრთხოების კომიტეტის შექმნის გადაწყვეტილება  
იქნა მიღებული. ბოლშევიკები ამას აპროტესტებდნენ და საბჭოების ხელისუფლების განმტკიცებას 
მოითხოვდნენ. ბაქოს საბჭოს 31 ოქტომბრის გაფართოებულ შემადგენლობიან კრებაზე ბოლშევიკებმა 
უსაფრთხოების კომიტეტის გაუქმებას მიაღწიეს. მართალია 2 ნოემბერს ბაქოს საბჭოს კრებაზე ბოლ-
შევიკებმა ქალაქში უმაღლეს სახელმწიფო ორგანოდ ბაქოს საბჭო გამოაცხადეს, მაგრამ soak-ისა და ქა-
ლაქის დუმის არსებობა მის ერთხელისუფლებიანობას აფერხებდა. 22 ნოემბერს soak-ის გაუქმების შემ- 
დეგ ბაქოს საბჭოს ერთადერთი მეტოქე ქალაქის დუმა იყო. 12-13 დეკემბერს ბოლშევიკებმა მომზადე- 
ბული ახალი არჩევნების წესის საფუძველზე ბაქოს საბჭოში ჩატარებულ არჩევნებში გაიმარჯვეს. ბაქოს 
ბოლშევიკების ხელისუფლება ბაქოს გარნიზონის სამხედრო ძალებს ეყრდნობოდა. საბჭოთა რუსეთი 
ბაქოში ხელისუფლების განმტკიცებასთან ერთად ცდილობდა მთელი სამხრეთი კავკასია ჰყოლოდა 
კონტროლის ქვეშ. ამ მიზნით 18 დეკემბერს ლენინმა სომეხი ბოლშევიკებიდან ერთ-ერთი რეგიონში 
საბჭოთა რუსეთის საგანგებო კომისრად დანიშნა.
ruseTis samxreT kavkasiaSi xelisuflebis Sesusteba. 1917 წლის 9 მარტს დროებითი 

მთავრობის გადაწყვეტილებით, კავკასიის სამეფისნაცვალოს შესაცვლელად შექმნილი სამხრეთი კავკა- 



bolSevikebis lideri v.i. lenini. 1917 weli
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სიის საგანგებო კომიტეტის (sskk) 4 წევრიდან ერთი აზერბაიჯანის წარმომადგენელი memmediusif  
jeferovi იყო. რევოლუციური პროცესების სწრაფი მიმდინარეობის პერიოდში რეგიონში ნამდვილი 
პოლიტიკური ხელისუფლების შექმნისათვის sskk-ის მცდელობები არ იყო ეფექტიანი. პოლიტიკური 
პარტიები, ეროვნული საბჭოები და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უმრავლეს შემთხვევაში ად-
გილობრივი პრობლემების გადაწყვეტას საკუთარ თავზე იღებდნენ მნიშვნელოვან სამრეწველო ცენტრ- 
ებში შქმნილი მუშა დეპუტატების საბჭოების გაძლიერება კი, სინამდვილეში, ისევე როგორც მთელ 
რუსეთში, რეგიონშიც ორხელისუფლებიანობის მიზეზი გახდა. კორნილოვის ამბოხების შემდეგ დრო-
ებითი მთავრობის ადგილობრივი ხელისუფლებები საკმაოდ შესუსტდა. დროებითი მთავრობის დამ- 
ხობის შემდეგ ქვეყნის კანონიერ სახელისუფლო ორგანოებთან კავშირდაკარგული და ლენინის მთავ- 
რობის ცნობის უარმყოფელი sskk-ის საქმიანობა შეჩერებული იქნა. სამხრეთი კავკასიის წამყვანმა 
ეროვნულმა პოლიტიკურმა ძალებმა 1917 წლის 11 ნოემბერს თიფლისში ჩატარებულ თათბირზე მიიღეს 
გადაწყვეტილება სამხრეთ კავკასიის კომისარიატის შექმნის შესახებ. დამფუძნებელთა კრებაზე ხე-
ლისუფლების საკითხის გადაწყვეტის მსგავსად ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ხაზით 
შექმნილი კომისარიატი მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური და სამხედრო მდგომარეობის მოწესრი- 
გებას ცდილობდა. კომისარიატის შემადგენლობა რეგიონში მცხოვრები ხალხების რაოდენობის პრო-
პორციულობის საფუძველზე არ იყო აგებული. მიუხედავად იმისა, რომ აქ აზერბაიჯანელები რა-
ოდენობრივად მეტი იყვნენ, კომისარიატში ქართველები და სომხები იმავე რაოდენობით იყვნენ წარ-
მოდგენილნი. ეროვნულ პოლიტიკურ ძალებს შორის გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით აზრთა 
სხვადასხვაობები აფერხებდა კომისატიატის საქმიანობას.

26 ნოემბერს დამფუძნებელთა კრებაში ჩატარებულმა არჩევნებმა ბოლშევიკების სამხრეთ კავკასიაში სო-
ციალური ბაზის შეზღუდვა უჩვენა. სამხრეთ კავკასიაში ამომრჩეველთ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ (95,6%) 
ხმა ეროვნულ პარტიებს მისცა. თვით ბაქოშიც კი ბოლშევიკებს ხმა ამომრჩეველთა მხოლოდ 20%-მა მისცა.

2 დეკემბერს საბჭოთა რუსეთსა და ცენტრალურ სახელმწიფოებს (გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი, ოსმა-
ლეთი და ბულგარეთი) შორის ზავი იქნა ხელმოწერილი. მართალია, ეს ხელშეკრულება რუსეთის ყველა 
ფრონტს ეხებოდა, მაგრამ ოსმანთა სახელმწიფომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კომისარიატთან ცალკე 
დაედო ზავი. 5 დეკემბერს ერზინჯანში ოსმანთა სახელმწიფომ კომისარიატთან ხელშეკრულებას მოაწ- 
ერა ხელი. ამის შემდეგ რუსული არმიის ჯარისკაცების მიერ ფრონტის დატოვებამ ფართო მასშტაბები 
მიიღო. ჯარისკაცებს შორის ბოლშევიკური აგიტაციის გავრცელებით შეშფოთებულმა კომისარიატმა 19 
დეკემბერს კავკასიის ფრონტზე არსებული რუსული ჯარის დემობილიზაცია, რამდენიმე დღის შემდეგ კი 
ჯარის ეროვნულ ნიადაგზე შექმნის შესახებ მიიღო გადაწყვეტილებები. ქართული და სომხური სამხე- 
დრო ნაწილების როგორც პირადი შემადგენლობის, ისე შეიარაღებით უზრუნველყოფის სფეროებში 
სირთულეების არ არსებობით მათი ფორმირების დაჩქარების პირობებში აზერბაიჯანის არმიის შექმნა 
მწვავე პრობლემებს წააწყდა.

ამრიგად, 1917 წელს რუსეთის იმპერიაში მომხდარი პოლიტიკური ცვლილებები, აზერბაიჯანელების 
ეროვნული განთავისუფლებისათვის მოძრაობის უფრო მასობრივი ხასიათის მიღების მიზეზი გახდა. 
აზერბაიჯანის ეროვნულ-პოლიტიკური ძალები შექმნილ ისტორიულ პირობებზე დაყრდნობით, ერ-
ოვნული ავტონომიის იდეის განხორციელებას იმედოვნებდნენ.

1. rogor xdeboda soak-is Semadgenlobis formireba?
2. ruseTis damfuZnebelTa krebis samxreT kavkasiaSi Catarebuli arCevnebis Sedegebi 

risi ekonomiis safuZvels iZleva?
3. scadeT axsnaT azerbaijanis sazogadoebis kornilovis amboxSi monawileobis gamo „ve-

luri diviziis“ gansjis mizezebi.
4. gansazRvreT, romeli faqtorebi aferxebdnen samxreTi kavkasiis komisariatis saqmiano-

bas?
5. gamoikvlieT osmaleTis saxelmwifos samxreT kavkasiis komisariatTan ormxrivi xel-

Sekrulebis dadebis mizezebi.
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baqos sabWos genocidis1 politika azerbaijanelebis winaaRmdeg

1917 wlis bolos - 1918 wlis dasawyisidan samxreT kavkasiaSi mimdinare samxedro-politi-
kuri procesebis gavleniT regionma daiwyo ruseTis centraluri xelisuflebis kontro-
lidan gamosvla. regionis xalxebs Soris urTierTundoblobis gaZlierebis mxriv carizmis 
aTwleulebis ganmavlobaSi gatarebuli politikis Sedegad erovnuli urTierTobebi gaRr-
mavda. bolSevikebma da somxurma politikurma Zalebma azerbaijanis erovnuli interesebis 
winaaRmdeg veragul gegmebSi gadawyvites isargeblon regionSi Seqmnili rTuli pirobebi-
dan. Cveni qveynis muslimani mosaxleobis winaRmdeg xocva-Jletis ganxorcielebis period-
Si es Zalebi erT frontad gaerTiandnen.

baqos sabWo, muslimanT korpusi "evelina", nejmendin kotsinski, 36-e Turqistanis polki

erovnuli moZraobis gafarToeba CrdiloeT azerbaijanSi. ბაქოში ბოლშევიკების საქმი-
ანობა მათი მთელ სამხრეთ კავაკსიაში საბჭოთა ხელისუფლების იძულებითი განმტკიცების სურვი-
ლებს გვატყობინებდა. ქალაქში არსებული საჯარისო ნაწილებისა და სამხედრო მეზღვაურების მიერ 
აქტიურად ხდებოდა ბაქოს საბჭოს დაცვა. კავკასიის ფრონტიდან სახლებში დაბრუნების მსურველი 
რუსული არმიის ჯარისკაცების დიდი ნაწილი ომის პერიოდის სირთულეებისა და ბოლშევიკური 
აგიტაციის გავლენის ქვეშ იძულებულნი ხდებოდნენ ბაქოში „შეყოვნებულიყვნენ“. საბჭოს „რევო-
ლუციური ძალის“ სახელის ქვეშ შექმნილი შეიარაღებული გაერთიანებების უმრავლესობის შემდგე- 
ნი სომეხი და რუსი სამხედროების აზერბაიჯანელი ხალხის წინააღმდეგ ღია სიძულვილი მომავალი  
ჩვენი ტრაგედიების საძირკველის ჩაყრა იყო.

რეგიონის მუსლიმანი მოსახლეობის, მათ შორის აზერბაიჯანელი თურქების წინააღმდეგ 1917  
წლის ბოლოდან დაწყებული სომხური მძარცველური რაზმების გავრცელებული „ეთნიკური წმენ- 
დის“ საქმიანობა ადამიანობისათვის წარმოუდგენელი დანაშაულების თანხლებით ხდებოდა. ამ პე-
რიოდამდე, თავისი გამოგონილ “იმპერიების“  რუსეთის დახმარებით, ოსმალეთის ტერიტორიის 
ხარჯზე მოპოვების იმედად მყოფი სომხური პოლიტიკური ძალები საბჭოთა რუსეთის მსოფლიო 
ომიდან გამოსვლის შემდეგ მთელი ძალისხმევა სამხრეთ კავკასიაზე მიმართეს. მხოლოდ 1918 წლის 
მარტამდე ირევანის გუბერნიის 200-მდე მუსლიმანური სოფელი გაძარცული და განადგურებული  
იქნა. რაოდენობრივად უმრავლესობის შემდგენი მუსლიმანების განდევნა - გაყვანა მომავალში აქ 
სომხური სახელმწიფოს შექმნისათვის მიზანმიმართული ღონისძიება იყო. აზერბაიჯანელების 
სომხური თავდასხმების წინაშე უიარაღოდ დარჩენასთან დაკავშირებით მომხდარი ტრაგედიების  
გამო როგორც კომისარიატი, ისე შემდეგ მისი შემცველი სეიმი ატარებდა პასუხისმგებლობას. 
აზერბაიჯანელების ეროვნული ორგანიზაციების სახელმწიფო ინტერესებისადმი გულგრილობაში 
დადანაშაულებით რუსეთის ყველა პარტია იცავდა სომხურ პოლიტიკურ ძალებს. ეს კი აზერბაიჯა- 
ნის მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სომეხი ბანდიტების ჩადენილი მხეცობების შესახებ 
სინამდვილის ქვეყნის საზღვრებს გარეთ მიწვდენას უშლიდა ხელს.

azerbaijanis mSvidobiani mosaxleobis winaaRmdeg, somexi banditebis mxecobebi, msoflioSi 

momxdar romel movlenebTan SeiZleba SevadaroT?

აზერბაიჯანელების ეროვნული ავტონომიისადმი მიდრეკილება და ეროვნული პოლიტიკური ძა- 
ლის უკან გაყოლია, რეგიონის გასაბჭოების მსურველ ბოლშევიკებსა და ჩვენს მიწებზე თვალის დამ-

14

o

?

1 genocidi - romelime erovnuli eTnikuri, rasobrivi an religiuri jgufis srul an nawilobriv ganadgurebaze mimar-
Tuli, winaswargaazrebuli Zaladobrivi qmedeba. gaeros 1948 wlis konvenciis Tanaxmad iTvleba saerTaSoriso danaSaulad. LAY
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დგმელ სომეხ ბანდიტებში აღშფოთებას იწ-
ვევდა. ჯერ კიდევ 1917 წლის ნოემბერში 
სამხრეთი კავკასიის მუსლიმანი ეროვნული 
კომიტეტების ბაქოში ჩატარებულ კონფე-
რენციაზე აზერბაიჯანის საკუთარი ბედის 
გადაწყვეტის უფლების გამოყენებით ავტო-
ნომიის შექმნისათვის შეუფერხებლად დამ-
ფუძნებელთა კრების მოწვევის გადაწყვეტი-
ლება მიიღო. დაუსრულებელი სომხური თავ- 
დასხმებისაგან გადარჩენის მცდელი ქვეყნის 
მოსახლეობა შემხვედრი ტრაგედიების სწრა-
ფად დასრულებისათვის ეროვნული პოლი-
ტიკური ძალებისაგან უფრო ქმედითი და 
სასწრაფო ღონისძიებების განხორციელებას 
მოითხოვდა. ტრაგედიის მასშტაბების ზრდამ 
მოსახლეობის ეროვნული თავისუფლების იდეების და ეროვნული პოლიტიკური ლიდერების 
პრობლემების გადაწყვეტის უნარების რწმენა შეარყია. რეგიონში ანარქიის მძვინვარების დროს ეკო-
ნომიკაში კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდა, შიმშილმა, უმუშევრობამ  
და სიძვირემ იმატა. მოსახლეობაში რევოლუციური და დემოკრატი- 
ული იდეალებისადმი უნდობლობა ძლიერდებოდა. აზერბაიჯანელი 
მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი მძიმე მდგომარეობიდან გამოსვლის 
ერთადერთ გზას ოსმანთა სახელმწიფოს შემადგენლობაში შესვლაში 
ხედავდა.

აზერბაიჯანის ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერე-
ბი როგორც ქვეყნის საზღვრებს შიგნით, ისე კომისარიატის საშუალე- 
ბით მშვიდობიანი მუსლიმანი მოსახლეობის სომეხი მძარცველებისაგან 
დაცვისათვის იარაღის მოპოვების მცდელობებს მიმართავდნენ. 1917 
წლის 11 დეკემბერს კომისარიატის გადაწყვეტილებით გენერალ-ლეი-
ტენანტ eliaRa Sixlinskis მეთაურობით შექმნილი muslimanTa 
korpusi შეიარაღებისა და მომარაგების პრობლემებს წააწყდა. კო-
მისარიატი კავკასიის ფრონტზე დემობილიზირებული ორი რუსული 
დივიზიის სამხედრო ქონების muslimanTa korpusisaTvis გადაცემას დაეთანხმა. ბოლშევიზმისა და 
შოვინიზმის აგიტაციის გავლენის ქვეშ მყოფი რუსული სამხედრო ნაწილები ხშირ შემთხვევაში იარაღის 
აზერბაიჯანელებისათვის ნებაყოფლობით გადაცემაზე უარს ამბობდნენ და მათ მიმართ ძალის 
გამოყენების აუცილებლობა იქნებოდა. ლენქორანში ორი რუსული სასაზღვრო პოლკის, ასტარაში 
ეროვნული რაზმი შაჰსევან (ეთნოგრაფიული ჯგუფი) ცხენოსანთა დახმარებით განიარაღებულ იქნა. 
განჯის მუსლიმანთა საბჭოს  აქტივისტების მიერ ქალაქში მდებარე 219-ე რუსული პოლკის განიარ- 
აღება მოხდა ძალის გამოყენებით. 1918 წლის იანვარში აზერბაიჯანელების შეიარაღებულ ძალებსა  
და ბოლშევიკების გავლენის ქვეშ მყოფ რუს მებრძოლებს შორის შამქირის რკინიგზის სადგურზე  
მოხდა შეიარაღებული შეტაკება. შეტაკების შესახებ ორპირი აგიტაციისმწარმოებელი ბაქოს საბჭო 
აზერბაიჯანის ქრისტიანულ მოსახლეობაში მუსლიმანი მოსახლეობის ჩანაფიქრთან დაკავშირებით 
მცდარი წარმოდგენების ფორმირებას ეცდებოდა. წინააღმდეგობის აღმოფხვრაში აზერბაიჯანის  
პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა f. xoiskim, x. xasmamedovma, S. rusTembeiovma და სხვებმა მნიშვნე- 
ლოვანი როლი შეასრულეს, ექიმმა რეფიბეიოვმა კი დაჭრილი რუსი ჯარისკაცების მკურნალობის 
ორგანიზებაც მოახდინა. ამ მოვლენის შემდეგ ბაქოში მოსული რუსი ჯარისკაცების შამქირში მომხ- 
დარი მოვლენების შესახებ მოცემულმა ინფორმაციებმა ბაქოს საბჭოს მუსლიმან მოსახლეობასთან 
დაკავშირებით ვერაგული სურვილების განხორციელებისათვის წარმოებულ ანტიაზერბაიჯანულ აგი-
ტაციას დიდი დარტყმა მიაყენა.

frontidan ukan dabrunebisas rusuli samxedro nawilebi, ratom ambobdnen iaraRis erTi 
nawilis muslimanebisaTvis gadacemaze uars? 

საბჭოს ანტიაზერბაიჯანული ძალები - მენშევიკები, ესერები, კადეტები ბაქოს მმართველობის სრუ-
ლი დაპატრონებისათვის თავდადებით მებრძოლ ბოლშევიკებს აზერბაიჯანის ეროვნული ძალების 
წინააღმდეგ ბრძოლაში იცავდნენ. 1918 წლის მარტის შუა რიცხვებამდე მცირე შეიარაღებული ძალის 

?
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მქონე ბოლშევიკები დამატებით ძალაზე მოთხოვნილებას გრძნობდნენ. ამ მიზნით ბოლშევიკებსა და 
დაშნაკებს შორის აზერბაიჯანის ეროვნული მოძრაობის ძირითადი ძალის „მუსაკატის“ წინააღმდეგ 
სამხედრო-პოლიტიკური კავშირი დაიდო. ბოლშევიკებმა დაშნაკების თავის მხარეს გადაყვანის მიზ- 
ნით 1917 წლის 29 დეკემბერს საბჭოთა რუსეთის მხრიდან ხელმოწერილი გამოგონილი „თურქეთის 
სომხეთის“ შესახებ დეკრეტით ისარგებლეს. რუსეთის მრეწველობისა და ტრანსპორტის ძირითადი 
საწვავით მომმარაგებლის ბაქოს ბოლშევიკებისათვის დიდი მნიშვნელობის შეძენასთან ერთად, აზ-
ერბაიჯანის ეკონომიკური განვითარებისთვისაც შეუცვლელი და ამოუწურავი წყარო იყო. ბაქო, გარ- 
და იმისა, რომ აზერბაიჯანის ეროვნული მოძრაობის ცენტრს წარმოადგენდა, ბოლშევიკების სამხრეთ 
კავკასიაში თავიანთი ხელისუფლების გავრცელებისათვის საყრდენი წერტილი იყო. მარტის მოვლე-
ნების წინ აქ აზერბაიჯანელების მსხვილი შეიარაღებული გაერთიანებები არ იყო. ეროვნული სამხე- 
დრო ნაწილების მაზრებიდან  ბაქოში გადმოყვანა იყო გათვალისწინებული. 1918 წლის 24 თებერვალს 
1-ლი მუსლიმანური მსროლელი პოლკის შექმნის მიზნით აქ მოსული გენერალ-მაიორი ხ. თალიშინ- 
სკის ხელმძღვანელობით ოფიცერთა ჯგუფის საბჭოთა ძალების მხრიდან დაპატიმრება ქალაქის მუს-
ლიმან მოსახლეობას შორის მწვავე პროტესტის მიზეზი გახდა. მართალია, შემდეგ ოფიცრები 
გათავისუფლდნენ, მაგრამ მუსლიმანური სამხედრო ნაწილების შექმნის საქმე საკმაო სირთულეებს 
წააწყდა. ქალაქის სომეხმა მოსახლეობამ კი მოვლენების წინ საკმაო იარაღის მოპოვება შეძლო.
martis genocidi baqoSi. ქალაქ ბაქოში მუსლიმანი მოსახლეობასთან ანგარიშსწორებისათვის  

სომხურ-ბოლშვიკურმა ძალებმა „ეველინა“ სამგზავრო გემით მუსლიმანთა ცხენოსანი პოლკის ჯარის-
კაცებისა და ოფიცრების ერთი ჯგუფის ლენქორანიდან ბაქოში მოსვლით, როგორც მიზეზით ისარგებ-
ლეს. ეს ჯგუფი 1918 წლის 27 მარტს გამოჩენილი აზერბაიჯანელი ქველმოქმედის ჰ. ზ. თაღიევის 
ტრაგიკულად დაღუპული შვილის, პოლკის ოფიცრის მეჰემმედის დაკრძალვაში მონაწილეობდა. ბაქოს 
საბჭოს წარმომადგენლების მიერ ქალაქის ქრისტიანულ მოსახლეობას შორის, თითქოსდა პოლკის 

დაკრძალვაში მონაწილე ოფიცრების უკან დაბრუნების შემ- 
დეგ მუღანში რუსულ-მალაკანური სოფლების მოსალოდნელი 
განადგურების შესახებ გავრცელებული დივერსიული ხასი-
ათის ხმების გამოყენებით ისინი განაიარაღეს. ქალაქში მრა-
ვალრიცხოვანი სომეხი შეიარაღებულების განუიარაღებლობის 
პირობებში აზერბაიჯანელი სამხედროების წინააღმდეგ ამ 
ღონისძიებათა განხორციელებამ მუსლიმანთა მწვავე უკმა-
ყოფილება გამოიწვია. სტიქიურად ორგანიზებულ მიტინგზე 
ქალაქის მუსლიმანი მოსახლეობა ბაქოს საბჭოს ჩამორთმე- 
ული იარაღის დაბრუნებას ან კიდევ სომხების განიარაღებასაც 
მოითხოვდა. 30 მარტს „ისმაილიეს“ შენობაში აზერბაიჯანის 
საზოგადოების წარმომადგენლების მონაწილეობით ჩატა-
რებულ კრებაზე მისულმა სომეხმა წარმომადგენელებმა 
ბოლშევიკების წინააღმდეგ ერთობლივ გამოსვლასთან დაკ-
ავშირებული ეშმაკური შემოთავაზებები წამოაყენეს. თუმცა 
კრების მონაწილეებმა მოსახლეობის დამშვიდებით ქალაქში 
დაძაბულობის აღმოფხვრის გადაწყვეტილება მიიღეს. 30  
მარტს ბაქოს საბჭოს ქალაქის აზერბაიჯანულ კვარტლების 

წინააღმდეგ  დამანგრეველი  ხასიათის  ფართომასშტაბიანი  ოპერაციები  დაიწყო.

..."Samaxis gzaze", "mesame paralelis" quCis napirs videqiT. aTi-TerTmetni viqnebodiT. zemoT 
erTi jgufi daSnaki cxenosnebi gamoCndnen, moaxloebisas win myofma razmis meTaurma Cven gab-
razebiT dagviyvira, rom daiSaleTo. TiToeulma sxvadasxva mxares vibruneT piri, miwis pat-
roni darCa karibWis win. razmis meTaurma daSnakma cxens wixli hkra. cxeni gamovida trotu-
arze da mxedarma daiyvira: "qofakis Svilo muslimano, geubnebi wadi!" kacma uTxra:"Cemi 
saxlis win vdgevar da sad wavide? qofakis Svilic Sena xar da ZaRlis Svilic". razmis me-
Tauri daSnakis daxrisas trotuarze myofma adamianma odnav gverdiT gaiwia, Zirs nagdebi qva 
aiRo. erT-erTma cxenosanma swrafad Tofi mxarze miiyrdno da cecxli gaxsna, kaci miwaze 
daeca ... TiTqos yvelaferi Tofis lulis wveroze, iqedan gamosul tyviaze iyo damokidebu-
li. qalaqi srolaSi gaexvia..."

suleimanovi m.f. Cemi mosmenilebi, wakiTxulebi da nanaxebi,  
baqo, "azerneSr", 1987, gv 136-137 

◘

Tezepiris meCeTi
1918 wlis martis movlenebis Semdeg.
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Tqveni azriT, baqoSi martis genocidi, marTla erTi SemTxveviTi movlenis gamo moxda?

საბჭოს შეიარაღებული ძალების ძირითადად სომეხი ოფიცრების ხელმძღვანელობის გამო სამხედ- 
რო ოპერაციებმა მუსლიმანების წინააღმდეგ ეროვნული ხოცვაჟლეტის ხასიათი მიიღო. მუსლიმანური 
კვარტლები ზღვიდან გახსნილი ცეცხლით, ჰაერიდან კი რუსეთიდან მოტანილი ორი თვითმფრი-
ნავიდან ჩამოყრილი ბომბებით საშინლად განადგურდა. თუმცა, მშვიდობიან მუსლიმან მოსახლეობ- 
ას შორის დანაკარგების ზრდა უფრო მეტად სომხური მძარცველური ჯგუფების ქმედებებთან იყო 
დაკავშირებული. adr-ის ამ მოვლენებთან დაკავშირებით შექმნილმა საგანგებო საგამოძიებლო კომი-
სიამ სომხურ-ბოლშევიკური ძალების მხრიდან ბაქოში 12 ათასი მუსლიმანის მოკვლის ფაქტი და-
ადასტურა. მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ სომეხთა ბანდიტური რაზმების ქმედებებს ძი-
რითადად სომეხი ინტელიგენტები და სასულიერო პირები მეთაურობდნენ. ქალაქის დატოვების 
შესაძლებლობის არამქონე მშვიდობიანი მოსახლეობის დაცვის საჭირო დონეზე უზრუნველყოფის არ 
არსებობა, შეიარაღებითა და რაოდენობრივი უპირატესობის მქონე მტრის წინააღმდეგ ორგანიზებუ- 
ლი ქმედების არ არსებობის გამო მუსლიმანთა თავდაცვის რაზმები იძულებულნი გახდნენ ბრძოლაში 
უკან დაეხიათ. 31 მარტს მუსლიმანმა მოსახლეობამ ბაქოს საბჭოს შეიარაღებული ძალების წინაშე 
წინააღმდეგობა შეწყვიტა.

1 აპრილს აზერბაიჯანული პარტიებისა და საზოგადოებების წარმომადგენლები იძულებული 
გახდნენ მიეღოთ ბაქოს საბჭოს მოთხოვნები. ამ მოთხოვნების თანახმად, ქალაქის მუსლიმანი მოსახ-
ლეობის სამხედრო გაერთიანებები უნდა განიარაღებულიყო, ბაქოს საბჭო უნდა ეცნოთ როგორც 
კანონიერი მთავრობის ერთადერთი ორგანო, უნდა აღმოეფხვრათ ბაქოდან თიფლისში და პეტროვკაში 
(მაჰაჩკალაში) მიმავალი რკინიგზის ჩაკეტვები. თუმცა მიუხედავად ამისა, სომეხი მძარცველების 
ძალადობები მუსლიმანების წინააღმდეგ 2 აპრილამდე გაგრძელდა. აპრილის დასაწყისში დაღესტა- 
ნისა და ჩეჩენისტანის იმამის ნეჯმედინ კოთსინსკის მთიელებისაგან და კუბის მაზრის კომისარის  
ელი ბეი ზიზიკსკისა კი მაზრის ადგილობრივი მოსახლეობისაგან ორგანიზებულმა სამხედრო რაზ-
მებმა ბაქოს მუსლიმანი მოსახლეობის სომხურ-ბოლშევიკური მხეცობებისაგან დაცვის მიზნით დაიწ-
ყეს ლაშქრობა. მათ მიერ სომეხ-ბოლშევიკური ერთ-ერთი რაზმის ხაჩ-
მაზის სიახლოვეს დამარცხების შემდეგ ბაქოს საბჭოს ძალების ბი- 
ლაჯარი-ხირდალანის დაცვის ხაზამდე წაიწიეს. ჰეშტერხანიდან ბა- 
ქოში ახალი საბჭოთა ჯარების მოყვანით ძალების თანაფარდობის 
ბოლშევიკთა სასარგებლოდ შეცვლით ისინი იძულებულნი გახდნენ  
უკან დაეხიათ. სეიმის მითითებით თავად მაკალოვის მეთაურობის ქვეშ  
2 ათასზე კაცზე მეტი სამხედრო ძალა თიფლისიდან ბაქოს მიმარ-
თულებით გაიგზავნა. თუმცა ჰაჯიკაბულის რკინიგზის სადგურის 
შემდეგ საბჭოთა შეიარაღებული ძალების წინააღმდეგობა მათი ქურ-
დემირში უკან დახევის მიზეზი გახდა.მიუხედავად ამისა, ბაქოს მუს-
ლიმანი მოსახლეობა სრულიად დაუცველი არ დარჩა. ქალაქის გულ-
ადთა რაზმებმა ხალხისათვის ამ მძიმე მდგომარეობაში გვერდზე გა- 
დადეს პირადი ინტერესები და გაერთიანებული ძალებით საკადრისი 
პასუხი გასცეს სომეხ მძარცველებს. მათ შორის საჭიროა განსაკუთრებით 
აღინიშნოს ქურდეხანელი გულადი მეშედი ადილი, მთიელი მუსანი და 
მაშთაღელი გულადი ნეჯეფკულუ. შემთხვევითი არ არის, რომ სომხებმა 
ბაქოში ფართო მასშტაბიანი გენოციდის განხორციელების მიუხედავად, 
რიგ გარშემომყოფ სოფლებში შესვლა ვერ შეძლეს.

“1918 wels somexi daSnakebis ...rogorc ki gaiges rom qalaqs Seutevdnen, guladebma kedeli-

viT gza gadauWres. somxebis baqos samxreTiT mdebare soflebze Tavdasxmisas guladebma so-

fel bulbulis gverdiT mdebare tbisaTvis alyis SemortymiT isini sofel merdeqanSi, binaSi 

da kalaSi  ar SeuSves. am brZolaSi baqos soflebis guladebis umravlesoba TavganwirviT 

daiRupa, magram mteri erTi nabijiTac win ar gauSves”.  

kilman ilqini, baqo da baqoelebi. baqo, 2006, gv. 215

ქალაქში მუსლიმანების წინააღმდეგ მიმდინარე ხოცვა-ჟლეტაზე პროტესტის გამომთქმელი რუსუ- 
ლი ჯარის 36-ე თურქისტანის პოლკის ჯარისკაცებისა და მეთაურობის, კასპიის ზღვის სამხედრო 
ფლოტის განადგურების დაუყოვნებლივი შეწყვეტის და წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხური კვარ-
ტლების დაბომბვის შესახებ ბაქოს საბჭოში გაკეთებული გაფრთხილების შემდეგ ქალაქში სომეხთა 
ძალადობებს ძირითადად ბოლო მოეღო.

◘
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SeecadeT moaxdinoT baqoSi 1905-1906 wlebSi da 1918 wlis mart-aprilSi muslimanur da 

somxur Zalebs Soris momxdari SeiaraRebuli Setakebebis SedarebiTi analizi.

xocva-Jletis masStabebis gafarToeba. აზერბაიჯანის მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღ- 
მდეგ სომეხთა მხეცობები ბაქოს გუბერნიის მთელ საზღვრებში გავრცელდა. 30 მარტს ბაქოში ცნო- 
ბილ მოვლენებამდე რამდენიმე საათით ადრე შამახის მაზრაში დაწყებული ამოწყვეტების შედეგად  
110 მუსლიმანური სოფელი გაძარცვის შემდეგ გავერანებული იქნა, 20 ათასზე მეტი მშვიდობიანი 
მოსახლე მოკლული იქნა. შამახის მოსახლეობის გადასარჩენად გენჯიდან მოსული აზერბაიჯანული 
სამხედრო ძალების მიერ ქალაქის დატოვებამ მშვიდობიანი მოსახლეობის მდგომარეობა ძალიან  
დაამძიმა. მუსლიმანების წინააღმდეგ წარმოებულ ძარცვებსა და ამოწყვეტაში საბჭოთა ჯარებს მაზ- 
რის სომეხი და მოლოკანი მოსახლეობა ახლოდან უწევდა დახმარებას. აპრილის შუა რიცხვებში 
ლენქორანის მაზრაზე თავდამსხმელმა სომეხმა მძარცველებმა აქაურ 40 საცხოვრებელ პუნქტში ჩაი-
დინეს მძარცველობები და მკვლელობები. სალიანის მაზრაში 12 საცხოვრებელი პუნქტი გაანად- 
გურეს. 2 ათასი მშვიდობიანი მოსახლე ამოხოცეს. 1918 წლის აპრილ-მაისის თვეებში სომეხ დაშნაკთა 
ძალოვანმა რაზმებმა კუბის მაზრაში 167 მუსლიმანური სოფელი გაანადგურეს, 7 ათასი ადამიანი 
ამოხოცეს. ივნისის დასაწყისში სომეხ-ბოლშევიკთა ბანდიტური რაზმები ქურდემირისა და გოიჩაის 

მაზრებში შეიჭრნენ და მშვიდობიანი მო-
სახლეობის შევიწროება დაიწყეს. ბაქოს 
გუბერნიაში საბჭოთა ხელისუფლების გან-
მტკიცების ფარდის ქვეშ სომეხთა მძარც-
ველური რაზმების განხორციელებული „ეთ-
ნიკური წმენდის“ ძალადობებთან ერთად 
ირევანის გუბერნიის ნახჩევანის, შერურის, 
უჩმუაძინის, ზენგეზურისა და სხვა მაზრ-
ებში სხვა სომხური მძარცველური რაზმებიც 
ამგვარ მხეცობებს სჩადიოდნენ.

ამრიგად, ქალაქი ბაქო და გუბერნიის 
უმრავლესი მაზრა სომხური დაშნაკური და 
ბოლშევიკური მძარცველური რაზმების ძა-

ლადობის წინაშე იძულებული გახდა ეცნო საბჭოთა ხელისუფლება. აზერბაიჯანელების ეროვნული 
ნების გატეხვის, ეროვნული თავისუფლების იდეის ჩახშობის მცდელმა ძალებმა მიზნების საპირის- 
პირო შედეგი მიიღეს. მოისპო რუსეთის შემადგენლობაში ავტონომიის რწმენა, გაძლიერდა და-
მოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნის სურვილი.

“martSi daRvrilma sisxlma TurqebSi erovnulobisa da saxelmwifoebriobis azri, azerbaija-

nelebSi wminda cecxli ver Caaqro. ...azerbaijanuli azri, romlis sisxlSi CaxSobac surdaT 

damoukidebeli marTvis saxiT Camoyalibda. baqo mxolod sisxli da provokaciis kera ki ara, 

Cveni dedaqalaqi gaxda”.  

m.e. rasulzade. gazeTi "azerbaijan", 31 marti 1919 weli

1. ra iyo 1918 wlis dasawyisSi baqos SeiaraRebuli Zalebis Seqmnis mizani?

2. Tqveni azriT, martis movlenebis dros, ra moTxovnebi SeiZleba hqonoda baqos sabWos 
musliman mosaxleobasTan?

3. SeecadeT ganmartoT cneba „eTnikuri wmenda“.

4. gansazRvreT komisariatis pasuxismgebloba 1918 wlis ianvarSi Semqiris sadgurSi momxdar 
sisxlian SetakebaSi.

5. „istoria sjis im xalxebs, romlebSic misgan daskvnebs ar akeTeben“-mosazrebiT Tu mi-
vudgebiT, gansazRvreT 1918 wlis gazafxulsa da zafxulSi azerbaijanelebis winaaRm-
deg ganxorcielebuli genocididan ra gakveTilebi unda migveRo?



◘
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ŞCrdiloeTi azerbaijani erovnuli saxelmwifoebriobis  

aRdgenisa da ganmtkicebis gzazeı 

ruseTSi Tebervlis revoluciis Semdeg CrdiloeT azerbaijanis sazogadoebaSi ZiriTadi 
adgilis damkavebeli erovnuli avtonomiis  moTxovnebma  movlenebis Semdgom msvleloba-
Si TandaTanobiT daiwyes mniSvnelobis dakargva. samxreTi kavkasiis pirveli damoukidebeli 
federaciuli saxelmwifo mcire xanSi daiSala. 1917 wlis Semdgom samxreT kavkasiaSi, maT 
Soris CrdiloeT azerbaijanSi mimdinare movlenebis gavleniT damoukidebeli azerbaijanis 
Seqmnis ideas Cveni xalxis umravlesoba mxurvaled Sexvda. azerbaijanis erovnul-politi-
kuri Zalebi aseT pirobebSi, xelmZRvanelobdnen ra xalxis damoukidebeli cxovrebis sur-
viliT, miiRes "damoukideblobis deklaracia". amiT saZirkveli Caeyara Cveni istoriis erT-
erT yvelaze sapatio periods. 

samxreT kavkasiis seimi, trabzonis konferencia, baTumis xelSekruleba, "damoukideblobis 
deklaracia", ivnisis krizisi, baqos warmateba

samxreT kavkasiis seimi da CrdiloeT azerbaijani. 1918 წლის იანვრის დასაწყისში - ლე- 
ნინის მთავრობის მიერ პეტროგრადში შეკრებილი დამფუძნებელთა კრების დათხოვნიდან რამდე- 
ნიმე დღის შემდეგ სამხრეთი კავკასიის კომისარიატის ქართული ფრაქციის შემოთავაზებითა და 
აზერბაიჯანული ფრაქციის გადამწვეტი დახმარებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება რეგიონში 
უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციის მატარებელი პარლამენტის მოწვევის შესახებ. სამხ- 
რეთი კავკასიიდან სრულიად რუსეთის დამფუძნებელთა კრებაში არჩეული დეპუტატების 
მონაწილეობით შექმნილ ორგანოს რუსეთიდან გამოყოფისას დამოუკიდებლობის გამომცხადებელი 
პოლონეთის საკანონმდებლო ორგანოს სახელის მიხედვით სეიმი ეწოდა. 23 თებერვალს თიფლისში 
თავისი საქმიანობის დამწყები სეიმის პირველი ღონისძიება რეგიონის მთავრობის ფუნქციის აღ-
მასრულებელი და სეიმის მთავარი პარტიების წარმომადგენლებისაგან შემდგარი კომისარიატის  
შექმნა იყო. მართალია, აზერბაიჯანული ფრაქცია (44 კაციანი) ქართულ და სომხურ ფრაქციებთან 
შედარებით რაოდენობრივად მეტი იყო, მაგრამ ცალკე საქმიანობდა. აზერბაიჯანული ფრაქცია სეიმს 
რეგიონის ხალხების ეროვნული ინტერესებიდან გამომსვლელ და მნიშვნელოვანი საკითხების გა-
დამწყვეთ დამფუძნებელთა კრების მაგვარად აფასებდა, ანექსიის გარეშე და კონტრიბუციის გარეშე 
მშვიდობის მომხრედ გამოდიოდა, აზერბაიჯანში ეროვნული ტერიტორიული ავტონომიის შექმნის 
დაწყების აუცილებლობას აღნიშნავდა. ქართული ფრაქცია რეგიონის ხალხებს შორის ტერიტორიის 
საზღვრების დადგენას, სრული შიდა 
თვითმმართველობის უფლებით ეროვნუ-
ლი ერთიანი ტერიტორიების შექმნას სთა-
ვაზობდათ. სომხური ფრაქციაც სამხრეთ 
კავკასიაში ფედერაციის შიგნით გაერთი-
ანებული ხალხების დამოუკიდებელი ტე-
რიტორიული ერთეულების შექმნის, ანექ-
სიის გარეშე და კონტრიბუციის გარეშე  
ზავის დადების მომხრე იყო. თუმცა, სომ-
ხური პოლიტიკური ძალების ეს პოზიცია  
და სომეხთა მძარცველური. რაზმების 
მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ხო-
ცვა-ჟლეტების მოწყობა და მშობლიური 
კერიდან ლტოლვილებად ქცევა ერთდრო-
ულად ხდებოდა და მათი ორპირობის 
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დემონსტრირებას ახდენდა. ყველა ფრაქცია საბჭოთა რუსეთის ცნობაზე უარს ამბობდა და იტ-
ყობინებოდნენ, რომ დემოკრატიული რუსეთის შემადგენელი ნაწილებია.

ganmarteT samxreT kavkasiaSi adgilobrivi sakanonmdeblo organos Seqmnis mizezi.

1918 წლის დასაწყისში საბჭოთ რუსეთსა და ცენტრის სახელმწიფოებს (გერმანია, ავსტრია, უნგ- 
რეთი, ოსმალეთი, ბულგარეთი) შორის მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკების დროს ოსმალთა 
სახელმწიფომ კომისარიატს მიმართა და მას, როგორც დამოუკიდებელ მხარეს მოლაპარაკებებში 
მონაწილეობის მიღება შესთავაზა. ოსმალეთის სახელმწიფო დაინტერესებული იყო იმაში, რომ 
სამხრეთი კავკასია გამოცალკევებულიყო რუსეთისაგან და მას დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ეარ- 
სება. კომისარიატმა განაცხადა, რომ არ აპირებს ცნოს საბჭოთა რუსეთის ხელმოწერილი სამშვი- 
დობო ხელშეკრულება. კომისარიატის ქართველი და სომეხი წარმომადგენლები ფრთხილობდნენ, რომ 
რეგიონის რუსეთისაგან გამოყოფით ოსმალეთის ჯარებს დაპყრობები რეგიონში ფართო ხასიათს 
მიიღებდა. ამ დროს რუსული ძალების დაპყრობის ქვეშ მყოფი ოსმალურ ტერიტორიებზე მუს-
ლიმანური მოსახლეობის წინააღმდეგ სომხური მძარცველური რაზმების მიერ მასობრივი მკვლე-
ლობები გრძელდებოდა. იანვრის ბოლოს ოსმალეთის ჯარებმა ერზინჯანის შეთანხმებით გან-
საზღვრული საზღვარი გადალახეს და აღდგნენ მუსლიმანი მოსახლეობის დასაცავად. კომისარიატში 
წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს შორის ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრთა მწვავე სხვადა- 
სხვაობა წარმოიშვა.

საბჭოთა რუსეთსა და ცენტრის სახლემწიფოებს შორის ხელმოწერილ ბრესტ-ლიტოვსკის ხელ-
შეკრულებაში კავკასიის რეგიონის შესახებ არსებული დებულებები სეიმის მწვავე პროტესტის მი- 
ზეზი გახდა. 

სეიმმა სამშვიდობო მოლაპარაკებების დაწყებისათვის ოსმალეთის სახელმწიფოს მიმართა. სამ-
შვიდობო მოლაპარაკებები 1918 წლის 14 მარტიდან 13 აპრილამდე ტრაბზონში მიმდინარეობდა. ოს-
მალეთის წარმომადგენლები სეიმის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ყოფნის შემთხვევაში ბრესტ-
ლიტოვსკის ზავის ცნობის უარყოფას ალოგიკურ მიდგომას უწოდებდნენ. სეიმის ეროვნულ ფრაქცი- 
ებს შორის ბრესტლიტოვსკის ზავით ოსმალეთის სახელმწიფოსადმი დათმობაზე წასული ყარსის, 
ბათუმისა და ერდაჰანის ოლქების ბედიღბალის საკითხებზე აზრთა სხვადასხვაობა იყო. აზერბა-
იჯანული და ქართული ფრაქციები ბათუმის სამხრეთი კავკასიის შემადგენლობაში შენარჩუნების 
მომხრეები იყვნენ, სომხური ფრაქცია ყარსის შენარჩუნებას დაჯინებით მოითხოვდა. აზერბაიჯა- 
ნული ფრაქცია ბაქოს ნავთობის მრეწველობისათვის ბათუმის დიდ მნიშვნელობის შეძენაზე 
ფიქრობდა. იმ ხანად ბაქოში მშვიდობიანი მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ბოლშევიკურ-
დაშნაკური ძალების განხორციელებული გენოციდის ინფორმაციამ მოლაპარაკებებზე ოსმალეთისა  
და აზერბაიჯანის წარმომადგენლების პოზიციები კიდევ უფრო გაამკაცრა. აზერბაიჯანული ფრაქ- 
ციის მიერ სამხრეთ კავკასიაში სტაბილურობისა და მშვიდობის დამყარებისათვის ოსმალეთის 
სახელმწიფოს მოთხოვნების მიღების შესახებ შეთავაზებასა და სამშვიდობო მოლაპარაკებებზე სე- 
იმის დაკავებული პოზიციის განუსაზღვრელობაზე უკმაყოფილებას ქართული და სომხური ფრაქ-
ციები გულგრილად შეხვდნენ. 13 აპრილს სეიმის ქართულმა და სომხურმა ფრაქციებმა ოსმალეთის 
მოთხოვნები უარყვეს და მისთვის ომის გამოცხადების გადაწყვეტილება მიიღეს. რამდენიმე დღის 
შემდეგ ოსმალეთის სახელმწიფომ ბათუმის დაპყრობით ბრესტ-ლიტოვსკის სამშვიდობო ხელ-
შეკრულებით დადგენილი საზღვრები განამტკიცა და სეიმს სამშვიდობო მოლაპარაკებების აღდგე- 
ნის შესახებ შეთავაზება გაუგზავნა. მართალია სომხურ ფრაქციას ომის გაგრძელებაში დაჯინებული 
პოზიცია ეკავა, აზერბაიჯანულმა და ქართულმა ფრაქციებმა 21 აპრილს ამის საწინააღმდეგოდ მისცეს 
ხმა. ოსმალეთის სახელმწიფოს პოლიტიკის წარმმართველი ენვერ ფაშა სამხრეთ კავკასიაში საერთო 
სეიმის მქონე და ოსმალეთის სახელმწიფოსთან მჭიდრო კავშირში მყოფი ერთიანი სახელმწიფოს 
შექმნას სთავაზობდათ. 22 აპრილს სეიმმა მიიღო გადაწყვეტილება სამხრეთი კავკასიის რუსეთიდან 
გამოყოფისა და დამოუკიდებელი დემოკრატიული, ფედერაციული რესპუბლიკის გამოცხადების 
შესახებ. ამით რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლების უარმყო-ფელმა ჩრდილოეთ აზერბაიჯანმა 
პოლიტიკური დამოუკიდებლობა მოიპოვა და კავკასიის ხალხების ერთიანობის შიგნით სახ-
ელმწიფოებრიობის ტრადიციების აღდგენის შესაძლებლობა მოიპოვა. რესპუბლიკის წინაშე მდგომი 
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ოსმალეთის სახელმწიფოსთან სამშვიდობო ხელ-
შეკრულების ხელმოწერა იყო.
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rogor SeafasebdiT seimis gadawyvetilebas osmaleTis saxelmwifos winaaRmdeg omis Sesaxeb?

11 მაისს ბათუმში მუშაობას შეუდგა სამშვიდობო კონფერენცია. მასზე ოსმალეთის სახელმწიფომ  
1918 წლის აპრილში სეიმის მიზეზით მომხდარ ომში მიღებული დანაკარგების გამო მისთვის ახალი 
ტერიტორიების გადაცემა მოითხოვა. სეიმის ქართველმა და სომეხმა წარმომადგენლებმა ამაზე მწვავე 
პროტესტი გამოთქვეს. აზერბაიჯანის წარმომადგენლები კი ოსმალეთის სახელმწიფოს დახმარებით 
ბაქოსა და ირევანის გუბერნიებში მუსლიმანი მოსახლეობის წინა-
აღმდეგ მიმდინარე ხოცვა-ჟლეტის სწრაფი აღმოფხვრით იყვნენ 
დაინტერესებულნი. სამხრეთი კავკასიის, განსაკუთრებით აზერბაი-
ჯანის მუსლიმანი მოსახლეობა დაჯინებით მოითოვდა ოსმალეთის 
ჯარების რეგიონში მოწვევას. სეიმის აზერბაიჯანული ფრაქცია აც-
ხადებდა, რომ თუ მთავრობა არ განახორციელებდა ბოლშევიკების 
ბაქოდან გაყვანის ღონისძიებებს, მაშინ ფედერაციას დატოვებდნენ. 
გერმანიის მოლაპარაკებებზე შუამავლობის შესახებ შემოთავაზების 
ოსმალეთისა და აზერბაიჯანის წარმომადგენლების მხრიდან  უარ-
ყოფის შემდეგ, გერმანელმა წარმომადგენლებმა ქართველ და სომეხ 
წარმომადგენლებთან ფარული შეხვედრები მოაწყვეს და მოკავშირე 
ოსმალეთის სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგო გეგმები 
მოამზადეს. მათი „რეკომენდაციებით“ სეიმის ქართულმა ფრაქციამ 
1918 წლის 26 მაისს მიიღო გადაწყვეტილება დამოუკიდებლობის 
გამოცხადების შესახებ.

“damoukideblobis deklaracia”. მართალია სეიმის დათხოვნა და სამხრეთი კავკასიის ფე-
დერაციული დემოკრატიული რესპუბლიკის დაშლა აზერბაიჯანის ეროვნულ-პოლიტიკური ძალე-
ბისათვის არ იყო მოულოდნელი, მაგრამ ადგილებზე მოსახლეობის გადაწყვეტილების შესწავლის 
გარეშე დამოუკიდებლობის გამოცხადების მაგვარი მკვეთრი კანონის მიღება დაუშვებლად ჩათ- 
ვალეს. თუმცა აზერბაიჯანის პატრიოტმა, პროგრესულმა პოლიტიკურმა მოღვაწეებმა ყველა ამ 
სირთულის გადალახვა შეძლეს. 27 მაისს სეიმის აზერბაიჯანული ფრაქციის შეკრებაზე მონაწილე 
დეპუტატებმა მიიღეს გადაწყვეტილება ქვეყნის მართვის მოვალე- 
ობის დაუყოვნებლივ საკუთარ თავზე აღებისა და აზერბაიჯანის 
დროებით ეროვნული საბჭოს შექმნის შესახებ, საბჭოს თავმჯდომა-
რედ მ.ე. რასულზადე, აღმასრულებელი ორგანოს ხელმძღვანელად  
კი - ფ. ხოისკი იქნენ არჩეულები. 28 მაისს ეროვნული საბჭოს კრე- 
ბაზე სეიმის დათხოვნის შემდეგ აზერბაიჯანის მდგომარეობის შე-
სახებ მომხსენებლის xelil bei xasmemmedovis გამოსვლის გადა-
დებამ აზერბაიჯანის დამოუკიდებელი რესპუბლიკის გამოცხადების 
აუცილებლობა დაასაბუთა. ეროვნული საბჭოს თავმჯდომარე ამ  
დროს ბათუმში სამშვიდობო მოლაპარაკებებში მონაწილეობდა. საბ-
ჭომ ხმათა უმრავლესობით აზერბაიჯანის „დამოუკიდებლობის დეკ-
ლარაცია“ მიიღო. პოლიტიკური მართვის პრინციპების მიხედვით, 
გარკვეული დასავლეთის ქვეყნების უკან მომტოვებელმა adr-მ 
გააქარწყლა ამ ქვეყნების საზოგადოებრივ აზრში მუსლიმანური 
სამყაროს კონსერვატიზმის შესახებ საუკუნეების განმავლობაში 
ფორმირებული წარმოდგენები. მართალია, აზერბაიჯანის დემოკრატიურ რესპუბლიკად წოდებუ- 
ლი ახალი სახელმწიფოს ტერიტორია, ძირითადად, ჩრდილოეთ აზერბაიჯანს მოიცავს, მაგრამ მისი 
სახელი მთელი აზერბაიჯანელებისათვის სიამაყის წყარო იყო. დროებით საკანონმდებლო ორგანოდ 
ქვეულმა ეროვნულმა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ფ. ხოისკის მეთაურობით adr-ის პირველი 
მთავრობის შექმნის შესახებ.

ganixileT adr-is saxelmwifo mmarTvelobis forma da SeafaseT periodis Sesabamisad.

?



feTeli xan xoiski
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“...Bamis safuZvelze saerTo-saxalxo xmis micemiT arCeuli azerbaijanis muslimanTa erovnuli 
sabWo saxalxod acxadebs:
1.  amieridan azerbaijaneli xalxi warmoadgens suverenuli uflebebis matarebels da azerba-
ijani, romelic moicavs aRmosavleT da samxreT amierkavkasias, sruluflebiani damoukide-
beli saxelmwifoa.

2.   damoukidebeli azerbaijanis politikuri mowyobis formad dgindeba demokratiuli res-
publika.  

3.  azerbaijanis demokratiuli respublika eswrafvis daamyaros keTilmezobluri urTierToba 
saerTaSoriso urTierTobis yvela wevrTan da gansakuTrebiT mosazRvre xalxebsa da saxel-
mwifoebTan. 

4.  azerbaijanis demokratiuli respublika Tavis sazRvrebSi yvela moqalaqes aZlevs samoqa-
laqo da politikuri uflebebis garantias ganurCevlad erovnebisa, aRmsareblobisa, soci-
aluri mdgomareobisa da sqesisa. 

5.  azerbaijanis demokratiuli respublika mis teritoriaze mcxovreb yvela xalxs Seuqmnis 
farTo sivrces Tavisufali ganviTarebisaTvis.

6.  damfuZnebeli krebis mowvevamde mTeli azerbaijanis marTvis saTaveSi dgas saxalxo xmis 
micemiT arCeuli erovnuli sabWo da erovnuli krebis winaSe pasuxismgebeli droebiTi 
mTavroba”.
azerbaijanis istoria. 7 tomad. tomi V. (1900- 1920 wlebi). baqo, “elm”. 2008, gv 260 

adr-ის მთავრობამ დამოუკიდებელი სახელმწიფოს ისტორიაში პირველად 1918 წლის 4 ივნისს 
უცხოეთის სახელმწიფოსთან - ოსმალეთის  სახელმწიფოსთან ბათუმში „მშვიდობისა და მეგობრობის 
შესახებ“ ხელშეკრულებასა და მასთან დაკავშირებულ ორ შეთანხმებას მოაწერა ხელი. adr-ემ ამ 
ხელშეკრულებების ხელმოწერით ოსმალეთის სახელმწიფოსთან, სინამდვილეში, სამოკავშირეო ურ-
თიერთობები დაამყარა.
mdgomareoba baqoSi.  „ბაქოს გარეშე აზერბაიჯანი - უთავო სხეულია!“ მოსაზრებით გამომ-

სვლელი adr-ის პოლიტიკურ ლიდერები ბაქოს მტრის ძალებისგან განთავისუფლებას თავის უმ-
თავრეს მოვალეობად მიიჩნევდნენ. ამიტომაც adr იძულებული გახდა სამხედრო დახმარებისათვის 
ოსმალეთის სახელმწიფოსათვის მიემართა. ოსმალეთის სახელმწიფომ, იცოდა რა, რომ საბჭოთა 
რუსეთი და გერმანია ამ დახმარების წინააღმდეგ გამოვიდოდნენ, ნურუ ფაშას მეთაურობის ქვეშ  
მყოფ აზერბაიჯანში გამოგზავნილ სამხედრო ძალას ოფიციალურად ოსმალეთის სახელმწიფოს გან-
კარგულებაში არამყოფი კავკასიის ისლამური არმია უწოდეს. ბაქოს ნავთობთან მოკლე დროში 
დაკავშირების მსურველი გერმანია ქართულ არმიასთან ერთად ოსმალეთის სახელმწიფოს სამხრეთ 
კავკასიაში წინსვლას აფერხებდა. 1918 წლის ივნისში ბორჩალოში მომხდარ შეიარაღებულ შეტაკე- 
ბაში გერმანულ- ქართული სამხედრო ძალები დამარცხდნენ. გერმანიის adr-ის პოლიტიკური წრის 
თავის მხარეს გადაყვანის სურვილმაც არ გამოიღო შედეგი. ოსმალეთის ჯარების ბაქოს მიმართუ-
ლებით დაწყებული სამხედრო ლაშქრობის, ვითომდა ბოლშევიკების მხრიდან ნავთობის საბადო- 
ების განადგურებით დასრულებასთან დაკავშირებული გერმანიის მთავრობის „შეშფოთებებიც“ უს-
არგებლო აღმოჩნდა.

ratom ecdeboda germania mokavSire osmaleTis saxelmwifos baqos mimarTulebiT moZraobis 
Seferxebas?

ქალაქ ბაქოსა და გუბერნიის მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ მოწყობილი ხოცვა-ჟლეტის 
შემდეგ დაშნაკ-ბოლშევიკურმა ძალებმა ადგილებზე ძალადობრივი გზით საბჭოთა ხელისუფლების 
დამყარებას მიაღწიეს. ბაქოში სომხური ეროვნული საბჭოს გარდა ყველა სხვა ეროვნული საბჭოები, 
დაშნაკური და ბოლშევიკური პერიოდული პრესის გარდა სხვა პოლიტიკური ძალების ბეჭდვითი 
ორგანოები აიკრძალა. ქალაქ ბაქოს დუმის 20 აპრილის დათხოვნის შემდეგ, ქალაქის ყველა სამე- 
ურნეო, სასურსათო და სატრანსპორტო სფერო ბაქოს საბჭოს განკარგულებაში გადავიდა, მუსლიმანი 
მოსახლეობის გენოციდის „სამოქალაქო ომად“ გამსაღებელმა დაშნაკურ-ბოლშევიკურმა ძალებმა, 
ვითომ ქალაქის მშრომელი მოსახლეობის სურვილებზე დაყრდნობით 25 აპრილს ბაქოში, საბჭოთა 
რუსეთში არსებულის მსგავსად, პროლეტარული მთავრობა - სახალხო კომისართა საბჭო შექმნეს.  
sks-ს ძირითად თანამდებობებზე სომეხი წარმომადგენლები იყვნენ დანიშნულნი. ხოცვა-ჟლეტის 
განმახორციელებელი სომეხი მძარცველური რაზმები კი sks-ს შეიარაღებული ძალებს - წითელ 
გვარდიას შეუერთდა. 18 ათასი კაცისაგან შემდგარ გვარდიაში 13 ათას კაცამდე სომეხი იყო. sks-ში 
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არსებულის მსგავსად, გვარდიაშიც მეთაურების უმრავლესობა სომეხი იყო. ბაქოს sks მოქმედებდა 
როგორც საბჭოთა რუსეთის მთავრობის  ადგილობრივი ორგანო. მისი განხორციელებელი ღონის-
ძიებები 1917 წლის ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ საბჭოთა რუსეთში ბოლშევიკების ღო-
ნისძიებების მსგავსი იყო. ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძველს კერძო საკუთრების გაუქმება და  
კერძო მესაკუთრეთა ქონების ჩამორთმევა წარმოადგენდა. ნაციონალიზაციად წოდებული ეს ღო-
ნისძიებები, სინამდვილეში, ეკონომიკის საბჭოთა მთავრობის მხრიდან სრულად ხელში აღებას 
ნიშნავდა. sks-ს ერთ-ერთი პირველ ღონისძიებათაგანი ახალი ადმინისტრაციული სამმართველო 
ორგანოების, სახალხო მილიციის, რევოლუციური ტრიბუნალის, სახალხო სასამართლოსა და სხვა 
სტრუქტურების შექმნა იყო. საბჭოთა რუსეთს კი პირველ რიგში ბაქოს ნავთობი ესაჭიროებოდა.  
1918 წლის აპრილ-ივლისის თვეებში ბაქოდან საბჭოთა რუსეთში 1,3 მლნ ტონაზე მეტი ნავთობი  
და ნავთობპროდუქტები გაიგზავნა. საბჭოთა რუსეთს „ძმურ დახმარებად“ ბამბა, წყალი, ჩაი, მარი- 
ლი, შებოლილი თევზი, ხილი და სხვა პროდუქციაც გაეგზავნა. იქიდან კი ბაქოში ტყვია-წამალი,  
ფული  და  სამხედრო  რაზმები  იგზავნებოდა.

azerbaijanis simdidreebis ZarcvaSi romlebia mefisa da sabWoTa ruseTis saerTo niSnebi?

adr-ის გამოცხადებამ თავისი ხელისუფლების  
მთელ ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში დამკვიდრების 
მსურველი და დაშნაკ-ბოლშევიკური ხელმძღვანე-
ლობის მყოლი ბაქოს სახალხო კომისართა საბჭოს  
(sks) გეგმები ჩაშალა. ჯერ იძულებით თიფლისში 
მოქმედმა adr-ის მთავრობამ შუა ივნისში მიიღო ქა-
ლაქ განჯაში გადასვლის გადაწყვეტილება. ამის და-
უშვებლობისათვის 10 ივნისს ბაქოს sks-ს ჯარმა და-
იწყო განჯაზე შეტევა, გოიჩაის სიახლოვეს ოსმან- 
-აზერბაიჯანის ძალების წინააღმდეგობას წააწყდნენ. 
adr-ის მთავრობა და ეროვნული საბჭო 16 ივნისს 
განჯაში გადავიდა. ნურუ ფაშა და მისი კონსერვა-
ტიული გარემო adr-ის პოლიტიკური წესდების დე-
მოკრატიული და ლიბერალური იდეების საფუძ-
ველზე აგებისგან შეშფოთებულნი იყვნენ. adr-ის გა- 
მოცხადების შემდეგ პირველი პოლიტიკური კრიზისი - 
„ივნისის კრიზისი“ გაჩნდა. ოსმალეთის სახელმწიფოს სამხედრო დახმარების აზერბაიჯანისათვის 
სასიცოცხლო მნიშვნელობის შეძენაში დარწმუნებული adr-ის პოლიტიკურმა ლიდერებმა 17 ივნისს 
ჩატარებულ ეროვნული საბჭოს საგანგებო სხდომაზე ჩვენი ხალხის დამოუკიდებლობისათვის ძალიან 
მნიშვნელოვანი გადაწყვე-ტილებების მიღებას მიაღწიეს. ფ. ხოისკის მეთაურობით შექმნილ adr-ის 
მთავრობას მოქმედებაშეჩერებული ეროვნული საბჭოს უფლებებიც გადაეცა. სახელმწიფოს სუ-
ვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის დაცვა მთავრობის წინაშე დაყენებული იქნა როგორც უმ-
ნიშვნელოვანესი ამოცანა. მთავრობამ ქვეყნის ტერიტორიაზე სამხედრო მდგომარეობა გამოაცხადა, 
შეიქმნა აზერბაიჯანის ეროვნული არმია. ქვეყნის ყველა მხრიდან მოსული მოხალისეების დახმარე- 
ბით აზერბაიჯან-ოსმალთა ძალებმა (კავკასიის 
ისლამური არმია) საბჭოთა ჯარები 27 ივნისს -  
1 ივლისს გოიჩაის სიახლოვეს გაანადგურეს. 
მართალია, ბაქოს sks-ს ირანში არსებული რუ-
სულ-კაზაკური ძალები დასახმარებლად გამო-
იძახეს, ამას მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა. ქალა- 
ქის სომეხი მოსახლეობა აზერბაიჯანელების წი-
ნააღმდეგ ჩადენილი გენოციდისათვის მალე პა-
სუხის გაცემაზე ღელავდნენ. საბჭოთა რუსეთის 
მხრიდან ქალაქის დაცვისათვის საკმარისი დახ-
მარების გამოგზავნამ, sks-ს სამხედრო უუნა-
რობამ სომხები აიძულა ირანში არსებული ინ-
გლისური ძალები მოეწვია. ივლისში ბაქოს 
კრებაზე ბოლშევიკების ამ გადაწყვეტილებაზე 
უარმა რაიმე შედეგი არ გამოიღო. ივლისში  
sks-ს საქმიანობა შეჩერდა. 1 აგვისტოს ბაქოში  

?

ganjaSi adr-is mTavrobis Senoba

1918 wels azerbaijaneli xalxis gadarCenisaTvis 
brZolebSi daRupuli Turqi samxedroebis pativsa-

cemad aRmarTuli Zegli. baqoLAY
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შექმნილ ცენტროკასპის დიქტატურად წოდებულ სამმართველო ორ-
განოშიც სომხური პოლიტიკური ორგანიზაციები ძირითად როლს 
ასრულებდნენ. მათი დაჟინებული მოთხოვნით 4 აგვისტოდან დაწ-
ყებული გენერალ დენსტერვილის მეთაურობით ინგლისურმა ჯარ-
ებმა ირანიდან ბაქოში დაიწყეს გადმოსვლა. მოსული სამხედრო ძა-
ლის მოსალოდნელზე გაცილებით ნაკლებობამ (1000 კაცამდე) სომ- 
ხები უკმაყოფილო დატოვა. ინგლისელმა მეთაურებმა ქალაქში 
არსებული ადგილობრივი შეიარაღებული ძალების საბრძოლო შე-
საძლებლობები შეაფასეს როგორც სუსტი. ინგლისელმა გენერალმა 
ქალაქსა და მის გარშემო მყოფი საცხოვრებელ ადგილებს მიახლო-
ებული აზერბაიჯანულ-ოსმანური ძალების კეთილგანწყობის დან-
ახვის შემდეგ მიიღო ბაქოს დატოვების გადაწყვეტილება, თუმცა 
ცენტროკასპის  დიქტატურამ  მისი  ქალაქის  დატოვება  შეაფერხა.

ამ დროს გერმანიამ მოკავშირე ოსმანთა სახელმწიფოსა და adr-ის 
წინააღმდეგ მოღალატეობრივი ნაბიჯი გადადგა. 27 აგვისტოს საბ-
ჭოთა რუსეთთან მალულად დადებული „დამატებითი ხელშეკ-

რულების“ საფუძველზე განსაზღვრული ნავთობის სანაცვლოდ ბაქოს აზერბაიჯანულ-ოსმანური  
ძალებისგან დაცვის შესახებ აიღო ვალდებულება. გერმანიის სამხედრო-პოლიტიკური წრეების აზ- 
რით, ამ დროს თუ ისინი ბაქოს ნავთობს დაეუფლებოდნენ, ომის მსვლელობაში შეძლებდნენ 
მნიშნელოვანი  გარდატეხის  მოხდენას

gansazRvreT baqoSi ganmtkicebis mcdeli ucxouri Zalebis umTavresi problemebi.

ოსმალეთის და აზერბაიჯანის მთავრობების ზეწოლით ომში წარუმატებლობის ზრდითა და საბჭოთა 
რუსეთის ბაქოში ხელისუფლების აღდგენის მცდელობის წარუმატებლობის შედეგად გერმანია 
იძულებული გახდა უარი ეთქვა ხელშეკრულებაზე. 15 სექტემბერს ბაქოს გათავისუფლებისათვის 
აზერბაიჯანულ-ოსმანური სამხედრო ძალების გადამწყვეტი შეტევა წარმატებით დასრულდა. მტრის 
ძალები იძულებულნი გახდნენ ცალკეული გეგმებით ქალაქიდან გაქცეულიყვნენ. 17 სექტემბერს 
აზერბაიჯანის მთავრობა ბაქოში გადმოვიდა და აქ მოსალოდნელი მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა თავიდან 
აიცილა. ამით, მთელი ქვეყნის ფარგლებში adr-ის მმართველობა ძირითადად დამყარდა.

“...adgilobrivi jariskacebis baqoSi Cadenilma qmedebebma Turqobas  axali arsi SesZina... 
mxolod baqoSi arian aseTi Tavdadebuli gmirebi? naxCevanidan, yarabaRidan ,Samaxidan, ganji-
dan dawyebuli TviT baqomde arsebobs ki iseTi adgili, sadac aseTi Tavdadebulebi ar ganis-
veneben?! diax, azerbaijanis yvela mxareSi, rogorc poeti ityoda naxavT "suromodebul saf-
lavs". es muxlmosadrekad qceuli saflavi ZmisaTvis dasaxmareblad mosuli Turqis saf- 
lavia.“”

m.e. rasulzade. azerbaijanis respublika. baqo, 1990 gv. 43

 gamoTqviT Tqveni damokidebuleba wyarosadmi.

1. ra damokidebuleba hqonda kavkasiis muslimanur mosaxleobas 1918 wlis aprilSi 
seimis  mier osmanTa saxelmwifosTan omis warmoebaze?

2. gansazRvreT 1918 wels azerbaijanis teritoriaze arsebuli orxelisuflebianoba.

3. gaanalizeT seimis fraqciebis poziciebi omisa da mSvidobis sakiTxebSi da ipoveT 
gansxvavebuli niSnebi.

4. romeli faqtorebi iyo mniSvnelovani adr-is SeqmnisaTvis?

5. gamoarkvieT ra mniSvnelobas atarebda azerbaijanis istoriisaTviss baqos ganTavi-
sufleba?



◘
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azerbaijanis demokratiuli respublikis saSinao politika

azerbaijanis demokratiuli respublika iyo muslimanur-Turquli samyaros pirvelad da-

savleTis demokratiuli politikuri sistemaze dafuZnebuli erovnuli saxelmwifo. 

saxelmwifos mowyoba erovnuli politikuri Zalebis Tavdadebuli mcdelobebisa da mo-

saxleobis axlidan monawileobiT xdeboda. adr-is sammarTvelo organoebis winaSe kolo-

nializmis droidan darCenili, aseve omis mZime SedegebTan dakavSirebiT Seqmnili rTuli 

problemebis aRmofxvris mniSvnelovani amocanebi idga. adr-is am sferoSi ganxorcielebeli 

RonisZiebebi azerbaijanis istoriaSi aseulobiT "pirvelad"-ebis gaCenis mizezi gaxda.

azerbaijanis parlamenti, adr-is mTavroba, navTobis mrewveloba, agraruli reforma, sko-

lebis nacionalizacia, baqos saxelmwifo universiteti

saxelmwifo wyoba. „დამოუკიდებლობის დეკლარაციამ“ adr-ის სახელმწიფო წყობად საპარ-

ლამენტო რესპუბლიკა გამოაცხადა. საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციას პირველ ხანებში დროები- 

თი ეროვნული საბჭო ახორციელებდა. ეროვნულ საბჭოში არსებული პოლიტიკური ძალები აზერ-

ბაიჯანის მხოლოდ მუსლიმან მოსახლეობას წარმოადგენდა. 17 ივნისს მოქმედების შემჩერებელმა 

ეროვნულმა საბჭომ მთავრობის წინაშე არაუგვიანეს 6 თვისა საერთო, პირდაპირი და ფარული ხმის 

მიცემის საფუძველზე დამფუძნებელთა კრების მოწვევის ამოცანა დააყენა. ოსმალეთის ჯარების მიერ 

ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის დატოვების შემდეგ, ბაქოში შესაძლო შემოსასვლელი ანტანტის ძალების 

adr-ის ცნობაზე უარის თქმამ კვლავ საფრთხის  წინაშ დააყენა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობა.  

ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩენილ ქვეყანას მთელი მოსახლეობის წარმომადგენელი საკანონმდებლო 

ორგანოს მოწვევაზე დიდი მოთხოვნილება ჰქონდა. 1918 წლის ნოემბერში მოქმედება აღადგინა ერ-

ოვნულმა საბჭომ და თავი კვლავ რესპუბლიკის ერთადერთ საკანონმდებლო ორგანოდ გამოაცხადა.  

20 ნოემბერს მიღებული კანონი „აზერბაიჯანის პარლამენტის შექმნის შესახებ.“ არჩევნების სა-

ფუძველზე და ქვეყანაში მცხოვრები ყველა ხალხის წარმოდგენით ერთპალატიანი პარლამენტის 

შექმნას ითვალისწინებდა. პარლამენტის შექმნის შესახებ კანონის მიხედვით ეროვნულ თავისუფლე- 

ბას დიდი შეღავათები ეძლეოდა. ასე რომ მოსახლეობის უმრავლესობის მუსლიმანების მყოფი ბაქოს 

მაზრიდან პარლამენტში 5 მუსლიმანი დეპუტატის არჩევის შემთხვევაში, უმცირესობაში დარჩენილ 

სომეხთა ეროვნულ კომიტეტს 5 და რუსების ბაქოს ეროვნულ საბჭოს 10 დეპუტატის არჩევის უფლება 

ეძლეოდა. მუსლიმან მოსახლეობას განჯისა და შუშის მაზრებში თითოეულიდან 2 წარმომადგენლის 

შერჩევის შემთხვევაში, სომხებს თითოეულიდან 8 წარმომადგენლის შერჩევის უფლება ეძლეოდა. 

წარმოიშვა adr-ის ქვეყნის მთელი ხალხის ნების გამომხატველ სახელმწიფოდ მსოფლიოსათვის 

წარდგენის აუცილებლობა. სომეხი და რუსი ეროვნული საბჭოები სხვადასხვა მიზეზებით ჯერ 

აზერბაიჯანის პარლამენტის ცნობაზე უარის თქმას აპირებდნენ, მაგრამ ანტანტის სამხედრო მე-

თაურობის მიერ დეკემბრის მიწურულს პარლამენტისა და მთავრობისადმი დადებითი მიდგომის 

შემდეგ  იძულებულნი  გახდნენ  მის  მუშაობაში  მიეღოთ  მონაწილეობა.

16
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romeli aucileblobidan gamomdinareobda parlamentis Seqmna?

1918 წლის 7 დეკემბერს adr-ის პარლა-
მენტის საქმიანობის დაწყება ჩვენი ხალხის 
დემოკრატიული მართვის პრინციპებისათვის 
მინიჭებული მნიშვნელობის გამოვლინება 
იყო. პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდე-
ბობაზე ამ დროს ისტანბულში აზერბაიჯა- 
ნის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის 
თანამდებობაზე მოღვაწე ელიმერდან ბეი 
თოფჩუბაშოვი იქნა არჩეული, სინამდვილეში, 
ამ მოვალეობას მისი მოადგილე ჰესენ ბეი 
აღაევი  ასრულებდა.

პარლამენტის საქმიანობის დაწყებასთან 
დაკავშირებით პოლიტიკური პატიმრების 
ამინისტია გამოცხადდა. პარლამენტის საქმი-

ანობის ერთ-ერთი პირველ განსახილველ საკითხთაგანი მთავრობის ანგარიშის მოსმენა და ახალი 
მთავრობის შექმნა იყო. მართალია ფ. ხოისკიმ ჯანმრთელობასთან  დაკავშირებით ახალი მთავრობის 

შექმნის შესახებ შეთავაზებაზე უარი განაცხადა, მაგრამ დაჟინებული 
მიმართვების შემდეგ 1918 წლის 26 დეკემბერს კოალიციური მთავრობა 
შეადგენდა. მთავრობა აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის განმტკიცების, 
სასურსათო, სატრანსპორტო, მუშათა, აგრარულ, ფინანსურ და სამხედრო 
სფეროებში გადაუდებელი რეფორმების გატარების გამთვალისწინებელი 
დეკლარაციით გამოვიდა. ანტანტის ძალების ბაქოში წარმომადგენლის 
გენერალ ტომსონის მიერ ამ მთავრობის აზერბაიჯანის საზღვრებში 
ერთადერთ კანონიერ სახელისუფლო ორგანოდ ცნობით, მხოლოდ ადრ-ის 
საერთაშორისო სამყაროში ცნობის მიმართულებით მნიშვნელოვანი გადა-
წყვეტილება კი არ იქნა მიღებული, იმავდროულად რუსეთის დაშლის 
მსურველი სახელმწიფოს ინტერესებსაც გამოსახავდა. ტომსონის ამ დეკ-
ლარაციის მიუხედავად, ინგლისის მეთაურობა ბაქოში შექმნილი საგენე-
რალ-გუბერნატოროდან adr-ის მთავრობის საშინაო საქმეებში უხეშად ჩა-

რევას უშვებდა. პარლამენტისა და მთავრობის საქმიანობის ერთ-ერთი გამართულებელი ფაქტორი აქ 
წარმოდგენილი პარტიებს შორის მწვავე აზრთა სხვადასხვაობების არსებობა იყო. პარლამენტში 
რამდენიმე ფრაქცია და ჯგუფი ფუნქციონირებდა ("მუსავატი" და მიუმხრობლები "ითთიჰათ", "ეჰრარ", 
"სოციალისტები", "სლავიან რუსული" საზოგადოება და სხვა). თუმცა მიუხედავად ამისა მოღვაწე- 
ობის  განმავლობაში  adr-ის  პარლამენტმა  230-მდე  კანონი  მიიღო. 

riT axsnidiT general tomsonis f. xoiskis mTavrobis cnobis mizezebs?

1919 წლის აგვისტოში მიღებული იქნა კანონი "მოქალაქეობის შესახებ", ოქტომბერში კი "პრესის 
შესახებ" წესდება მიიღეს. 1919 წლის ივლისში მიღებული დამფუძნებელთა კრების არჩევნების შე- 
სახებ დებულების თანახმად, 20 წელს მიღწეულ ყველა მოქალაქეს არჩევნებში მონაწილეობის მი- 
ღების უფლება ეძლეოდა 1920 წლის აპრილში ქვეყნის საბჭოთა რუსეთის მხრიდან დაპყრობასთან 
დაკავშირებით  არჩევნების  ჩატარება  აღარ  მოხდა. 

Aadr-is mTavrobebi. უმაღლესი აღმასრულებელი ორგანოს ფუნქციას მთავრობა ახორციელებდა. 
მართალია, adr-ის პირველი მთავრობა ეროვნული საბჭოს წინაშე პასუხს აგებდა, მეორე მთავრობას 
საბჭოს საკანონმდებლო უფლებებიც უნდა განეხორციელებინა. 1918 წლის ზაფხულში ქვეყნის 

?

?
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ტერიტორიაზე გამოყენებული იქნა სამხედრო მდგომარეობა, მიღებული იქნა პირველი სახელმწიფო 
დროშა. თურქული (აზერბაიჯანული) ენა სახელმწიფო ენად გამოცხადდა, აგვისტოში საერთო 
სამხედრო  ვალდებულება  იქნა  გამოყენებული.

mokle informacia adr-is mTavrobis Sesaxeb:

funqcionirebis 

TariRi

HökmTavro-

bis 

meTaurebiı

damamtki-

cebeli 

organo

HömTavrobaSi monawile 

politikuri Zalebi

qalaqi 

sadac 

Seiqmna

I 28.05 – 17.06.1918
ფეთელიხან 

ხოისკი

ეროვნული 

საბჭო

„მუსავატი“, „ჰუმმეთი“, „ითთიჰა-დი“, 

მუსლიმან-სოციალისტების ბლოკი, 

მიუმხრობლები; 

თიფლისი

II 19.06 – 07.12.1918
ფეთელიხან 

ხოისკი

ეროვნული 

საბჭო

„მუსავატი“, „ითთიჰადი“, 

მიუმხრობლები; 
განჯა

III
26.12.1918–

14.04.1919

ფეთელიხან 

ხოისკი
პარლამენტი

„მუსავატი“, მუსლიმან-სოციალისტების 

ბლოკი, მიუმხრობლები, საზოგადოება 
ბაქო

IV
14.04.1919 

– 22.12.1919

ნესიბ ბეი 

იუსიფ-

ბეილი 

პარლამენტი
„სლავიან-რუს“, „მუსავატი“,  

საზოგადოება „სლავიან-რუს“, 
ბაქო

V
22.12.1919–

30.03.1920

ნესიბ ბეი 

იუსიფ-

ბეილი

პარლამენტი

„მუსავატი“, „ითთიჰად“, „ეჰრარ“. 

მუსლიმან-სოციალისტების ბლოკი, 

მიუმხრობლები

ბაქო

ganmarteT adr-is mTavrobis kenti partiebisagan organizebis mizezi.

adr-ის ტერიტორია ადმინისტრაციული თვალსაზრისით ბაქოს, განჯისა და ზაქათალის გუბერ-
ნიებად იყო დაყოფილი. ქვეყანაში 3600-მდე საცხოვრებელი პუნქტი იყო. adr-ის ტერიტორია 
113.895.97კმ2 (მისი 97.297.67 კმ2 არასადაო ტერიტორია) იყო. adr-ის მოსახლეობა 1919 წელს 4.617.671  
კაცი  იყო.  მისი  75, 4%  მუსლიმანები  იყვნენ.
yarabaRis sageneral-gubernatoro. 1918 წლის ზაფხულში ყარაბაღში დამკვიდრებული სო-

მეხი მოსახლეობა სომხეთიდან მიღებული დახმარების შედეგად გააქტიურდა. მათი მიზანი მიუ-
ხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უმრავლესობას მუსლიმანები შეადგენდნენ, აქაურობის ძალის 
გამოყენებით სომხეთისათვის მიერთება იყო. რადგან კავკასიის ისლამური არმია ამ დროს ბაქოს 
გათავისუფლებაზე იყო მომართული, ყარაბაღში სომხების მძარცველურმა რაზმებმა მუსლიმანი მო-
სახლეობის წინააღმდეგ ხოცვა-ჟლეტები გააფართოვეს. ბაქოს გათავისუფლებისთანავე adr-ის მთავ-
რობამ ყარაბაღში სიწყნარის დამყარებისა და სომეხთა მძარცველური ბანდების განიარაღებისათვის 
კავკასიის ისლამური არმიის ერთი ნაწილი აქ გამოაგზავნა. სექტემბერ-ოქტომბერში სომეხი სე-
პარატისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციები იქნა წარმოებული და ყარაბაღში adr-ის ხე-
ლისუფლება დამყარდა. ოსმალეთის ჯარების აზერბაიჯანის დატოვების შემდეგ, სომხეთიდან დახ-
მარების მიმღები მძარცველური რაზმები კვლავ გააქტიურდნენ. ამჯერად მათ წინააღმდეგ ბრძოლა 
adr-ის არმიას მოუწია. 1919 წლის 13 იანვარს adr-ის  მთავრობამ ყარაბაღის აზერბაიჯანელი 
მოსახლეობის სომხური მძარცველური რაზმების მხეცობებისაგან დაცვისათვის შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს შემოთავაზებით შუშის, ჯავანშირის, ჯებრაილის და ზენგეზურის მაზრების მომცავი 
ყარაბაღის დროებითი საგენერალ-გუბერნატოროს დაწესების შესახებ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. 
ამ თანამდებობაზე ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი გამოჩენილი მოღვაწე,  
adr-ის პირველ მთავრობაში ყოფილი სამხედრო მინისტრი ხოსროვ სულთანოვი დაინიშნა. სომხე- 
თის ხელისუფლების ყარაბაღში ამ თანამდებობის შექმნასა და სომხების მტრებად მომხსენებელი  
ხ. სულთანოვის ამ თანამდებობაზე დანიშვნის გამო პროტესტებმა შედეგი არ გამოიღო. 5 ივნისს ყა-
რაბაღში adr-ის ხელისუფლების წინააღმდეგ მავნებლური ქმედებების ჩამდენი სომეხი ეროვნული  
საბჭოს აქტიური წევრები გენერალ ტომსონის დახმარებით აზერბაიჯანის ფარგლებიდან გა-
ყვანილიქნენ. მომდევნო დღეს შუშის სომეხმა მოსახლეობამ სეპარატისტების პროვოკაციის გამო  
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ხ. სულთანოვს წერილი მისწერეს და მისი სახით შუშის მუსლიმან მოსახლეობას ბოდიში მოუხადეს.  
15 აგვისტოს ყარაბაღის სომეხმა მოსახლეობამ adr-ის ხელისუფლებისადმი დაქვემდებარების შესა- 
ხებ მთავრობასთან შეთანხმებას ხელი მოაწერა. 1919 წლის შემოდგომაზე ზენგეზურში მუსლიმანი 
მოსახლეობის სომეხი მძარცველებისაგან დაცვის გაძლიერების შედეგად სომხეთის რესპუბლიკა 
იძულებული გახდა გარკვეული დროით ხელი აეღო მაზრაზე თავდასხმებისაგან. ინგლისური 
მეთაურობის შუამდგომლობით აზერბაიჯანის დემოკრატიულ რესპუბლიკასა და სომხეთის რეს-
პუბლიკას შორის 1919 წლის ნოემბერში თიფლისში ხელმოწერილი შეთანხმების საფუძველზე  
ორივე მხარეს ჯარის ნაწილები ზენგეზურიდან უნდა გაეყვანა. თუმცა შეთანხმების ხელმოწერი- 
დან  რამდენიმე  დღის  შემდეგ  სომხეთმა  თავის  ჯარი  ზენგეზურში  დააბრუნა.

scadeT SeafasoT xosrov sulTanovis roli adr-is teritoriuli mTlianobis uzrunvelyofaSi. 

naxCevanis sageneral-gubernatoro. adr-ის შექმნის წინ და განსაკუთრებით მას შემდეგ 
სომხური შეიარაღებული ძალების მხრიდან  ნახჩევანის მუსლიმანი მოსახლეობის წინააღმდეგ 
გაწყვეტები გაძლიერდა. ბათუმის ხელშეკრულების საფუძველზე 1918 წლის ივნისში ნახჩევანში 
მოსულმა ოსმალეთის ჯარებმა ადგილობრივი შეიარაღებული რაზმების დახმარებით რეგიონის 
თავდაცვა განამტკიცეს. ოსმალეთის ძალების მიერ 1918 წლის ნოემბერში ნახჩევანის დატოვების 
შემდეგ გააქტიურებული სომხური მძარცველური რაზმების აქაური მშვიდობიანი მუსლიმანი მო-
სახლეობის წინააღმდეგ მხეცობები კვლავ გაიზარდა. 1918 წლის ნოემბერში რეგიონის თავდაცვის 
უზრუნველყოფისა და მისი სომხეთის მხრიდან დაპყრობის  დაუშვებლობისათვის ქალაქ ნახჩივან- 
ში ცენტრით შეიქმნა არაზ-თურქ რესპუბლიკა (aTr). სამხრეთ კავკასიაში ინგლისური მეთაურობის 
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ნახჩევანის საკითხში სომეხთმოყვარული პოზიცია, სომხეთის ძლიერი სამხედრო და პოლიტი- 
კურ-დიპლომატიური დაწოლა, adr-ის რეგიონისათვის არასაკმარისი დახმარების აღმოჩენა 1919  
წლის 28 თებერვალს aTr-ის „სამხრეთ-დასავლეთი აზერბაიჯანი“ სახელით ადრ-თან გაერთიანე- 
ბის თხოვნის დამაკმაყოფილებელი მთავრობის გადაწყვეტილებით behram xan naxCivanskis 
მეთაურობით ნახჩივანის, ორდუბადის, შერურ-დერელეიაზისა და ვედიბასარის ტერიტორიების 
მომცავი ნახჩივანის საგენერალ-გუბერნატორო შეიქმნა 1919 წლის მარტში aTr-ის დაშლის მიზეზი 
გახდა. რეგიონის მოსახლეობისა და adr-ის მთავრობის ინტერესების წინააღმდეგ ინგლისური 
მეთაურობის გულგრილობის შედეგად აქ 1919 წლის მარტ-ივლისის თვეებში სომხური მმართველობა 
მოქმედებდა. დამპყრობლური რეჟიმი adr-ის ძლიერი დიპლომატიური წნეხისა და ადგილობრივი 
მოსახლეობის მტკიცედ დგომის შედეგად გაუქმდა. ცნობილი მიზეზების გამო რეგიონში ქმედებე- 
ბის აგების ვერ შემძლე ეს ორგანო მხოლოდ 1919 წლის აგვისტოში semed bei jemilinskis 
მეთაურობით  მოვიდა  ქალაქ  ნახჩივანში. 
erovnuli armiis Seqmna. რთული საშინაო და საგარეო პირობები მოითხოვდა აზერბაიჯანის 

ეროვნული არმიის შექმნის დაჩქარებას. ადრ-ის მთავრობის 1918 წლის 26 ივნისის გადაწყვეტილებით 
აზერბაიჯანელებისაგან შემდგარ მუსლიმნთა კორპუსს დამოუკუდებელი აზერბაიჯანული კორპუსი 
ეწოდა და ამით საფუძველი ჩაეყარა რესპუბლიკის არმიის შექმნას. 1918 წლის 1 ნოემბერს მთავრობას- 
თან ფ. ხოისკის მეთაურობის ქვეშ შეიქ- 
მნა სამხედრო სამინისტრო. თუმცა ჯარ- 
ის შექმნა მის მოადგილეს, შემდგომში კი 
სამხედრო მინისტრის მოვალეობის შემ-
სრულებელს გენერალ s. mehmandarovs 
დაევალა. ცალ-ცალკე მოქმედი ეროვნუ-
ლი სამხედრო ნაწილების მართვის ცენ-
ტრალიზაციის მიზნით შეიქმნა გენერა-
ლური შტაბი. აზერბაიჯანის პარლამენ- 
ტმა არმიის შექმნასა და ქვეყნის თავ-
დაცვის ორგანიზაციასთან დაკავშირე- 
ბით 9 კანონი მიიღო. ჯარში აზერბაი-
ჯანული ენის შესწავლას, უსწავლელო- 
ბის აღმოფხვრას, მებრძოლების ხალხის 
ეროვნული ღირებულებებისა და სახელოვანი გმირობების ისტორიაზე დაფუძნებულ აღზრდას,  
სამხედრო უნარების ზრდას, პროფესიონალი ეროვნული ოფიცერთა კადრების მომზადებას, დის-
ციპლინის განმტკიცებას, ჯარის შეიარაღებით სრულად უზრუნველყოფას დიდი მნიშვნელობა ენიჭე-
ბოდა. 1919 წლის აპრილში მთავრობის წარდგენილი ბიუჯეტის პროექტის თანახმად, ჯარისათვის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის დაახლოებით 28% უნდა გამოყოფილიყო. სამხედრო მომსახურების ტანსაც- 
მლის ფორმის ეროვნულ სტილზე მომზადება მებრძოლებში ეროვნულ სულისკვეთების ფორმირებაში 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახდა. ეროვნული არმიის გაძლიერების სფეროში 1919 წლის ივნისში ხელმო-
წერილ აზერბაიჯან-საქართველოს სამხედრო-თავდაცვითი და სამხედრო-ტექნიკური თანამშრომლო- 
ბის შესახებ შეთანხმებებს დიდი მნიშვნელობა ჰქონდათ. ქვეყნის საზღვარგარეთიდან მუქარის უსა-
ფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით 1919 წლის 11 ივნისს გენერალურ შტაბთან შეიქმნა kontrevo-
luciasTan brZolis organizacia.

romeli sirTuleebi arsebobda azerbaijanis erovnuli armiis Seqmnis gzaze?

1918 წლის აპრილიდან დაწყებული ლენქორანის რეგიონს, როდესღაც აქ დამკვიდრებული რუსი 

მოსახლეობის დახმარებით აზერბაიჯანისგან განცალკევებით ჯერ თეთრგვარდიელები, შემდეგ კი 

ბოლშევიკები აკონტროლებდნენ. 1919 წლის მაისში ბოლშევიკებმა აქ საბჭოთა ხელისუფლების 

დამყარება და მუღანის საბჭოთა რესპუბლიკის შექმნა გამოაცხადეს. საბჭოთა რუსეთი სეპარატისტებს 

შეიარაღებითა და ფულით დახმარებას უწევდა. adr-ის არმიის ძირითადი ნაწილები ამ დროს 
ყარაბაღის მთიან ტერიტორიაზე სომეხი სეპარატისტების წინააღმდეგ ბრძოლებს აწარმოებდა. სხვა 
ნაწილი კი ჩრდილოეთიდან მომავალ საფრთხესთან დაკავშირებით საზღვრების დასაცავად იყო 

?

erovnuli armiis oficrebi
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გაგზავნილი. 1919 წლის აგვისტოში რეგიონში მოსულმა ეროვნული არმიის ნაწილებმა სეპარა-
ტისტული  მუღანის  საბჭოთა  რესპუბლიკა  გააუქმეს.
socialur-ekonomikuri politika. adr-ის პოლიტიკურ ლიდერებს მიაჩნდათ, რომ დემოკ-

რატიული საზოგადოება ადამიანებს შორის პოლიტიკური თანასწორობის უზრუნველყოფასთან ერ-
თად, სოციალურ უსამართლობასაც აღმოფხვრიდა. 1919 წლის დეკემბერში პარლამენტში adr-ის V 
მთავრობის მეთაურის სახით გამომსვლელმა ნ. იუსიფბეილიმ აზერბაიჯანის თავისუფალი და და-
მოუკიდებელი არსებობის ძირითად პირობად ძლიერი ეკონომიკის შექმნის აუცილებლობა დაასა-
ხელა. adr-ის ეკონომიკური პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი სხვადასხვა საკითხების 
ფორმირების განვითარებისათვის თანაბარი შესაძლებლობების შექმნა იყო. კერძო საკუთრების ხელ-
შეუხებლობის თავისუფალი მეწარმეობის განვითარებისათვის მნიშვნელოვან პირობად მიმჩნევი  
adr-ის  მთავრობები,  იმავდროულად  მისი  მასშტაბების  ძალიან  ზრდის  წინააღმდეგები  იყვნენ.

 1918 წლის ივნისში მთავრობამ ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით 
დროებით აკრძალა სურსათისა და ზოგიერთი სანედ-
ლეულო პროდუქციის საზღვარგარეთ გატანა. 1919  
წლის სექტემბერში სახელმწიფო ბანკმა დაიწყო საქ-
მიანობა. მზარდი ინფლაციის პირობებში ეროვნული 
ფულადი ერთეულების განმტკიცება და მათი სყიდ-
ვითუნარიანობის დაცვა-შენარჩუნება მთავრობის ერთ-
ერთი უპირველესი ამოცანათაგანი იყო. ძვირფასი მე-
ტალების ქვეყნიდან საზღვრაგარეთ გატანისათვის გა- 
ნისაზღვრა პასუხისმგებლობა. შიდა ბაზრის დაცვი-
სათვის უცხოეთიდან შემოსულ გარკვეულ საქონელზე 
დადგენილი საბაჟო გადასახადი გაიზარდა. იმავე დროს 
ქვეყნიდან პროდუქციის უცხოეთში თავისუფლად გა-  

ტანისათვის მნიშვნელოვანი კანონები იქნა მიღებული. განხორციელდა ღონისძიებები უცხოური 
კაპიტალის ქვეყნის  ეკონომიკაში  მონაწილეობის  გაზრდისათვის. 

აზერბაიჯანული ნავთობის უცხოურ ბაზრებზე გაყიდვის შემცირების მიზეზებს შორის ნავთობის 
მრეწველობის კრიზისი ღრმავდებოდა. 1918 წლის ნოემბერში გენერალ ტომსონის მეთაურობით შექ-
მნილი ინგლისური დამპყრობლური რეჟიმი ცდილობდა კონტროლ ქვეშ ჰყოლოდა ბაქოს ნავთობის 
მრეწველობა. adr-ის IV მთავრობა, წინა მთავრობებისაგან განსხვავებით ეკონომიკის სფეროში აზ-
ერბაიჯანის ტრადიციულად პარტნიორის ბაქოს ნავთობის ძირითადი მომხმარებლის, ყოველთვის ამ 

პროდუქტზე მოთხოვნილების მქონე რუ-
სეთთან ურთიერთობების აღდგენას აპი-
რებდა. 1918 წლის ივნისიდან დაწყებული 
ოსმალეთის სახელმწიფოს, ნოემბრიდან კი 
ინგლისის მეთაურობის კონტროლქვეშ 
მყოფი ბაქო-ბათუმის ნავთობსადენიდან 
adr-ის მთავრობამ მხოლოდ ვერსალის 
ზავის ხელშეკრულების 89-ე მუხლის თა-
ნახმად, გამოყენების უფლება მოიპოვა.  
1919 წლის მეორე ნახევარი - 1920 წლის 
დასაწყისში მილსადენის საშუალებით 
მსოფლიოს ბაზრებზე 330 ათას ტონამდე 
ნავთობი იქნა გატანილი.

gansazRvreT adr-is ekonomikuri politikis ZiriTadi principebi.

მრეწველობის განვითარების დამხმარე ღონისძიებებთან ერთად, იქ დასაქმებული მუშების პრობ-
ლემებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საქმეების სრულად განუხორციელებლობა adr-ის მმართ-
ველობის  სოციალურ  საყრდენებს  ასუსტებდა.

გრარული რეფორმის გატარების შეყოვნებამაც adr-ის ხელისუფლებისადმი საზოგადოებრივი  
ნდობა შეასუსტა. 1917 წელს ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის სოფელში მთელი მეურნეობის სახელმწი- 
ფოს ეკუთვნოდათ. გლეხების ნახევარზე მეტს ღარიბები შეადგენდნენ. adr-ის მთავრობამ მიიღო 
გადაწყვეტილება ახალი აგრარული რეფორმის მომზადების შესახებ. 1919 წლის თებერვალში აგ-
რარული რეფორმის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისათვის შეიქმნა საპარლამენტო კომისია. 
პარტიებიდან ზოგიერთი მიწის მიწათმფლობელებისაგან შესყიდვას, სხვები კი ჩამორთმევას სთა-
ვაზობდნენ. კომისიის მომზადებულ კანონის პროექტში ყველა მიწა სახელმწიფო საკუთრებად 
ცხადდებოდა, მიწათმფლობელების განკარგულებაში განსაზღვრული სიდიდის მიწის ფართობის 
შენარჩუნება იყო გათვალისწინებული. პარლამენტის  კომისიის პროექტთან  ერთად კიდევ რამდენი 
პროექტი მიეცა განხილვაში. „მუსავატის“ პარლამენტისათვის წარდგენილი აგრარული რეფორმის 
პროექტის განხილვა პოლიტიკური შეხლა-შემოხლისა და მთავრობის კრიზისთან დაკავშირებით არ 
შედგა. აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის მტერი პოლიტიკური ძალები ცბიერ აგიტაციებში აგ-
რარული საკითხის გადაუწყვეტლობით სარგებლობდნენ.

adr-ის მთავრობები სოციალურ სფეროში მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებდნენ. 1918 
წლის ივლისიდან დაწყებული მთავრობებმა ინფლაციასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე მოსახ-
ლეობის სხვადასხვა ფენების შრომის ანაზღაურების ზრდის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება. 1919 
წლის თებრვალში ღატაკი ოჯახებიდან მყოფი ბავშვებისათვის დახმარების შესახებ კანონი იქნა 
მიღებული. adr-ის მთავრობების სოციალურ პოლიტიკაში დევნილების პრობლემების გადაწყვეტას 
ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი ეკავა. 1918-1920 წლებში სომეხთა ბანდიტური რაზმების ჩადენილი 
მხეცობების მიზეზით ირევნიდან, ზენგეზურიდან, შუშიდან და შამახიდან 300 ათასზე მეტი 
აზერბაიჯანელი ლტოლვილი გახდა. 1918 წელს შექმნილი mzrunvelobis saministro დევნილე- 
ბის პრობლემებით იყო დაკავებული. მათ სურსათი, ფული და აუცილებელი მოთხოვნილების 
საქონელი  ეძლეოდათ.

gaanalizeT da scadeT SeafasoT adr-is mTavrobebis socialur sferoSi gatarebuli Ronis-

Ziebebi. kulturul sferoSi gatarebuli RonisZiebebi.

kulturuli aRmSeneblobis RonisZiebebi. ხალხის განათლების სფეროში ერთ-ერთი უპ-
ირველესი ამოცანა განათლების სისტემის ახლიდან შექმნა და ეროვნული კადრების მომზადება იყო. 
განათლების სისტემის ეროვნული ნიადაგის საფუძველზე ხელახალ აგებაში 1918 წლის 27 ივნისის 
თურქული (აზერბაიჯანული) ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადების შესახებ და 28 აგვისტოს სკო-
ლების ნაციონალიზაციის შესახებ კანონების მიღებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. დაწყებით სკო-
ლებში მოსწავლეების განათლების დედაენაზე მიღებასთან ერთად სახელმწიფო ენის თურქული 
(აზერბაიჯანული) ენის სწავლება აუცილებელი იყო. საშუალო სასწავლო დაწესებულებებში კი 
სწავლება სახელმწიფო ენაზე უნდა განხორციელებულიყო. სასწავლო დაწესებულებებში, სახელ- 
მწიფო სამმართველობაში, არმიაში, სასამართლოებში სახელმწიფო ენის გამოყენება მას დიდ მნიშ-
ვნელობას სძენდა. ამასთან ერთად ეროვნული კადრების მომზადებამდე სახელმწიფო სამმართ-
ველოებში  რუსული  ენის  გამოყენებაც  იყო  ნებადართული.

ქვეყანაში მასწავლებლების კადრების მომზადებისათვის მოხდა მოკლევადიანი კურსების ორგა-
ნიზება. უმაღლესი განათლების ორგანიზებისა და უმაღლეს განათლებული კადრების მომზადების 
მიზნით ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მემინდვრეობის ინსტიტუტისა და სახელმწიფო კონ-
სერვატორიის დაარსების დაგეგმვის მიუხედავად მხოლოდ უნივერსიტეტის ორგანიზება გახდა 
შესაძლებელი. 1919 წლის 1 სექტემბერს პარლამენტმა მიიღო კანონი bsu-ის დაარსების შესახებ და  
100 აზერბაიჯანელი ახალგაზრდის სახელმწიფოს ხარჯზე უცხო ქვეყნების (გერმანია, საფრანგეთი, 
ოსმალეთის სახელმწიფო, იტალია, დიდი ბრიტანეთი, რუსეთი) უმაღლეს სკოლებში განათლების 
მისაღებად გაგზავნის შესახებ. რუსეთში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით 13 პიროვ- 
ნების  იქ  გაგზავნა  შეუძლებელი  გახდა.

კულტურის სფეროში გასატარებლად გათვალისწინებული რეფორმებიდან ერთ-ერთი ანბანის რე-
ფორმა იყო. მართალია, 1919 წლის 21 მარტს adr-ის გადაწყვეტილებით შექმნილი ანბანის რეფორ- 
მის კომისიამ ლათინურ ანბანზე გადასვლის შესახებ წარმოდგენილი პროექტო მოიწონა, მაგრამ 
საბჭოთა  რუსეთის  დაპყრობის  მიზეზით  ეს  რეფორმა  ბოლომდე  ვერ  განხორციელდა.

1. TeTrgvardielebi - ruseTSi samoqalaqo omSi bolSevikuri xelisuflebis winaaRmdeg monawile „erTiani da gaanu-
yofeli ruseTi“ poziciidan  gamosuli politikuri yvela ZalisaTvis miniWebuli saxeli.


ingliseli oficeri baqos navTobis sabadoze. 

1918 weli

Aadr-is IV mTavrobis wevrebi
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მრეწველობის განვითარების დამხმარე ღონისძიებებთან ერთად, იქ დასაქმებული მუშების პრობ-
ლემებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი საქმეების სრულად განუხორციელებლობა adr-ის მმართ-
ველობის  სოციალურ  საყრდენებს  ასუსტებდა.

გრარული რეფორმის გატარების შეყოვნებამაც adr-ის ხელისუფლებისადმი საზოგადოებრივი  
ნდობა შეასუსტა. 1917 წელს ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის სოფელში მთელი მეურნეობის სახელმწი- 
ფოს ეკუთვნოდათ. გლეხების ნახევარზე მეტს ღარიბები შეადგენდნენ. adr-ის მთავრობამ მიიღო 
გადაწყვეტილება ახალი აგრარული რეფორმის მომზადების შესახებ. 1919 წლის თებერვალში აგ-
რარული რეფორმის შესახებ კანონის პროექტის მომზადებისათვის შეიქმნა საპარლამენტო კომისია. 
პარტიებიდან ზოგიერთი მიწის მიწათმფლობელებისაგან შესყიდვას, სხვები კი ჩამორთმევას სთა-
ვაზობდნენ. კომისიის მომზადებულ კანონის პროექტში ყველა მიწა სახელმწიფო საკუთრებად 
ცხადდებოდა, მიწათმფლობელების განკარგულებაში განსაზღვრული სიდიდის მიწის ფართობის 
შენარჩუნება იყო გათვალისწინებული. პარლამენტის  კომისიის პროექტთან  ერთად კიდევ რამდენი 
პროექტი მიეცა განხილვაში. „მუსავატის“ პარლამენტისათვის წარდგენილი აგრარული რეფორმის 
პროექტის განხილვა პოლიტიკური შეხლა-შემოხლისა და მთავრობის კრიზისთან დაკავშირებით არ 
შედგა. აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის მტერი პოლიტიკური ძალები ცბიერ აგიტაციებში აგ-
რარული საკითხის გადაუწყვეტლობით სარგებლობდნენ.

adr-ის მთავრობები სოციალურ სფეროში მნიშვნელოვან ღონისძიებებს ახორციელებდნენ. 1918 
წლის ივლისიდან დაწყებული მთავრობებმა ინფლაციასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე მოსახ-
ლეობის სხვადასხვა ფენების შრომის ანაზღაურების ზრდის შესახებ მიიღეს გადაწყვეტილება. 1919 
წლის თებრვალში ღატაკი ოჯახებიდან მყოფი ბავშვებისათვის დახმარების შესახებ კანონი იქნა 
მიღებული. adr-ის მთავრობების სოციალურ პოლიტიკაში დევნილების პრობლემების გადაწყვეტას 
ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი ეკავა. 1918-1920 წლებში სომეხთა ბანდიტური რაზმების ჩადენილი 
მხეცობების მიზეზით ირევნიდან, ზენგეზურიდან, შუშიდან და შამახიდან 300 ათასზე მეტი 
აზერბაიჯანელი ლტოლვილი გახდა. 1918 წელს შექმნილი mzrunvelobis saministro დევნილე- 
ბის პრობლემებით იყო დაკავებული. მათ სურსათი, ფული და აუცილებელი მოთხოვნილების 
საქონელი  ეძლეოდათ.

gaanalizeT da scadeT SeafasoT adr-is mTavrobebis socialur sferoSi gatarebuli Ronis-

Ziebebi. kulturul sferoSi gatarebuli RonisZiebebi.

kulturuli aRmSeneblobis RonisZiebebi. ხალხის განათლების სფეროში ერთ-ერთი უპ-
ირველესი ამოცანა განათლების სისტემის ახლიდან შექმნა და ეროვნული კადრების მომზადება იყო. 
განათლების სისტემის ეროვნული ნიადაგის საფუძველზე ხელახალ აგებაში 1918 წლის 27 ივნისის 
თურქული (აზერბაიჯანული) ენის სახელმწიფო ენად გამოცხადების შესახებ და 28 აგვისტოს სკო-
ლების ნაციონალიზაციის შესახებ კანონების მიღებას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. დაწყებით სკო-
ლებში მოსწავლეების განათლების დედაენაზე მიღებასთან ერთად სახელმწიფო ენის თურქული 
(აზერბაიჯანული) ენის სწავლება აუცილებელი იყო. საშუალო სასწავლო დაწესებულებებში კი 
სწავლება სახელმწიფო ენაზე უნდა განხორციელებულიყო. სასწავლო დაწესებულებებში, სახელ- 
მწიფო სამმართველობაში, არმიაში, სასამართლოებში სახელმწიფო ენის გამოყენება მას დიდ მნიშ-
ვნელობას სძენდა. ამასთან ერთად ეროვნული კადრების მომზადებამდე სახელმწიფო სამმართ-
ველოებში  რუსული  ენის  გამოყენებაც  იყო  ნებადართული.

ქვეყანაში მასწავლებლების კადრების მომზადებისათვის მოხდა მოკლევადიანი კურსების ორგა-
ნიზება. უმაღლესი განათლების ორგანიზებისა და უმაღლეს განათლებული კადრების მომზადების 
მიზნით ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მემინდვრეობის ინსტიტუტისა და სახელმწიფო კონ-
სერვატორიის დაარსების დაგეგმვის მიუხედავად მხოლოდ უნივერსიტეტის ორგანიზება გახდა 
შესაძლებელი. 1919 წლის 1 სექტემბერს პარლამენტმა მიიღო კანონი bsu-ის დაარსების შესახებ და  
100 აზერბაიჯანელი ახალგაზრდის სახელმწიფოს ხარჯზე უცხო ქვეყნების (გერმანია, საფრანგეთი, 
ოსმალეთის სახელმწიფო, იტალია, დიდი ბრიტანეთი, რუსეთი) უმაღლეს სკოლებში განათლების 
მისაღებად გაგზავნის შესახებ. რუსეთში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით 13 პიროვ- 
ნების  იქ  გაგზავნა  შეუძლებელი  გახდა.

კულტურის სფეროში გასატარებლად გათვალისწინებული რეფორმებიდან ერთ-ერთი ანბანის რე-
ფორმა იყო. მართალია, 1919 წლის 21 მარტს adr-ის გადაწყვეტილებით შექმნილი ანბანის რეფორ- 
მის კომისიამ ლათინურ ანბანზე გადასვლის შესახებ წარმოდგენილი პროექტო მოიწონა, მაგრამ 
საბჭოთა  რუსეთის  დაპყრობის  მიზეზით  ეს  რეფორმა  ბოლომდე  ვერ  განხორციელდა.

1. TeTrgvardielebi - ruseTSi samoqalaqo omSi bolSevikuri xelisuflebis winaaRmdeg monawile „erTiani da gaanu-
yofeli ruseTi“ poziciidan  gamosuli politikuri yvela ZalisaTvis miniWebuli saxeli.
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adr-ის დროს 100-მდე გაზეთი და ჟურნალი გამო-
დიოდა, მათი უმრავლესობა თურქულ (აზერბაიჯა-
ნულ) ენაზე იყო. პრესის დამახასიათებელი ნიშანი  
მისი ძირითადი ნაწილისათვის adr-ის იდეების აგ-
იტაცია და დაცვა შეიძლება ჩაითვალოს. მათ შორის 
შეიძლება დავასახელოთ „ისთიგლალ“, „აზერბაიჯან“, 
„კურთულუშ“,  „მედენიათ“ და სხვ. მთავრობის 1918 
წლის 18 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილების სა-
ფუძველზე ცენზურა გაუქმდა.

bsu-თან შექმნილმა „მუსლიმანური აღმოსავლეთის 
შემსწავლელი საზოგადოება“-მ აზერბაიჯანის ისტო-
რიის, კულტურის, ლიტერატურის შესწავლასა და აგ-
იტაციაში მნიშვნელოვანი სამუშაოები განახორციელა. 

საზოგადოება „თურქ ოჯაღი“ თურქ ხალხებს შორის კულტურული ურთიერთობების განვითარე- 
ბას, მათ ერთმანეთთან დაახლოებას, ურთიერთდახმარებასა და განმტკიცებას ისახავდა მიზნად. 
აზერბაიჯანის პარლამენტის შენობაში გახსნილ „ისტიგლალ“ მუზეუმში აზერბაიჯანის თავი-
სუფლებისა და დამოუკიდებლობის შესახებ საბუთები და მასალები, არქეოლოგიური აღმონაჩე- 
ნები,  იარაღები,  ნახატები,  ხალიჩები  და  სხვა  იყო  თავმოყრილი.

adr-ის მთავრობები მოსახლეობის განათლების სფეროში სახელმწიფო და მასობრივი სახალხო 
ბიბლიოთეკების გახსნას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ. ბაქოში მუშებს შორის კულტურულ-სა- 
განმანათლებლო სამუშაოების წარმოების მიზნით ხდებოდა „სახალხო სახლების“ ორგანიზება. 
აზერბაიჯანულ ენაზე პირველი დიდი ბიბლიოთეკის - ეროვნული ბიბლიოთეკის შესაქმნელად 
ტარდებოდა  მოსამზადებელი  სამუშაოები.

adr-ის შექმნასთან ერთად დაიწყო ეროვნული თეატრის მოქმედების გამოცოცხლება. 1918 წლის 
ოქტომბერში მოხდა სახელმწიფო თეატრის ორგანიზება, 1918 წლის ნოემბერში ნ. ნარიმანოვის 
ტრაგედია „ნადირ შაჰი“ ორჯერ დაიდგა ამ სცენაზე. აზერბაიჯანის თეატრის რეპერტუარში დამო-
უკიდებლობისათვის ბრძოლის ისტორიისადმი მიძღვნილ დრამატულ ნაწარმოებებს მნიშვნელოვანი 
ადგილი ეკავათ. აქ იდგმებოდა ისეთი პატრიოტული სულისკვეთების ნაწარმოებები, როგორიცაა 
„ბაქოსათვის  ომი“  და  „აზერბაიჯან“. 

“...azerbaijanis demokratiuli respublika saxeldobr msoflios politikuri wesrigis xelaxali 
agebis dros - XIX saukunis bolosa da XX saukunis dasawyisSi  gamovida asparezze rogorc 
azerbaijanis arsebobis brwyinvale kulturuli aRmavlobis etapis logikuri Sedegi...
 ...msoflios wamyvani saxelmwifoebis baqos navTobis gamo interesebis politikurma Sejaxebebma ki-
dev ufro gafarToebis pirobebSi azerbaijanis progresis moyvaruli politikuri elita damouki-
debeli erovnuli saxelmwifoebriobis Seqmnis ideiT gaaerTiana...
...axlad Seqmnilma azerbaijanis demokratiulma respublikam sakuTr Tavze aRebuli rTuli isto-
riuli movaleobebi SesaZleblobebis ukanaskneli ZalisxmeviT Rirseulad Seasrula...
...azerbaijanis demokratiuli respublika agresiis qveS aRmoCenis gamo marTalia, rom dasaxuli 
miznebis sruli warmatebis miuRwevlad daiSala, magram mis azrovnebaSi damkvidrebuli damouki-
deblobis idea ar iqna daviwyebuli...”

azerbaijanis demokratiuli respublikis 100 wlis iubiles Sesaxeb azerbaijanis 
respublikis prezidentis ilham alievis gankarguleba, qalaqi baqo, 16 maisi 2017 weli.

 1. scadeT, adr-is parlamentis pirveli RonisZiebebis gaanalizebiT SeafasoT igi.
2. romeli separatistuli Zalebis gauvnebelyofa moxda azerbaijanis teritoriaze  

1919 wels?
3. daasabuTeT, rom saparlamento respublikis wyobis adr-Si uzrunvelyofili iyo 

mravalpartiuloba.
4. gansazRvreT adr-is mTavrobis mier yarabaRisa da naxCevanSi sageneralgubernatoro-

ebis daarsebis mizezebi.
5. gansazRvreT adr-is dros agraruli reformis ganxorcielebis xelisSemSleli mizezebi.
6. risi SesaZleblobebi moipova azerbaijanis navTobis mrewvelobam versalis xelSek-

rulebiT?
7. ganmarteT adr-is mTavrobebis qveyanaSi ganaTlebis ganviTarebisaTvis gansakuTrebuli 

yuradRebis miqcevis mizezebi.
8. romeli gadawyvetileba iyo miRebuli erovnuli presis Tavisufali moqmedebis uz-

runvelyofisaTvis?

◘
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azerbaijanis demokratiuli respublikis sagareo politika

damoukideblobis aRiarebisa da ganmtkicebaSi sagareo politikisaTvis didi mniSvnelobis 
momniWebeli adr-is xelisufleba pirvelive dReebidanve mis winaSe mdgomi amocanebis 
ganxorcielebas cdilobda. sagareo politikis warmateba qveynis SigniT politikur, eko-
nomikur, socialur da kulturul sferoebSi ganviTarebis uzrunvelyofisaTvis xelsayrel 
pirobebs qmnida da ganamtkicebda qveynis saerTaSoriso poziciebs. mezoblebTan keTili da 
urTierTsasargeblo urTierTobebis damyarebisaTvis adr garkveuli iniciativebiT gamovida. 
adr saerTaSoriso samyaroSi cnobisaTvis, damoukideblobisa da teritoriuli mTlianobis 
dacvisaTvis, msoflios wamyvani saxelmwifoebis mxridan daxmarebis miRwevisaTvis aqtiur 
sagareo politikas atarebda.

kavkasiis konferenciebi, mTielTa respublika, Tiflisis SeTanxmeba, azerbaijan-saqarTvelos 

samxedro-TavdacviTi SeTanxmeba, adr-is samSvidobo warmomadgenloba

adr-is sagareo politikis ZiriTadi amocanebi. „დამოუკიდებლობის დეკლარაციის“ მე-3 
მუხლში adr-ის საგარეო პოლიტიკის ძირითად პრინციპად საერთაშორისო ერთიანობის ყველა წევრ- 
თან თანასწორობის უფლება, ორმხრივი სასარგებლო ურთიერთობების დამყარება, ხოლო თანამო-
საზღვრე სახელმწიფოებთან თანაც მეზობლური ურთიერთობების დამყარება იყო გათვალისწინე- 
ბული, adr-ის შექმნის პირველ ხანებში საგარეო პოლიტიკის წინაშე, პირველ რიგში, სახელმწიფო 
სუვერენიტეტის დაცვა და ტერიტორიული მთლიანობის უზრუნველყოფის ამოცანები იდგა. ამ დროს 
როგორც ოსმალეთის, ისე დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფოების აზერბაიჯანში არსებულ სამხედრო 
წარმომადგენლობებთან adr-ის მთავრობების ნორმალური ურთიერთობების აგება აუცილებელი  
იყო. საერთა-შორისო ურთიერთობების სწრაფი ცვლა adr-ის მთავრობებისაგან მოქნილი საგარეო 
პოლიტიკის გატარებას მოითხოვდა. პირველი მსოფლიო ომის დამთავრების შემდეგ ჩატარებულ 
სამშვიდობო კონფერენციაზე adr-ის უპირველესი მიზანი საერთაშორისო ერთობის თანასწორუფ-
ლებიან  წევრად  ცნობა  და  ერთა  საზოგადოებაში  წევრად  მიღება  იყო.

არსებობის პირველ თვეებში (1918 წლის მაისი-ოქტომბერში) საგარეო პოლიტიკაში ოსმალეთის 
სახელმწიფოსკენ მიდრეკილების მქონე adr-მა 1918 წლის ნოემბრიდან დასავლეთის სახელმწიფო-
ებისაკენ, განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთისაკენ აიღო მიმართულება. 1920 წლის იანვარში და-
მოუკიდებლობის დე-ფაქტო ცნობის შემდეგ adr-ის საგარეო პოლიტიკა ხარისხობრივად ახალი, უფ- 
რო  ვრცელი  გახდა  და  ყოველი  მიმართულების  ფორმაში მსვლელობა  დაიწყო.

ოსმალეთის სახელმწიფოს adr-ის ფორმირებაში, აზერბაიჯანის მუსლიმანი მოსახლეობის ფიზი- 
კურ არსებობაში და ქვეყნის ტერიტორიის სომეხი დამპყრობლების მხრიდან დაპყრობისათვის შე-
საძლებლობის მიუცემლობაში გაწეულ დახმარებას ფასდაუდებელი მნიშვნელობა ჰქონდა. adr-ოს-
მალეთის ურთიერთობებში წარმოშობილმა მცირე გაუგებრობებმა, მათ სამოკავშირეო ურთიერთ- 
ობებს ზიანი ვერ მიაყენეს. კონსტიტუციური მონარქიის წყობის მქონე ოსმალეთის სახელმწიფოს 
რესპუბლიკური წყობის შემქმნელი აზერბაიჯანელი ხალხისადმი დახმარება თანამედროვე მსოფლიო 
ისტორიაში ერთ-ერთ იშვიათ მოვლენად უნდა ჩაითვალოს. მუდროსის შეთანხმების adr-თან და-
კავშირებული მუხლების თანახმად ე. თოფჩუბაშოვის 1918 წლის 4 ნოემბერს ოსმალეთის სახელ-
მწიფოსადმი პროტესტი adr-ის განმტკიცებისათვის ოსმალეთის მთავრობასთან შეთანხმებული 
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო. ამ საბუთს adr-ის ოსმალეთის სახელმწიფოს პოლიტიკასთან შეუ-
თანხმებლობა, აზერბაიჯანული სახელმწიფოს ეროვნული სახელმწიფო ინტერესების მთელი ძალით 
დასაცავად  მზადყოფნა  უნდა  ეჩვენებინა.

17

o

LAY
İHƏ



98

scadeT, SeafasoT osmaleTis saxelmwifos azerbaijaneli xalxisaTvis gaweuli daxmareba.

დიდი ბრიტანეთის ჯარები 1918 წელს ორჯერ შემოვიდნენ adr-ის ტერიტორიაზე. adr-ის ტე-
რიტორიაზე მძარცველი ინგლისური ძალებისაგან განსხვავებით ნოემბერში ბაქოში შემოსული 
ინგლისური ძალების მეთაურობა იძულებული იყო ეცნო adr-ის ხელისუფლება. 1919 წლის ზაფ-
ხულში შექმნილ მწვავე საერთაშორისო მდგომარეობაში adr-ის მთავრობამ ინგლისური ძალების 
ქვეყანაში დარჩენა ეროვნული სახელმწიფოს დაცვაში მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნია და ამიტო- 
მაც მათი ასეთ პირობებში აზერბაიჯანის დატოვებას შეშფოთებით ხვდებოდა. პარიზის სამშვიდობო 
კონფერენციაზე მონაწილე adr-ის წარმომადგენლობითმა საბჭომ დასავლეთის სახელმწიფოების 
კავკასიაში  მფარველობის  საკითხის  განხილვაში  დიდ  ბრიტანეთს  მიანიჭა  უპირატესობა.

1919 წლის აგვისტოში ინგლისური ძალების მიერ ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის დატოვებიდან 
გარკვეული დროის შემდეგ პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე იტალია adr-ზე მფარველობას 
სთავაზობდათ. მართალია, იტალიას adr-ში დიდი ეკონომიკური ინტერესები ჰქონდა, მაგრამ მას 
უცხოური დაპყრობებისაგან დაცვისათვის აქ საკმარისი რაოდენობით სამხედრო ძალები არ გააჩნდა. 
adr-ის მთავრობამ იტალიასთან ეკონომიკურ-პოლიტიკური ურთიერთობების გაძლიერების მიზნით 
1919 წლის ბოლოს-1920 წლის დასაწყისში გენერალ იბრაჰიმ აღა უსუბოვის მეთაურობით წარმო-
მადგენლობითი საბჭო რომში გააგზავნა. 1920 წლის თებერვალში ბაქოში მოსული იტალიის მთავ-
რობის წარმომადგენლებთან adr-ის არმიისა და სამხედრო ფლოტისათვის შეიარაღების, სამხედრო 
საშუალებების, სამხედრო ტექნიკისა და ტანსაცმლის შეძენისა და ამის ნაცვლად ნავთობისა და 
ნავთობპროდუქტების  მიცემის  შესახებ  შეთანხმებას  მოეწერა  ხელი.

1920 წლის იანვრიდან დაწყებული adr-ის მთავრობა უფრო გაფართოებული საგარეო პოლიტიკის 
გატარებას გეგმავდა. ამ მიზნით  პარლამენტმა  მიიღო კანონი 1920 წლის 1 აგვისტოდან დაწყებუ- 
ლი საფრანგეთში, დიდ ბრიტანეთში, იტალიაში, შვეიცარიაში, გერმანიაში, aSS-ში, პოლონეთსა და 
საბჭოთა რუსეთში დიპლომატიურ წარმომადგენლობების შექმნის შესახებ. კანონის თანახმად, პარი-
ზის სამშვიდობო კონფერენციაში მონაწილე adr-ის სამშვიდობო წარმომადგენლობის საქმიანობა 
შეჩერებული  იქნა.
mezobel saxelmwifoebTan urTierTobebi ფორმირების პირველი დღეებიდან დაწყებული  

adr-ის საგარეო პოლიტიკაში მეზობელ სახელმწიფოებთან მეგობრობისა და ურთიერთგაგების 



adr-is sagareo saqmeTa saministros mier parizis samSvidobo konferenciaze 
wardgenisaTvis Sedgenili ruka. 1919 weli

LAY
İHƏ



99

პრინციპების ნიადაგზე ურთიერთობების დამყარებას, სადავო საკითხების გადაწყვეტაში ძალადო- 
ბაზე უარის თქმას, ურთიერთნდობის წარმოშობას დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. ამ პრინციპის  
სხვა სახელმწიფოების მიერ დაცვაც პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე კავკასიის ახლად შექმნი- 
ლი  ეროვნული  სახელმწიფოების  ცნობას  მნიშვნელოვან  დახმარებას  გაუწევდა.

1918  წლის მაისში სამხრეთ კავკასიაში ახლად შექმნილი 3 ეროვნული სახელმწიფოს საზღვრების 
დაზუსტების სირთულის მიზეზით გაჩნდა მათ შორის სადავო ტერიტორიების პრობლემა. adr-ს 
რუსეთთან, საქართველოსთან და სომხეთთან ჰქონდა სადავო ტერიტორიალური საკითხები. ვინაიდან  
ამ პრობლემების უმრავლეს შემთხვევაში ორმხრივი მოლაპარაკებების გზით გადაწყვეტა შეუძლე- 
ბელი აღმოჩნდა, იგი, სასაზღვრო შეჯახებების მიზეზი გახდა. ეს კი ეროვნული სახელმწიფოების 
დამოუკიდებლობის განმტკიცებისა და ეკონომიკის სტაბილური განვითრებისათვის დიდ შეფერხე- 
ბად იქცა.

საქართველოს რესპუბლიკის გერმანიის მფარველობის ქვეშ გადასვლის შესახებ შეთანხმების 
ხელმოწერის შემდეგ, ოსმალეთის სახელმწიფო გერმანიის სამხრეთ კავკასიაში გავლენის ზრდისათ- 
ვის ხელის შეშლის მიზნით, თავისი პროტექტორატობის ქვეშ აზერბაიჯანისა და სომხეთის რესპუბ-
ლიკებისგან შემდგარი ფედერაციის შექმნას გეგმავდა. სომხეთის, როგორც სახელმწიფოდ ჩა-
მოყალიბებისათვის პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული ცენტრი სჭირდებოდა სომხებს ასეთ ცენტ- 
რად მხედველობაში ჰქონდათ ქალაქი გიმრი, (ალექსანდროპოლი), რომელიც ოსმალეთის ჯარების 
კონტროლის ქვეშ იყო და მეთაურობას იგი სამხედრო აუცილებლობად მიაჩნდა. აზერბაიჯანის 
ეროვნული საბჭოს 1918 წლის 29 მაისს ჩატარებულ კრებაზე ქალაქ ირევანის სომხეთისათვის გა-
დაცემის შესახებ გადაწყვეტილება შეფასებული იქნა როგორც „გარდაუვალი მწარე რეალობა“, 
„ისტორიული აუცილებლობა“. ეროვნული საბჭოს წევრებს ესმოდათ, რომ სამშობლოს ერთი ნაწი- 
ლის დაკარგვის ფაქტი ქვეყნის მოსახლეობაში ხელისუფლების წინააღმდეგ განსაზღვრულ უნ-
დობლობას წარმოშობდა, თუმცა adr-ის ფორმირებისათვის ოსმალეთის სახელმწიფოს დახმარებას 
სასიცოცხლოდ  აუცილებელ  საკითხად  მიიჩნევდნენ. 

rogor afasebda erovnuli sabWo qalaq irevanis somxeTisaTvis daTmobas?

კავკასიაში კონფლიქტების მოწესრიგებისა და თანამშრომლობის განვითარების მიზნით 1918-1920 
წლებში აზერბაიჯანის, საქართველოსა და სომხეთის რესპუბლიკებს შორის კავკასიის კონფერენ- 
ციები ტარდებოდა. 1918 წლის ნოემბერში თიფლისში მთიელთა რესპუბლიკის მონაწილეობითაც 
შეკრებილი პირველი კონფერენცია დეკემბერში ბორჩალოს, აჰილქელექის მაზრებისა და ლორის 
რაიონის გარშემო კონფლიქტების გამწვავებასთან დაკავშირებით მომხდარი სომხეთ-საქართველოს 
ომის მიზეზით არ შედგა. 1919 წლის აპრილ-ივნისში თიფლისში ჩატარებულ ახალ კონფერენციაზე 
მთიელთა რესპუბლიკა თეთრგვარდიელთა ძალების მიერ დაპყრობის გამო არ მონაწილეობდა.  
ფ. ხოისკის მეთაურობით adr-ის წარმომადგენელთა საბჭომ აქ კავკასიის ხალხების მჭიდრო კავში- 
რის შექმნის შემოთავაზება წამოაყენა. 1919 წლის ივნისში საქართველოს რესპუბლიკასთან სამხე- 
დრო კავშირის დამამყარებელი adr 1919 წლის დეკემბერში ბაქოში ჩატარებულ აზერბაიჯან-სომხე- 
თის კონფერენციაზე სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკების კონფედერაციის შექმნის შეთავაზებით გა-
მოვიდა. 1920 წლის აპრილის დასაწყისში თიფლისში შეკრებილი ახალი კონფერენციის განხილვაზე 
გამოტანილი  ამ  საკითხის  შესახებ  დადებითი  გადაწყვეტილების  მიღება  არ  მოხერხდა.

ra mizezebTan iyo dakavSirebuli kavkasiis konferenciebis warumatebloba?

რუსეთში სამოქალაქო ომში მონაწილე ყველა პოლიტიკური ძალა აზერბაიჯანის დამოუკიდებ- 
ლობას დიდ საფრთხეს უქმნიდა. ჩრდილოეთ კავკასიაში მთიელთა რესპუბლიკის არსებობა adr-ს 
რუსეთიდან შესაძლო მოსალოდნელი რაიმე საფრთხისაგან იცავდა. მიუხედავად ამისა 1919 წლის 
გაზაფხულზე მთიელთა რესპუბლიკაზე თეთრგვარდიელთა მხრიდან შეტევის დროს adr-ის მთავ-
რობა მის დაცვასა და მტრის წინააღმდეგ კავშირის შექმნას ითვალისწინებდა. ამ დროს დაღესტა- 
ნის ზოგიერთი ტერიტორიის მოსახლეობას adr-თან შეერთების შესახებ მიმართვები ჰქონდათ 
მიღებული.

1919 წლის ზაფხულში დაღესტანის თეთრგვარდიელების მიერ დაპყრობამ adr-ის ჩრდილოეთი 
საზღვრებისათვის დიდი საფრთხე შექმნა. ინგლისური კომანდანების ამ ძალების დაცვისათვის ადრ-ის 
მათი დაღესტნიდან გაყვანის შესახებ მიმართვები უპასუხოდ დარჩა. ინგლისელების მიერ adr-სათ- 
ვის მიცემული ყველა დაპირების მიუხედავად, თეთრგვარდიელებმა დერბენდი დაიპყრეს. ჩრდი-
ლოეთიდან მომავალი დაპყრობის საფრთხესთან დაკავშირებით პარლამენტის 1919 წლის ივნისში  
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ნ. იუსიფბეილის მეთაურობით შექმნილი სახელმწიფო თავდაცვის კომიტეტმა ქვეყნის მთელ ტე-
რიტორიაზე სამხედრო მდგომარეობა გამოაცხადა. 1919 წლის 16 ივნისს აზერბაიჯანისა და სა-
ქართველოს რესპუბლიკებს შორის დამპყრობელის წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის შესახებ 3  
წლის ვადით ხელშეკრულება იქნა ხელმოწერილი. სომხეთისათვის შეთავაზებული იქნა, რომ ორი 
კვირის განმავლობაში შეერთებოდა სამხედრო-თავდაცვით პაქტს, მაგრამ თეთრგვარდიელებთან 
მჭიდრო  კავშირის  მქონე  ამ  სახელმწიფომ  შეთავაზება  უარყო.

1919 წლის აგვისტოში აზერბაიჯანის დატოვებისას ინგლისის სამხედრო კორპუსმა ყველა მო-
წყობილობა და კასპიის სამხედრო ფლოტი საბჭოთა მთავრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელით 
თეთრგვარდიელებს გადასცა. adr-ის მთავრობის თავისი საზღვაო საზღვრების დაცვის მიზნით 
ინგლისელების მეთაურობისადმი დახმარებისათვის მიმართვები ნაწილობრივ დაკმაყოფილებული 
იქნა. ქალაქ ბაქოს პორტის მმართველობა, სამხედრო მოწყობილობები და შეიარაღების ერთი ნაწი- 
ლი, რამდენიმე სამხერო გემი adr-ის მთავრობას გადაეცა. ამის საფუძველზე შეიქმნა აზერბაიჯანის 
კასპიის სამხედრო ფლოტი. თეთრგვარდიელები adr-ის კასპიის ზღვაზე სამხედრო ფლოტის შექმნის 
წინააღმდეგ გამოვიდნენ და განაცხადეს, რომ ეს თურქმენჩაის ხელშეკრულებას ეწინააღმდეგება.  
adr-ის მთავრობამ კი პასუხად განაცხადა, რომ ეს ხელშეკრულება რუსეთსა და ირანს შორის იყო 
ხელმოწერილი  და  adr-ს  იგი  არ  ეხებოდა.

 ras iTvaliswinebda TurqmenCais xelSekrulebis kaspiis zRvisadmi miZRvnili muxli?

ირანი პირველ პერიოდში აზერბაიჯანის სახელის მქონე სახელმწიფოს შექმნას შემადგენლობაში 
მყოფი სამხრეთი აზერბაიჯანის წინაშე ტერიტორიულ პრეტენზიასავით აფასებდა და ამიტომაც მის 
ცნობაზე უარს ამბობდა. 1919 წლის აგვისტოში დიდი ბრიტანეთის ირანთან ხელშეკრულების და- 
დების შემდეგ ირანის ხელისუფლების adr-ის მიმართ ტერიტორიულ პრეტენზიებს ბოლო მოეღო.  
1920 წლის 20 მარტს adr-სა და ირანს შორის მეგობრობის შესახებ ხელშეკრულება და რამდენიმე 
შეთანხმება იქნა ხელმოწერილი. ხელშეკრულების საფუძველზე ორ სახელმწიფოს შორის სხვადასხვა 
სფეროებში  თანამშრომლობის  განვითარება  და  საელჩოების  გახსნა  უყო  გათვალისწინებული.

rasTan iyo dakavSirebuli iranis adr-is mimarT pirveli uaryofiTi damokidebuleba?

azerbaijanis warmomadgenloba parizis samSvidobo konferenciaze. მართალია, adr-ს 
პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე მონაწილეობისათვის ოფიციალური მიწვევა არ მიუღია, მაგ- 
რამ ინგლისური მეთაურობისა და მთავრობის ოფიციალური პირების ამასთან დაკავშირებულ 
განცხადებებში ნათქვამი იყო, რომ აზერბაიჯანის სახელმწიფო მიიღებდა კონფერენციაში მონაწი-
ლეობას. 1918 წლის 28 დეკემბერს adr-ის მთავრობამ პარლამენტის უხუცესთა საბჭოს წევრების 
მონაწილეობით განსაზღვრა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე გასაგზავნი წარმომადგენლობითი 
საბჭოს შემადგენლობა. წარმომადგენლობით საბჭოს სამშვიდობო კონფერენციაზე მონაწილეობასთან 
ერთად, ევროპისა და ამერიკის სახელმწიფოებში adr-ის შესახებ მრავალმხრივი ინფორმაცია უნდა 
წარედგინა, საფრანგეთის მთავრობის მხრიდან adr-ის წარმომადგენლობისათვის ვიზის გაცემაზე 
წინააღმდეგობის შექმნის მიზეზით მათ პარიზში სამშვიდობო კონფერენციის დაწყების შემდეგ შეძ- 
ლეს ჩასვლა. adr-ს კონფერენციაზე მონაწილე სახელმწიფოების მეოთხე ჯგუფში (ახლად შექმნილი 
სახელმწიფოები და მიუმხრობელი ქვეყნები) მიკუთვნებულობის გამო, პირდაპირ კონფერენციის 
კრებებში მონაწილეობის უფლება არ ჰქონდათ. მიუხედავად ამისა, წარმომადგენლები კონფერენციაში 
მონაწილე სხვა წარმომად-გენლებთან შეხვედრებს მართავდნენ, მსოფლიო საზოგადოებისათვის  
adr-თან დაკავშირებული ინფორმაციების მიწვდენას ცდილობდნენ. მათი გაწეული აგიტაციით  
adr-ის შესახებ სომხური წრეების გავრცელებული უარყოფითი წარდგენების საფუძვლიანად შეც- 
ვლა  მოხერხდა.

ე. თოფუბაშოვის ხელმძღვანელობით წარმომადგენლობითმა საბჭომ 1919 წლის ივნისში „კავკა- 
სიის აზერბაიჯანის, ჯუმჰურიეთის პარიზის სამშვიდობო კონფერენციისადმი მემორანდუმს“ ინ-
გლისურ და ფრანგულ. ენებზე ხელმოწერილი წარუდგინა კონფერენციის სამდივნოს. საბუთის  
მე-14 მუხლში  აღნიშნული იყო, რომ წარმომადგენლობითი საბჭო გამოთქვამს იმედს, რომ სამშვი-
დობო კონფერენციის მხრიდან adr-ის დამოუკიდებლობა აღიარებული იქნება. "...Cven kavkasiaSi  
ukve faqtiurad arsebuli saxelmwifoebis aRiarebis sakiTxs vicavT. maT Soris erT-erTi 
damoukidebeli azerbaijanis respublikaa. Cven am memorandums iseTi rwmeniT vajamebT, rom 
Cveni xalxis materialuri mdgradoba da moraluri Tvisebebi, zneobrivi simdidre, Sromisa 
da ganaTlebis siyvaruli, wes-kanonebisa da saxelmwifo principebis pativiscema azerbaija-
nis damoukidebeli respublikis saxiT amis Semdgom suverenuli arsebobis saukeTeso garan-
tiaa".“

aSS-ის პრეზიდენტი ვ. ვილსონი 1919 წლის მაისის დასაწყისში adr-ის წარმომადგენლობის 
კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობის წინააღმდეგი გამოვიდა, თუმცა 28 მაისს adr-ის  
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წარმომადგენელთა საბჭოსთან შეხვედრის 
გადაწყვეტილება მიიღო. ვ. ვილსონმა adr-
ის შესახებ გამზადებული ყველა საბუთი 
წარუდგინა, ეცნობა რომ აზერბაიჯანი 
რუსეთის შემადგენლობაში აღარ შევა და 
დაიცავს დამოუკიდებლობას, ეთხოვა რომ 
aSS-ის სახელმწიფოსაგან adr-ს პოლიტი-
კისა და ეკონომიკის სფეროებში გაეწიოს 
დახმარება.

adr-ის წარმომადგენლები კონფერენცი-
აზე საქართველოს, ლატვიის, ესტონეთის, 
ბელორუსიის, უკრაინისა და ჩრდილოეთ 
კავკასიის წარმომადგენლებთან მჭიდროდ 
თანამშრომლობდნენ. ისინი ერთიანად ან-
ტანტის სახელმწიფოების ერთიანი რუსე-
თის აღდგენისაკენ მიმართული პოლიტი-
კური ღონისძიებების წინააღმდეგ გამოდი- 
ოდნენ. 1919 წლის შემდეგ საბჭოთა რუსეთის სამხედრო ძალების სამხედრო-პოლიტიკური მეტოქე-
ების შევიწროებით კავკასიისაკენ წინსვლამ სამშვიდობო კონფერენციის წამყვანი სახელმწიფოების 
შეშფოთება დაიწყო. პირველ მსოფლიო ომში ახლო და შუა აღმოსავლეთში ახალი პოზიციების 
მომპოვებელი დიდი ბრიტანეთი საბჭოთა საფრთხეებისაგან უფრო მეტად იყო შეწუხებული. 1919  
წლის ნოემბრიდან დაწყებული ინგლისის სახელმწიფო მოღვაწეებმა სამშვიდობო კონფერენციის 
მხრიდან აზერბაიჯანისა და საქართველოს რესპუბლიკების დამოუკიდებლობის ცნობის შესაძ-
ლებლობის მიზანშეწონილობა დაასკვნეს. 1920 წლის 11 იანვარს სამშვიდობო კონფერენციის უმ-
აღლესმა საბჭომ ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღო: „,მოკავშირე და გა-
ერთიანებული სახელმწიფოების აზერბაიჯანისა და საქართველოს მთავრობებს დე-ფაქტო დონეზე 
ერთად ცნობენ“. აზერბაიჯანის ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე სასახელო გვერდის ჩამწერმა  
adr-ის სამშვიდობო წარმომადგენლობამ, სამშობლოს დაცვის გაძლიერებაში ანტანტის სახელ-
მწიფოებისაგან  დახმარება  ითხოვეს,  თუმცა  ამას  ვერ  მიაღწიეს.

“pativcemulo deputatebo! 1918 wlis 28 maiss azerbaijanelma xalxma samyaros acnoba Tavisi 
damoukidebloba. SetyobinebiT misi sxva erebis mxridan damtkicebas didi mizani aqvs. damou-
kideblobis gamocxadebis Semdeg erma unda mTel msoflios xalxebs uCvenos da daumtkicos, 
rom namdvilad Tavisi damoukideblobis Rirsi iyo. am saxiT misi damoukideblobis damtkice-
ba SeiZleba. ase, rom am erTi wlisa da aTi Tvis ganmavlobaSi azerbaijanelma xalxma Tavisi 
cxovreba, arseboba evropis, mTeli kulturuli samyarosaTvis gasagebi gaxada da Tavi ise 
warmoaCina, rom evropa misi safasuris gadaxdisa da damoukideblobis dasamtkiceblad iZu-
lebuli gaxda”.

feTeli xan xoiskis azerbaijanis damoukideblobis cnobasTan dakavSirebiT 1920 wlis 

14 ianvars parlamentSi gamosvla.

azerbaijanis demokratiuli respublika (1918-1920). parlamenti  
(wigni II. stenografiuli angariSgebebi) 

baqo, gamomcemloba "azerbaijan", 1998, gv 530)

საბჭოთა რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის ნორმების დაცვა და სამშვიდობო კონფერენ-
ციის მიერ დამოუკიდებლობების დე-ფაქტოდ ცნობილი კავკასიის რესპუბლიკების სუვერენი-
ტეტისადმი პატივისცემით მიდგომის დაჯერება გულუბრყვილობა იქნებოდა.

 1. ganmarteT azerbaijanisa da saqarTvelos Soris samxedro kavSiris Seqmnis mizezebi.

2. ra iyo adr-is mTielTa respublikasTan dakavSirebuli politikis upirvelesi mizani?

3. ra gaxda safrangeTis mTavrobis adr-is warmomadgenlobisaTvis vizis gacemis dayovnebis 
Sedegi?

4. gaanalizeT adr-is sagareo politikis gavlili etapebi.

5. scadeT, gansazRvroT aSS-is kavkasiaSi, maT Soris azerbaijanSi SesaZlo interesebi.

◘



azerbaijanis samSvidobo warmomadgenlobiTi 
sabWo parizSi
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azerbaijanis demokratiuli respublikis dacema

rTul istoriul pirobebSi arsebobis dacvis mcdelma adr-m mokle droSi saSinao da 
sagareo politikaSi mniSvnelovan warmatebebs miaRwia, Tumca CrdiloeTidan mzardi  
safrTxis aRmofxvrisaTvis es ar iyo sakmarisi. antantis saxelmwifoebs kavkasiis respubli-
kebis gamo ar  surdaT sabWoTa ruseTTan omis warmoeba, osmaleTis saxelmwifos 1918 wli-
sagan gansxvavebiT, Tavad Zneli periodi edga da azerbaijanisaTvis daxmarebis gawevis SesZ-
lebloba ar hqonda. qveynis SigniT damoukideblobis winaaRmdeg mebrZoli Zalebi 
gaaqtiurdnen. somexTa dampyroblebma isargebles Seqmnili situaciiT da azerbaijanis 
miwebze Tavdasxmebi gaaZlieres.

samTavrobo krizisi. yarabaRSi somxuri amboxeba,, sabWoTa ruseTis nota, parlamentis 
bolo kreba, XI armiis mier dapyroba

adr-is saerTaSoriso mdgomareoba. პარიზის სამშვიდობო კონფერენციის უმაღლესი საბ- 
ჭოს მიერ აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის 
ცნობის შემდეგ ბელგიამ, შვეიცარიამ, ჰოლ-
ანდიამ, ჩეხეთმა, სლოვაკეთმა, საფრანგეთმა  
და სხვა სახელმწიფოებმა დაიწყეს ბაქოში თა-
ვისი დიპლომატიური წარმომადგენლობების 
გახსნა. ადრ-ის სამშვიდობო კონფერენციაზე 
მონაწილე წარმომადგენლებმა 1920 წლის თე-
ბერვალში ლონდონში, აპრილში კი სან-რე-
მოში ჩატარებულ საერ-თაშორისო კონფერენ-
ციებზე  ქვეყანა  ღირსეულად  წარმოადგინეს.

ადრ-ის მთავრობის მიერ 1920 წლის იან-
ვარში აშშ-ისა და დიდი ბრიტანეთის სტრუქ-
ტურებთან, თებერვალში კი იტალიის მთავ-
რობასთან ეკონომიკური შეთანხმებები იქნა 
ხელმოწერილი. მათგან მიღებული ნაწარმის 
ნაცვლად ნავთობისა და ნავთობ-პროდუქ-
ტების  გაგზავნა  იყო  გათვალისწინებული.  

kidev romel konferenciebSi miiRes monawileoba adr-is samSvidobo warmomadgenlebma?

adr-sabWoTa ruseTis urTierTobebi. პარიზის სამშვიდობო კონფერენციის უმაღლესმა საბ- 
ჭომ აზერბაიჯანისა და საქართველოს რესპუბლიკების დაცვის დახმარების მიზნით ჯარების გა-
მოგზავნის ნაცვლად იარაღისა და სამხედრო მასალების მიწოდების შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. 
ამან საბჭოთა რუსეთს ადრ-ის წინააღმდეგ დაპყრობის სურვილის განხორციელების ხელსაყრელი 
პირობები შეუქმნა. რადგან 1919 წლის ბოლოდან დაწყებული საბჭოთა რუსეთის შემაშფოთებელი  
ერთ-ერთი საკითხი ანტანტის სახელმწიფოების კავკასიის რესპუბლიკების დაცვისათვის სამხედრო 
ნაწილების  გამოგზავნის  ალბათობა  იყო. 

1920 წლის თებერვალში ჩრდილოეთ კავკასიაში არსე-ბული თეთრგვარდიელთა ძალების საბჭოთა 
რუსეთის არმიის მხრიდან განადგურებული იქნა. თუმცა ადრ-ის ჩრდილოეთ საზღვრებამდე მოსუ- 
ლი საბჭოთა რუსეთის სურვილიც ყოფილი რუსეთის იმპერიის საზღვრების აღდგენა იყო. საბჭოთა 
მთავრობა, იმისათვის რომ საერთაშორისო არენაზე წარგენისათვის თავის მშვიდობისმოყვარე და 
დემოკრატიული სახელმწიფოს სახისათვის ზიანი არ მიეყენებინა, ამის ერთბაშად შეჭრის გზით 
გაკეთებაზე თავს იკავებდა. ამ მიზნით დიპლომატიური ზეწოლის საშუალებით გამოყენების შესა- 
ხებ გადაწყვეტილების მიმღებმა საბჭოთა რუსეთი 1920 წლის იანვარ-მარტში adr-ის მთავრობას- 
თან ნოტების გაცვლას ახდენდა. ჯერ საბჭოთა რუსეთი მბრძანებლად და მუქარის ფორმით adr-ს 
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?
adr-is parizis samSvidobo konferenciaze aRiarebasTan  da-
kavSirebuli parlamentis krebis monawileebis erTi jgufi
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ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული თეთრგვარდიული ძალების წინააღმდეგ ერთობლივი ბრძოლის 
წარმოებას სთავაზობდა, აღნიშნავდა, რომ ეს ძალები აზერბაიჯანის სახელმწიფოსათვისაც საფრ- 
თხეს წარმოადგენდნენ. ადრ კი ამის რუსეთის საშინაო საქმედ მიჩნევის გამო ჩაურევლობას 
უპირატესობას ანიჭებდა და რუსეთთან როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოსთან ურთიერთო- 
ბების აგებისათვის მოლაპარაკებების დასაწყებად მზადყოფნას იტყობინებოდა. საბჭოთა რუსეთის 
ცილისმწამებლურ მეორე ნოტაში ადრ თეთრგვარდიელებისათვის დახმარების გაწევაში იყო და-
დანაშაულებული. თუმცა მასში adr-ის დამოუკიდებლობის ცნობის შესახებ საბჭოთა რუსეთის 
პოზიცია არ იყო მოცემული. adr საპასუხო ნოტაში საბჭოთა რუსეთის მიერ წამოყენებულ მოსაზ-
რებებს უსაფუძვლოდ თვლის და აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის ცნობას მოლაპარაკების და-
წყებისათვის  უპირველეს  პირობად  მიიჩნევს.

ra iyo sabWoTa ruseTis mier adr-isaTvis gamogzavnili notebis ZiriTadi arsi?

ამ პერიოდში adr-ის პოლიტიკურ წრეებში საბჭოთა რუსთთან ურთიერთობების დამყარების 
აუცილებლობა მიღებული იყო. 1920 წლის იანვრის დასაწყისში ბაქოს ნავთობის საცავებში 
თავმოყრილი მარაგი ქალაქის საჭიროებას 3-ჯერ აღემატებოდა. ბაქოში ყოველთვიურად მოპოვე- 
ბული ნავთობის მხოლოდ 1/3 გაიტანებოდა საზღვარგარეთ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთი-
ერთობების აღდგენა adr-ის ეკონომიკური განვითარების ინტერესების შესაბამისი ნაბიჯი შეიძლება 
ყოფილიყო. დანგრეული მეურნეობისა და ეკონომიკური რეგრესის პერიოდში მყოფი საბჭოთა რუ-
სეთისათვის აღდგენითი სამუშაოების წარმოებაში ბაქოს ნავთობი გადამწყვეთ ფაქტორად იქცა.  
adr-თან ნორმალური ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარების შედეგად ნავთობისა და ნავ-
თობპროდუქტების შეძენა საბჭოთა რუსეთის მხრიდან მისაღებად არ ითვლებოდა. საბჭოთა მთავ-
რობას  adr-ის  ამ  სიმდიდრის  დაუფლება  ჰქონდა  გადაწყვეტილი. 

adr-ის მთავრობის ნოტების გაცვლაში მტკიცე პოზიციის მნახველმა საბჭოთა რუსეთმა სამხედრო 
შემოჭრის გეგმის მომზადება დაიწყო. მანამდე კი საბჭოთა რუსეთმა აზერბაიჯანის წინააღმდეგ 
დაპყრობითი გეგმებით სარგებლობის მიზნით ადგილობრივი კომუნისტებისაგან სარგებლობისათ- 
ვის 1920 წლის თებერვალში აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტია შექმნა. დაგეგმილი დაპყრობა 
აზერბაიჯანის პოლიტიკური ძალების ხელისუფლებისათვის ბრძოლად წარმოჩენის მსურველმა 
საბჭოთა რუსეთმა 1918 წლისაგან განსხვავებით ადგილობრივი კომუნისტების ხელმძღვანელობა 
აზერბაიჯანელებს დაავალა. შექმნის დღიდან დაწყებული აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტია თავს 
რუსეთის კომუნისტური პარტიის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევდა. თუმცა ადგილობრივ კო-
მუნისტებს ძალაუფლების ხელში აღებისათვის საკმარისი ძალები არ გააჩნდათ და ისინი საბჭოთა 
რუსეთის  შემოჭრაზე  ამყარებდნენ  იმედს.
axali daSnakur-bolSevikuri kavSiri. adr-ის ჩრდილოეთ საზღვრებზე თეთრგვარდი-

ელების აგრესიის ალბათობის წინააღმდეგ ძლიერი თავდაცვითი სისტემა იყო შექმნილი და აქ 
სპეციალური სამხედრო ნაწილები იყო გან-
თავსებული. ამ ძალების წინააღმდეგობა საბ-
ჭოთა შემოტევების წარუმატებლობის მიზეზი 
შეიძლება ყოფილიყო. ჩრდილოეთი საზღვრე-
ბის დაცვის შესუსტების მიზნით, მოსკოვში 
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება ესარგებლათ 
სომეხთა მოღალატეობრივი ხასიათით. საბჭო-
თა რუსეთის ადრ-ში შემოჭრის წინ სომხე- 
თის რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა მოს-
კოვში მათი adr-ის ტერიტორიის ხარჯზე 
პრეტენზიების დაკმაყოფილების პირობით საბ-
ჭოთა  მთავრობას  დახმარება  შესთავაზეს.

1920 წლის 22 მარტის ღამეს სეპარატისტუ- 
ლი სომხური ძალები სომხეთის დახმარებით 
შუშაში, ხანქენდში, ესგერანში, ხოჯალოსა და 
თერთერში მდებარე აზერბაიჯანის ეროვნული 
არმიის ნაწილებზე ერთდროულად გადავიდნენ შეტევაზე. ესგერენში მდებარე ჩვენი ეროვნული 
არმიის 50 კაციანი რაზმი რიცხობრივად მრავალჯერად  მეტ სომეხ მძრცველთან გმირულად იბრ- 
ძოდა და ბოლომდე ბრძოლის მოედანი არ დატოვა. მართალია, ეს პოზიცია მტერმა ხელში აიღო,  
სხვა პოზიციებზე იგი დამარცხებულ იქნა, adr-ის მთავრობა ყარაბაღისა და ქვეყნის დასავლეთი 
საზღვრების გასწვრივ სომხური შეიარაღებული ძალების თავდასხმების ზრდით შექმნილი საფრ- 
თხის გათვალისწინებით, ქვეყნის ჩრდილოეთ საზღვრებზე განთავსებული ეროვნული არმიის ნა-
წილების დიდი ნაწილი იძულებული გახდა ყარაბაღში გაეგზავნა. 2 აპრილს ესგერანის სიახლო- 
ვეს მომხდარ ბრძოლაში ჩვენი ეროვნული არმიის ნაწილებმა სომხური რაზმები სასტიკად დაამარ- 

?
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ცხეს, ესგერანი და ხოჯალო გაათავისუფლეს. მტრის რამდენიმე საყრდენი პუნქტის ხელში ჩაგდების 
შემდეგ, შეტევის შედეგად შუშის სიახლოვეს მომხდარ ბრძოლაში კი სომხური რაზმების ყველაზე 
ძლიერი საყრდენი წერტილი სოფელი ქეშიში ხელში აიღეს. სომხეთის არმიის ნაწილების ყაზახსა და 
ნახჩევანზე თავდასხმების ზრდამ adr-ის მთავრობა აიძულა, რომ არმიის გარკვეული ნაწილი 
გაეგზავნა  ქვეყნის  დასავლეთი  საზღვრების  დასაცავად.

rogor SeafasebdiT aprilis dapyrobis win adr-is winaaRmdeg somxebis veragul zraxvebs?

mTavrobis krizisi. საბჭოთა რუსეთის მხრიდან შემოჭრის საფრთხის ზრდასთან ერთად და-
კავშირებით adr-ის პოლიტიკურ ძალებს შიგნით აზრთა სხვადასხვაობის კიდევ უფრო გაფარ- 
თოება დაიწყო. პალამენტში ზოგიერთი ძალები საბჭოთა რუსეთისათვის ვრცელი შეღავათიანი 
ურთიერთობების მოწესრიგებას სთავაზობდნენ. სხვები კი საბჭოთა რუსეთის მიმართ მკაცრი ურ-
თიერთობის  მომხრენი  იყვნენ. 

f. xoiski (sagareo saqmeTa ministri):"...Cven gveubnebian, rom sabWoTa ruseTTan davamyaroT 
megobruli urTierTobebi. Cven yovelTvis didi rusi xalxisa da Cveni xalxis Zalian mWidro 
urTierTobebze  vfiqrobdiT da dResac imave azrze varT. Tu es megobroba ar arsebobs, es 
Cveni brali araa. Cven samjer mivmarTeT sabWoTa ruseTs da ganvacxadeT, rom Cven mzada 
varT megobruli urTierTobebis damyarebisaTvis mosalaparakeblad. Tumca, dRemde Cveni Se-
Tavazebebi upasuxod darCa..."

azerbaijanis demokratiuli respublika (1918-1920).

parlamenti (wigni II, stenografiuli angariSigebebi). baqo, gamomcemloba  

"azerbaijan", 1998. gv. 711

მთავრობის ქვეყნის შიგნით მოშლილობისკენ მიმართული მოქმედების 
პოლიტიკური ძალების წინააღმდეგ მკაცრი ღონისძიებებით უკმაყოფი- 
ლო სოციალისტი მინისტრების გადადგომის შედეგად 1920 წლის 30  
მარტს ნ. იუსიფბეილის მთავრობა გადადგა. მთავრობის მეთაურის თა-
ნამდებობაზე მ.ი. სეფეროვის, მ.ჰ. ჰაჯინსკისა და მ.ე. რესულზადეს კან-
დიდატურების განხილვის შემდეგ ახალი მთავრობის შედგენა მ.ჰ. ჰა-
ჯინსკის დაევალა. სოციალისტებისა და მუსავატის პარტიების ერთი 
ნაწილის მთავრობაში შესვლაზე უარის თქმის შემდეგ მ.ჰ. ჰაჯინსკიმ 
კომუნისტების მთავრობაში წარდგენა სცადა. იმ დროს აქტიურად შე-
იარაღებული აჯანყებისათვის მზადების პროცესში მყოფმა კომუნისტებმა 
ეს შეთავაზება არ მიიღეს. 15 აპრილს ადრ-მ აზერბაიჯანის ჩრდილოეთ 
საზღვრებთან დიდი სამხედრო ძალების თავმოყრასთან დაკავშირებით 
საბჭოთა რუსეთისაგან განმარტება მოითხოვა, თუმცა ამის პასუხი ვერ 
მიიღო. 22 აპრილამდე გაგრძელებული პოლიტიკური მოთათბირების 
წარუმატებლობის შემდეგ მ.ჰ. ჰაჯინსკიმ მთავრობის შედგენაზე უარი 

განაცხადა.  ამრიგად,  adr-ის  დაპყრობის  წინ  სამთავრობო  კრიზისი  ღრმავდებოდა.

ra iyo 1920 wels Seqmnili samTavrobo krizisis mizezebi? 

 საბჭოთა რუსეთის შემოჭრის საფრთხის პირისპირ აღმოჩენილმა ადრ-ის მთავრობამ სამხედრო 
დახმარების შესახებ მიმართა საქართველოს მთავრობას. მეორე მხარემ დასახელებული მიზეზებით 
ამაზე უარი განაცხადა. საქართველოს მთავრობის ქალაქ ბათუმთან და ბათუმის მხარესთან დაკავ-
შირებული პრეტენზია ადრ-ის მთავრობის მხრიდან ცნობას მოითხოვდა. მართალია, ადრ-ის მთავ-
რობამ ეს პირობა მიიღო, მაგრამ საქართველოს მთავრობამ სამხედრო დახმარება მაინც არ აღმოუჩინა.

მუსტაფა ქამალ ფაშას მეთაურობით ანტანტის ინტერვენტების წინააღმდეგ რთული ბრძოლის 
მწარმოებელი თურქეთის ეროვნულ-გამათავისუფლებელი ძალების საბჭოთა რუსეთთან მჭიდრო 
პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური ურთიერთობების დამყარების გამო ადრ-ისათვის ამ 
ქვეყნიდან  დახმარების  მიღება  შეუძლებელი  იყო. 

1920 წლის 21 აპრილს adr-ზე შეტე-ვისათვის მზადება დასრულებულმა საბ-ჭოთა რუსეთის XI  
არმიის მეთაურობამ ბაქოს დაპყრობის მიზნით გასცა ბრძანება. იალამა- ბაქო ოპერაციის დაწყების 
შესახებ. 23 აპრილს კი გაცემულ ბრძანებაში ცვლილების თანახმად, მთელი აზერბაიჯანის დაპყრო- 
ბა იყო გათვალისწინებული. აპრილის 26-დან 27-ზე გარდამავალ ღამეს XI არმიის ნაწილები adr-ის 
საზღვრებში შემოიჭრნენ. იალამა და ხუდათ სადგურების ხელში ჩამგდებმა საბჭოთა ძალებმა ის-

?

◘
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არგებლეს ჯავშნიანი მატარებლით და ბაქოს მიმართულებით წინ წაიწიეს. 27 აპრილს საბჭოთა აგ- 
რესიის შესახებ ინფორმაციის მიმღებმა სამხედრო მინისტრმა ს. მეჰმანდაროვმა ყაზახიდან და გან-
ჯიდან  ეროვნული არმიის ნაწილების ბაქოს დაცვაზე გადაყვანა სცადა, მაგრამ საბჭოთა ძალების  
ბაქოში შესვლამ და მათ მიერ ბაქოში შესასვლელი გზების გაკონტროლებამ ამის შესაძლებლობა არ 
მისცათ. adr-ის სამხედრო ფლოტი კომუნისტების მხარეზე გადავიდა. 27 აპრილს ბაქოში ადგილობ-
რივი კომუნისტების შეიარაღებულმა რაზმებმა და აქ არსებულმა ზოგიერთმა თურქმა ოფიცერმა  
და ჯარისკაცმა მოახდინეს სამხედრო გადატრიალება, მნიშვნელოვანი პუნქტები ხელში აიღეს. კო-
მუნისტებმა დაპყრობებისათვის კანონიერი საფუძვლის მიცემის მიზნით პარლამენტს ამის შესახებ 
კანონის მიღებისათვის გაფრთხილება მისცეს. პარლამენტის ბოლო კრებაზე მიღებული იქნა გა-
დაწყვეტილება ხელისუფლების ადგილობრივ კომუნისტებზე გადაცემის შესახებ.

azerbaijanis parlamentis 145-e  sxdoma. 27 aprili 1920 weli. mehemmed emin  resulzade: 
"Cveni fraqcia danebebis winaaRmdegia. magram partiebis moTxovnis Tanaxmad da Cveni xalxi 
SigniT omis CamougdeblobisaTvis da damatebiT imis gaTvaliswinebiT, rom dRevandeli komu-
nisturi partia daicavs Cvens damoukideblobas, mTeli uflebebis maTze gadacemis momxre var. 
im pirobiT, rom komunistebma ekonomika, xalxi da Cveni samSoblo Rirseulad daicvanş ara, 
Tu eseni ar iqneba Sesrulebuli, maSin uflebebis ukan dabrunebis uflebas vitovebT...”.

azerbaijanis demokratiuli respublika (1918-1920). 

 parlamenti (wigni II, stenografiuli angariSigebebi). baqo, gamomcemloba  

"azerbaijan", 1998. gv. 739

ამით, აზერბაიჯანის სახელმწიფოებრიობის ისტორიაში საამაყო გვერდების ჩამწერი adr უცხო 
ძალების მიერ დაპყრობის შედეგად დაეცა. 1920 წელს აპრილში ჩატარებულ სან-რემოს კონფერენ- 
ციაზე adr-ის წარმომადგენლებმა საბჭოთა რუსეთის ადრ-ის დაპყრობასთან დაკავშირებით ინ-
ფორმაციის მიცემით ქვეყნის დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის დასახმარებლად გააკეთეს მიმარ- 
თვა,  თუმცა  დიდი  სახელმწიფოები  ამ  მოვლენას  დუმილით  შეხვდნენ.

1. 1920 wlis aprilis dapyrobis win, rogor SeafasebdiT adr-is saerTaSoriso mdgomareo-
bas?

2. ra ZiriTadi piroba iyo wamoyenebuli adr-is sabWoTa ruseTisaTvis gagzavnil sapasuxo 
notebSi?

3. gansazRvreT sabWoTa ruseTis adr-is winaaRmdeg intervenciis gegmis  gaCenis mizezad 
qceuli faqtorebi.

4. ganmarteT, ra mizani hqonda m.h. hajinskis komunistebis mTavrobis SemadgenlobaSi mow-
vevas.

5. uCveneT mizezebi, romelTa gamoc adr-m TuqeTidan da saqarTvelodan ver miiRo 
samxedro daxmareba.

◘



LAY
İHƏ



106

VII ganyofileba. samxreTi azerbaijani 1917-1920 wlebSi

samxreTi azerbaijani 1917-1920 wlebSi

pirvelma msoflio omma miuxedavad imisa, rom Tavi miumxroblad gamoacxada, samxedro mo-
ednad qceul iransa da mis erT nawilad myof samxreT azerbaijans didi dartyma miayena. 
ubralo mosaxleobis cxovreba uaRresad gauaresda da ukmayofilebam bolo zRvars miaRwia. 
ruseTSi mefis mTavrobis Camogdebisa da CrdiloeT azerbaijanSi erovnul-gamaTavisuflebeli 
moZraobis gamarjvebam samxreT azerbaijanSi sulieri aRmavloba warmoSva. male samxreT 
azerbaijanSic demokratiuli moZraoba daiwyo da mTel iranSi eqo warmoiSva.

adp, vusukuddovle, azadistani, gazeTi "Tejeddud" Seix mehemmed xiabani, serdar reSidi.

ukmayofilebis zrdis mizezebi. 1917 წელს რუსეთში თებრვლის ბურჯუაზიულ-დემოკრა-
ტიული რევოლუციის გამარჯვებისა და ცარიზმის დამხობის დროს სამხრეთი აზერბაიჯანი რუ- 
სული ჯარების მხრიდან იყო დაპყრობილი. აქ არსებული დემოკრატიული ძალების როგორც ირა- 
ნის რეაქციის, ისე დამპყრობელების ზეწოლის ქვეშ ყოფნა მწარე სინამდვილე იყო. მაგრამ რუსეთ- 
ში ცარიზმის დამხობის ინფორმაციამ ირანში მყოფ რუს ჯარისკაცებში რევოლუციური მღელვა- 
რების წარმოშობასთან ერთად, სამხრეთ აზერბაიჯანსაც დიდი სულიერი აღმავლობა და იმედები 
მოუტანა. ირანის რეაქციის დასაყრდენის - ცარიზმის დამხობა აქ არსებული მთელი დამოკრატი- 
ული ძალების მიერ მიღებული იქნა როგორც თეირანი ძალაუფლების ადგილებზე, მათ შორის სამ-
ხრეთ აზერბაიჯანში შესუსტებად. სამხრეთ აზერბაიჯანში მოსახლეობის გამოსვლებს ძირითადად 
პოლიტიკური ორგანო ირანის დემოკრატიული ფირკესის (პარტიის) (idp) სამხარეო კომიტეტი 
აძლევდა მიმართულებას. თებერვლის რევოლუციის მოხდენისას აზერბაიჯანის სამხარეო კომიტე- 
ტი idp-ის თვალშისაცემ დონეზე მოქმედი ერთადერთი ორგანო იყო. კომიტეტს Seix mehemmed  
xiabani მეთაურობდა. თებერვლის რევოლუციის გამარჯვების ინფორმაციის შემდეგ idp-ის აზერ-
ბაიჯანის  სამხარეო  კომიტეტი  ღია  მოქმედებაზე  გადავიდა.

აზერბაიჯანის სამხარეო კომიტეტმა ორგანიზაციის ბეჭდვით ორგანოდ „თეჯადდუდ“ გაზეთის 
გამოცემა დაიწყო. გაზეთის პირველი ნომერი 1917 წლის 9 აპრილს გამოვიდა. გაზეთი სპარსულ ენ- 
აზე გამოდიოდა და მისი ეგზემპლარები თეირანსა და ქვეყნის სხვა ქალაქებშიც იგზავნებოდა. 1917 
წლის 25 აგვისტოს თებრიზში idp-ის სამხრეთი კომიტეტის კონფერენცია გაიხსნა. კონფერენციამ 
აზერბაიჯანის დემოკრატიული პარტია დამოუკიდებლად გამოაცხადა. ხიაბანის მეთაურობით არ-
ჩეული იქნა მისი ცენტრალური კომიტეტი. adp აზერბაიჯანის მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის 
იძულებული იყო გარკვეული ღონისძიებები განეხორციელებინა. პირველ რიგში თავგზააბნეუ- 
ლობას, სპეკულაციასა და შიმშილთან ბრძოლის მიზნით ზოგიერთი სტრუქტურა შეიქმნა. ესენი  
იყვნენ შემდეგი:

1.  sasursaTo komisia – ეს კომისია შეძლებული ადამიანებისაგან ხორბალს იღებდა, პურს 
აცხობდა  და  მას  ძალიან  იაფ  ფასად  მოსახლეობას  მიჰყიდდა.

2.  meheles komisia – ეს კომისია ასაკოვანი ადამიანებისაგან შედგებოდა და მეჰელებში ღატაკ 
ადამიანებს  ადგენდა  და  სასურსათო  კომისიას  ეხმარებოდა,  რომ  მათ  პური  მიეღოთ.

3.  uqonelTa saxlis komisia – ეს კომისია უქონლებს, უპატრონოებსა და მოხუც ადამიანებს ამ 
სახლში  ათავსებდა.

4.  daxmarebis (iane) komisia – ეს კომისია ღატაკებისათვის დახმარების შეგროვებით იყო და-
კავებული.  ამ  მიზნით  მდიდრებისაგან  ფულს  (იანეს)  იღებდნენ.
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ხიაბანი პირადად აკონტროლებდა ამ სტრუქტურების საქმიანობას და 
მოვალეობის ცუდად შემსრულებელი პიროვნებების სახელებს გაზეთ 
„თეჯედდუდ“-ში აქვეყნებდა და იმავდროულად ადპ-ის კრებებზე მათ 
ავლენდა. გაზეთ „თეჯედდუდ“-ში ყველა სტრუქტურის სტატისტიკური 
ანგარიშგებებიც ქვეყნდებოდა. ხიაბანი იფიციალურად ხელისუფლებაში  
არ იყო, თუმცა სამხრეთ აზერბაიჯანში ყველაფერს აკონტროლებდა. 
აზერბაიჯანის სამხარეო კომიტეტი თავისი სოციალური შემადგენლობის 
სანდოობითაც პარტიის სხვა ორგანიზაციებისაგან არ განსხვავდებოდა. 
კომიტეტს ძირითადად, საშუალო და წვრილი ბურჟუაზიის, საშუალო 
მიწათმფლობელების, ინტელიგენციისა და სასულიეროთა ქვედა ფენე- 
ბის წარმომადგენლები შეადგენდნენ. მასში მუშებისა და გლეხების 
წარმომადგენლებიც შედიოდნენ. დემოკრატები მოსახლეობას უცხოელი 
დამპყრობლების ქვეყნიდან გაძევებისა და სამხრეთ აზერბაიჯანისათვის 
ავტონომიის მინიჭებისათვის საბრძოლველად მოუწოდებდნენ. ამის შე-
დეგად სამხრეთ აზერბაიჯანში საბრძოლო სულისკვეთება თანდათანო- 
ბით იზრდებოდა. თებრიზში, ურმიასა და ერდებილში სახელმწიფო მოხელეების თვითნებობის 
წინააღმდეგ მღელვარებები და გამოსვლები დაიწყო. თებრიზში მდგომარეობამ განსაკუთრებით  
მწვავე ხასიათი მიიღო. აქ 1917 წლის 17 ივნისს დაწყებული გამოსვლები მოსახლეობის მძარცველი 
ვალის- სერდარ რეშიდის წინააღმდეგ შეტრიალდა. სერდარ რეშიდის ქალაქიდან  გაძევებას დაჟინე-
ბით მოითხოვდნენ. ტახტის მემკვიდრე მეჰემმედ ჰესენ მირზე იძულებული გახდა სერდარ რეში- 
დის  გადადგომის  შესახებ  ბრძანებისათვის  მოეწერა  ხელი.

ganmarteT mosaxleobis ukmayofilebis zrdis mizezebi.

Seix mehemmed xiabanis gamosvlebidan:

• TavisuflebisaTvis mebrZoli xalxi pirvel rigSi sikvdilisaTvis mzad unda iyos. Tu 

SiSi eris, Tavisuflebisa da kacobriobis safuZvlebs arRvevs, piriqiT, gmiroba imave sa-

fuZvlebs uryevs xdis,  icavs da ganamtkicebs mas.

• xalxis uflebebis damrRvevi adamianebis TanagrZnoba masis Ralatia.

• Cven azerbaijaneli xalxis bedniereba, iranis siRatakisa da katastrofisagan gadarCena 

gvinda.

• TiToeuli eris sidiadis pirveli piroba misi damoukideblobaa.

• erTi miznis mqone ori adamiani ZmebiviT arian.
azerbaijanis erovnuli enciklopedia. 25 tomad. tomi „azerbaijani“.  baqo, 2007, gv. 288.

SeafaseT Seix mehemmed xiabanis mosazrebebi damoukideblobis Sesaxeb.

politikuri aqtiurobis zrda. 1917 წლის ზაფხულის შემდეგ  
adp-ის საქმიანობასა და მისი მეთაურის შეიხ მეჰემმედ ხიაბანის მსო-
ფმხედველობაში,  პოლიტიკურ  შეხედულებებში  დაიწყო  ახალი  ეტაპი.

ამ ეტაპზე რადიკალი წვრილი ბურჟუაზიული რევოლუციონერი, პო-
ლიტიკური პარტიის ხელმძღვანელობის მიმღწევი ხიაბანი იმ დროის 
ირანის პირობებისათვის ეროვნულ-დემოკრატიული რევოლუციის მო-
თხოვნების საფუძველზე პასუხის გამცემი პოზიციიდან გამოდიოდა. ის 
თავის ამ პოლიტიკურ-თეორიულ პლატფორმას „თეჯედდუდ“ ანუ 
„განახლების მსოფმხედველობას“ უწოდებდა. adp-ის საქმიანობის წრე 
უკვე გაფართოებული იყო, პარტია სამხრეთ აზერბაიჯანში მომწიფებუ- 
ლი სახალხო მოძრაობის ხელმძღვანელ ორგანიზაციად იყო ფორმირე-
ბული.

მალე სამხრეთი აზერბაიჯანის ყველა ქალაქში დაიწყო პარტიის ახ- 
ალი ორგანიზაციების შექმნა. პარტიის ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ორ-
განიზაცია ბაქოში იყო შექმნილი. ბაქოს ორგანიზაციამ დაიწყო გაზეთ 
„აზერბაიჯან“-ის  გამოცემა. 

mTavari ministri mirze hesen 
xan vusukuddovle

valiehd mehemmed hesen 
mirze  yajari
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1917 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში თებრიზში, ერდებილში ხოიში, ურმიაში, სერაბში, ზენჯანსა  
და სხვა ქალაქებში ჩატარებულ მასობრივ მიტინგებზე მოსახლეობა ინგლისელების ხელში სათამა- 
შოდ ქცეული ვუსუკუდდოვლეს მთავრობის გადადგომას და დემოკრატიული მთავრობის შექმნას 
მოითხოვდა, თებრიზსა და სხვა ქალაქებში ჩატარებული მიტინგების უმრავლესობის ორგანიზა- 
ტორი  adp  იყო.

სამხრეთი აზერბაიჯანის სრულიად მომცავი და სხვა ადგილებშიც გაფართოებული გამოსვლების 
შედეგად მიღწეული იქნა წარმატებები, მათ შორის ვუსუკუდდოვლე და მისი ხელქვეითები 1917  
წლის  ბოლოს  იძულებულნი  გახდნენ  გადამდგარიყვნენ.

ra iyo gamosvlebis pirveli Sedegebi?

vin uWerda yvelaze metad mxars adp-s?

inglis-iranis urTierTobebi. 1918 წლის დასაწყისში რუსეთმა თავისი ჯარები ირანიდან 
გაიყვანა. ინგლისის სამხედრო მეთაურობა კი პირიქით, კოლონიური პოლიტიკის გაძლიერებით 
გეგმავდნენ ირანი გამოეყენებინათ როგორც მეზობელ სახელმწიფოებზე შეტევის მოედანი. 1918 წლის 
იანვარში ინგლისელებმა გენერალ დენსტერვილის მეთაურობით ირანში სპეციალური სამხედრო  
რაზმი გააგზავნეს. ამ რაზმს ენზელი და რეშტი, შემდეგ კი ბაქო უნდა დაეპყრო. ინგლისელებმა  
სამხრეთ აზერბაიჯანში თავიანთი გეგმების განხორციელებისათვის ყველაზე გამოცდილი მოხელე- 
ები გამოაგზავნეს, სამხრეთი აზერბაიჯანის სხვადასხვა ადგილებში კი სხვა რაზმების ორგანიზება 
ხდებოდა.

1918 წლის ნოემბერში პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული ოსმალეთის სახელმწიფოს სამხრეთ 
აზერბაიჯანში განთავსებული არმიის აქედან გაყვანის შემდეგ ინგლისელებმა ირანის ჩრდილო-დასავ-
ლეთის ხელში ჩაიგდეს. ხალხებს შორის  შუღლის ჩამოგდების გეგმით სარგებლობისათვის ინგლი-
სელებმა ინდოეთიდან ჩამოყვანილი სიპაჰიებით ისარგებლეს. 1919 წლის 9 აგვისტოს ინგლისელე- 
ბის ირანის მთავრობასთან დადებულმა შეთანხმებამ სამხრეთ აზერბაიჯანში გაფართოებულ ერ-
ოვნულ-გამათავისუფლებელ მოძრაობას ახალ საფეხურზე ასაყვანი ბიძგი მისცა, მხარეში ინგლი-
სელებისა და ირანის მთავრობის წინააღმდეგ ბრძოლა გაძლიერდა. შ.მ. ხიაბანი ყველა გამოსვლაში 
ხალხს  ერთიანობისა  და  ღია  ბრძოლისაკენ  მოუწოდებდა.

მოძრაობის ხელმძღვანელი adp-ის იმდროინდელი საქმიანობისათვის დამახასიათებელი თავისე-
ბურება იყო ის, რომ პარტია თანდათან შორდებოდა პასიური ბრძოლის პოზიციას, თავის მოთხოვ- 
ნებს მთავრობის მკაცრი სახით ატყობინებდა, ხალხს უფრო მტკიცე ბრძოლისკენ მოუწოდებდა. ასე  
რომ, პარტიის პროგრამაში გათვალისწინებული ტაქტიკა შეიცვალა. ამიტომაც მშვიდობიან გამო-
სვლებთან ერთად, შეიარაღებული აჯანყების მომზადების გეგმისაც 1920 წლის გაზაფხულზე უფრო 
დიდი რწმენით განხორციელება დაიწყო. ხიაბანის ქვემოთ მოცემული სიტყვები ამ გეგმას გასაგებს 
ხდის: “Wkviani xalxi telegrafSi SekrebiT Tavis mosamsaxureebisa da noqrebisagan samar-
Talsa da Tavisuflebas ar moiTxovs... es, maTxovrobaa, es, tanjva da Cagvraa., es, gmir 
da cocxal xalxs ar SeSvenis”. 

ხიაბანის ეს სიტყვები პარტიაში ევოლუციის მანიშნებელია, რევოლუციისაკენ მოწოდების მკვეთრ 
მობრუნებას უჩვენებდა. მოძრაობის ხელმძღვანელები აჯანყების მომზადებაში, თუნდაც საერთო სა-
ხით არა, მშრომელ ძალებს ეყრდნობოდნენ. მშრომელები წარმოთქმისას, ხიაბანი და სხვებიც საკუ-
თარი სამუშაო ძალის გამყიდველ მცირეწლოვან მუშებსა და უმიწო გლეხებთან ერთად, იმ დროის 
სამხრეთი აზერბაიჯანის ქალაქების უპირველესი ძალების შემადგენელ სხვათა შრომის ექსპლუატა-
ციის არ გამწევ ხელოსნებს, წვრილ ვაჭრებს, ინტელიგენციას, წვრილ სახელმწიფო მოხელეებს, ასევე 
წვრილი  მიწის  მფლობელ  გლეხებს  გულისხმობდნენ.

uCveneT faqtorebi, romlebic iyo ingliselebis samxreT azerbaijanSi gaaqtiurebis mizezi.

ajanyebis dawyeba da gamarjveba. აჯანყებისათვის მზადება მთავრობის სამხრეთ აზერბაი-
ჯანში ისევ მრავალი სადამსჯელო ღონისძიების განხორციელების პირობებში მიმდინარეობდა. 1920 
წლის აპრილის პირველ დღეებში adp-ის წევრებიდან რამდენიმეს დაპატიმრებამ ბიძგი მისცა აჯან-

ყების დაწყებას. 7 აპრილზე გარდამავალ ღამეს რედაქციის შე-
ნობაში გადასულმა adp-ის ხელმძღვანელობამ შეიარაღებული 
აჯანყების გეგმა შეიმუშავა. აჯანყების დაწყებით სამხრეთ აზერ-
ბაიჯანში ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა ახალ ეტაპ- 
ზე გადავიდა. მოძრაობამ ეროვნული აჯანყების ხასიათი მიიღო. 
აჯანყების ხელმძღვანელობისათვის sazogadoebrivi marTvis 
sabWo  (sms)  შეიქმნა.  საბჭოს  S.m. xiabani  ხელმძღვანელობდა.

sms-ს აჯანყებულებმა ორი დღის განმავლობაში, შეიძლება ით-
ქვას, რომ მთელი სახელმწიფო სამმართველოში ხელში აიღეს. 
შეიარაღებულმა აჯანყებამ სისხლის ღვრის გარეშე გაიმარჯვა.  

?
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sms-მ ეროვნულ-გამათავი-სუფლებელი და დემოკრატიული უფლებები-
სათვის ბრძოლის წარმოების შესახებ ოფიციალურად აცნობა თებრიზში 
არსებული უცხოური სახელმწიფოების საკონსულოებს. sms-მ თავის საქ-
მიანობა, პირველ რიგში, თეჰრანიდან გამოგზავნილი სახელმწიფო მო-
ხელეებისა და სამხედრო მოსამსახურეების მართვის საქმეებიდან ჩა-
მოცილებით, თებრიზიდან გაძევებით დაიწყო. აზერბაიჯანის მხარეში 
ვალიდ გამოგზავნილიდა თებრიზში ჩამოსვლის ვერ გამბედავმა ეინ-
ულდოვლემ აჯანყების შემდეგ თეჰრანიდან მიცემული მითითების 
თანახმად მიანედან გამოვიდა და თებრიზისაკენ წავიდა. შ.მ. ხიაბანის 
შეთავაზებით  აზერბაიჯანის  სახელი  აზადისტანით  შეიცვალა.

დემოკრატების მოთხოვნების სიტყვიერად მიმღებმა ეინუდდოვლემ 
აჯანყების ჩახშობის შესახებ ცენტრის მითითების განხორციელების 
მიზნით დაუყოვნებლივ გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება  
დაიწყო და პირველ რიგში, თეჰრანიდან დიდი ოდენობით ფული მო-
ითხოვა. იმავე დროს, მას აჯანყების გარკვეულ მონაწილეებთან საიდუმლო 
მოლაპარაკებების დაწყებით მათი დანაწევრების მიღწევა სურდა. მოძრაობა თავისი საზღვრების 
გაფართოებას აგრძელებდა. თებრიზში დაწყებული აჯანყება თანდათან სამხრეთი აზერბაიჯანის სხვა 
მაჰალებსა და ქალაქებსაც მოიცავდა. ამ აჯანყებების უმრავლესობას, როგორც წესი, adp-ის ად-
გილობრივი ორგანიზაციები ხელმძღვანელობდნენ. უკვე ივნისის დასაწყისისათვის აჯანყება სამ-
ხრეთი აზერბაიჯანის ჩარჩოებში ვრცელ წრეს - ზენჯანს, მარაღას, ეჰერს, ხოის, ერდებილსა და  
სხვას მოიცავდა. თებრიზის აჯანყების პერიოდში ინგლისელებისა და შიდა რეაქციის წინააღმდეგ 
საპროტესტო მოძრაობაში მთელი ირანი გაეხვია. სიშორისა და სიახლოვის მიუხედავად, ირანის 
მნიშვნელოვან პუნქტებში თებრიზის აჯანყებისადმი ღია კეთილგანწყობა და სოლიდარობა ძლიერი 
იყო. დენიკინის არმიის ნაშთების დევნის მიზეზით ირანის ენზელის პორტზე ძალების ადგილიდან 
საბჭოთა რუსეთის ირანის კომუნისტებთან კავშირის დამყარებით გილანში საბჭოთა ხელისუფ- 
ლების გამოცხადებამ ადპ-ის პოზიციები განამტკიცა. მალე გილანის რესპუბლიკასა და აზადისტანს 
შორის ინგლისელებისა და შიდა რეაქციის წინააღმდეგ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. თუმცა რუსე- 
თის ხელქვეითის - გილანის რესპუბლიკის სამხედრო დახმარება უარყოფილ იქნა. შ.მ. ხიაბანის  
სხვა დახმარებებიც შესთავაზეს. მათ შორის ირევანის გუბერნიაში დაშნაკების წინააღმდეგ მოქმედი  
და საბჭოთა არმიის აზერბაიჯანის დაპყრობის შემდეგ მერენში იძულებით დახეული abbaskulu  
bei Sadlinskis დასახელება შეიძლება. ამასთან mustafa qamal aTaTurqmac შესთავაზა ხია- 
ბანის  სამხედრო  დახმარება.

ganixileT TebrizSi momxdari SeiaraRebuli ajanyebis mniSvneloba.

“ xiabani aRniSnavda rom TebrizSi dawyebuli ajanyebis mTel iranSi gavrcelebaSi, saerTo 
saxalxo ajanyebis gamarjvebis Sedegad iranSi xalxis warmomadgenlebisagan Semdgari mTavrobis 
sabWos SeqmnaSi azerbaijani da azerbaijanelebi, gansakuTrebiT Tebrizi mniSvnelovan rols 
Seasrulebda. is ambobda:"Cven yovelTvis win vyofilvarT. Cven arasdros daunaxivarT ukana 
rigebSi. iranis Tavisuflebis moyvarulebi rac ar unda mkvircxlad mosiaruleebi iyvnen, Cven-
Tan SeerTebis SemTxvevaSi ufro meti mowinaveobisa da simkvircxliT miRweviT Tavisuflebis 
safuZvlebis gamtkicebas SeZleben...”.

S.e. TaRieva. 1920 wlis Tebrizis ajanyeba. baqo, 1990,  gv. 97 

erovnuli mTavrobis Seqmna. 1920 წლის 23 ივნისს adp-მ დროებითი ხელისუფლების ორ- 
განოს სახით მოქმედი სმს-ს საფუძველზე ეროვნული მთავრობის შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო. 
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს - ყოვლად ქმედება პარალიზებული ვალი ეინუდ-
დოვლე თებრიზის დატოვების გარდა სხვა გამოსავალს ვერ ხედავდა და ამიტომ გარშემო მყოფ 
მოხელეებთან ერთად ქალაქიდან გავიდა. ამრიგად, თებრიზში ცენტრიდან გამოგზავნილი არცერთი 
მოხელე  არ  დარჩა.

em-ის ალაყაფზე (შენობა რომელშიც ვალი რჩებოდა) გადმოსვლა თებრიზის მოსახლეობის საერ- 
თო დღესასწაულად იქცა. აჯანყების მამოძრავებელი ძალები სახელოსნოებში მომუშავე ხელოსნე- 
ბის, მუშების, უპოვრების, წვრილი ვაჭრებისგან შედგებოდა. ეროვნულმა მთავრობამ სოფლის მე-
ურნეობის, განათლების, ფინანსების, ჯანდაცვის, იუსტიციისა და სხვა სფეროების რეფორმები და  
სხვა ღონისძიებების განხორციელება დაიწყო. ეროვნული თავდაცვითი ძალების ორგანიზებისათ- 
ვისაც მომზადდა პროექტი. ამ პროექტის თანახმად ქალაქის მოსახლეობიდან და თებრიზში მოსუ- 
ლი გლეხებისაგან მომავალში საერთო რაოდენობით 12 ათას კაცამდე ჯარის ნაწილის - ეროვნული 
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1917 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში თებრიზში, ერდებილში ხოიში, ურმიაში, სერაბში, ზენჯანსა  
და სხვა ქალაქებში ჩატარებულ მასობრივ მიტინგებზე მოსახლეობა ინგლისელების ხელში სათამა- 
შოდ ქცეული ვუსუკუდდოვლეს მთავრობის გადადგომას და დემოკრატიული მთავრობის შექმნას 
მოითხოვდა, თებრიზსა და სხვა ქალაქებში ჩატარებული მიტინგების უმრავლესობის ორგანიზა- 
ტორი  adp  იყო.

სამხრეთი აზერბაიჯანის სრულიად მომცავი და სხვა ადგილებშიც გაფართოებული გამოსვლების 
შედეგად მიღწეული იქნა წარმატებები, მათ შორის ვუსუკუდდოვლე და მისი ხელქვეითები 1917  
წლის  ბოლოს  იძულებულნი  გახდნენ  გადამდგარიყვნენ.

ra iyo gamosvlebis pirveli Sedegebi?

vin uWerda yvelaze metad mxars adp-s?

inglis-iranis urTierTobebi. 1918 წლის დასაწყისში რუსეთმა თავისი ჯარები ირანიდან 
გაიყვანა. ინგლისის სამხედრო მეთაურობა კი პირიქით, კოლონიური პოლიტიკის გაძლიერებით 
გეგმავდნენ ირანი გამოეყენებინათ როგორც მეზობელ სახელმწიფოებზე შეტევის მოედანი. 1918 წლის 
იანვარში ინგლისელებმა გენერალ დენსტერვილის მეთაურობით ირანში სპეციალური სამხედრო  
რაზმი გააგზავნეს. ამ რაზმს ენზელი და რეშტი, შემდეგ კი ბაქო უნდა დაეპყრო. ინგლისელებმა  
სამხრეთ აზერბაიჯანში თავიანთი გეგმების განხორციელებისათვის ყველაზე გამოცდილი მოხელე- 
ები გამოაგზავნეს, სამხრეთი აზერბაიჯანის სხვადასხვა ადგილებში კი სხვა რაზმების ორგანიზება 
ხდებოდა.

1918 წლის ნოემბერში პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული ოსმალეთის სახელმწიფოს სამხრეთ 
აზერბაიჯანში განთავსებული არმიის აქედან გაყვანის შემდეგ ინგლისელებმა ირანის ჩრდილო-დასავ-
ლეთის ხელში ჩაიგდეს. ხალხებს შორის  შუღლის ჩამოგდების გეგმით სარგებლობისათვის ინგლი-
სელებმა ინდოეთიდან ჩამოყვანილი სიპაჰიებით ისარგებლეს. 1919 წლის 9 აგვისტოს ინგლისელე- 
ბის ირანის მთავრობასთან დადებულმა შეთანხმებამ სამხრეთ აზერბაიჯანში გაფართოებულ ერ-
ოვნულ-გამათავისუფლებელ მოძრაობას ახალ საფეხურზე ასაყვანი ბიძგი მისცა, მხარეში ინგლი-
სელებისა და ირანის მთავრობის წინააღმდეგ ბრძოლა გაძლიერდა. შ.მ. ხიაბანი ყველა გამოსვლაში 
ხალხს  ერთიანობისა  და  ღია  ბრძოლისაკენ  მოუწოდებდა.

მოძრაობის ხელმძღვანელი adp-ის იმდროინდელი საქმიანობისათვის დამახასიათებელი თავისე-
ბურება იყო ის, რომ პარტია თანდათან შორდებოდა პასიური ბრძოლის პოზიციას, თავის მოთხოვ- 
ნებს მთავრობის მკაცრი სახით ატყობინებდა, ხალხს უფრო მტკიცე ბრძოლისკენ მოუწოდებდა. ასე  
რომ, პარტიის პროგრამაში გათვალისწინებული ტაქტიკა შეიცვალა. ამიტომაც მშვიდობიან გამო-
სვლებთან ერთად, შეიარაღებული აჯანყების მომზადების გეგმისაც 1920 წლის გაზაფხულზე უფრო 
დიდი რწმენით განხორციელება დაიწყო. ხიაბანის ქვემოთ მოცემული სიტყვები ამ გეგმას გასაგებს 
ხდის: “Wkviani xalxi telegrafSi SekrebiT Tavis mosamsaxureebisa da noqrebisagan samar-
Talsa da Tavisuflebas ar moiTxovs... es, maTxovrobaa, es, tanjva da Cagvraa., es, gmir 
da cocxal xalxs ar SeSvenis”. 

ხიაბანის ეს სიტყვები პარტიაში ევოლუციის მანიშნებელია, რევოლუციისაკენ მოწოდების მკვეთრ 
მობრუნებას უჩვენებდა. მოძრაობის ხელმძღვანელები აჯანყების მომზადებაში, თუნდაც საერთო სა-
ხით არა, მშრომელ ძალებს ეყრდნობოდნენ. მშრომელები წარმოთქმისას, ხიაბანი და სხვებიც საკუ-
თარი სამუშაო ძალის გამყიდველ მცირეწლოვან მუშებსა და უმიწო გლეხებთან ერთად, იმ დროის 
სამხრეთი აზერბაიჯანის ქალაქების უპირველესი ძალების შემადგენელ სხვათა შრომის ექსპლუატა-
ციის არ გამწევ ხელოსნებს, წვრილ ვაჭრებს, ინტელიგენციას, წვრილ სახელმწიფო მოხელეებს, ასევე 
წვრილი  მიწის  მფლობელ  გლეხებს  გულისხმობდნენ.

uCveneT faqtorebi, romlebic iyo ingliselebis samxreT azerbaijanSi gaaqtiurebis mizezi.

ajanyebis dawyeba da gamarjveba. აჯანყებისათვის მზადება მთავრობის სამხრეთ აზერბაი-
ჯანში ისევ მრავალი სადამსჯელო ღონისძიების განხორციელების პირობებში მიმდინარეობდა. 1920 
წლის აპრილის პირველ დღეებში adp-ის წევრებიდან რამდენიმეს დაპატიმრებამ ბიძგი მისცა აჯან-

ყების დაწყებას. 7 აპრილზე გარდამავალ ღამეს რედაქციის შე-
ნობაში გადასულმა adp-ის ხელმძღვანელობამ შეიარაღებული 
აჯანყების გეგმა შეიმუშავა. აჯანყების დაწყებით სამხრეთ აზერ-
ბაიჯანში ეროვნულ-გამათავისუფლებელი მოძრაობა ახალ ეტაპ- 
ზე გადავიდა. მოძრაობამ ეროვნული აჯანყების ხასიათი მიიღო. 
აჯანყების ხელმძღვანელობისათვის sazogadoebrivi marTvis 
sabWo  (sms)  შეიქმნა.  საბჭოს  S.m. xiabani  ხელმძღვანელობდა.

sms-ს აჯანყებულებმა ორი დღის განმავლობაში, შეიძლება ით-
ქვას, რომ მთელი სახელმწიფო სამმართველოში ხელში აიღეს. 
შეიარაღებულმა აჯანყებამ სისხლის ღვრის გარეშე გაიმარჯვა.  

?
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sms-მ ეროვნულ-გამათავი-სუფლებელი და დემოკრატიული უფლებები-
სათვის ბრძოლის წარმოების შესახებ ოფიციალურად აცნობა თებრიზში 
არსებული უცხოური სახელმწიფოების საკონსულოებს. sms-მ თავის საქ-
მიანობა, პირველ რიგში, თეჰრანიდან გამოგზავნილი სახელმწიფო მო-
ხელეებისა და სამხედრო მოსამსახურეების მართვის საქმეებიდან ჩა-
მოცილებით, თებრიზიდან გაძევებით დაიწყო. აზერბაიჯანის მხარეში 
ვალიდ გამოგზავნილიდა თებრიზში ჩამოსვლის ვერ გამბედავმა ეინ-
ულდოვლემ აჯანყების შემდეგ თეჰრანიდან მიცემული მითითების 
თანახმად მიანედან გამოვიდა და თებრიზისაკენ წავიდა. შ.მ. ხიაბანის 
შეთავაზებით  აზერბაიჯანის  სახელი  აზადისტანით  შეიცვალა.

დემოკრატების მოთხოვნების სიტყვიერად მიმღებმა ეინუდდოვლემ 
აჯანყების ჩახშობის შესახებ ცენტრის მითითების განხორციელების 
მიზნით დაუყოვნებლივ გარკვეული ღონისძიებების განხორციელება  
დაიწყო და პირველ რიგში, თეჰრანიდან დიდი ოდენობით ფული მო-
ითხოვა. იმავე დროს, მას აჯანყების გარკვეულ მონაწილეებთან საიდუმლო 
მოლაპარაკებების დაწყებით მათი დანაწევრების მიღწევა სურდა. მოძრაობა თავისი საზღვრების 
გაფართოებას აგრძელებდა. თებრიზში დაწყებული აჯანყება თანდათან სამხრეთი აზერბაიჯანის სხვა 
მაჰალებსა და ქალაქებსაც მოიცავდა. ამ აჯანყებების უმრავლესობას, როგორც წესი, adp-ის ად-
გილობრივი ორგანიზაციები ხელმძღვანელობდნენ. უკვე ივნისის დასაწყისისათვის აჯანყება სამ-
ხრეთი აზერბაიჯანის ჩარჩოებში ვრცელ წრეს - ზენჯანს, მარაღას, ეჰერს, ხოის, ერდებილსა და  
სხვას მოიცავდა. თებრიზის აჯანყების პერიოდში ინგლისელებისა და შიდა რეაქციის წინააღმდეგ 
საპროტესტო მოძრაობაში მთელი ირანი გაეხვია. სიშორისა და სიახლოვის მიუხედავად, ირანის 
მნიშვნელოვან პუნქტებში თებრიზის აჯანყებისადმი ღია კეთილგანწყობა და სოლიდარობა ძლიერი 
იყო. დენიკინის არმიის ნაშთების დევნის მიზეზით ირანის ენზელის პორტზე ძალების ადგილიდან 
საბჭოთა რუსეთის ირანის კომუნისტებთან კავშირის დამყარებით გილანში საბჭოთა ხელისუფ- 
ლების გამოცხადებამ ადპ-ის პოზიციები განამტკიცა. მალე გილანის რესპუბლიკასა და აზადისტანს 
შორის ინგლისელებისა და შიდა რეაქციის წინააღმდეგ შეთანხმებას მოეწერა ხელი. თუმცა რუსე- 
თის ხელქვეითის - გილანის რესპუბლიკის სამხედრო დახმარება უარყოფილ იქნა. შ.მ. ხიაბანის  
სხვა დახმარებებიც შესთავაზეს. მათ შორის ირევანის გუბერნიაში დაშნაკების წინააღმდეგ მოქმედი  
და საბჭოთა არმიის აზერბაიჯანის დაპყრობის შემდეგ მერენში იძულებით დახეული abbaskulu  
bei Sadlinskis დასახელება შეიძლება. ამასთან mustafa qamal aTaTurqmac შესთავაზა ხია- 
ბანის  სამხედრო  დახმარება.

ganixileT TebrizSi momxdari SeiaraRebuli ajanyebis mniSvneloba.

“ xiabani aRniSnavda rom TebrizSi dawyebuli ajanyebis mTel iranSi gavrcelebaSi, saerTo 
saxalxo ajanyebis gamarjvebis Sedegad iranSi xalxis warmomadgenlebisagan Semdgari mTavrobis 
sabWos SeqmnaSi azerbaijani da azerbaijanelebi, gansakuTrebiT Tebrizi mniSvnelovan rols 
Seasrulebda. is ambobda:"Cven yovelTvis win vyofilvarT. Cven arasdros daunaxivarT ukana 
rigebSi. iranis Tavisuflebis moyvarulebi rac ar unda mkvircxlad mosiaruleebi iyvnen, Cven-
Tan SeerTebis SemTxvevaSi ufro meti mowinaveobisa da simkvircxliT miRweviT Tavisuflebis 
safuZvlebis gamtkicebas SeZleben...”.

S.e. TaRieva. 1920 wlis Tebrizis ajanyeba. baqo, 1990,  gv. 97 

erovnuli mTavrobis Seqmna. 1920 წლის 23 ივნისს adp-მ დროებითი ხელისუფლების ორ- 
განოს სახით მოქმედი სმს-ს საფუძველზე ეროვნული მთავრობის შექმნის გადაწყვეტილება მიიღო. 
ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენელს - ყოვლად ქმედება პარალიზებული ვალი ეინუდ-
დოვლე თებრიზის დატოვების გარდა სხვა გამოსავალს ვერ ხედავდა და ამიტომ გარშემო მყოფ 
მოხელეებთან ერთად ქალაქიდან გავიდა. ამრიგად, თებრიზში ცენტრიდან გამოგზავნილი არცერთი 
მოხელე  არ  დარჩა.

em-ის ალაყაფზე (შენობა რომელშიც ვალი რჩებოდა) გადმოსვლა თებრიზის მოსახლეობის საერ- 
თო დღესასწაულად იქცა. აჯანყების მამოძრავებელი ძალები სახელოსნოებში მომუშავე ხელოსნე- 
ბის, მუშების, უპოვრების, წვრილი ვაჭრებისგან შედგებოდა. ეროვნულმა მთავრობამ სოფლის მე-
ურნეობის, განათლების, ფინანსების, ჯანდაცვის, იუსტიციისა და სხვა სფეროების რეფორმები და  
სხვა ღონისძიებების განხორციელება დაიწყო. ეროვნული თავდაცვითი ძალების ორგანიზებისათ- 
ვისაც მომზადდა პროექტი. ამ პროექტის თანახმად ქალაქის მოსახლეობიდან და თებრიზში მოსუ- 
ლი გლეხებისაგან მომავალში საერთო რაოდენობით 12 ათას კაცამდე ჯარის ნაწილის - ეროვნული 
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გვარდიის შექმნა დაიწყო. მთავრობამ ქალაქის მოსახლეობისაგან ახალი ჟანდარმერიისა და პოლი- 
ციის რაზმები შექმნა, წესრიგი დაამყარა. ეს ძალები ეროვნული მთავრობის ძირითადი საყრდენი  
იყო. თებრიზში ხალიჩის ფაბრიკის მშენებლობა დაიწყო, შაქრის ქარხნის, საქსოვი და ტყავის 
ფაბრიკების მშენებლობა, სოფლის მეურნეო-ბის ბანკისა და ეროვნული ბანკის გახსნა, ფულადი რე-
ფორმა, ქალაქის მეჯლისის არჩევნების ჩატარება და სხვა იყო დაგეგმილი. ეროვნული მთავრობის 
მნიშვნელოვანი სფეროების - განათლების, კულტურის, ჯანდაცვის, იუსტიციის, ვეკფის, სამხედრო 
საქმეებისა და სხვათა სამმართველოები და სამინისტროები იყო შექმნილი. მოსახლეობის განათლე- 
ბას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობოდა, ქალა-ქებსა და სოფლებში უფასო სკოლები იხსნებოდა. 
თებრიზში უფასო ქალთა სკოლის გახსნა მთელი ირანისათვის უნიკალური მოვლენა გახდა. სამ-
მართველოებსა და საწარმოებში გამოიკრა აზადისტანის სახელის მაჩვენებელი ახალი დაფები და 
მათზე  ირანის  სახელმწიფოს  გერბის  ზუსტად  შენარჩუნებით  აზადისტანის  სახელიც  იყო  ასახული.

periodis TvalsazrisiT SeafaseT erovnuli mTavrobis ganxorcielebuli RonisZiebebi.

erovnuli mTavrobis damxoba. ინგლისელები თავისთვის „საფრთხედ“ მიჩნეული სამხრეთ 
აზერბაიჯანში არსებული მოძრაობის წინააღმდეგ გეგმებს ამზადებდნენ. ვალი ეინუდდოვლეს სა-
შუალებით em-ის ხელმძღვანელობასთან წარმოებული მოლაპარაკებების, გენერალ ედმონდონის და-
ხმარებით აჯანყების წინააღმდეგ გატარებული ღონისძიებების, მათ შორის დემოკრატების დაცვის 
ჯგუფის თებრიზის ამბოხის, რეგიონებში კი ფეოდალთა რაზმების აჯანყების მომხრეებზე შეტევების 
უშედეგობის შემდეგ მათ ახალი გეგმების შედგენა დაიწყეს. ირანის ახალმა მთავარმა მინისტრმა 
მუშირუდდოვლემ დაინახა რა, რომ მოლაპარაკებებით აჯანყებულებზე გავლენას ვერ მოახდენდა, 

ინგლისელების ახლო დახმარებითა და უშუალოდ ხელმძღვანელობით 
აჯანყებულთა წინააღმდეგ შეტევისათვის მზადება დაიწყო. შეტევის ორ-
განიზებისათვის ჰიდაიეთ მუხბირუსსელთანი სექტემბრის პირველ დღე-
ებში ვალის სახით თებრიზში შევიდა. მუხბირუსსელთანმა მთავარი მი-
ნისტრის  წერილი  ხიაბანის  გადასცა,  მასთან  „მოლაპარაკება“  დაიწყო.

მოლაპარაკების მიმდინარეობის განმავლობაში კი მუხბირუსსელთანმა 
თებრიზის გარეთ ბანაკი შექმნა და em-ის მიერ განუიარაღებელი ირანის 
კაზაკთა ბრიგადის გარნიზონის სამეთაურო საბჭო თავის მხარეს გა-
დაიბირა და ქალაქზე ერთიანი შეტევის გეგმა მოამზადა. მარაღაში არსე-
ბული კაზაკ ცხენოსანთა რაზმებიც თებრიზში გამოიძახეს. მუხბირუს-
სელთანმა იმავდროულად em-ის შეიარაღებული ძალების თებრიზიდან 
მოშორებისათვის ჟანდარმთა რაზმების ხელმძღვანელი მირ ჰუსეინ ჰაში-
მის ხელში აყვანა შეძლო. მაიორმა ჰაშიმიმ ქალაქის გარეთ არსებულ 
მძარცველთა რაზმებთან ბრძოლის წარმოების მიზეზით შეიარაღებული   

  ძალები  em-იდან  ნებართვის  აუღებლად  ქალაქიდან  გაიყვანა.
კონტრრევოლუციური ძალები გამთენიისას აჯანყებულთა ცენტრის მოულოდნელი დაბომბევით 

შეტევაზე გადავიდნენ. adp-ის შეიარაღებული წევრების მტკიცე წინააღმდეგობის მიუხედავად, 
კონტრრევოლუციურმა ძალებმა 1920 წლის 12 სექტემბერს ალაყაფი ხელში ჩაიგდეს, 14 სექტემბერს  
კი გაზეთ „თეჯედდუდ“-ის შენობა დაანგრიეს. მიუხედავად იმისა, რომ კონტრრევოლუციონერები 
რიცხობრივად აჯანყებულებზე მეტნი იყვნენ, აჯანყებულები 14 სექტემბრამდე სისხლის უკანას- 
კნელ წვეთამდე გმირულად იბრძოდნენ. რეაქციონერებმა აჯანყებულები უმოწყალოდ გაანადგურეს.  
14 სექტემბერს, სხვა დემოკრატების მსგავსად ხიაბანიც გმირულად დაიღუპა. ირანელ რეაქციონერ- 
თა მეთაური მუშირუდდოვლე კი სამხრეთ აზერბაიჯანში და ირანის სხვადასხვა ადგილებში სა- 
ხალხო მოძრაობის ჩახშობაში „დამსახურებისათვის“ შაჰის მხრიდან პირველი ხარისხის „თაჯი-ქე- 
იან“  ნიშნით  დაჯილდოვდა.

გარკვეული შეზღუდვებისა და ნაკლოვანებების, აჯანყების დროს დაშვებული შეცდომებისა და 
დამარცხების მიუხედავად, შეიხ მეჰემმედ ხიაბანის მეთაურობით განხორციელებული 1920 წლის 
თებრიზის აჯანყება და მთელი მოძრაობა სამხრეთ აზერბაიჯანში და საერთოდ, ირანში მცხოვრები 
ხალხების  ისტორიაში  ბრწყინვალე  პერიოდს  შეადგენს. 

მიუხედავად აჯანყების დამარცხებისა, ეს მოძრაობა სამხრეთი აზერბაიჯანის თურქების ირანში 
უცხოელთა ბატონობის, რეაქციული თვითნებობის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
გვერდია. 

თებრიზის აჯანყების შედეად ძველი მთავრობა გადადგა და ირანში მუშირუდდოვლეს მეთაურ-
ობით შეიქმნა ახალი სახელმწიფო კაბინეტი. ინგლისელების წინააღმდეგ ბრძოლის ყველაზე მწვავე 
დროს ხელისუფლების სათავეში მოსულმა მუშირუდდოვლემ ხალხის ზიზღისა და სიძულვილის 
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შიშით 1919 წლის ინგლის-ირანის შეთანხმების განხორციელება მეჯლისის მხრიდან დამტკიცებამ- 
დე გადადებულად გამოაცხადა და ეს გადაწყვეტილება 1921 წელს შეთანხმების გაუქმებით დას-
რულდა. ირანელი თურქების საკუთარი ეროვნული არსებობისათვის ბრძოლის ისტორიაში თებრი- 
ზის აჯანყების ადგილი უაღრესად დიდია. თებრიზში ამ ისტორიული აჯანყებისა და მთელი 
მოძრაობის მეთაურის შეიხ მეჰემმედ ხიაბანის პიროვნება კი სამხრეთ აზერბაიჯანში ჯერ კიდევ 
გასული საუკუნის ბოლოდან გამოვლენილი ეროვნული აზროვნების, ერის განვითარების პროცესში 
ერთ განსაკუთრებულ გვერდს - ეტაპს შეადგენს. შ.მ. ხიაბანი ირანში დამოუკიდებლობისა და დე-
მოკრატიული თავისუფლებებისათვის მებრძოლ საზოგადოებრივ- პოლიტიკურ მოღვაწეთა შორის 
განსაკუთრებულ  ადგილს  იკავებს.

uCveneT erovnuli mTavrobis damxobis mizezebi.

SeafaseT Seix mehemmed xiabanis  pirovneba.

 1. ram SeaSfoTaT yvelaze metad ingliselebi iranSi?

2. uCveneT adp-is saqmianobis ZiriTadi mimarTulebebi.

3. gansazRvreT Tebrizis ajanyebis mSvidobiani  gziT gamarjvebis mopovebis mizezebi.

4. SeadareT Seix mehemmed xiabani mehemmed emin rusulzadesTan.

5. uCveneT sfero, romelsac erovnuli mTavroba yvelaze met yuradRebas uTmobda.

6. moamzadeT wardgena Tebrizis ajanyebis iranis istoriaSi naCvenebi Sedegebis Sesaxeb.

7. gamosaxeT erovnuli mTavrobisa da azerbaijanis demokratiuli respublikis Sida po-

litikis msgavsi niSnebi.





LAY
İHƏ



112

III. azerbaijani XX saukunis 20-80-ian wlebSi

1920 წლის 28 აპრილის დაპყრობამ ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის ისტორიის შემდგომ განვითრებაზე 
საფუძვლიანი გავლენა მოახდინა. აზერბაიჯანში ssr-ის ნიმუშზე კომუნისტური იდეოლოგიის მეორე 
რესპუბლიკა შეიქმნა. ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის დაკარგვით დასრულებულმა ამ 
მოვლენამ აზერბაიჯანი ფაქტიურად კვლავ რუსეთის განაპირა მხარედ აქცია. ბოლშევიკური დაპყრო- 
ბის შედეგად მხოლოდ ჩვენი დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობა კი არა, თანაც ჩვენი მიწებიც 
დაიკარგა. XX საუკუნის 20-30-იან წლებში adr-დან მემკვიდრეობით დარჩენილი ჩვენი მიწების საკ- 
მაო ნაწილი სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს შორის განაწილდა. დღევანდელი მთიანი ყარაბაღის 
პრობლემას საფუძველი სწორედ ამ პერიოდში ჩაეყარა. სწორედ ამ წლებში  ჩატარებულმა ბოლშევი- 
კურ-კომუნისტური მიმართულების რეფორმებმაც დარტყმა მიაყენა ტრადიციულ ქონებრივ ურთი-
ერთობებს. ყოველივე ამასთან შეურიგებელი ათასობით აზერბაიჯანელი მოკლულ ან გადასახლებუ- 
ლი  იქნა  ან  კიდევ  იძულებული  გახდა  ქვეყნიდან  ემიგრირებულიყო.

XX საუკუნის 40-იან წლებში აზერბაიჯანის ssr მოსახლეობა ssr კავშირის შემადგენლობაში ჰიტ-
ლერული გერმანიის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჩაება. მეორე მსოფლიო ომის წლებში გერმანულ ფაშიზ- 
მზე გამარჯვების მოპოვებაში აზერბაიჯანელმა ხალხმაც ახლოდან  მიიღო მონაწილეობა. ასეულ 
ათასობით ჩვენმა თანამემამულემ საკუთარი სიცოცხლე შესწირა, ჩვენმა ეროვნულმა სიმდიდრეებმა,  
მათ  შორის  ნავთობმა  ფაშიზმზე  გამარჯვებაში  გადამწყვეტი  როლი  შეასრულეს.

ომის შემდგომ პერიოდში რესპუბლიკის სამეურნეო ცხოვრებამ გამოცოცხლება დაიწყო. 1950-60 -იან 
წლებში მრეწველობისა და სოფლის მეურნეობაში გარკვეული წინსვლა მოხდა. რესპუბლიკის შიდა 
დამოუკიდებლობა შედარებით გაფართოვდა. ეროვნული აზროვნების განვითარებაში დაიწყო ახალი 
ეტაპი. 1969 წელს ჰეიდარ ალიევის ხელისუფლებაში მოსვლა აზერბაიჯანის ssr-ში ყოველმხრივი 
განვითარების პერიოდად მიიჩნევდა. 1960-70-იან წლებში სოციალურ-ეკონომიკურ და კულტურულ 
ცხოვრებაში  დიდი  წარმატებები  იქნა  მოპოვებული.

თუმცა 1980-იანი წლების შუა ხანებში სსრ კავშირში გამოცხადებული „გარდაქმნის“ , „საჯაროობისა“ 
და „დემოკრატიის“ პოლიტიკის წარუმატებლობა, ეკონომიკური კრიზისი, განსაკუთრებით კი გა-
ჩაღებული ეროვნული კონფლიქტები საბჭოთა ხელისუფლების დაცემით დასრულდა. ამ პროცესმა 
აზერბაიჯანისათვის მძიმე შედეგები მოიტანა. myao-ში სომხეთის ssr-ის ტერიტორიული პრეტენ- 
ზიების შედეგად წარმოიშვა კონფლიქტის კერა, 1980-იანი წლების ბოლოს კი დასავლეთ აზერბაი- 
ჯანში მცხოვრებ ჩვენს თანამემამულეებს თავიანთ დედა სამშობლოდან იძულებითი დეპორტაცია 
გაუკეთეს. ჩვენი ხალხის ეროვნულ-გამათავისუფლებელმა ბრძოლამ თავისი შედეგი გამოიღო. სსრ 
კავშირი  დაიშალა,  აღდგა  ჩვენი  ეროვნული  სახელმწიფოებრიობა.LAY
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 VIII ganyofileba. azerbaijanis ssr XX saukunis 20-40-ian wlebSi

bolSevikuri dapyroba da misi Sedegebi

azerbaijanis demokratiuli respublika rusul-bolSevikuri SemoWris Sedegad daiSala. 
mis adgilas ruseTis mfarvelobiT azerbaijanis sabWoTa socialisturi respublikis saxe-
liT axali politikuri wyoba Seiqmna. azerbaijanis ssr-is SeqmniT faqtiurad 1917 wlidan 
azerbaijanSi batonoba dakargulma ruseTma Cvens qveyanaSi politikuri da ekonomikuri 
kontroli kvlav xelSi Caigdo. es, ruseTis koloniuri batonobis sxva formiT aRdgenas 
niSnavda.

rusul-bolSevikuri dapyroba, sabWoTa xelisufleba, reformebi, konstitucia, politiku-
ri teritoria, ajanyebebi 

azerbaijanis ssr-is Seqmna. 1920 წლის აპრილის დაპყრობის შე-
დეგად ადრ დაეცა. აზერბაიჯანში ბოლშევიკების ხელისუფლებაში მოს-
ვლა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში სპეციფიკური ადგილის დამკავებელი ახ-
ალი პერიოდის დაწყებას ნიშნავდა. ამ პერიოდს ახალი რესპუბლიკის 
სახელით აზერბაიჯანის ssr ან უბრალოდ, საბჭოთა პერიოდიც ეწოდება. 
აზერბაიჯანის ssr-ის შექმნაში, რადგან ადგილობრივი ბოლშევიკებიც 
მონაწილეობდნენ ეს პერიოდი ჩვენს ისტორიაში მეორე რესპუბლიკის 
პერიოდადაც არის შესული. ძალის გზით adr-ის არსებობისათვის ბო- 
ლოს მომღები და ხელისუფლების ადგილობრივ კომუნისტებზე გადა-
ცემის ორგანიზატორი, საბჭოთა რუსეთი პირველ ხანებში დაპყრობის 
დაპყრობის ფაქტის დაფარვისათვის არა თუ ეროვნული დამოუკიდებ-
ლობის წინააღმდეგ გამოსვლა, პირიქით, თვითონ მისი შენახვა-შენ-
არჩუნების „უზრუნველმყოფლებად“ თავის წარმოჩენას ცდილობდნენ. 
აზერბაიჯანის დამოუკიდებლობის შენარჩუნების ყველაზე ხელჩასაჭიდი 

საბუთი რესპუბლიკის უმაღლესი ხელმძღვანელი ორგანოების აზერბაიჯანელი ხალხის წარმო-
მადგენლებისაგან შედგენა შეიძლება ყოფილიყო ბოლშევიკებმაც რესპუბლიკაში საკუთარი ხელი-
სუფლების შექმნისათვის სწორედ ეს გზა აირჩიეს. აპრილის დაპყრობის შემდეგ შემდეგ აზერბაი- 
ჯანში პირველ ხანებში უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოდ droebiT revoluciuri komiteti 
შეიქმნა. მის შემადგენელობაში მხოლოდ აზერბაიჯანელები იყვნენ  შეყვანილნი. 1920 წლის 28 აპ- 
რილს დროებითმა რევოლუციურმა კომიტეტმა ახალი მთავრობა - აზერბაიჯანის სსრ სახალხო 
კომისართა საბჭოს შემადგენლობა დაამტკიცა და ისიც აზერბაიჯანელებისგან შედგებოდა. n. ne- 
rimanovi sks-s Tavmjdomared dainiSna.

 azerbaijanis ssr saxalxo Sinagan saqmeTa komisris hemid sulTanovis 1920 wlis 19 oqtomberis 
ak(b) p-is II yrilobaze gamosvlidan:"xelisuflebis damxobaSi me TviTon aqtiuri monawileoba 

mimiRia, radgan  me kargad vicodi, rom Cems ukan... ialamaSi gaCerebuli wiTeli xiStebi idga". 

azerbaijanis respublikis prezidentis saqmeTa marTvis politikuri sabuTebis arqividan.

ra daskvnis gakeTeba SegiZliaT wyaroze dayrdnobiT? 

o

neriman nerimanovi
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სინამდვილეში, რესპუბლიკის პოლიტიკურ ცხოვრებაში წამყვანი რო- 
ლი აზერბაიჯანის კომუნისტური (ბოლშევიკურ) პარტიას (ak(ბ)p) ეკ-
უთვნოდა. აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომი-
ტეტის პოლიტიკური და ორგანიზაციული ბიუროს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებები არა თუ ადგილობრივი პარტიული ორგანიზაციები, 
არამედ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოებისათვისაც შე-
სასრულებლად სავალდებულო იყო. სახელმწიფოსა და მთავრობის ორ-
განოებზე პარტიული კონტროლი მისი წევრების სახელმწიფო აპარატის 
სხვადასხვა საფეხურზე განთავსების გზით სრულად ხორციელდებოდა. 
აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის ძირი-
თად საკითხებში გადამწყვეტი როლი საკადრო საკითხების მის ხელში 
თავმოყრაზე მნიშვნელოვნად იყო დამოკიდებული. პირველ ხანებში, 
განსაკუთრებით პარტიის ბაქოს ორგანიზაციაში მთლიანობაში აღებისას 
აზერბაიჯანელები რუსებსა და სომხებზე ნაკლები იყვნენ. 1929 წლამდე 

აზერბაიჯანის კომუნისტური პარტიის მდივნები, სინამდვილეში, პარტიის მთელ აპარატს ხელ-
მძღვანელობდნენ. მათ შორის სხვა ეროვნების წარმომადგენლები უმრავლესობას შეადგენდნენ  
(ვ. ნანეიშვილი, ი. სტასოვა, ვ. დუმბაძე, კ. ქამინსკი, ს. კიროვი, ლ. მირზოიანი) 1929 წელს მოს- 
კოვმა პირველად პირველი მდივნის თანამდებობა დაარსა. 1933 წლამდე ამ თანამდებობაზე კვლავ 
ცენტრის ემისრები ინიშნებოდნენ (ნ. გიკალო, ვ. პოლინსკი, რ. რუბენოვი). akp კი აზერბაიჯანის  
ssr-ში რუსეთის კომუნისტური (ბოლშევიკური) პარტიის მიღებული გადაწყვეტილებების განმა-
ხორციელებელი ფილიალის ფუნქციას ასრულებდა. ეს კი უჩვენებდა, რომ ახლად შექმნილი რეს-
პუბლიკის დამოუკიდებლობა ფორმალურ ხასიათს ატარებდა.

teqstidan mopovebuli informaciis safuZvelze SeadgineT azerbaijanis ssr-is politikuri 
marTvis sqema.

პარტიის ხელმძღვანელობის ხშირ-ხშირი ცვლა, უწყვეტი ბრძოლები, 
ინტრიგები რესპუბლიკის ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაზე 
უარყოფით გავლენას ახდენდა. 1920-1930 წლებში ქვეყანაში განხორცი-
ელებული მსხვილმასშტაბიანი ეკონომიკური რეფორმების პირობებში 
ცენტრს აზერბაიჯანში ამ გაწევ-გამოწევისა და ბრძოლებისათვის ბო- 
ლოს მოსაღებად ძლიერი ეროვნული კადრი ესაჭიროებოდა. 1933 წლის 
ბოლოს მირ ჯეფერ ბაღიროვის ak(ბ)p-ის პირველი მდივნის თანმდებო- 
ბაზე დანიშვნა სრულებითაც არ იყო შემთხვევითი. დრომ უჩვენა, რომ 
ბაღიროვმა შეძლო პარტიის ორგანიზაციაში მის დამანაწევრებელ უპ-
რინციპო ბრძოლებისათვის , პირადი დაპირისპირებებისათვის ბოლოს 
მოღება და მთელი ხელისუფლების ხელში თავმოყრით, დაახლოებით  
20  წელი  აზერბაიჯანის  პარტიის  ორგანიზაციას  უხელმძღვანელა.

1920 წლის მაის-ივნისის განმავლობაში აზერბაიჯანის რევოლუცი- 
ურმა კომიტეტმა სახელმწიფო მშენებლობის სფეროში, იხელმძღვანელა  

რა რუსეთის ნიმუშით, რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. ადგილებზე სამაზრო, 
რეგიონალური და სასოფლო რევოლუციური კომიტეტები, პოლიციის ნაცვლად კი „მუშათა - გლეხ- 
თა მილიცია“ შეიქმნა. აზერბაიჯანის რევოლუციურმა კომიტეტმა მიიღო დეკრეტი სახალხო სა-
სამართლოს შესახებ. სასამართლოში წევრად მხოლოდ მუშებისა და გლეხების წარმომადგენლები 
შეიძლება არჩეულიყვნენ. აზერბაიჯანში კონტრრევოლუციისა და დივერსიების წინააღმდეგ შეიქმნა 
sagangebo komisia. ყოფილი adr-ის არმიის გაუქმების მიზნით აზერბაიჯანის რევოლუციურმა 
კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება არმიისა და ფლოტის ახლიდან შექმნის შესახებ. გადაწყვეტი-
ლების თანახმად, ახლად შექმნილი აზერბაიჯანის არმია და ფლოტი, სინამდვილეში, საბ-ჭოთა 
რუსეთის წითელი არმიის შემადგენელი ნაწილივით იქმნებოდა. ამრიგად, damoukidebeli azer- 
baijanis sabWoTa respublikas თავისი არსებობის პირველივე მომენტიდან სახელმწიფოებრი- 
ობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ატრიბუტი - armiis yolis ufleba CamoerTva რესპუბლიკაში 
საზოგადოების ფენებად დაყოფა და ქონებრივ წოდებებად დაყოფა გაუქმდა. პირველ საკანონმდებ- 
ლო საბუთებს შორის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენდა კანონი მიწის შესახებ. ყველა ხანის,  
ბეის, ვეკფის და ეკლესიის მიწები ჩამორთმეულ იქნა და უსასყიდლოდ გადაეცა გლეხების გან-
კარგულებაში. აზერბაიჯანში ხელისუფლების ბოლშევიკების ხელში გადასვლა და ფაქტიურად 
მოსკოვიდან მართვა ჩვენი ქვეყნის სიმდიდრეების, პირველ რიგში ნავთობის ათვისებისათვის საბ-
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ჭოთა რუსეთს ხელსაყრელ პირობებს უქმნიდა. დროებითი რევოლუციური კომიტეტის 1920 წლის  
24 მაისის დეკრეტით მოხდა ნავთობის მრეწველობის ხელახალი ნაციონალიზაცია, გარკვეული  
დროის შემდეგ კი kaspiis savaWro floti, ქარხნები, ფაბრიკები და სხვა სამრეწველო საწარ- 
მოები სახელმწიფო საკუთრებად გამოცხადდა. ამრიგად ჩვენი ხალხის სიმდიდრის სამოქალაქო ომ- 
ის  შედეგად  ეკონომიკის  განადგურებულ  მდგომარეობაში  მყოფ  საბჭოთა  რუსეთში  გატანა  დაიწყო.

gamoikvlieT bolSevikuri mTavrobis ganxorcielebuli reformebis ganmazogadebeli uaryofiTi 
da dadebiTi niSnebi da gaamzadeT mocvis sferoebis Sesabamisi diagrama.

1921 წლის მაისში ბაქოში ჩატარდა პირველი სრულიად აზერბაიჯანის საბჭოების ყრილობა. ყრი-
ლობაზე მიღებული იქნა აზერბაიჯანის ssr-ის პირველი კონსტიტუცია. მისი შესავალი დებულე- 
ბები, სინამდვილეში rsfsr-ის პირველი კონსტიტუციის გამეორება იყო. კონსტიტუცია აცხადებდა,  
რომ აზერბაიჯანში უმაღლესი ხელისუფლება მუშებსა და მშრომელ გლეხებს, საკუთარი შრომით 
მცხოვრებ ყველას ეკუთვნის. აზერბაიჯანის ssr კონსტიტუცია სინდისის, პრესის და სიტყვის თა-
ვისუფლებას აცხადებდა. ძირითად კანონში რასობრივი, ეროვნული კუთვნილებისგან დამოუკ-
იდებლად თანასწორობა იყო დაფიქსირებული, ეროვნულ უმცირესობათა ინტერესების დაცვის გა-
რანტია იყო მოცემული. კონსტიტუციის დამტკიცების შემდეგ და მისი მოთხოვნის შესაბამისად 
აზერბაიჯანის რევოლუციური კომიტეტი გაუქმდა. უმაღლესი საკანონმდებლო ხელისუფლებამ 
ყრილობაზე არჩეული აზერბაიჯანის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის ხელში მოიყარა  
თავი. უმაღლესი აღმასრულებელი ხელისუფლება კი აზერბაიჯანის ssr სახალხო კომისართა საბჭოს 
ეკუთვნოდა. ნ. ნერიმანოვი კვლავ აზერბაიჯანის ssr sks-ს თავმჯდომარედ იქნა არჩეული. ამრიგად, 
აზერბაიჯანში საბჭოთა ეროვნული სახელმწიფო წყობილების „სამართლებრივი თვალსაზრისით 
ორგანიზების საწყისი ეტაპი დასრულდა. აზერბაიჯანის ssr მთელი მუსლიმანური სამყაროსათვის 
ახალი  ტიპის  პირველი  საბჭოთა  რესპუბლიკა  გახდა.

azerbaijanis ssr-Si pirvel xanebSi Seqmnil marTvis sistemasa da 1921 wels konstituciis Sesa-
bamisad Seqmnil xelisuflebis organoebs Soris moaxdineT Sedareba, gansazRvreT msgavsi da 
gansxvavebuli niSnebi. 

bolSevikuri dapyrobis Sedegebi. ამრიგად, აპრილის გადატრიალებიდან გასული ერთი  
წლის განმავლობაში რესპუბლიკაში მოხდა ხარისხობრივი თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ცვლი-
ლებები. ეს ცვლილებები რუსეთში გამოყენებული პოლიტიკური და სოციალ-ეკონომიკური სისტე- 
მის აზერბაიჯანშიც დამყარებას ემსახურებოდა. უმავდროულად საბჭოთა რეჟიმი პირველივე დღე-
ებიდან რესპუბლიკაში პოლიტიკურ რეპრესიებს ახორციელებდა. ak(ბ)p-ს გარდა ყველა პოლიტი- 
კურ პარტია მცირე დროში უკვე კანონგარეშედ ითვლებოდა, მათი ბეჭდვითი ორგანოები აიკრძალა. 
მუსავატს, ითთიჰადს, ეჰრარსა და სხვა პარტიებს მშრომელთა მტრის დამღა დაედოთ, პარტიის 
გამოჩენილი ლიდერები და უფრო მეტიც, რიგითი წევრებიც კი იდევნებოდნენ. adr-ის ცნობილი 
ხელმძღვანელების ერთი ჯგუფი დააპატიმრეს, დანარჩენები კი აიძულეს, რომ სამშობლო დაე-
ტოვებინათ. დახვრეტებს შორის ცნობილი სახელმწიფო მოღვაწეები და სამხედროები - s. sulke- 
viCi, i. usubovi, h. selimovi, s. Tlexasi, r. Sixlinski, ცნობილი ინტელიგენტები და მთავ- 
რობის წევრები - x. refibeiovi, i. ziadxanovi, ცნობილი პედაგოგი და მეცნიერი f. qoCerli და 
სხვები იყვნენ. დაშნაკმა ტერორისტებმა 1920-1921 წლებში f. xoiski da h. aRaevi თიფლისში,  
b. javanSiri  კი ისტანბულში მოკლეს. ადრ-ის ბევრ გამოჩენილ მოღვაწეს (e.m. TofCubaSovi,  
a. Seixulislamovi, j. hajibeili, m. meherramovi, m.i. mehdievi დასხვ.) პარიზის კონფერენ- 
ციაში მონაწილეობის გამო სამშობლოში დარჩენილი თანამოაზრეების ტრაგიკული ბედი მათ თავს  
არ გადახდათ. დაპატიმრებული მ.ე. რესულზადე კი ნ. ნარიმანოვისა და ი.ბ. სტალინის ჩარევის 
შედეგად ბოლშევიკური რეპრესიიდან გადარჩა. სტალინის პირადი ვაგონით რუსეთში წაყვანისას  
მ.ე. რესულზადე იძულებული გახდა 1922 წელს იქიდან მალულად ფინეთში, შემდეგ კი პოლონ- 
ეთში  ემიგრირებულიყო.

 “azerbaijani cecxlSi iwvis. gadarCenisaTvis xalxi wiTeli armiis cecxlSi damwvar saxlebsa 
da qonebas tovebs da garbis, am wiTel armias arc kanoni da arc namusi ara aqvs”. 

n. Seixzamanli, nawarmoebidan "azerbaijanis damoukideblobisaTvis brZolis gaxseneba". 
baqo, 1997.

◘





LAY
İHƏ



116

Tqveni azriT ra socialur-ekonomikuri da politikuri mizezebi SeiZleba hqonoda bolSevi-
kebis mier azerbaijanSi Cadenil xocva-Jletas, Zarcvasa da terors?

აზერბაიჯანის ssr-ში ტერორის განმახორციელებელი ძირითადი ორგანიზაცია sagangebo komi- 
sia იყო. ხალხში „ჩეკა“-დ (რუსულ ენაზე საგანგებო კომისიის სიტყვების საწყისი ასოები), წევრები  
კი „ჩეკისტად“ წოდებული ამ ორგანიზაციის ხელით ქვეყანაში პოლიტიკური თვალსაზრისით საეჭ- 
ვო  პირებს  აპატიმრებდნენ,  ხდებოდა  მათი  ქონების  კონფისკაცია.

საეჭვო ელემენტის ცნება, პირველ რიგში, დათხოვილი პარტიის წევრებს, ყოფილ მეწარმეებს, ბეი-
ებს, ვაჭრებს და ზოგადად, შეძლებულებს, ინტელიგენციას შეეხებოდა. დაპატიმრებები და სწრაფად 
ჩატარებული გამოძიებები, როგორც წესი დახვრეტით, უკეთეს შემთხვევაში კი გადასახლებით 
მთავრდებოდა. ბოლშევიკური ხელისუფლების ადგილობრივი პირობების მხედველობაში მიუღებ-
ლად გატარებულმა მკვეთრმა ეკონომიკურმა პოლიტიკამ, უმოწყალო ტერორმა მალე კრიზისი და 
ადგილებზე აფეთქებები გამოიწვია. აზერბაიჯანელმა ხალხმა ბოლშევიკური ხელისუფლების წინა-
აღმდეგ დაიწყო მოძრაობა, უკვე 1920 წლის მაისის ბოლოს განჯაში, ივნისის დასაწყისში ყარაბაღში 
მყოფი ეროვნული არმიის ნაწილები აჯანყდნენ. ამ გამოსვლებს წითელი არმიის ძარცვებისაგან, რუ- 
სი ჯარისკაცების თვითნებობისაგან შეწუხებული აზერბაიჯანის სხვა რეგიონების მოსახლეობაც 
შეუერთდა. ზაქათლის, ლენქორანის, შამქირისა და სხვა რეგიონებშიც რუსულ-ბოლშევიკური უღლის 
წინააღმდეგ ერთმანეთის მიყოლებით აჯანყებები ხდებოდა. ზოგადად, 1920-1924 წლებში აზერ-
ბაიჯანის ssr-ში რუსული არმიის, ბოლშევიკური  რეჟიმის წინააღმდეგ 60-ზე მეტი შეიარაღებული 
აჯანყება მოხდა. თუმცა ძალების უთანასწორობის გამო და ერთიანი ცენტრიდან  უმართაობის გამო 
ხდებოდა აჯანყებების ჩახშობა. დაკავებულ პატრიოტებს უსწორდებოდნენ, ხვრეტდნენ, ქალაქებსა და 
სოფლებს ძარცვავდნენ. მაგალითად, განჯის აჯანყების ჩახშობისას რუსულ-ბოლშევიკური არმია 
ადგილობრივ მოსახლეობას უმოწყალოდ გაუსწორდა. აჯანყებულ სამხედროებთან ერთად ათეულ-
ობით მშვიდობიანი მოსახლეც დახვრეტილი იქნა. წითელი არმიის მმართველობაში საკმაო რაო-
დენობის ბოლშევიკის ქურქში გახვეული სომეხი დაშნაკის არსებობაც ხოცვა-ჟლეტის და ტერორის 
უფრო ვრცელი ხასიათის მიღების მიზეზის გამომწვევი ფაქტორთაგანი იყო: სამწუხარო ის იყო, რომ  
ამ შეუწყალებელი აქციების ახალი საბჭოთა „აღაებისათვის“ მლიქვნელობის მცდელი ზოგიერთი 
აზერბაიჯანელი  ბოლშევიკიც  (ჰ. სულ-თანოვი,  ე. კარაევი)  განსაკუთრებულ  თავდადებას  იჩენდა.

 “XI wiTeli armiis generaluri Stabis 1920 wlis 26 maisis saidumlo operaciis brZanebi-
dan:"ajanyebebis CaxSobis dros, brZanebisaTvis lodini saWiro ar aris, radgan SeiZleba 
kavSiri gawydes. ajanyebebis CaxSobisas yvela saeWvo piris sasamarTlos gareSe daxvretaSi 
iniciativis gamoCenaa saWiro. wvrili gamosvlebis Seubraleblad da umowyalod CaxSobaa 
saWiro”. 

x. bairamovi. "ganjis ajanyeba-1920, sabuTebi da masalebi". baqo, 2010

 ra daskvnebis  gakeTebaa SesaZlebeli mocemuli wyaros mixedviT?

ბოლშევიკები ასეულობით ადამიანს სოლოვეტსკის კუნძულებზე, სუზდალში, ნოვგოროდსა და რუ-
სეთის სხვა განაპირა ადგილებში არსებულ საპატიმრო ბანაკებში გადასახლებაში აგზავნიდნენ. მიუხე-
დავად ამისა, აჯანყებების დიდი მნიშვნელობა იმისაგან შედგებოდა, რომ მათ ახალი ხელისუფ- 
ლება  შეაზანზარეს  და  აზერბაიჯანელი  ხალხის  წინააღმდეგობის  ძალა  უჩვენეს  მას.

1. SeadareT adr da azerbaijanis ssr, gansazRvreT marTvasa da politikur wyobasTan 
dakavSirebuli msgavsi da gansxvavebuli niSnebi.

2. moamzadeT referati Temaze:rusul-bolSevikuri dapyroba.

3. awarmoeT gamokvleva azerbaijanis ssr xelmZRvanelobaSi warmodgenili azerbaijane-
li bolSevikebis Sesaxeb. maTi moRvaweobis gaanalizebiT scadeT antierovnuli pozi-
ciebis gamoaSkaraveba.

4. raSi xedavT 1920-1921 wlebSi momxdari ajanyebebis mizezebs?

5. SesaZlebeli iyo Tu ara rusul-bolSevikuri dapyrobis winaaRmdeg momxdar ajanye-
bebSi gamarjveba? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

?
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“damoukidebeli sabWoTa azerbaijanis” lozungis kraxi

teritoriuli mTlianobis darRveva

samxreT kavkasiaSi bolSevikuri dapyrobis pirveli msxverpli azerbaijani gaxda. Cveni 
qveynis bunebrivi resursebis simdidre, gansakuTrebiT Cveni navTobis ekonomikuri krizisis 
oromtrialSi myofi sabWoTa ruseTisaTvis sasicocxlo mniSvnelobas atarebda. garda ami-
sa, isedac formaluri xasiaTis matarebeli „damoukidebloba“ mokle drois ganmavlobaSi 
gauqmda. kavkasiis respublikebs Soris arsebuli teritoriuli konfliqtebic azerbaijanis 
interesebis sawinaaRmdego saxiT „wydeboda“. dRevandeli yarabaRis konfliqts Caeyara 
safuZveli.

aksfsr, ssr kavSiri, rk(b)p kavkasiis biuro, zengezuri, myao, yarsis xelSekruleba, naxCevanis 
assr

formaluri damoukideblobis gauqmeba. ჩრდილოეთი აზერბაი-
ჯანის გასაბჭოების შემდეგ მოსკოვმა თანდათან მის ფორმალურ დამო-
უკიდებლობას  ბოლო  მოუღო.

ეს პროცესი 1920-1922 წლებში საბჭოთა რუსეთის კარნახის შესაბამისად 
სამ სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკას შორის ორმხრივი და მრავალმხრივი 
ხელშეკრულებების გზით ხორციელდებოდა. 1922 წლის დეკემბრის და-
საწყისში აზერბაიჯანის ssr, საქართველოს ssr და სომხეთის ssr ამიერ-
კავკასიის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტურ რესპუბლიკაში (aksfsr) 
გააერთიანეს. წარმონაქმნის ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტიც 
აირჩია. aksfsr cak-ის პირველი თავმჯდომარე ნერიმან ნერიმანოვი  
გახდა. სინამდვილეში aksfsr-ს მოსკოვის მიერ ორგანიზებული და უშ-
უალოდ მის დაქვემდებარებაში მყოფი ამიერკავკასიის სამხარეო პარტიის 
კომიტეტი ხელმძღვანელობდა. ეს სტრუქტურა, არსით, მეფის რუსეთის 
პერიოდში კავკასიის მართვისათვის შექმნილი სამეფისნაცვლო სისტემას მოგვაგონებდა. aksfsr-ის 
შექმნამ სამხრეთი კავკასიის რესპუბ-ლიკების სუვერენული უფლებები შეზღუდა, პარტიის ერთ-
მმართველობის პირობებში გაზარდა მათი მოსკოვზე დამოკიდებულება. ამ პერიოდში აზერბაიჯანს 
დამოუკიდებელი საგარეო პოლიტიკისა და საგარეო  სავაჭრო ურთიერთობების გატარების უფლება 
ჩამოერთვა. აზერბაიჯანის ძირითადი სიმდიდრის ნავთობის საერთაშორისო ბაზარზე გაყიდვიდან 
მიღებული შემოსავლები მთლიანად მოსკოვის კონტროლქვეშ გადავიდა. 1922 წლის 30 დეკემბერს  
aksfsr, rsfsr, ბელორუსიის ssr და უკრაინის ssr-ის უფლებამოსილ წარმომადგენელთა საბჭოებმა 
საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირად წოდებული ახალ სახელმწიფოს - ssrk-ის შექ- 
მნის  შესახებ  დეკლარაციასა  და  ხელშეკრულებას  მოაწერეს  ხელი.

მართალია, „საბჭოთა სახელმწიფო“ დამოუკიდებელი საბჭოთა რესპუბლიკების „ნებაყოფლობით 
გაერთიანება“ ფედერაციის პრინციპს ეყრდნობოდა, მაგრამ ცენტრალიზებული ერთპარტიული მართ-
ვის რეჯიმის საყრდენი უნიტარული სტილის წყობა იყო, თითოეულ რესპუბლიკას „ფედერაციიდან 
ნებაყოფლობით გასვლის“ უფლება კი ჰქონდა, მაგრამ ეს ფორმალურ ხასიათს ატარებდა. ამ სახელმ-
წიფოს  შექმნით  აზერბაიჯანის  სსრ  დიდი  ბოლშევიკური  იმპერიის  განაპირა  მხარედ  იქცა. 
Cveni miwebis dayofa. აზერბაიჯანის ჩრდილოეთის რუსეთის მხრიდან ხელახალმა დაპყრობამ 

სომხების აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ ტერიტორიული პრეტენზიები კიდევ უფრო გააძლიერა.  
adr-ის დროს მიზნის ვერ მიმღწევი, დამარცხებული დაშნაკების მთავრობამ საბჭოთა რუსეთის 
ყოველმხრივი დახმარებით აზერბაიჯანის მიწების (ყარაბაღი, ზენგეზური, ნახჩევანი და სხვა მხარე- 
ები) დაუფლების პოლიტიკა გააქტიურა. 1920 წლის აგვისტოში საბჭოთა რუსეთსა და სომეხი დაშ-
ნაკების მთავრობას შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად შერურ-დერელეიაზი სომეხ  
დაშნაკთა მთავრობას მიეცა, ნახჩევანი, ზენგეზური და ყარაბაღის მთიანი ნაწილი სადავო ტე-
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რიტორიებად გამოცხადდა. ზენგეზურის ერთი ნაწილის სომხეთისათვის გადაცემაში 1920 წლის 30 
ნოემბრის აზერბაიჯანის უმაღლესი პარტიული ხელმძღვანელობის მიღებულ გადაწყვეტილებასაც 
დიდი „დამსახურება“ მიუძღვის. დადგენილებაში საბჭოთა აზერბაიჯანსა და საბჭოთა სომხეთს შო- 
რის რაიმე საზღვრის არ არსებობაზე იყო ხაზი გასმული. 1921 წლის ზაფხულში მაზრის მხოლოდ 
დასავლეთი ნაწილი (ზემოთ ზენგეზური) უკვე გასაბჭოებულ სომხეთს გადაეცა. ზენგეზურის ერთი 
ნაწილის სომხეთისათვის გადაცემაში საბჭოთა რუსეთის ძალის მიერმა წნეხმა, მისი კავკასიის საქ- 
მეებში ძირითადი ხელმძღვანელების - ი. სტალინისა და კ. ორჯონიკიძის ანტიაზერბაიჯანულმა 
ქმედებებმა გადამწყვეტი როლი შესრულდეს. ყარაბაღის მომავალი ბედის განსაზღვრის მიმართუ-
ლებით რეალური ნაბიჯები 1920 წლის ბოლოს - სომხეთის გასაბჭოების შემდეგ გადაიდგა. ამ დრო- 
იდან დაწყებული სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სახელმწიფოთაშორისი ტერიტორიული კონ-
ფლიქტი ფაქტიურად შიდა საკითხად იქცა. მოლაპარაკებები კი rk(ბ)p ck-ის კავკასიის ბიუროს 
მითითებებითა და კონტროლით მიმდინარეობდა. 1921 წლის ზაფხულში კავკასიის ბიურომ ყარაბა- 
ღის მთიან ნაწილთან დაკავშირებული განხილვები დაიწყო. ამრიგად, ხელოვნური სახით გაბერილი 
მთიანი ყარაბაღის საკითხმა 1923 წლამდე ირევანსა და ბაქოს შორის მწვავე პოლიტიკური ბრძოლის 
ახალ ეტაპს ჩაეყარა საფუძველი. მთიანი ყარაბაღის საკითხის ასე გაგრძელება შემთხვევითი არ იყო.  
ამ დროის განმავლობაში პარტიულ და საბჭოთა ორგანოებს შორის მრავალჯერ მოხდა განხილვები, 
სხვადასხვა შემოთავაზებები იქნა წამოყენებული. იმ დროინდელი აზერბაიჯანელი კომუნისტების  
არა მტკიცეპოზიციურობა, მოსკოვიდან ზეწოლა და ზოგჯერ ორივე მხარის სომხების მიერ წარმოდ-
გენამ (ak(ბ)p-ის ხელმძღვანელ ორგანოებში საკმაო რაოდენობის ბოლშევიკის ქურქში გახვეული სო- 
მეხი ნაციონალისტი იყო) ამ საკითზე გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა. ბოლოს, 1923 წლის 7 ივლისს 
აზერბაიჯანის ssr cak-მა გამოსცა დეკრეტი „მთიანი ყარაბაღის ავტონომიური ოლქის შექმნის  
შესახებ“. აზერბაიჯანის მთიანი ყარაბაღის რეგიონში სომხური ავტონომიის შექმნამ ყარაბაღის  

adr-is periodSi saxelmwifo sazRvrebi da sadavo teritoriebi
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მიწების დანაწევრებასა და მომავალში ამ ტერიტორიაზე სომხეთის ხელახალი პრეტენზიის წამოყე-
ნების პირობა შექმნა. თუმცა, ისტორიული აზერბაიჯანული ტერიტორიების ხარჯზე შექმნილ საბ-
ჭოთა სომხეთში მცხოვრები ასი ათასობით ჩვენი თანამემამულისათვის ანალოგიური ნაბიჯები არ 
გადაიდგა.

“azerbaijanis ssr saxalxo meurneobis sabWos Tavmjdomare n. soloviovi 1920 wels v. leni-
nisadmi gagazavnil vrcel werilSi werda:moskovze imedebi hqondaT. Tumca saqarTvelosa da 
somxeTTan xelSekrulebebi da am respublikebisaTvis azerbaijanis teritoriis erTi nawilis 
micema musliman mosaxleobaSi Tu es imedebi ar mouklavs, maSin masTan urTierTobaSi merye-
obas iwvevs. muslimani masebis azriT, moskovma azerbaijani ara mxolod daipyro, aramed mis 
xarjze saqarTvelosa da somxeTs saCuqaric ki misca. saqarTvelosTan warmoebul molapara-
kebebSi warmomadgenelTa sabWos SemadgenlobaSi azerbaijanuli mxaris qarTvelis mier war-
modgena, somxebTan molaparakebaSi ki somxis mier warmodgena azerbaijanisaTvis  Seuracxyo-
fad iqca. muslimanebs ar esmiT, rom maTi monawileobis gareSe ratom molaparakebebSi 
saqarTvelos mxaris mxolod qarTvelebiT, somxeTis mxaris ki mxolod somxebiT warmodgenis 
SemTxvevaSi, maTi warmomadgenlebi am molaparakebebSi ar yofilan”. 

azerbaijanis respublikis prezidentis saqmeTa sammarTvelos politikuri sabuTebis 

arqivi (arpsspsa)

ra daskvnebis gakeTeba SeiZleba mocemuli wyarodan? 

◘

?

1920–1930 wlebSi azerbaijanis ssr-dan mowyvetili teritoriebi

პირობითი ნიშნები:
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აზერბაიჯანში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების  შემდეგ ბაქოს პოლიტიკური გავლენის გა- 
რეთ დარჩენილი ერთადერთი ტერიტორია ნახჩევანის რეგიონი იყო. სომხეთის შეიარაღებული ძა-
ლების აგრესიული მოქმედებების შედეგად ნახჩევანის მხარეში დაძაბულობა გრძელდებოდა. 1920 
წლის ივნისში veisel beis მეთაურობით ნახჩევანში გაგზავნილ თურქეთის მებრძოლთა ნაწილებს 
სომეხი აგრესორების წინააღმდეგ ბრძოლაში ნახჩევანელებისათვის შეძლების ფარგლებში დახმარება 
უნდა გაეწიათ. გარკვეული სამხედრო მომზადების შემდეგ XI წითელი არმიის ნაწილები 28 ივლისს 
ნახჩევანში შევიდნენ. 1920 წლის აგვისტოში მოსკოვში დადებული საბჭოთა-თურქული შეთანხმების 
საფუძველზე, ახალი ხელშეკრულების დადებამდე ორივე მთავრობის სამხედრო ძალების ნახჩევანში 
დარჩენის გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. თუმცა, ყოველივე ამის მიუხედავად, ნახჩევანის სტატუ-
სის განსაზღვრის წინ აზერბაიჯანის  ამ რეგიონში მდგომარეობა რთული იყო. ერთის მხრივ, სომხე- 
თის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების დაპყრობების შედეგად დაძაბულობის გაგრძელება, მე-
ორეს მხრივ კი საბჭოთა რუსეთსა და დაშნაკურ სომხეთს შორის მიმდინარე ფარული თამაშები 
ნახჩევანის  აზერბაიჯანის  ssr-ის  შემადგენლობაში  დარჩენის  საკითხის  გადაწყვეტას  აგრძელებდა.

აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობის მოსკოვის კარნახისათვის დაქვემდებარების პირობებში, რუსეთ-
სომხეთის შევაჭრების წინააღმდეგ ბრძოლაში ნახჩევანის მოსახლეობის სანდო ერთადერთი ძალა 
რეგიონში არსებული თურქული ძალა იყო. ნახჩევანის აზერბაიჯანის ssr-ის შემადგენლობიდან 
გამოყვანისა და სომხეთისათვის გადაცემის გეგმა რეგიონში თურქული ძალების არსებობის პირო- 
ბებში წინასწარ განწირული იყო წარუმატებლობისთვის. 1921 წლის 16 მარტს rsfsr-სა და თურქეთს 
შორის ხელმოწერილი მეგობრობის ხელშეკრულების დადების შედეგად სომხურ პროვოკაციებს  
ბოლო მოეღო. ამ ხელშეკრულების მესამე მუხლის თანახმად, ნახჩევანის ოლქი „აზერბაიჯანის 
პროტექტორატის ქვეშ ავტონომიური ტერიტორია ხდებოდა, ერთი პირობით, რომ აზერბაიჯანს ამ 
პროტექტორატით მესამი სახელმწიფოსათვის შეღავათი არ უნდა გაეწია“. 

ნახჩევანის აზერბაიჯანის მფარველობის ქვეშ ავტონომიური ტერიტორიის სტატუსი აზერბაიჯანს, 
საქართველოს, თურქეთსა და სომხეთს შორის rsfsr-ს მონაწილეობით 1921 წლის 13 ოქტომბერს 
ყარსში დადებული 20 მუხლისაგან შემდგარ მეგობრობის ხელშეკრულებაშიც აისახა. ორივე ხელ-
შეკრულება უვადო იყო. ეს ხელშეკრულებები დღემდე სომხეთსა და აზერბაიჯანსა და თურქეთს  
შორის სახელმწიფო საზღვრების მარეგულირებელი ერთადერთი საერთაშორისო საბუთია. 1924 წლის 9 
თებერვალს აზერბაიჯანის სსრ cak-ის უმაღლესმა საბჭომ გამოსცა დეკრეტი ნახჩევანის ავტონომი- 
ური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. ამრიგად, ნახჩევანის საკითხის 
აზერბაიჯანის სასარგებლოდ გადაწყვეტაში თურქეთმა შეუცვლელი როლი შეასრულა. თუმცა 
შემდგომში, ზენგეზურის ერთი ნაწილის დაკარგვის შედეგად, ნახჩევანი ტერიტორიული თვალ-
საზრისით აზერბაიჯანის ძირითადი ნაწილისაგან ცალკე აღმოჩნდა. ამან მომავალში აზერბაიჯანის 
ssr-სა და სომხეთის ssr-ს შორის ახალი ტერიტორიული პრობლემების გაჩენას საფუძველი ჩაუ- 
ყარა. შედეგად 1929 წელს ამიერკავკასიის cak-ის გადაწყვეტილებით, მოსკოვისა და ყარსის სა-
ერთაშორისო ხელშეკრულებების პირობების საწინააღმდეგოდ, ნახჩევანის assr-ის საზღვრები შე-
იცვალა და 657კმ2 ტერიტორია სომხეთის ssr-ს გადაეცა. გარდა ამისა, საუკუნის 20-იან წლებში 
სომხეთის ssr-თან საძოვრებითა და წყლით სარგებლობის უფლების ნიადაგზე წარმოშობილი 
სასაზღვრო კონფლიქტების შედეგად აზერბაიჯანის ssr-მ დაკარგა ყაზახისა და ჯაბრაილის მაზ- 
რების  გარკვეული  მიწები.

1920 wels sabWoTa ruseTis saxalxo komisarTa sabWos Tavmjdomaris v. leninisadmi gagzavnil 

werilSi n. nerimanovi respublikis teritoriuli mTlianobisaTvis didi safrTxis Seqmnis 

gaTvaliswinebiT, azerbaijanSi  Seqmnil saSinel mdgomareobaze saubrobda. is swerda:”saSi-
neli mdgomareobaa Seqmnili, erTis mxriv centri saqarTvelosa da somxeTis damoukideblo-

bas, azerbaijanis damoukideblobas cnobs, meores mxriv, igive centri azerbaijanis sruliad 

arasadao teritoriebs somxeTs aZlevs ... azerbaijanis teritoriebis somxeTisaTvis, daSnake-

bisaTvis micema gamosworeba SeuZlebeli, SesaZlo cudi Sedegebis momcemi Secdomaa”. 

azerbaijanis respublikis prezidentis saqmeTa sammarTvelos politikuri sabuTebis 

arqivi (arpsspsa) 

◘

LAY
İHƏ



121

Tqveni azriT, ratom uwodebda n. nerimanovi azerbaijanis miwebis somxebisaTvis gadacemas 

cudi Sedegebis SesaZlo momtan Secdomas?

სომხეთისაგან განსხვავებით, აზერბაიჯანის საქართველოსთან ტერიტორიალური დავები სისხლი-
ანი შეტაკებებისა და მსხვილმასშტაბიანი სამხედრო ოპერაციების მიზეზი არ გამხდარა. რესპუბ-
ლიკებს შორის ძირითადი სადავო ტერიტორია ზაქათალის მაჰალა რომელ სახელმწიფოს ეკუთ- 
ვნოდა, თავისი კატეგორიული გადაწყვეტა მხოლოდ საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ ჰპოვა. 1921 
წელს რესპუბლიკებს შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე, საქართველომ ზაქათალის  
ოლქში არსებულ ყველა პრეტენზიაზე ხელი აიღო. აღნიშნული კონფლიქტის გადაწყვეტაში ზო-
გიერთმა ფაქტორმა როლი შეასრულა. ზაქათალის ოლქის მოსახლეობის აბსოლიტური უმრავლესობა 
(92-95%) მუსლიმანი იყო და კატეგორიული სახით აზერბაიჯანის შემადგენლობაში ცხოვრების სურ-
ვილის გამოთქმამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა. ამის მიუხედავად, წინათ ზაქათალის ოლქის 
კუთვნილი სათესი და საძოვარი ფართობების ერთი ნაწილი, ცოტა ხნის შემდეგ საქართველოს 
სიღნაღის მაზრას გადაეცა. იმავდროულად ყარაზის ზედა ნაწილიც ადმინისტრაციული თვალ-
საზრისით საქართველოს შეუერთდა. adr-სა და საქართველოს მთავრობას შორის 1918-1920 წლებში 
სადავო ტერიტორიად გამოცხადებული ბორჩალოს მაჰალი საქართველოში დარჩა. მაჰალი საქარ-
თველოსა და სომხეთის საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის განაწილდა. ამრიგად, 1920-30-იან წლებში 
საბჭოთა ეროვნული პოლიტიკის სახელის ქვეშ, ჩვენი ხალხის სურვილების საწინააღმდეგო adr-დან 
მემკვიდრეობით დარჩენილი ჩვენი ისტორიული მიწების მნიშვნელოვანი ნაწილი საბჭოთა სომხეთსა 
და საქართველოს გადაეცა. ქალაქი ირევანი და მის გარშემო მყოფი ჩვენი მიწების ხარჯზე სომხეთის 
სახელიანი სახელმწიფოს წარმოქმნა მოხეტიალესავით, მოსკოვის პირდაპირ ინტერვენციისა და  
ტვინის „გასაერთა-შორისოების“ იდეალებით ბურუსში გახვეული აზერბაიჯანელი ბოლშევიკების 
გამოუყენებლობის გამო მოხდა. ჩვენი ისტორიული მიწების მნიშვნელოვანი ნაწილის მეზობელი 
სახელმწიფოსათვის  „ჩუქება“.  ეს  პროცესი  შემდგომ  პერიოდებშიც  გაგრძელდა.

 1. Tqveni azriT, aksfsr-is SeqmnaSi, ra interesebi hqonda sabWoTa ruseTs?

2. SesaZlebelia, aksfsr-is damoukidebel konfederaciul saxelmwifod daxasiaTeba?

3. Tqveni azriT, 1920-1930-ian wlebSi azerbaijanis miwebis mezobel respublikebs Soris 

ganawilebis 

aRmofxvrisaTvis ra ar iyo sakmarisi?

4. gamoarkvieT azerbaijanis aksfsr-is SemadgenlobaSi Sesvlis Sedegebi.

5. rukebis safuZvelze SeadareT adr-isa da azerbaijanis ssr teritoriebi, gansazRvreT 

mezobeli sabWoTa respublikebisaTvis micemuli teritoriebi.

6. Tqvens adre miRebul codnaze dayrdnobiT moamzadeT referati gulustanisa da 

TurqmenTais zavis Semdeg gavlil periodSi gayofili Cveni miwebis Sesaxeb.

?
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bolSevikuri mimarTulebis socialur-ekonomikuri da kulturuli 

reformebi

TavianTi xelisuflebis TandaTan mTel azerbaijanze gamavrcelebeli bolSevikebi samxed-
ro-politikuri warmatebebis socialuri mimarTulebis reformebiT ganmtkicebas cdilobd-
nen. 1920 wlidan dawyebuli sabWoTa ruseTSi ganxorcielebuli RonisZiebebis, komunisturi 
ideologiis moTxovnebis Sesabamisi reformebis gamoyeneba sabWoTa azerbaijanSic daiwyo.

“samxedro komunizmi", sasursaTo baraTi, glexTa gamosvlebi. axali ekonomikuri politika 
(aep), industrializacia, koleqtivizacia, kulturuli mSenebloba.

samxedro komunizmi. რუსეთში სამოქალაქო ომის დროს განხორციელებული და ბოლშევიკების 
გამარჯვებაში მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებელი „სამხედრო კომუნიზმის“ სახელით ცნობილმა 
ეკონომიკურმა პოლიტიკამ აზერბაიჯანშიც დაიწყო გამოყენება. ქვეყანაში „სამხედრო კომუნიზმის“ 
სისტემასთან დაკავშირებული ღონისძიებებიდან ზოგიერთი, თანაც უფრო შეზღუდული ფორმით  
და მცირე დროის განმავლობაში განხორციელდა. 1920 წლის 26 აგვისტოს აზერბაიჯანის რევო-
ლუციურმა კომიტეტმა მიიღო დეკრეტი ხორბლით ვაჭრობის სახელმწიფო მონოპოლიზაციის შესა- 
ხებ. 1920 წლის სექტემბრის ბოლოს აზერბაიჯანში სასურსათო ბარათებისა და საერთო შრომითი 
გადასახადების გამოყენებით samxedro komunizmis politikam ოფიციალურად გამოყენება და- 
იწყო. მოსახლეობის მიერ წარმოებული და თავის მოთხოვნილებაზე მეტი სასურსათო პროდუქცია 
„ქალაქებში მოშიმშილე მუშებისათვის წაღების „სახელით ძალით ჩამოერთმეოდათ, სამაგიეროდ 
გლეხებს კაპიკებს უხდიდნენ. ამ ღონისძიებებს მუშებისგან შემდგარი სპეციალური რაზმები 
ახორციელებდნენ. სინამდვილეში მოსახლეობის წვალებით მიღებული მოსავალი აზერბაიჯანში  
მყოფი წითელი არმიის მოთხოვნილებებისათვის გამოიყენებოდა, ამასთან დამშეული რუსეთის 
მაზრებში იგზავნებოდა. ძირითადი სამრეწველო ცენტრის - ბაქოსა და რამდენიმე ჩვენი ქალაქის  
გარდა აზერბაიჯანი ეკონომიკური თვალსაზრისით აგრარული ქვეყანა იყო. მოსახლეობის ¾-ზე  
მეტს გლეხები შეადგენდნენ. „სამხედრო კომუნიზმის“ პოლიტიკამ აზერბაიჯანში სოფლის მეურ-
ნეობის პროდუქციის წარმოებაზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა, მოსახლეობის ცხოვრება გაუარ-
ესდა. გლეხების თავისი შრომისადმი ინტერესის დაკარგვა კი უფრო საფრთხისშემცველი იყო. ეს  
მთელ ქვეყანას სასურსათო კრიზისის საფრთხის პირისპირ აყენებდა. მალე მაზრების უმრავლესო- 
ბაში მარცვლეულის რესურსების ამოწურვის მხედველობაში მიღებით ლენქორანისა და კუბის 
მაზრების გარდა აზერბაიჯანის მთელ ტერიტორიაზე ყოველნაირი მარცვლეულის შესყიდვა შეჩ- 
ერდა. გაფართოებულმა გლეხთა გამოსვლებმა და ყაჩაღთა მოძრაობამაც აზერბაიჯანში ბოლშევიკთა 
მთავრობა  აიძულა  ხელი  აეღო  კატეგორიულ  სასურსათო  პოლიტიკაზე.

daajgufeT "samxedro komunizmad" wodebuli politikis niSnebi, SeecadeT daajgufoT Sedegebi.

Tqveni azriT, azerbaijanSi am politikis gamoyenebis saWiroeba arsebobda? 

axali ekonomikuri politika. 1921 წლის დასაწყისში სახელმწიფო ორგანოებმა გააცნობი- 
ერეს, რომ საგანგებო ხერხებით სახალხო მეურნეობის აღდგენა შეუძლებელია და დაიწყეს ახალი  
გზების ძიება. ასეთი გზა axali ekonomikuri politikis (aep) გეგმა იყო. აზერბაიჯანში ამ პო-
ლიტიკის გზაზე პირველი დიდი ნაბიჯი 1921 წლის 17 მაისის „ ყველა სახის მოსავლის მონოპოლიის 
გაუქმების შესახებ“ დეკრეტი იყო. ამ დეკრეტით აზერბაიჯანში სასურსათო ბარათები გაუქმდა, მის 
ნაცვლად ნებაყოფლობით შეგროვებული Canaxis gadasaxadi იქნა გამოყენებელი. 1922 წლის 13 აპ-
რილს აზერბაიჯანის სსრ სახალხო კომისართა საბჭომ გამოსცა დეკრეტი სასურსათო გადასახადის 
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გამოყენების შესახებ. ამით, აზერბაი-
ჯანის ssr-ში aep-ზე გადასვლა დას-
რულდა. გლეხებს სასურსათო ბარათე-
ბის გაუქმების შედეგად ზედმეტად 
დარჩენილი სოფლის მეურნეობის მოს-
ავლის სურვილისამებრ გამოყენების ანუ 
მისი ბაზარზე გატანისა, გაყიდვის უფ-
ლება მოიპოვეს. ამან კი თავისუფალი 
ვაჭრობის  განვითარებას  შეუწყო  ხელი. 

სახელმწიფო მხოლოდ საგარეო ვაჭ-
რობაზე გავრცელებას ახერხებდა. სამ-
რეწველო საწარმოები სამეურნეო ანგა-
რიშიანობაზე, თვითდაფინანსებაზე, 
თვითმართვის სისტემაზე გადავიდა. 
რესპუბლიკის ბანკების საქმიანობის გაფართოებისათვის დაარსდა საკრედიტო კომპანიები. მიწებისა  
და წვრილი სამრეწველო საწარმოების იჯარით გაცემა, დაქირავებული შრომის გამოყენების ნებართვა, 
სოფლის მეურნეობის, მრეწველობის, ვაჭრობის და საფინანსო სფეროების კრიზისიდან გამოსვლის, 
საბაზრო ეკონომიკის განვითარების, სასაქონლო გაცვლის გამოცოცხლებისა და ბაზრის პირველადი 
მოთხოვნილების პროდუქციით უზრუნველყოფის მიზეზი გახდა. aep-ის გამოყენების პერიოდში 
ნავთობის მრეწველობას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო. ამ წლებში აშენდა ბაქოს ყურე, ახა- 
ლი ნავთობის მადნები დაიბურღა და გადაეცა ექსპლუატაციაში. გაძლიერდა ნავთობის მადნების 
ელექტრიფიკაციის სამუშაოები. დაიწყო ნავთობის მანქანათმშენებლობის საწარმოების განვითარება. 
დიდი წარმატებები იქნა მიღწეული მრეწველობის სხვა სფეროებშიც. 1925 წლისათვის განჯის, ლენ-
ქორანის, უჯარის, სალიანის ბამბის საწმენდმა ქარხნემბმა აღადგინეს წარმოება. ბაქოში და თოვუზ- 
ში ცემენტის ქარხნებმა, გედებეიში სპილენძსადნობმა ქარხანამ დაიწყო მუშაობა. ნუხაში, მთიან 
ყარაბაღსა  და  ორდუბადში  მუშაობა  დაიწყეს  მსხვილმა  აბრეშუმსახვევმა  ფაბრიკებმა.

SeadareT aep da "samxedro komunizmis" politika. Tqveni azriT, maT Soris romeli ufro ax-
los dgas bolSevikur ideologiasTan? 

aep სოფლის მეურნეობაშიც დიდი ცვლილებების მიზეზი გახდა. მარცვლეულისა და ბამბის ფარ-
თობები გაიზარდა. aep-ის პირველ წლებში დაიწყო მემინდვრეობის მექანიზაცია. მსხვილფეხა 
პირუტყვის  რაოდენობა  საგრძნობლად  გაიზარდა.

ამრიგად, 1921-1925 წლებში განხორციელებულ ღონისძიებათა შედეგად რესპუბლიკის ეკონომიკაში 
შედარებითი სტაბილურობა და გამოცოცხლება დაიწყო. მოსახლეობის ცხოვრების დონე შედარებით 
ამაღლდა, საშუალო  ფენის  ხვედრითი  წონა  გაიზარდა.

Tqveni azriT, aep-is niSnebis mixedviT Tanamedrove periodSi romeli saxelmwifos ekonomikur 
politikasTan Sedarebaa SesaZlebeli?

stalinis socialisturi rekonstruqcia. industrializacia. 1925 წლის ბოლოს ssrk-ში 
გამოცხადდა ინდუსტრიალიზაცია. ამის შესაბამისად, აზერბაიჯანშიც 1926 წლის თებერვალში შე- 
იქმნა ინდუსტრიალიზაციის სპეციალური  კომისია. მრეწველობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის 
მოდერნიზაციისათვის დიდი კაპიტალდაბანდება, ნედლეული, სამუშაო ძალა მოითხოვებოდა. უც-
ხოური კაპიტალის მოწყვეტილი და კერძო კაპიტალის მრეწველობაში დაშვებაზე თავის შემკავე- 
ბელი საბჭოთა ხელისუფლება მძიმე მრეწველობის, მრეწველობის სხვა სფეროებიდან მიღებული 
შემოსვლებისა და გლეხების ღიად ძარცვის ხარჯზე აღორძინებას ეცდებოდა. ეს, ქალაქის სოფელზე 
ადმინისტრაციული კონტროლის, საბაზისო ურთიერთობების გაუქმების, მწარმოებლის ეკონომი- 
კური თავისუფლების მიღებისა და სოფლის მეურნეობის საშუალებების მრეწველობაზე მიმართვის 
მიზეზი გახდა. ამრიგად, aep-მ პრინციპებზე უარი თქვა. აზერბაიჯანში ინდუსტრიალიზაციის დროს 
ძირითადად ორ სფეროს - ნავთობის მრეწველობასა და ელექტროფიკაციას ექცეოდა უფრო მეტი 
ყურადღება. ფართოვდებოდა გეოლოგიური საძიებო სამუშაოები, დაიწყო ახალი მადნების ათვისება, 
გაიზარდა ნავთობის მოპოვება. ssrk-ში აშენდა პირველი ძლიერი ტურბინის კეროსინ-ბენზინის 
ქარხანა, სულფატის მჟავის, კარბიდის, საცხები მასალებისა და კრეკინგის ქარხნები. 1927-1928 წლებ- 
ში რესპუბლიკის ელექტროფიკაციის სფეროშიც მნიშვნელოვანი წარმატებები იქნა მოპოვებული. ამ 
პერიოდში დასრულდა სალიანის, კარიაგინის (ამჟამინდელი ფიზული), ნუხის თბოელექტრო-
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სადგურების მშენებლობა. ინდუსტრი-
ალიზაციის პირველ წლებში აზერბაი-
ჯანის სხვა ადგილებშიც დაიწყო სამ- 
რეწველო ობიექტების მშენებლობა. ამ 
პერიოდში განჯა აზერბაიჯანის მეორე 
სამრეწველო ცენტრად იქცა. მთლია-
ნობაში, პირველი ხუთწლედის განმავ-
ლობაში (1928-1932) რესპუბლიკაში 25 
ახალი სამრეწველო საწარმო გადაეცა 
ექსპლუატაციაში. აზერბაიჯანი აგრა-
რული რესპუბლიკიდან აგრო-სამრეწვე-
ლო რესპუბლიკად იქცა. ახალი სამრეწ-
ველო ობიექტების მშენებლობა, ძველი 
საწარმოების აღდგენა რესპუბლიკაში 

უმუშევრობის შემცირებისა და ქალაქის მოსახლეობის რაოდენობის ზრდის მიზეზი გახდა. 1920-იანი 
წლების ბოლოსკენ გაძლიერებული ინდუსტრიალიაზაციის პერიოდის ერთ-ერთი შედეგიც აზერ-
ბაიჯანის ssr-ში რუსეთიდან რუსულენოვანი მოსახლეობის მორიგი შემოდინება იყო. მძიმე ეკ-
ონომიკური მდგომარეობა, შიმშილობა, ათასობით ადამიანის მშობლიური კერიდან აყრა სამხრეთის 
რეგიონებში, პირველ რიგში აზერბაიჯანში დამკვიდრებით სრულდებოდა. 1932 წელს საპასპორტო 
სისტემის გამოყენებამ სოფლის მაცხოვრებლების ქალაქში გადასვლას ახალი შეზღუდვები დაუწესა. 
შედეგად სოფლის აზერბაიჯანელი მოსახლეობა დაჩქარებული ურბანიზაციის პიროებებში შიდა 
მიგრაციის პროცესებში სუსტად მონაწილეობდა. ინდუსტრიალიზაციის შედეგად 1930 წლების შუა 
ხანებში აზერბაიჯანში თავისიფალი საბაზრო ურთიერთობები სრულად გაუქმდა, მეურნეობაში გეგ-
მიანი სოციალისტური სისტემის ბატონობის ხანა დამყარდა. ახლად ექსპლუატაციაში გადაცემული 
საწარმოების ხარჯზე 30-იანი წლების შუა ხანებში საბჭოთა აზერბაიჯანს ssrk-ში (rsfsr-ისა და 
უკრაინის ssr-ის შემდეგ) სამრეწველო პროდუქციისა და ელექტროენერგიის წარმოების დონის 
მიხედვით მესამე ადგილი ეკავა. თუმცა, 30-იანი წლების მეორე ნახევარში ssrk-ში შექმნილი გეგმა 
დავალებების „გადაჭარბებით“ შესრულებამ აზერბაიჯანშიც ფართო გაქანება მიიღო. გაზრდილი  
გეგმა და გეგმის დამატებითი მაჩვენებლები „გაბერილი“ წარმატებებისა და ნამატებისაკენ მიდ-
რეკილება მატერიალური რესურსების ნორმის ზევით გამოყენების მიზეზი გახდა. სინამდვილეში  
კი საწარმოები გეგმა ვალებულებებს ვერ ასრულებდნენ. უხარისხო პროდუქციის წარმოება ჩვე-
ულებრივ  შემთხვევად  იყო  ქცეული.

industrializaciis politikis uaryofiTi da dadebiTi mxareebis dajgufebiT gaamzadeT cxri-
li, gamoikvlieT socialur-ekonomikur cxovrebaSi da politikur mmarTvelobaze gavlenis 
Taviseburebebi.

soflis meurneobis koleqtivizacia. მმართველი წრეების ეკონომიკის სფეროში აღებული 
ინდუსტრიალიზაციის კურსი სოფლის მეურნეობაშიც ძირფესვიანი ცვლილებების მიზეზი გახდა. 
სოფლის მეურნეობის შემოსავლების ხარჯზე ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკამ, ამ სფეროს განვითა-
რებას დიდი დარტყმა მიაყენა. 1920-იანი წლების ბოლოსკენ სახელმწიფოს გამოყენებული მკაცრი 
ეკონომიკური მეთოდები, სოფლად მსხვილი მეურნეობების მფლობელების ეკონომიკური ინტერე-
სების შემცირებით აღინიშნებოდა. მათი ქონების საბჭოთა სახელმწიფოს მხრიდან ჩამორთმევა კი 
კულაკური მეურნეობისათვის დიდი დარტყმა იყო. ამანაც, თავის მხრივ, სოფლად მოსავლის შემ-
ცირება და წარმოების შესუსტება გამოიწვია. 1920-იანი წლების ბოლოსაკენ ქვეყანა პურის კრიზისის 
საფრთხის პირისპირ აღმოჩნდა. ინდუსტრიალიზაციის კურსის დარღვევის საფრთხე იზრდებოდა. 
მსხვილი სასოფლო მეურნეობის სახელმწიფო ეკონომიკისათვის საჭირო დახმარების უზრუნველ-
ყოფისათვის წნეხის, ძალადობის მეთოდები იქნა გამოყენებული. 1929 წლიდან ქვეყნის ყველა ქალ- 
აქში სასურსათო პროდუქცია baraTebis1 გზით განაწილების სისტემაზე გადავიდა. პროდუქციის 
ნაჭარბის სახელმწიფოსათვის ჩაბარებაზე უარის მთქმელების წინააღმდეგ დაიწყო სადამსჯელო 
ღონისძიებების გატარება. აიკრძალა პურით ვაჭრობა, უკვე ხდებოდა ხორბლის იძულებითი ჩა-
მორთმევა. 1929 წლის ზაფხულში ssrk-ში საყოველთაო კოლექტივიზაციის კურსი გამოცხადდა. ამ 
რეფორმის არსს წვრილი სასოფლო მეურნეობის სავალდებულო გაუქმებით იძულებით საერთო 
(კოლექტიურ) მეურნეობებში გაერთიანება შეადგენდა. ასეთ მეურნეობას კოლხოზი (კოლმეურნეობა) 



navTobis sabado bibiheibeTSi 1930 weli

1 baraTi - sursaTisa da sxva saWiroebebis talonis blanki (puris baraTi sursaTis baraTi da sxva.)LAY
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ეწოდებოდა. ssrk-ის სხვა რეგიონებთან 
შედარებით აზერბაიჯანში კოლექტივი-
ზაციის პროცესი ძალიან შეფერხებებით 
მიდიოდა. ამას გარკვეული ობიექტური 
და სუბიექტური მიზეზები ჰქონდა. კო-
ლექტიური მეურნეობრიობა აზერბაი-
ჯანელი გლეხებისათვის უცხო იყო. ის-
ტორიულად ინდივიდუალური მეურ- 
ნეობრიობა, შედარებითი ეკონომიკური 
დამოუკიდებლობის არსებობა, აზერ-
ბაიჯანის სოფელში კოლმეურნეობების 
გამოყენებას ძალიან დიდ სირთულეებს 
უქმნიდა. მეორის მხრივ, კოლექტივი-
ზაციის კურსი პარტიის რელიგიის, ეროვნული წესჩვეულებების წინააღმდეგ წარმოებულ ბრძოლას 
დროში დაემთხვა. გლეხების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობრივი მეთოდები, გადასა-
ხადების პოლიტიკაში თვითნებობები 1930-იანი წლების დასაწყისში აზერბაიჯანის გარკვეულ 
ტერიტორიებზე მწვავე პროტესტის მიზეზი გახდა. ნუხა-ზაქათალაში, ნახჩევანში, ჯებრაილიში, 
შემქირში და სხვა რეგიონებში. საბჭოთა და პარტიული ორგანოების წინააღმდეგ დაიწყო შე-
იარაღებული აჯანყებები. გლეხებსა და მთავრობის სადამსჯელო ორგანოებს შორის შეიარაღებული 
შეტაკებების შედეგად ასეულობით ადამიანი დაიღუპა, უდანაშაულოთა სისხლი დაიღვარა. მთელი 
სოფლები ssrk-ის განაპირა რეგიონებში გადაასახლეს, ათასობითი ადამიანის ქონების კონფისკაცია 
მოახდინეს, პოლიტიკური უფლებები წაართვეს, თვითონ კი უდანაშაულოები დაპატიმრებითი 
სასჯელისათვის  დასახვრეტად  იწირებოდნენ.

“BmTavari saxelmwifo politikuri sammarTvelos 02 Tebervali 1930 wlis brZanebaSi miTiTe-
bul iyo, rom kavkasiidan uralSi 23 000, yazaxeTSi ki 5000 „kulaki“ unda gadasaxldes. sak. 
ak(b)p politikuri biuros 1930 wlis 25 Tebrvlis dadgenilebiT adgilobriv organoebs 1930 
wlis 15 martamde saswrafod azerbaijanidan 500 kulakis gansazRvra gadasaxlebis banakebi gag-
zavna daevala. sak.ak(b)p politikuri biuros 1932 wlis 4 maisis gadawyvetilebiT azerbaijanis 
ssr-dan 1200 kulakis ojaxis gadasaxleba iyo gaTvaliswinebuli. sak.ak(b)p politikuri biuros 
„amierkavkasiis kulakebis gadasaxlebis Sesaxeb“ 1933 wlis 23 aprils dadgenilebiT azerbaija-
nidan 900 kulakis ojaxis mebambeobisa da sasazRvro raionebidan gadasaxlebaze neba iyo mice-
muli. esec azerbaijanidan ssrk-is sxvadasxva teritoriebze, maT Soris yazaxeTis teritoria-
ze gadasaxlebuli mosaxleobis erT nawils moicavda. sak.ak(b)p politikuri biuros 
azerbaijanSi antisabWoTa elementebis gadasaxlebis“ Sesaxeb 1934 wlis 25 dekembris gadawyve-
tilebiT azerbaijanis kp ck-is specialuri Txovnis safuZvelze saxSinkoms evaleba, rom azer-
baijanidan 87 kulaki antisabWota elementi, msxvili kapitalisturi sawarmoebis yofili me-
patroneebi, kavSiris sxva respublikebidan gamoqceviT Camosuli kulakebi qonebis konfiskaciiT 
administraciuli wesiT gadasaxlebis banakebi gaigzavnon”. 

j. jeferovi. azerbaijanis sofeli koleqtivizaciis wlebSi (1920-iani wlebis bolo 
- 1930-iani wlebi). baqo, mecniereba, 2008 

ამრიგად, 1929 წლიდან სახელმწიფოს ცხოვრებაში განხორციელებული კოლექტივიზაციის კურსი 
აზერბაიჯანის სოფლისათვის ტრაგიკულად დასრულდა. საერთო საკუთრების სახელის ქვეშ, სინამ-
დვილეში, სოფლის მეურნეობაზე მკაცრი სახელმწიფო კონტროლი დაწესდა. კოლმეურნეობები სა-
ხელმწიფოს მხრიდან დასახული გეგმების შემსრულებელ უუფლებო ორგანიზაციებად იქცნენ. მე-
საკუთრის არ არსებობის გარემო ჩამოყალიბდა. გლეხებს საკუთარი შრომისადმი ინტერესი შეუმ- 
ცირდათ. უკვე 1936 წლის აპრილისთვის რესპუბლიკაში სასოფლო მეურნეობის 85,2% კოლმე-
ურნეობებში იყო გაერთიანებული. კოლექტივიზაციის დონე მებამბეობის რაიონებში უფრო მაღალი 
იყო. მართალია, მემინდვრეობის რაიონებში კოლექტივიზაციის დაჩქარება შესაძლებელი გახდა, მაგ-
რამ  მესაქონლეობის  რაიონებში  ეს  პროცესი  შეფერხებებით  წარიმართა.

◘

SemqirSi bolSevikebis winaaRmdeg mebrZol yaCaRTa razmi
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ratom Sexvda mosaxleoba koleqtivizaciis process protestiT? 

reformebi kulturis sferoSi. 1920 წლის მაისში რევოლუციური კომიტეტის სინდისის თა-
ვისუფლების შესახებ დეკრეტის თანახმად, სახალხო განათლების კომისარიატის განკარგულებაში 
მყოფთ ყველა სახელმწიფო სკოლაში და რელიგიურ მოძღვრებათა სწავლებაში რაიმე რელიგიური 
რიტუალის შესრულება იკრძალებოდა. საბჭოთა ხელისუფლების პირველივე წლებიდან დაწყებული 
ჩვენი ქვეყნიდან საზღვარგარეთ ემიგრაციის ტალღა დაიწყო. კომუნისტური იდეოლოგიის არ მიმ- 
ღები აზერბაიჯანიდან უცხოეთში წამსვლელთა დიდი  ნაწილი, როდესღაც უმაღლეს მუსლიმანურ 
ფენას მიკუთვნებული განათლებული ადამიანები იყვნენ. მეფის რუსეთის დროს, ისედაც, ეროვნული, 
რელიგიური დისკრიმინირებული და საერთო განათლების არც თუ ისე მაღალ დონეზე მყოფი 
სამშობლოდან ამდენი ინტელიგენტის გადინებამ აზერბაიჯანის კულტურულ ცხოვრებაზე დიდი 
გავლენა მოახდინა. ქვეყანაში განათლებულ კადრებზე მოთხოვნილება დიდი იყო. უცოდინრობის  
ლიკვიდაციის სამუშაოს ერთიან ორგანიზაციაში ცენტრალიზაციისათვის 1923 წლის დეკემბერში  
sks-ს თავმჯდომარე კ. მუსაბეიოვის თავმჯდომარეობით შეიქმნა ucodinrobasaTan brZolis ko- 
misia. 20-30-იან წლებში აზერბაიჯანელი ახალგაზრდობა მოსახლეობას შორის უცოდინრობის 
აღმოფხვრის მიზნით გარკვეულ რიგში, უმაღლესი და საშუალო პედაგოგიური განათლების კერებში 
მიიღებოდა. დაწყებითი და საშუალო სკოლების რაოდენობა განუხრელად იზრდებოდა. შედეგად 1939 
წელს  მთელი  რესპუბლიკის  მოსახლეობის  განათლებულობის  დონე  73,8%-ს  შეადგენდა.

riT SeiZleba aixsnas sabWoTa xelisuflebis pirvel wlebSi umaRlesi da saSualo pedagogi-
uri ganaTlebis dawesebulebebis raodenobis zrda? 

აზერბაიჯანის ახალი ეკონომიკური და კულტურული განვითარება 
სხვადასხვა სფეროებში მაღალპროფესიული სპეციალისტების მომზა-
დებას განაპირობებდა, 1920-30-იან წლებში პოლიტექნიკური ინსტი-
ტუტი, განჯაში სასოფლო-სამეურნეო ინსტიტუტი, აზერბაიჯანის სამე-
დიცინო ინსტიტუტი, აზერბაიჯანის პედაგოგიური ინსტიტუტი, კოპე- 
რატიულ-სავაჭრო ინსტიტუტი დაარსდა. უმაღლესი განათლების ეს 
კერები ბაქოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზის საფუძველზე ფუნ-
ქციონირებდა. უკვე 1940-1941 სასწავლო წელს აზერბაიჯანში 16 უმაღ-
ლესი სკოლა ფუნქციონირებდა. სპეციალისტთა შორის მასწავლებელთა 
და ინჟინერთა კადრები უმრავლესობას შეადგენდნენ. ამ წლებში უმ-
აღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების განვითარების სფერო- 
ში ჩატარებულმა სამუშაოებმა ომის შემდგომ პერიოდში მაღალპროფე-
სიული ახალი ინტელიგენტური კადრების უფრო ინტენსიური სიჩქარ- 
ით  მომზადებისათვის  საფუძველი  შექმნა.

განათლების სისტემის განვითარების გზაზე წარმატებებს შორის ერთ- 
-ერთი მნიშვნელოვანი სწავლებაში თურქული (აზერბაიჯანული) ენის ვრცლად გამოყენება იყო. 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ, მოსახლეობის მრავალეროვნული შემადგენლობის გათვალისწი-
ნებით არაერთგზის მიიღო გადაწყვეტილება აზერბაიჯანელებისათვის აზერბაიჯანული ენის ათ-
ვისების აუცილებლობის შესახებ. თუმცა, ყველა მცდელობის მიუხედავდა კიდევ მრავალი წლის 
განმავლობაში მაღალ თანამდებობებზე დაწინაურებისა და სოციალური სტატუსის ზრდისათვის 
მნიშვნელოვანი რუსული ენა რესპუბლიკაში ძირითად ეროვნებათაშორისი ურთიერთობის ენად 
რჩებოდა.

1922 წელს აზერბაიჯანული ანბანის ლათინური წერის გრაფიკაზე გადაყვანისათვის შეიქმნა axali 
Turquli anbanis komisia და semedaRa aRamalioRlu არჩეული იქნა მის თავმჯდომარედ. ანბა-
ნის საკითხის განხილვისათვის თურქი ხალხების ყრილობის მოწვევის აუცილებლობა წარმოიშვა. 
აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში 1926 წლის თებერვალში გახსნილი pirveli saerTo-sakavSi- 
ro Turquli yriloba, თურქი ხალხების კულტურულ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლის შემ-
სრულებელი დიდი მოვლენა გახდა. 1929 წლის 1 იანვრიდან აზერბაიჯანის ssr-ის ახალ ანბანზე 
გადასვლა ოფიციალურად გამოცხადდა. მაგრამ 1930-იანი წლების წინ ყურადღებით მომზადებული და 
ბევრის მხრივ სრულყოფილი ერთიანი სახემიცემული ლათინური ანბანის გამოყენება დიდხანს არ 
გაგრძელებულა. აზერბაიჯანის ssr 1940 წლიდან 1 იანვრიდან ლათინური ანბანის კირილურით 
ჩანაცვლება რუსული ენის გამოყენების წრის კიდევ უფრო გაფართოების მიზეზი გახდა. ხშირ-ხშირ- 
ად მომხდარმა ანბანის ცვლილებამ ჩვენი ხალხის კულტურულ განვითარებაზე უარყოფითი გავლე- 
ნა  მოახდინა,  გაწყვიტა  თაობათაშორისი  მემკვიდრეობითობა.

ra upiratesobebi gaaCnda laTinuri grafikis anbanze gadasvlas?
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მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი მეცნიერებები საბჭოთა იდეოლოგიის ძლიერ ზეგავლე- 
ნას განიცდიდნენ, 1920-30-იან წლებში ამ სფეროში გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგა. 1923 წელს შე- 
იქმნა აზერბაიჯანის შემსწავლელი საზოგადოება და აზერბაიჯანის არქეოლოგიის კომიტეტი. გამ-
ოვლინდა ისეთი არქეოლოგიური კულტურის კერები როგორიცაა ხოჯალო-გედაბეი, იალოილუთეპე  
და კიზილვენგი. 1929 წელს კი აზერბაიჯანის შემსწავლელი საზოგადოების საფუძველზე შეიქმნა 
აზერბაიჯანის სახელმწიფო სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აზ. sski). სინამდვილეში, აზერ-
ბაიჯანის მეცნიერება, მისი მართვის ორგანოები სახელმწიფო სტრუქტურის  შემადგენელ ნაწილად 
გადაქცევით, სხვა სფეროების მსგავსად, მოღვაწეობას პარტიის ხელმძღვანელობის სრულ კონტროლ-
ქვეშ, მისი მითითებების საფუძველზე აგებდა. საბჭოთა ხელისუფლებას მასების კომუნისტური 
სულისკვეთების მხატვრული ნაწარმოებებით „აღზრდა“ თავის იდეოლოგიურ საქმიანობაში უმთავრეს 
ამოცანად ჰქონდა გამოცხადებული. ასე, რომ აზერბაიჯანის კულტურის გამოჩენილი, მედგარი მოღ-
ვაწეები რთულ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ პირობებში ეროვნული სულისკვეთების შენარჩუნებას 
ცდილობდნენ.  s.s. axundovi, j. memmedkuluzade, e. hakverdievi, a. Saiki, i.v. Cemenzemin-
li, n. vezirovi, m.s. ordubadi, e nezmi, T. Sahbazi, b.a. Talibli და სხვები განათლებისა  
და ჰუმანიზმის იდეალების აგიტაციით  იბრძოდნენ ჩამორჩენილობისა და ცრურწმენის წინააღმდეგ. 
1920-30-იანი წლების აზერბაიჯანის დრამატურგიის განვითარებაში დიდი წვლილი მიუძღვის  
ჯ. ჯაბბარლის. ამ პერიოდში j. jabbarlim შექმნა რიგი ახალი პიესები, 
აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორიული წარსულის, მისი თავისუფლებისა  
და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლის ღრმად გაცნობიერებას ეცდებო- 
და. გამოჩენილი მხატვრული სიტყვის ოსტატი husein javidi თავის 
ნაწარმოებებში „საბჭოთა სიახლეებს პარტიისა და ხელმძღვანელობის 
მოთხოვნილების შესაბამისად ასახავდა, თავისი მკითხველი შორეულ 
წარსულში მიჰყავდა“. 1930-იან წლებში აზერბაიჯანელი პოეზიის წინა 
რიგებში იდგნენ ს. რუსთემი, s. vurRuni, m. miSfigi, r. rza და სხვ. 
საბჭოთა ხელისუფლებამ მწერლების სემოქმედებაზე კონტროლის შენარ-
ჩუნებისა და მისთვის მიმართულების მიცემისათვის დაარსა მწერალთა 
კავშირი, 1920-30-იან წლებში აზერბაიჯანის ssr-ში სახელმწიფო დრა-
მატული, სახელმწიფო ოპერისა და ბალეტის, მუსიკალური კომედიის, 
რუსული დრამატული, მოზარდ მაყურებელთა და სხვა თეატრები ფუნ-
ქციონირებდნენ. u. hajibeilis "opera qoroRlu“ (1937) აზერბაიჯანის 
საოპერო მუსიკის მწვერვა-ლად, ეროვნული საოპერო ხელოვნების კლასიკურ ნიმუშად, კომპო- 
ზიტორის დიდი და რთული შემოქმედებითი გზის კულმინაციურ წერტილად იქცა. ოპერას 1940 წელს 
ssrk  სახელმწიფო  პრემია  მიენიჭა.

1926 წელს ფილმების წარმოდგენით დასაქმებული azerbaijanis saxelmwifo kinos sammar- 
Tvelos,  ამასთან  პირველი  რადიოსადგური ს საქმიანობა  დაიწყო.

1. moamzadeT wardgena Temaze:“stalinis socialisturi gardaqmnebi“. gamoikvlieT ide-
ologiis gavlena meurneobis sxvadasxva sferoebze da SeadareT sabWoTa xelisufle-
bamde arsebul periods.

2. gansazRvreT azerbaijanSi ganxorcielebuli industrializaciis kursis gansxvaveba 
ruseTSi ganxorcielebisagan.

3. Tqveni azriT, socialisturi gardaqmnebi socialur-ekonomikur, kulturul sferoSi 
romeli SuRlis mizezi gaxda?

4. raSi xedavT kulturuli mSeneblobis dadebiT mxareebs?

jefer jebbarli
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 totalitaruli sabWoTa reJimis damyareba. masobrivi represiebi

XX saukunis Suaxanebidan dawyebulma stalinurma reformebma socialur-ekonomikur da 
politikur cxovrebaSi didi cvlilebebi gamoiwvia. burJuazia, miwaTmflobelebi, kulakebi 
rogorc fena ganadgurebuli iqna. uzrunvelyofili iqna sazogadoebrivi cxovrebis yvela 
sferoSi komunisturi partiis erTmmarTveluri Zalaufleba. stalinis pirovnebis Tayva-
niscemam vrceli gaqaneba miiRo. daiwyo masobrivi represiebi.

totalitaruli saxelmwifo, erTpartiuli sistema, usakuTrebo garemo, represiebi, deportacia

socialisturi gardaqmnebis Sedegebi. 1920-1930-იან წლებში რესპუბლიკაში განხორციელ-
ებული პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური ღონისძიებები ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებრივი 
ცხოვრების ყველა სფეროში ძირფესვიანი ცვლილებების მიზეზი გახდა. აზერბაიჯანშიც გამოყე-
ნებულმა სტალინურმა რეფორმებმა ტოტალიტარული სოციალისტური სახელმწიფოს ფორმირება 
გამოიწვია. ეკონომიკის სფეროსში ეს, თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკის ელემენტებისა და კერძო 
საკუთრების სრული გაუქმებით დასრულდა. საკუთრებასა და სიმდიდრეზე სახელმწიფოს კონ-
ტროლის დაწესებამ ისეთი პირობები შექმნა, რომარავინ არაფერზე აგებდა პასუხს, სახელმწიფო  
ქონება შეძლებისდაგვარად იძარცვებოდა. ეკონომიკაში გათანაბრების პრინციპის განმტკიცება 
ადამიანებში შრომაში არსებულ ეკონომიკურ ინტერესს, პირად ინიციატივას სპობდა. შედეგად, 
თავისუფალ საბაზრო ურთიერთობებს ბოლო მოეღო, მუშათა და გლეხთა ფენების ფაქტიურად 
საკუთრებიდან ჩამოცილების პროცესი დასრულდა. თანდათანობით ხალხის მასებში ჩამოყალიბდა  
გათანაბრების  ფსიქოლოგია.

საბჭოთა იდეოლოგიის აპარატის მხრიდან საზოგადოებაში ქონების, ფულისა და კერძო საკუთ-
რებისადმი ზიზღის სულისკვეთება მკვიდრდებოდა, უქონლებისა და უქონლობის აგიტაცია ფარ-
თოვდებოდა.

gaanalizeT socialisturi gardaqmnebis ekonomikuri Sedegebi. Tavisufal sabazro ekonomikasa 
da gegmian meurneobas Soris Sedarebis gziT gansazRvreT dadebiTi da uaryofiTi mxareebi. 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა პოლიტიკურ მმართველობაშიც, ოფიციალურად ვრცელი უფ-
ლებების მქონე უმაღლესი სახელისუფლო ორგანო - საბჭოები, რომლებსაც ამ პერიოდში თავისი ავ-
ტორიტეტი სრულად ჰქონდათ დაკარგული, პარტიის გადაწყვეტილებების განმახორციელებელ ორგა-
ნიზაციად იქცა, შეიქმნა ერთპარტიული სისტემა, პარტიის აპარატს სახელმწიფოს ყველა სფეროში 
შეჭრისა და კონტროლის შესაძლებლობები ეზრდებოდა. 1936 წლის 5 დეკემბერს მიღებული იქნა  
ssrk-ის ახალი კონსტიტუცია. სტალინის კონსტიტუციის სახელით ცნობილ ამ სამართლებრივ სა- 
ბუთს „გამარჯვებული სოციალიზმის კონსტიტუცია“-საც უწოდებდნენ. მასში „ექსპლუატატორი 
ფენების ლიკვიდაცია“ საზოგადოების მუშებად და გლეხებად, ამასთან მათი რიგებიდან გამოსული 
ინტე-ლიგენციისაგან შედგენის შესახებ თეზისი ფიქსირდებოდა. კონსტიტუციით, amierkavkasiis  
sabWoTa federaciuli socialisturi respublikac gauqmda. ამიერკავკასიის ფედერაციაში 
შემავალი რეს-პუბლიკები, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო სუბიექტები პირდაპირ შევიდნენ 
საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში 1937 წლის მარტში აზერბაიჯანის საბჭოების IX ყრილობაზე 
მიღებული იქნა აზერბაიჯანის ssr-ის ახალი კონსტიტუცია. ssrk-ის 1936 წლის კონსტიტუციის 
საფუძველზე შედგენილ აზერბაიჯანის ახალ კონსტიტუციაში რესპუბლიკის მოქალაქეებს მიეცათ 
ვრცელი უფლებები და დემოკრატიული თავისუფლებები. თუმცა, საერთო თვითნებობისა და 
უკანონობის, ტერორის სახელმწიფო დონეზე წარმოების პირობებში ძირითად კანონში დაპირებული  
უფლებები და თავისუფლებები მხოლოდ ქაღალდზე დარჩენილ სიმბოლურ სააგიტაციო მასალად  
იყო ქცეული. 1930-იანი წლების ბოლოსაკენ ცენტრის აზერბაიჯანში გატარებული ერთ-ერთი 
ცვლილებაც ადგილობრივი მოსახლეობისა და ენის სახელის შეცვლა იყო. თურქის სახელს 
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აზერბაიჯანელი, თურქულ ენას კი აზერბაიჯანული ენა ეწოდა. ამ მოსაზრებამ აზერბაიჯანის ssr-ის 
მეორე კონსტიტუციაშიც ჰპოვა თავისი ასახვა. მასში ი. სტალინის შეკვეთით განხორციელებული ეს 
ცვლილება, მართალია, პოლიტიკურ მოტივებს ეფუძნებოდა, მაგრამ ობიექტურად XIX საუკუნის 
ბოლოდან  დაწყებული  აზერბაიჯანელობის  იდეის  გაძლიერების  მიზეზად  იყო ქცეული.
Tqveni azriT, ra msgavsebebi da gansxvavebebi iyo azerbaijanis ssr-is pirvel da meore konsti-
tuciebs Soris?

represiebi iwyeba. სტალინის ქვეყანაში განმტკიცებული ხელისუფლება თანდათან პარტიის 
აპარატის პოლიტიკურ მბრძანებლობად გადაიქცა. 1930-იანი წლების შუა ხანებში უკვე არა მხოლოდ 
ქვეყნის, არამედ პარტიის შიგნითაც მისი პოლიტიკის წინააღმდეგ შესაძლო გამოსასვლელი ყველა ძა-
ლა განადგურებული იქნა. 1934 წელს ლენინგრადის საქალაქო და საოლქო პარტიის კომიტეტის 
პირველი მდივნის ს. კიროვის მოკვლის შემდეგ ცენტრში გაძლიერებულმა მასობრივმა რეპრესიებმა 
აზერბაიჯანშიც  დაიწყო  განხორციელება.

აზერბაიჯანის ssr-ში 1936 წელს საფუძველჩაყრილი მასობრივი პოლიტიკური რეპრესიების 
მსხვერპლი, პირელ რიგში , ხელმძღვანელი კადრები იყვნენ. 1920 წლის თებერვალში აზერბაიჯანის 
კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის წევრებად არჩეული და აპრილის დაპყრობის შემ-
დეგ პირველი მთავრობის შემადგენლობაში შესული r. axundovi, e. karaevi, s.m. efendievi,  
k. musabeiovi, d. buniadzade, m.d. huseinovi და სხვა ყოფილი პარტიის ხელმძღვანელები 1927  
წელს ხალხის ღალატში, კონტრევოლუციურ ჯაშუშურ საქმიანობაში დაადანაშაულეს. ამრიგად, ტო- 
ტალიტარულმა სისტემამ, პირველ რიგში, მისი შემქმნელების „შეჭმა“ დაიწყო. ყოფილი პარტიის 
ელიტის განადგურებით დაწყებული რეპრესიის მანქანამ მალე ღარიბი ფენები, გარშემო მომხდარ 
მოვლენებში ჯერ კიდევ ღრმად გაუცნობიერებული მუშები და გლეხებიც მოიქცია თავის მარწუ- 
ხებში. ასეულობით მუშა და გლეხი, ინტელიგენტი, ნაციონალიზმში, ხალხის ღალატში, ინგლისის, 
გერმანიის, იაპონიის, თურქეთისა და სხვა ქვეყნების სადაზღვეო ორგანოებთან კავშირში დადა-
ნაშაულებით იქნა განადგურებული. აზერბაიჯანში რეპრესიების უფრო მეტად გაჩაღებაში პარტიისა  
და საბჭოთა ორგანოებში ჩაბუდებულ სომხური ეროვნული წარმომავლობის მოხელეებს განსაკუთ-
რებული  როლი  ჰქონდათ.
 rasTan SeiZleba imis dakavSireba, rom masobrivi represiebis pirveli msxverpli adgilobri-
vi komunistebi iyvnen? 

1937 წელს შამახის კომუნისტებისა და მიუმხრობლების ერთ ჯგუფზე  
ნ. სულთანოვის მეთაურობით, ჩატარდა ღია სასამართლო პროცესი. 1938 
წელს განჯაში „კონტრრევოლუციური ჯაშუშურ-ტერორისტული“ ორგა-
ნიზაციის წინააღმდეგ დაიწყო საგამოძიებო პროცესი. ამ პროცესებზე 
ბრალდებულის სახით გამოსული ყოფილი პარტიის ელიტა სამშობლოს 
ღალატში, ssrk-ის დაშლისა და კაპიტალიზმის აგების მცდელობებში 
დაადანაშაულეს. „ხალხის მტრად“ გამოცხადებული პიროვნება მხოლოდ 
თვითონ კი არა, ახლო ადამიანები, მეგობრები, ნათესავებიც დანაშა-
ულისათვის პასუხისგებაში ეძლეოდნენ და ისჯებოდნენ. r. axundovsa  
და h. sulTanovTan - დაკავშირებულ ცრუ „კონტრევოლუციონერი აჯ-
ანყებული-ტერორისტული“ ცენტრის საქმესთან  დაკავშირებით 1700 კაცს, 
„აზნეფტ“-ში გამოვლენილი „კონტრრევოლუციური-ტერორისტული ორ-
განიზაციის“ საქმესთან დაკავშირებით 3300 კაცს, კასპიის საზოგადოების 
სამმართველოდან 200 ხელმძღვანელ მუშას სხვადასხვა სასჯელი მიესა-
ჯათ. დაპატიმრებულებისაგან წამების გზით მხეცურად აღიარებითი 
ჩვენებები მიიღებოდა. მათი ოჯახის წევრებს შეურაცხყოფების ატანა 
უწევდათ. მასობრივმა რეპრესიებმა არც აზერბაიჯანულ ინტელიგენციას 
აუარა გვერდი. რეპრესიებულთა პირველ მსხვერპლებს შორის იყვნენ 
ისეთი ნიჭიერი, განათლებული ინტელიგენტებიც, როგორიცაა ჰ. ჯავი- 
დი, მ. მუშფიკი, თ. შაჰბაზი, ე. რაზი, ს. მუმთაზი, ი.ვ. ჩემენზემენლი,  
ე. ჯავიდი. რეპრესიის მსხვერპლთა შორის აზერბაიჯანის საზოგადოების 
მეცნიერული პოტენციალისა და ზნეობრივ გამდიდრებაში დიდი წვლი-
ლის შემტანი გამოჩენილი მეცნიერები - ბ. ჩობანზადე, ე. კუბაიდულინი,  
ბ. ტიხომიროვი, ა. ბუკმპანი, აზერბაიჯანული სცენის წამყვანი მსახიობე- 
ბი - ულვი რეჯები და აბბას მირზე შერიფზადეც იყვნენ. დასჯილებიდან 
ყველა სხვადასხვა ქვეყნის სასარგებლოდ ჯაშუშობაში, პანთურქიზმში, 
პანისლამიზმში, ხალხის  საქმის  ღალატში  იყვნენ  ბრალდებულნი.
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rogor ganmartavdiT panTurqizmisa da panislamiznis cnebebs, ratom xdeboda azerbaijanis in-
teligenciis swored am braldebiT represireba?

მხოლოდ 1936 წლის 1 ოქტომბრიდან 1938 
წლის 1 ივლისამდე აზერბაიჯანის ssr-ში 25222 
ადამიანი დააპატიმრეს. მათგან, 13356 აზერ-
ბაიჯანელი იყო, მაგრამ რეპრესიების მასშტაბი 
მნიშვნელოვნად დიდი იყო. რეპრესიის მსხვერ-
პლთა ოჯახის წევრები და სხვა ახლო ნათე-
სავების რეპრესირებაც ხდებოდა. მათ ქვეყნის 
ჩრდილოეთ რაიონებში და შუა აზიაში ასახ-
ლებდნენ. თუ ამას გავითვალისწინებთ მხო-
ლოდ 1937-1938 წლებში რეპრესიის მსხვერპ-
ლთა საერთო რაოდენობა 100 ათას კაცზე მეტი 
იყო. საერთო საკავშირო დონეზე განხორცი-
ელებული სადამსჯელო ღონისძიებები თურქ-
ულ-მუსლიმანურ რესპუბლიკებში თავისი მას-
შტაბი, ხასიათითა და შეუბრალებლობის დო- 
ნით განსხვავდებოდა. 

samxreTeli TanamoZmeebis tragedia. 1930-იანი წლების შუა ხანებში რესპუბლიკაში საკმაო 
რაოდენობის სამხრეთ აზერბაიჯანული წარმოშობის აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა. სინამდვილეში 
სამხრეთი აზერბაიჯანიდან და ეთნიკურად აზერბაიჯანელი ეს ადამიანები საბჭოთა საბუთებში 
სპარსებად ან ირანის ქვეშემრდომებად იწოდებოდნენ, მათი უმრავლესობა გასაბჭოებამდე იყო გად-
მოსული ჩრდილოეთ აზერბაიჯანში საცხოვრებლად. 1930-იანი წლების მეორე ნახევარში ოჯახის 
წევრებთან ერთად 60 ათასი ასეთი ადამიანიდან 46 ათასი კაცი ბაქოში ცხოვრობდა და მეურნეობის 
სხვადასხვა სფეროებში საქმიანობდა. 1930-იანი წლების მეორე ნახევარში ssrk-ში პოლიტიკური 
რეჯიმის გამკაცრების, საერთაშორისო მდგომარეობის, მათ შორის ირანთან ურთიერთობების საკმაო 
გამწვავების პირობებში, ჩვენს სამხრეთელ თანამოძმეებს ადვილი მიზნის შერჩევისათვის საეჭვო 
ელემენტების  კატეგორიას  მიაკუთვნებდნენ.

gaixseneT, ras uwodebdnen samxreTi azerbaijanidan CrdiloeT azerbaijanSi momaval muSebs? 

1938 წლის 19 იანვარს sak.ak (ბ)p ck-ის პოლიტბიურომ ირანული წარმოშობის აზერბაიჯანელების 
შესახებ მიიღო სპეციალური გადაწყვეტილება. ამ გადაწყვეტილების თანახმად, საბჭოთა მოქალაქე-
ობის მიღების არამსურველ და ირანის ქვეშემრდომობის ქვეშ დარჩენის მსურველი აზერბაიჯანელი  
10 დღის განმავლობაში უნდა გადასულიყვნენ ირანში, ამაზე უარის მთქმელებს კი საბჭოთა მო-
ქალაქეობა უნდა მიეღოთ“ და ერთი თვის განმავლობაში ყაზახეთში უნდა გადასულიყვნენ. ეს 
დეპორტაციას ნიშნავდა. შედეგად, ათი ათასობით სამხრეთ აზერბაიჯანელი აღმოჩნდა არჩევანის 
წინაშე: ან ირანში გადასვლა, ან კიდევ ოფიციალურად საბჭოთა მოქალაქეობის მიღება და ყაზახეთ- 
ში გადასახლება. წინააღმდეგ შემთხვევა კი მათი დაპატიმრება მოხდებოდა. მათი მნიშვნელოვანი 
ნაწილი იძულებული გახდა დაეტოვებინა აზერბაიჯანის ssr საზღვრებში და დაბრუნებულიყო ირ-
ანში. ფეჰლევის რეჟიმით მართულ ირანში კი ჩვენი თანამემამულეების მიმართ დამოკიდებუ- 
ლება არ იყო ცალსახა. შაჰის რეჟიმი მათ საბჭოთა ჯაშუში თვალით უყურებდა. ვერც აზერბაიჯანის 
ჩრდილოეთში და ვერც სამხრეთში საცხოვრებლად ადგილის ვერ მპოვნელმა თანამოძმეთა უმ-
რავლესობამ ირანიც დატოვა და იძულებით ემიგრაციაში წავიდა. ეს სხვადასხვა სახელმწიფოებისა  
და სხვადასხვა იდეოლოგიების მბრძანებლობის ქვეშ არეული ადამიანების ტრაგედია იყო. ორი რე-
ჟიმის  პოლიტიკის  შედეგად  ისინი  თავისი  სამშობლოდან  ლტოლვილები  გახდნენ.

1. moamzadeT referati totalitarizmisa da misi niSnebis Sesaxeb.

2. gansazRvreT represiisa da deportaciis cnebebis msgavsi mxareebi.

3. raSi xedavT stalinuri represiebis mizezebs?

4. Tqveni azriT, SesaZlebeli iyo 30-iani wlebis represiebisagan Tavis daRweva?

5. ra mizezebi hqonda safuZvlad samxreTeli TanamoZmeebisadmi uaryofiT damokidebulebas?

?
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azerbaijani meore msoflio omis wlebSi

“faSizmze gamarjvebisaTvis rac azerbaijanma gaakeTa, iqneb arc erT respublikas ar gaukeTebia”. 

ssrk-is yofili navTobis mrewvelobis ministri n. baibakovi, "xalk kazeTi", 10 marti 1999 weli.

 meore msoflio omi, baqos navTobi, edelvaisis gegma. sabWoTa kavSiris gmiri, erovnuli divi-

ziebi, h. aslanovi, partizanuli moZraoba.

meore msoflio omi da azerbaijanis geopolitikuri pozicia. 1939 წლის სექტემბერში 
გერმანიის პოლონეთზე შეტევით დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. ომის დაწყების წინ ssrk და გერმა- 
ნია მოკავშირეები იყვნენ. მართალია, მეორე მსოფლიო ომი აზერბაიჯანის საზღვრებიდან ძალიან  
შორს დაიწყო, მაგრამ ნავთობიანი ბაქო ომის პირველივე დღეებიდან დიდი ყურადღების ცენტრში  
იყო. ამ დროს ssrk-სა დაგერმანიას შორის ურთიერთთავდაუსხმელობის პაქტის (1939) დადება 
საფრანგეთსა და ინგლისს უფრო მეტად მოსვენებას  არ აძლევდა. მსოფლიო პრესაში ssrk-ის მიერ 
გერმანიის ბაქოს ნავთობით უზრუნველყოფის შესახებ იწერებოდა. თუ გერმანია ბაქოს ნავთობის 
გაკონტროლებასაც შეძლებდა, საფრანგეთისა და ინგლისის ომში სწრაფი დამარცხება შესაძლებელი 
იქნებოდა. ყველა ამ მიზეზის გამო ინგლისმა და საფრანგეთმა ბაქოს დაბომბვის გეგმის მომზადება 
დაიწყეს. საფრანგეთის გენერალი კამელენი 1940 წელს საფრანგეთის მთავრობისათვის წარდგენილ 
მოხსენებაში აღნიშნავდა, რომ საბჭოთა კავშირის ნავთობის 75 პროცენტს ბაქო იძლევა და მისი 
მწყობრიდან გამოყვანაა საჭირო. ვრცელი განხილვების შემდეგ ინგლისისა და საფრანგეთის 
მთავრობებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ბაქოს დაბომბვის ნაცვლად ბაქოს ნავთობის შავი ზღვით 
გერმანიაში გაგაზავნისათვის წყალქვეშა ნავების საშუალებით ხელის შეშლა უფრო ხელსაყრელია. ბა-
ქოს დაბომბვის გეგმის შეცვლაში დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელ სამხედრო-საზღვაო მინისტრის 
uinston CerCilsa და საფრანგეთის გენერლის შარლ de golis პოზიციამ დადებითი როლი 
შეასრულა.

1939-1940 წლებში ფინეთთან ომი საბჭოთა არმიის პერიოდის „ძრავიანი ომი“-სათვის სისუსტე 
უჩვენა. ამის გაცნობიერებით ფაშისტური გერმანიის ხელმძღვანელობამ მისი „ელვისებური ომის“ 
გეგმით დამარცხების გადაწყვეტილება მიიღო. ამრიგად, 1941 წლის 22 ივნისს ფაშისტური არმია 
მოულოდნელად და დიდი ძალით თავს დაესხა ssrk-ს. ომის პირველ თვეებში გერმანული ძალები 
სწრაფად  მიიწევდნენ  წინ  და  დიდი  ტერიტორიების  დაპყრობაში  წარმატებებს  აღწევდნენ.

1942 წლის დასაწყისში ჰიტლერმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ კავკასიის ნავთობის ხელში ჩაგ-
დების გარეშე ომის გაგრძელებას ვერ შეძლებდა. მოსკოვის სიახლოვეს დამარცხების შემდეგ ფა-
შისტური არმიის ხელმძღვანელობამ 1942 წლის ზაფხულში ძირითადი შეტევები სტალინგრადისა და 
კავკასიის მიმართულებით განახორციელა. ამ გეგმის მიხედვით, იმავე წლის სექტემბერში გერმანი- 
ის არმიას კავკასიაზე გადასვლით ირან-ერაყის ტერიტორიებზე, ბაღდადზე შეტევა უნდა გაეგრ-
ძელებინა.  იმავდროულად  ინდოეთის  დაპყრობაც  იგეგმებოდა.

mas Semdeg, rac moskovis dapyrobis gegma fuWi aRmoCnda, garkveuli drois Semdeg hitlerma 
iaponiis elCs uTxra:"me gadamiwyvetia, rom centralur nawilSi Seteva ukve SevaCero. Cemi 
mizani samxreTis frontze Setevaze gadasvlaa... kavkasiis mimarTulebiT dartymas ganvaxorcie-
leb. navTobisaTvis iranSi da eraySi gasvlaa saWiro".

ismailovi i.z. azerbaijanelebis monawileoba meore msoflio omSi. baqo, 2000. gv 34.
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“kavkasiis navTobis madnebis dapyrobas mTlianobaSi evropis dapyrobis realizeba SeeZlo... 
hitlerma ruseTSi pirdapiri mimarTulebiT iara win da amiT germaniis armiis yvela wina 
warmateba fuWad aqcia. germanelebis 1941-1942  wlebis zamTris kampaniis dros stalingradsa 
da rostovSi mZime damarcxebis Sedegad ukan daxevisas yvelam mSvidad movisunTqeT. amiTac 
baqo da misi amouwuravi navTobi, aseve mTeli axlo aRmosavleTis mdidari navTobis madnebi 
germanuli dampyroblebisagan ganTavisuflda”.

meore msoflio omis wlebSi aSS-is prezidentebis f. ruzveltisa da h. trumenis mrCev-
lis admiral uiliam leqinis mogonebebi, gazeTi „respublika“ 6 ianvars 1994 weli.

wyaroebis SedarebiT moaxdineT msgavsi da ganmasxvavebeli niSnebis analizi.

ფაშისტური გერმანიის ხელმძღვანელობა ssrk-ის წინააღმდეგ ომის დაწყების პირველ დღეებში 
თვლიდა, რომ მალე ბაქო ნავთობს ხელში ჩაიგდებდა. ამისათვის „edelvaisis“ სპეციალური გეგმა  
იყო შემუშავებული. რადგან კავკასიის რეგიონში ეკონომიკური და სამხედრო-სტრატეგიული თვალ-
საზრისით ყველაზე ძლიერი რესპუბლიკა აზერბაიჯანი იყო, მტერმა ძირითადი ძალები აქეთ მიმ- 
ართა. ჰიტლერის მოთხოვნის მიხედვით, გერმანიის 1-ელ სატანკო არმიას 1942 წლის 25 სექტემბერს  
ბაქო  უნდა  დაეპყრო.

1942 წლის ივნისში დაიწყო ფაშისტური არმიის შეტევა კავკასიაზე. საბჭოთა ხელმძღვანელობამ  
ბაქოს დაცვისათვის სპეციალური გადაწყვეტილება მიიღო. სამხრეთ კავკასიაში სამხედრო მდგომა-
რეობა გამოცხადდა. კავკასიისათვის ბრძოლები სტალინგრადის დამცავი საბჭოთა არმიის ნაწილე-
ბისათვის დიდი დახმარება იყო და ძირითადად ამ ნიადაგზე სტალინგრადის მისადგომებთან 
კონტრშეტევები დაიწყო. გერმანული არმიის ერთი დიდი ნაწილი ალყაში იქნა მოქცეული და დან- 
ებდა. მხოლოდ ამის შემდეგ ამის შემდეგ ფაშისტური არმიის ნაწილების კავკასიის მიმართულებით 
შეტევები შეჩერებული იქნა და 1943 წლის დასაწყისში საბჭოთა არმია კონტრშეტევაზე გადავიდა. 
ჩრდილოეთ კავკასიიდან დაწყებულ ამ კონტშეტევაში აზერბაიჯანის ეროვნული დივიზიები დიდ 
საბრძოლო  მამაცობას  იჩენდნენ.

ომის პირველ წლებში აზერბაიჯანის შესახებ ssrk-ის ხელმძღვანელობასაც სპეციალური გეგმა 
ჰქონდა. 1942 წლის დეკემბერში ხელმოწერილი  საიდუმლო გეგმის თანახმად, აზერბაიჯანელები შუა 
აზიასა და ყაზახეთში უნდა გადაესახლებინათ. მიზეზი კი საბჭოთა სახელმწიფოს თურქეთთან 
ეთნიკურად და რელიგიურად ახლოს მყოფი აზერბაიჯანელების უნდობლობა იყო. თუმცა საბჭოთა 
არმიის სტალინგრადისა და კავკასიისათვის ბრძოლებში გამარჯვებამ, ამასთან მ.ჰ. ბაგიროვის პი- 
რადმა  ავტორიტეტმა  და  ხელჩასაჭიდმა  არგუმენტებმა  ი. სტალინს  ამ  ნაბიჯზე  ხელი  ააღებინა.
prontis wina xazze. ომის პირველ დღეებში, ისევე როგორც მთელ ქვეყანაში, აზერბაიჯანშიც 

საყოველთაო მობილიზაცია გამოცხადდა. მოხალისედ ფრონტზე წასასვლელად 40 ათასზე მეტმა კაცმა 
განცხადება დაწერა. საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობამ ბაქოსა და მთელი აზერბაიჯანის ომის 
წლებში სტრატეგიული მნიშვნელობის გათვალისწინებით სათანადო მითითებები გასცა. მოსკოვის 
დაცვისათვის გაგზავნილი ბაქოს საზენიტო არტილერიის პოლკი გმირულად იბრძოდა, 1941 წლის 
ზამთარში მოსკოვის მისადგომებთან ბრძოლები და გერმანიის ფაშისტური არმიის ამ ბრძოლებში 
განადგურება მეორე მსოფლიო ომის ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენა იყო და ფაშისტური არმიის 

დაუმარცხებლობის შესახებ ლეგენდებს ბოლო მოეღო. მოსკოვისათვის 
ბრძოლებში სატანკო ნაწილის მეთაური hezi aslanovi, პოლკოვნიკი 
iakub kulievi, სნაიპერი ziba kanieva, მფრინავი zuleixa seid- 
memmedova და სხვა აზერბაიჯანელი მებრძოლები გმირობას უჩვენებ-
დნენ სამხედრო ექიმი ალიე რუსტემბეიოვამ მრავალ ბრძოლაში სი-
ცოცხლე გადაარჩინა. 1941 წლის დეკემბერში ნოვგოროდის ოლქის 
სოფელ პუსტინკის სიახლოვეს მომხდარ ბრძოლაში გამოჩენილი მამა-
ცობისათვის ისრაფილ მამედოვს საბჭოთა კავშირის გმირის საპატიო 
წოდება მიენიჭა. ის იყო საბჭოთა კავშირის გმირის სახელმინიჭებული 
პირველი  აზერბაიჯანელი. 

აზერბაიჯანელი მებრძოლები აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ 
სტალინგრადისათვის ბრძოლებში. სწორედ ამ ბრძოლებში გამოჩე- 
ნილი მამაცობისათვის სატანკო პოლკის მეთაურს hezi aslanovs 
პირველად sabWoTa kavSiris gmiris სახელი მიენიჭა. აზერბაიჯა-
ნელი გენერალი იაკუბ კულიევი 1942 წლის დეკემბერში სტალინგრა- 
დის მისადგომებთან ჩატარებული დიდი შეტევითი ოპერაციის დროს 
გმირულად დაიღუპა. ქალაქ კიევის მტრისაგან განთავისუფლებაში გა-
წეული სამსახურისათვის ბატალიონის მეთაურს მაიორ xidir musta-
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faevs საბჭოთა კავშირის გმირის სახელი მიენიჭა. ბელორუსიის გათავისუფლებაში (1944 წლის 
ზაფხული) საბჭოთა კავშირის გმირის გენერალ-მაიორის ჰეზი ასლანოვის მეთაურობით 35-ე სატანკო 
ბრიგადამ დიდი გმირობა გამოიჩინა. ის, სამხედრო ბრძოლაში flanguri dartymis taqtikis 
ცნობილ ოსტატად აღიარებული სარდალი იყო. ჰ. ასლანოვის სატანკო ბრიგადამ 1944 წლის ზაფ- 
ხულში ბელორუსიის, ბალტიის ქვეყნების განთავისუფლებაში გამოიჩინა გმირობა და მისი სახელი 
მეორედ წარდგენილი იქნა საბჭოთა კავშირის გმირის სახელის მინიჭებაზე. თუმცა, მტრულმა ძალ- 
ებმა მისი საბუთები დამალეს და ეს სახელი ჩვენს თანამემამულეს სიკვდილიდან მრავალი წლის შემ-
დეგ  1991  წელს  მიენიჭა.

azerbaijanis erovnuli diviziebi

divizia
daarsebis 

TariRi
 moqmedebebi

77-ე 
დივიზია

1941 წელს 
აღდგენილი 

იქნა.

კავკასიის ფრონტზე ჩატარებულ მოქმედებებში და ჩრდილო კავკასიის 
მტრისაგან გათავისუფლებაში მიიღო აქტიური მონაწილეობა. დივიზიას 
„სიმფეროპოლის“ დივიზიის საპატიო სახელი ჰქონდა მინიჭებული. ყირი-
მის, უკრაინისა და ლიტვიის მტრისაგან განთავისუფლების დროს გამოჩე-
ნილი სიმამაცით განსხვავდებოდა.

402-ე 
დივიზია

1941-წელს
მონაწილეობდა კავკასიისათვის ბრძოლებში. კარგი მომარაგების არ არსე-
ბობის გამო. მიუხედავად თავდადებული ბრძოლისა შემადგენლობიდან ერ-
თი ნაწილი დაკარგა. 416-ე დივიზიას შეუერთდა.

223-ე 
დივიზია

1941-წელს 

დივიზიის საქმიანობა კავკასიისათვის ბრძოლებიდან დაიწყო. კავკასიის, 
უკრაინის, 1944 წელს რუმინეთის, ბულგარეთის და იუგოსლავიის გა-
თავისუფლებაში ახლიდან იღებდა მონაწილეობას. ბელგრადისათვის 
ბრძოლებში  თავდადებისათვის ბელგრადის დივიზიის სახელი მიენიჭა. 
1945 წელს ბუდაპეშტისა და ვენის ფაშისტებისაგან განთავისუფლებაში 
გამოჩენილი მამაცობისათვის დივიზიის ერთ-ერთ პოლკს „ვენის“ საპატიო 
სახელი მიენიჭა.

416-ე 
დივიზია

1942-წელს 

მონაწილეობდა ჩრდილოეთ კავკასიის გათავისუფლებაში ქალაქ ტაგანრო-
გისათვის მიმდინარე ბრძოლებში გამორჩეულობის გამო, მას „ტაგანროგის“ 
დივიზიის საპატიო სახელი მიენიჭა. 416-ე დივიზიის შემადგენლობაში 
უფროსმა ლეიტენანტმა Tahire dadaSovam, მედიცინის მუშაკებმა zehra 
selimovam და სხვა აზერბაიჯანელმა ქალებმა დიდი თავდადება გამო-
იჩინეს. ეს დივიზია 1945 წელს ბერლინში პირველად შესული ერთ-ერთი 
სამხედრო ნაწილთაგანი იყო. უფრო მეტიც, გამარჯვების დროშა ბრან-
დებურგის კარებზე დივიზიის მებრძოლებმა დაკიდეს.

271-ე 
დივიზია

1942-წელს
მონაწილეობა მიიღო უკრაინის, პოლონეთისა და ჩეხოსლოვაკიის გათა-
ვისუფლებაში.

მფრინავმა adil kulievma ფაშისტების 18 თვითმფრინავი გაანადგურა. ამ სიმამაცისათვის მას 
საბჭოთა კავშირის გმირის სახელი მიენიჭა. სტა-
ლინგრადის ბრძოლებში მზვერავმა ელი ქერი-
მოვმა და უფროსმა ლეიტენანტმა hemze sadix- 
ovma ფელდმარშალ პაულსის ტყვედ აყვანაში აქ-
ტიური მონაწილეობისათვის „წითელი ვარსკ-
ვლავის“ ორდენი მიიღეს. zia buniadovma კი 
პოლონეთისა და ჩეხოსლოვაკიის გათავისუფლე-
ბაში გამოჩენილი გმირობისათვის საბჭოთა კავ-
შირის გმირის წოდება მიიღო. gerai esedovi 
რუმინეთის ქალაქ მარკიტასათვის ბრძოლაში 
თავისი სხეულით მტრის ტყვიამფრქვევს აეფარა 
და ოპერაციის წარმატება უზრუნველყო. ამ უპ-
რეცენდენტო გმირობისათვის მასაც  საბჭოთა 
კავშირის გმირის წოდება მიენიჭა. ბერლინისათვის 
ბრძოლებში, რეიხსტაგის აღებაში გმირობის ნიმუშის გამო კიდევ ერთი საბჭოთა კავშირის გმირი  
iusuf sadikovi იყო. ზოგადად ათი-ათასობით აზერბაიჯანელი გმირობის გამო ორდენებითა და 

416-e diviziis jariskacebi berlinSiLAY
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მედლებით დაჯილდოვდა 43 აზერ-ბაიჯანელს საბჭოთა კავშირის გმირის წოდება მიენიჭა. ისიც 
ცნობილია, რომ მეორე მსოფლიო ომის წლებში ფრონტზე სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს შორის 
უფრო მეტი ადამიანი აზერბაიჯანიდან წავიდა, თუმცა, ჩვენი თანამემამულეების გმირობები 
ღირსეულად არ დაფასდა ზოგადად 1941-45 წლებში აზერბაიჯანიდან ჯარში 700 ათასამდე ადამიანი იქნა 
გაწვეული. მათ შორის 11 ათასზე მეტი ქალი იყო. 300 ათასზე მეტი აზერბაიჯანელი ბრძოლებში 
დაიღუპა. 

ganixileT sabWoTa xelmZRvanelobis azerbaijanTan dakavSirebuli diskriminaciis politika.

ბრძოლებში აზერბაიჯანელი მეთაურობიდან heibeT heibeTovs, mahmud ebilovs, hajibaba 
zeinalovs, Terlan eliarbeiovs, aqim abasovsa და სხვებს მაღალი სამხედრო სარდლური 
უნარების ფლობის დამტკიცებით გენერალ-მაიორის წოდება მიენიჭათ.

“berlinisaTvis istoriul brZolaSi bolo cecxli aq-brandenburgis karebTan iyo da es 
azerbaijaneli xalxis Svilebis mxridan moxda. faSisturi germaniis dedaqalaqze Semtevi 
gmirebis xsovna saukuneebSi icocxlebs”. 

bokovi f. gamarjvebis gazafxuli, 1985. gv 309

rogor fasdeba wyaroSi azerbaijaneli xalxis monawileoba meore msoflio omSi?

azerbaijaneli mebrZolebi partizanul moZraobaSi. აზერბაი-
აჯანელი მებრძოლები პარტიზანულ მოძრაობაშიც აქტიურ როლს ასრუ-
ლებდნენ. მათ შორის აზერბაიჯანის გმირი გოგონების alie rusTembei- 
ovasa da alfa Sirazis დასახელებაც შეიძლება. აზერბაიჯანელი მებრ-
ძოლები პარტიზანული რაზმების შემადგენლობაში ევროპის რამდენიმე 
ქვეყანაში ფაშიზმის საწინააღმდეგო მოძრაობაში იღებდნენ აქტიურ მონა-
წილეობას. იტალიაში 1944 წელს ორგანიზებული დიდი პარტიზანული 
რაზმის მეთაური javad heqimli, კომისარი კი mehdi huseinzade იყო. 
ისინი იტალიელ და იუგოსლავიელ პარტიზანებთან ერთად ფაშიზმის წი-
ნააღმდეგ ბრძოლებს აწარმოებდნენ. აზერბაიჯანელი პარტიზანი vilaieT 
huseinovi იტალიაში მუსოლინის ერთ-ერთი დამპატიმრებელი პარტიზან-
თაგანი იყო. 1944 წელს ფრანგმა და აზერბაიჯანელმა პარტიზანებმა 
საფრანგეთის ქალაქ როდეზის ფაშისტებისაგან გათავისუფლება შეძლეს. აქ 
მოქმედ პარტიზანულ მოძრაობაში მონაწილეთა შორის ერთ-ერთი ეჰმედია 

ჯაბრაილოვი იყო, ის გამოჩენილი გმირობისათვის საფრანგეთის ორდენითა  
და მედლებით იყო დაჯილდოვებული. 1944 წელს ქალაქ პარიზში ფაშისტებისაგან გათავისუფლების 
აღსანიშნავად ჩატარებულ მიტინგზე ehmedia jabrailovic გამოდიოდა. მას და კიდევ ერთ 
აზერბაიჯანელს danial abdulaevs საფრანგეთის უმაღლესი სამხედრო ჯილდო სამხედრო ჯვა- 
რის  მედალი  ჰქონდათ  მიღებული.

ekonomika. ზურგის ფრონტზეც ყველა 
სამუშაო „yvelaferi frontisaTvis, 
yvelaferi gamarjvebisaTvis“ ლოზ-
უნგით ომის მოთხოვნებთან იყო შესაბა-
მისობაში მოყვანილი. მრეწველობასა და 
სოფლის მეურნეობაში ქალები და მოზ-
არდები  ანაცვლებდნენ  ომში  წასულებს.

ომის დროს ფრონტებს ბენზინითა და 
სხვა საწვავით ძირითადად აზერბაიჯანის 
მენავთობეები ამარაგებდნენ, მსოფლიო 
ისტორიაში პირველად ნავთობის ცისტერ-
ნები გემების უკან გამობმით გადაჰქონ-
დათ. აზერბაიჯანელი მენავთობეების ეს 
დიდი ისტორიული დამსახურება, ჯერ კი-
დევ ომის წლებში მარშალ გ. ჟუკოვისა და 
მარშალ კ. როკოსოვსკის მხრიდან მად-
ლობებში  იყო  აღნიშნული.
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“baqos navTobis ssrk-is Tavdacvisa da mterze swrafi gamarjvebisaTvis sruliad sakmarisi iyo”.

marSal g. Jukovskis Canawerebidan.

მიუხედავად ყოველივე ამისა, საბჭოთა კავშირის „ძრავიან ომში“ მოპოვებულ ისტორიულ გა-
მარჯვებაში ფრონტის საწვავზე არსებული 
მოთხოვნილების დიდი ნაწილის მომმა-
რაგებელ ქალაქ ბაქოს „გმირი ქალაქის“ 
სახელი არ ჰქონდა მინიჭებული. სინამ-
დვილეში, ომის წლებში ბაქო წარმოად-
გენდა რა ნავთობის ძირითად ბაზას, დიდ 
გავლენას ახდენდა გამარჯვების მოპო-
ვებაზე. 1941 წლის ბოლოს ბაქო მსოფ- 
ლიო ნავთობის მრეწველობის ისტორიაში 
რეკორდული მოცულობის - 23 მილიონ 
ტონაზე მეტ ნავთობს აწარმოებდა. ომის 
პერიოდში ბაქო ქვეყანას ნავთობის 75-80% 
მეტს  აწარმოებდა.  

მეორე მსოფლიო ომის წლებში ბაქოს 
მანქანათსამშენებლო ქარხნებში საკმაო იარაღი მზადდებოდა, იწარმოებოდა ცნობილი reaqtiuli  
danadgari “katiuSa”. საბრძოლო ტყვიაწამალი და სამხედრო მოწყობილობაც აქ იწარმოებოდა.  
aSS-ისა და ინგლისის ssrk-ისათვის დახმარებები ირანის ტერიტორიიდან სწორედ აზერბაიჯანის 
საშუალებით შემოდიოდა. ეს კი სატრანსპორტო საქმის ხელახლა ორგანიზების მიზეზი გახდა. ომის 
პერიოდში  ბაქო  დაჭრილი  მებრძოლების  მკურნალობის  საქმეშიც  აქტიურად  მონაწილეობდა.

damatebiTi istoriuli wyaros safuZvelze ganixileT:ra roli Seasrula azerbaijanma meore 
msoflio omSi?

kultura. ომმა კულტურის განვითარებაზეც მოახდინა გავლენა. ომი ლიტერატურისა და ხელოვ-
ნების ყურადღების ცენტრში მოექცა. კულტურის მოღვაწეები ფრონტზე გასვლების ორგანიზებას ახ-
დენდნენ, ჯარისკაცებს ხვდებოდნენ, მათ მორალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენდნენ. მეცნიერების სფე-
როებში ომის მოთხოვნების შესაბამისი კვლევითი სამუშაოები მიმდინარეობდა და წარმოებაში გა- 
მოიყენებოდა. iusif memmedelievis მეთაურობით აზერბაიჯანელი მეცნიერები ნავთობ-ქიმიის 
სფეროში სიახლეს - მაღალი დონის საავიაციო საწვავს ამზადებდნენ. 1945 წლის მარტში azerbai- 
janis mecnierebaTa akademiis  შექმნამ  საფუძვლიანი  ბიძგი  მისცა  მეცნიერების  განვითარებას.

1. ganmarteT baqos geopolitikuri pozicia meore msoflio omSi.

2. damatebiT ra iciT sabWoTa kavSiris gmiri azerbaijanelebis Sesaxeb?

3. Tqveni azriT, ratom ar mieniWa qalaq baqos "gmiri qalaqis" saxeli?

4. moamzadeT wardgena azerbaijaneli qalebis omSi monawileobis Sesaxeb.

5. rogor SeafasebdiT azerbaijanis ekonomikis rols gamarjvebis mopovebaSi?

6. ra gavlena moaxdina omma kulturis ganviTarebaze?

◘

reaqtiuli danadgari “katiuSa”
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samxreTi azerbaijani 1920-1940 wlebSi. 21 azeris moZraoba

21 azeris moZraobam, yajarTa dinastiebis damxobam, fehleviebis dinastiis xelisuflebaSi 
mosvlam iranis yvela adgilis msgavsad samxreTi azerbaijanis sazogadoebriv-ekonomikur 
cxovrebazec didi gavlena moaxdina. Sah rizas azerbaijanTan mimarTebaSi arakeTilganwyo-
bam, gatarebulma antiTurqulma politikam, xolo Semdeg meore msoflio omis dawyebam 
gaauaresa mosaxleobis mdgomareoba da ukmayofilebis xelaxali zrda erovnul-demokra-
tiuli moZraobis aRzevebiT dasrulebis mizezi gaxda.

fehleviebis dinastia, kazakebi, paniranizmi, seid jefer piSeveri, adp, "21 azeri", erovnuli mTavroba.

samxreTi azerbaijani 1920-ian wlebSi. 1920 -იანი წლების პირ-
ველ ნახევარში საზოგადოებრივ-პოლიტიკურმა მდგომარეობამ პროგრე-
სიულ ლიბერალ-დემოკრატების კი არა, საპირისპირო მისწრაფების ძა-
ლების სასარგებლოდ დაიწყო შეცვლა. თავისი ავტორიტეტის აქ ამაღლე- 
ბის მიზნით დიდი ბრიტანეთი აქტიურად ერეოდა ირანის საშინაო 
საქმეებში. ჯერ, მსხვილ ფეოდალებზე დაყრდნობით ადგილის განმტკი-
ცების მცდელმა ინგლისელებმა მალე მოსაზრება შეიცვალეს, უფრო 
მოქნილი და საბჭოთა რუსეთის მოძულე რზა ხანის სამხედროებს მია- 
ნიჭეს უპირატესობა. ჯერ კიდევ 1920-1922 წლებში სამხრეთ აზერბაიჯან- 
ში დემოკრატიული მოძრაობის იარაღის ძალით ჩახშობის მსვლელობაში  
აქ გამოგზავნილი მთავრობის რაზმებმა, ძირითადად, სამხედრო მი-
ნისტრის რზა ხანის მეთაურობის ქვეშ მყოფმა კაზაკთა დივიზიის 
ნაწილებმა თებრიზი და სხვა ქალაქებში დაიკავეს. სამხედრო მდგომა-
რეობა გამოცხადებულ იმ ადგილებში რეალურად ხელისუფლება ხელში 

ჩაიგდეს. 1924-1925 წლებში თებრიზში, ერდებილში, მიანეში, დიკლიდაშში მცხოვრები თემები შე-
იარაღდნენ. 1925 წლის ივლისში რზა ხანმა იმოგზაურა სამხრეთ აზერბაიჯანში, იყო ქალაქებში 
თებრიზში, ხოიში, სალმასში და ერდებილში. სამგზავროდ გასვლის წინ რზა ხანმა სპეციალურ 
განცხადებაში აღნიშნა, რომ ამ ვიზიტს ახორციელებს 1924 წლის გაზაფხულსა და ზაფხულში 
აზერბაიჯანის საგანგებო დამსახურებების გათვალისწინებით. სინამდვილეში კი ამ ვიზიტის მიზანი 
აზერბაიჯანში არსებული ყველა ძალის მობილიზაციით ყაჯართა დამხობისათვის მზადება იყო. 
უმუშევრობისაკენ, სიძვირისაგან, მექრთამეობისგან, თვითნებობისაგან შეწუხებულმა ხალხთა ვრცელმა 
მასებმა დაუჯერეს რზა ხანის მსუყე დაპირებებს. ბოლოს, 1925 წელს ყაჯართა დინასტია დაემხო და 
ხელისუფლებაში  რზა  შაჰ  ფეჰლევი  მოვიდა.

uCveneT mosaxleobis yajarebisgan ukmayofilebis mizezebi.

samxreTi azerbaijani rza Sahis xelisuflebis wlebSi. 1920-იანი წლების მეორე ნახე- 
ვარში - 1930-იან წლებში სამხრეთ აზერბაიჯანში განსაზღვრული სოციალ-ეკონომიკური, პოლიტიკუ-
რი და კულტურული ცვლილებები მოხდა. ამ პერიოდში სამხრეთ აზერბაიჯანში კერძო კაპიტალის 
საფუძველზე წვრილი, საშუალო და მსხვილი სამრეწველო საწარმოები აშენდა. მათ შორის, ძი-
რითადად, თებრიზში თავმოყრილი ტრიკოტაჟის - წინდების, ბამბისა და მატყლის ქსოვილების, 
ასანთის ფაბრიკების, ბრინჯის, ბამბის გამწმენდი, ტყავ-ბეწვეულის, ფიცარ-ხე-ტყის ქარხნების დასა-
ხელება შეიძლება. ამის შედეგად სამხრეთ აზერბაიჯანში ეროვნულ სამრეწველო კაპიტალს ჩაეყარა 
საფუძველი. ისინი კაპიტალისტური ურთიერთობებისა და ბურჟუაზიული წესების დამკვიდრების 
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rza Sah fehlevi 

LAY
İHƏ



137

მიმართულებისა იყო. თუმცა ფეჰლევის რეჟიმის წარმოდგენილ სოციალურ-პოლიტიკურ ძალებს ამ 
სფეროში ღრმა ცვლილებების განხორციელება არ სურდათ და მხოლოდ საკუთარი ხელისუფლების 
განმტკიცების  მიზნით  გატარებული  რეფორმებით  კმაყოფილდებოდნენ. 

ამ პერიოდში სოციალურ სტრუქტურაში მომხდარი ცვლილებებიდან ერთ-ერთი ოდესღაც ყველაზე 
ძლიერი და ავტორიტეტული ფენის - სასულიეროების რაოდენობრივი შემცირება და პოზიციის შე-
სუსტება იყო. შაჰ რზა ყველა დიქტატორის მსგავსად, არც ერთ ოპოზიციურ ძალას ანგარიშს არ უწ- 
ევდა და პოლიტიკაში ძირითად საშუალებად ძალადობის მიმჩნევი სახელმწიფოს მეთაური იყო.  
მისი სახლემწიფო დონეზე აყვანილი და პანირანიზმზე1 დაყრდნობილი ეროვნული ჩაგვრის პოლი-
ტიკა არასპარსი ხალხების, მათ შორის აზერბაიჯანელი თურქების წინააღმდეგ მატერიალური და 
მორალური ფასეულობების, შეიძლება ითქვას, ყველა სფეროში განხორციელდა. ამასთან ერთად, ძვე-
ლი თურქული წიგნების, თებრიზელი პოეტების დაბეჭდილი ნაწარმოებებისა და ხელნაწერების 
შეგროვება და დაწვა ხდებოდა. თურქული გეოგრაფიული სახელები. მთის, მდინარის, ქალაქისა და 
სოფლის სხელები სისტემური სახით სპარსულდებოდა. რზა შაჰის ცენტრალიზებული ძლიერი სა-
ხელმწიფოს შექმნის მიზნით გატარებული ადმინისტრაციული პოლიტიკაც არასპარსი ხალხების 
ქონების, ეროვნული კონცენრაციის წინააღმდეგ იყო მიმართული. 1937 წელს დამტკიცებული ახა- 
ლი ადმინისტრაციული დაყოფის  თანახმად  აზერბაიჯანის  ტერიტორიაზე  სამი  ოსთანი - ვილაიეთი  
შეიქმნა.

riT dasrulda rza Sahis RonisZiebebi?

rza Sahis diqtaturis damxoba 1941 წლის 25 აგვისტოს ssrk-ისა და დიდი ბრიტანეთის 
მთავრობებმა თავიანთი ჯარების გერმანიის ხელქვეითად ქცეულ ირანში შეიყვანეს. საბჭოთა ჯარ- 
ებმა ჩრდილოეთი რეგიონები, მათ შორის სამხრეთი აზერბაიჯანი დაიკავა. დემოკრატიული ძალე- 
ბის ზეწოლისათვის ვერ გამძლე შაჰმა შვილის სასარგებლოდ ტახტ-გვირგვინზე უარი განაცხადა. შაჰ 
რზას სამხედრო-პოლიტიკური რეჟიმის კრახის შედეგად ქვეყანაში რეალური ხელისუფლების პარ-
ლამენტისა და მის მიერ შექმნილ მთავრობის ხელში გადასვლამ, კონსტირუციაში გათვალისწინე- 
ბული ზოგიერთი საფუძვლების, პოლიტიკური თავისუფლებების ნაწილობრივმა აღდგენამ, პოლი-
ტიკური პატიმრების გათავისუფლებამ ირანში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების გამო-
ცოცხლებისათვის შექმნა ხელსაყრელი პირობები. პირველ ხანებში სტიქიური გამოსვლების, მი-
ტინგებისა და მსვლელობის სახით დაწყებული ეს მოძრაობა, კვლავ პოლიტიკურ არენაზე გამო- 
სული სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიების, მრავალრიცხოვანი გაზეთებისა და ჟურნალების საქ-
მიანობის შედეგად თანდათანობით ორგანიზებული საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ბრძოლის ფორმა 
მიიღო.

romelma mizezebma aiZulaT ssrk da didi britaneTi, rom iranSi SeeyvanaT jarebi?  

erovnuli moZraobis dawyeba. როგორც წინათ ამჯერადაც სამხრეთი აზერბაიჯანი ირანის 
საერთო დემოკრატიული მოძრაობების ერთ-ერთი ძირითადი ცენტრთაგანი იყო. 1941 წლის სექ-
ტემბერ-ოქტომბერში აქ ხალხის ფართო მასების მიტინგები და შეკრებები, დემონსტრაციები 
გაფართოვდა. 1942-1944 წლებში აზერბაიჯანში დემოკრატიული მოძრაობა მანამდე არასდროს მეტ-
ნაკლებად ვრცლად გამოვლენილი თავისებურებების წინა პლანზე წამოწევითა და მთელი მოძ-
რაობისათვის ახალი შინაარსის მინიჭებით დაიწყო. ეს თავისებურება ეროვნული აზროვნების 
უპრეცენდენტო  დონეზე  განვითარება  იყო.

სამხრეთ აზერბაიჯანში ეროვნული კულტურის განვითარების მიმართულებით პირველი ნაბიჯების 
გადადგმაში ჩრდილოეთი აზერბაიჯანის გავლენას გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. ეს გავლენა 
პირველ რიგში, ორივე აზერბაიჯანის ინტელიგენციის, კულტურის მოღვაწეების პირდაპირი შე-
მოქმედებითი კავშირებისა და თანამშრომლობის ფორმა მიიღო. 1941-1946 წლებში აქ, ასევე ირანის სხვა 
რაიონებში მრავალრიცხოვანი კულტურის მოღვაწეები ჩამოდიოდნენ, კონცერტებსა და დადგმებს 
მართავდნენ, ლექციებს კითხულობდნენ. ადგილობრივ მოსახლეობას კულტურული მშენებლობის 
სფეროში  კონკრეტულ  დახმარებას  უწევდნენ,  შემხვედრი  ურთიერთობები  ფართოვდებოდა.

CamoTvaleT erovnuli azrovnebis zrdaze gavlenis momxdeni faqtorebi. 

?

?
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 “Cven Cveni Tavisufleba gvinda, Cven Cveni damoukidebloba 
gvinda. Cven gvinda rom adamianurad vicxov roT. Cven mogvis-
mineT, Cven calke avtonomiur saxelmwifod gvicaniT da Cven 

sparsi Sovinistebis Cagvrisagan gvixseniT. Teirani ucxoeli 

imperialistebis miTiTebiTa da daxmarebiT, marTalia, Cvens 

damarcxebaSi warmatebas aRwevs, magram Cveni xalxis uflebas 

maradiulad ver miitacebs adre Tu gvian azerbaijaneli Ta-

vis damoukideblobas miiRebs, Tavis beds TviTon gadawyvets”.

seid jefer piSeveris mimarTvidan

erovnuli mTavrobis Seqmna da daSla. 1945 წლის ზაფხულში სამხრეთ აზერბაიჯანში და- 
იწყო დემოკრატიული მოძრაობის ახალი - მეორე ეტაპი დაიწყო. ეს მნიშვნელოვნად იყო დამო-

კიდებული საფუძვლიანად შეცვლილ საერთაშორისო 
მდგომარეობაზე, სამხრეთი აზერბაიჯანის მსხვილი მი-
წათმფლობელები, სავაჭრო ბურჟუაზიის საკმარი რაო-
დენობის წარმომადგენლები დემოკრატიული მოძრა- 
ობის აღმოფხვრისავის ყველა ხერხს მიმართავდნენ. ისი-
ნი მცირერიცხოვან შეიარაღებულ რაზმებს ქმნიდნენ, ახ-
ორციელებდნენ ტერორს, ეცდებოდნენ მომთაბარე მოს-
ახლეობასთან შეჯახებას. ამის პასუხად აზერბაიჯანის 
სხვადასხვა ადგილებში დაიწყო შეიარაღებულ აჯან-
ყებულთა რზმების შექმნა ამ ბრძოლის მსვლელობაში 
ზოგიერთ ადგილას დროებითი მართვის ორგანოებიც 
იქმნებოდა.

 1945 წლის სექტემბერის დასაწყისში სეიდ ჯეფერ პიშევერის მეთაურობით ცნობილ დემოკრატთა 
ერთი ჯგუფი გამოვიდა განცხადებით აზერბაიჯანის დემოკრატიულ პარტიის შექმნის შესახებ. 13 
სექტემბერს ჩატარდა დამფუძნებელთა პირველი კონფერენცია. კონფერენციამ აირჩია 11 კაცისაგან 
შემდგარი დროებითი კომიტეტი და მიიღო გადაწყვეტილება პარტიის I ყრილობის მოწვევის შესა- 
ხებ. დედაენაზე გამოსვლა დაიწყო adp-ის ორგანომ გაზეთმა „აზერბაიჯან“. adp-ის შექმნას მოსახ-
ლეობის ფართო მასებს შორის დიდი კეთილგანწყობით შეხვდნენ. რამდენიმე კვირის განმავლობაში 
ათასობით ადამიანი შევიდა პარტიის რიგებში. 1945 წლის ოქტომბერში ჩატარდა adp-ის I ყრილობა. 
ყრილობამ აირჩია პარტიის ხელმძღვანელი ორგანოები და პოლიტიკური ბრძოლის გაფართოებას 
დაეთმო გზა. ცენტრალური მთავრობის შეტევის მოგერიებისათვის ყველა ქალაქში შეიქმნა ახალი 
სახელისუფლო ორგანოები. ნოემბერში მოწვეული იქნა ხალხის ცნობილი მოღვაწეებისაგან შემდგარი 
აზერბაიჯანელი ხალხის კონგრესი და მან  საკუთარი თავი დამფუძნებელთა კრებად გამოაცხადა. 
ძირითადი მოთხოვნა ეროვნული მთავრობის შექმნა გახდა. 12 დეკემბერს ს.ჯ. პიშევერის მეთაურო- 
ბით შეიქმნა ეროვნული მთავრობა. ეს მოვლენა ისტორიაში შევიდა როგორც "21 აზერის" მოძრა- 
ობა.  იმიტომ  რომ  12 დეკემბერი  ირანის  კალენდრით  აზერის  თვის  21 რიცხვს  ემთხვევა. 

მთავრობა 10 სამინისტროსაგან, უმაღლესი სასამართლოსა და გენერალური პროკურატურისაგან 
შედგებოდა. ეროვნული მთავრობის შექმნით დასრულდა დემოკრატიული მოძრაობის მესამე ეტაპი. 
ეროვნულმა მთავრობამ განაცხადა აზერბაიჯანის ირანის შემადგენლობაში ავტონომიის პრინციპის 
საფუძველზე ბრძოლის გაგრძელება. ეროვნული მთავრობის წინაშე მდგომი ძირითადი ამოცანა 
ადგილებზე ახალი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ორგანოების შექმნა იყო. ამ მიზნით დაიწყო 
მეჯლისების  ფორმირება.

დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიება მშრომელთა სასარ-
გებლო სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების გატარება იყო. ამიტომაც ეროვნულმა მთავრობამ 1946 
წლის 16 თებერვალს მიიღო აგრარული კანონი. ამ კანონის თანახმად, უნდა მომხდარიყო უმიწო გლე-
ხების  მიწით  უზრუნველყოფა.

გარკვეული დროის შემდეგ - 12 მაისს მიღებული „კანონი შრომის შესახებ“ იყო სოციალურ სფე- 
როში გატარებული კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ამ კანონის მიხედვით მუშებისა და მოსამ-
სახურეების სამუშაო პირობები მნიშვნელოვნად უმჯობესდებოდა, მეწარმეთა მხრიდან ექსპლუატა- 
ცია  იზღუდებოდა.

◘

gogonaTa skola
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თუმცა ეროვნული მთავრობის ყველაზე დიდი წარმატება კულტურის  სფეროში, ეროვნული 
კულტურის განვითრების საფუძვლების შექმნის გზაზე გადადგმული ნაბიჯები იყო. ამ მიმარ-
თულებით პირველხარისხოვანი ღონისძიება 1946 წლის  6 იანვარს ეროვნული მეჯლისის მიღებული 
„ენის  შესახებ“  კანონი  იყო.

1946 წლის ივნისში თებრიზის უნივერსიტეტის დაარსება, სხვადსხვა შემოქმედებითი გაერთიანე-
ბებისა და ორგანიზაციების, მუზეუმების შექმნის დაწყება ნამდვილი ეროვნულ-კულტურული რე-
ვოლუციისათვის საფუძველს ქმნიდა, დემოკრატიული მოძრაობის ეროვნულ შინაარსს განამტკი-
ცებდა. ყველა ამ მოვლენით მოსარგებლე ირანის მთავრობამ შეტევაზე გადასვლის გადაწყვეტილება 
მიიღო.  30  ნოემბერს  დაიყო  ბრძოლები  მთავრობის  ჯარებსა  და  აჯანყებულთა  შორის.

საბჭოთა სახელმწიფომ სამხრეთ აზერბაიჯანში ირანის ჯარების წინააღმდეგობის დაძლევის მიზ-
ნით ქვეყანაში მყოფი წარმომადგენლების საშუალებით 11 დეკემბრის ღამით მოძრაობის ხელ-
მძღვანელები, პირველ რიგში, პიშევერი აიძულა მიემართა საბჭოთა კავშირისათვის. მოძრაობის ახ-
ალმა ხელმძღვანელობამ მთელ შეიარაღებულ ძალებს მისცა მითითება ბრძოლის მოედნების და- 
ტოვების  შესახებ.

12 დეკემბერს თებრიზში შესულმა შაჰის ჯარებმა დახვრიტეს და დააპატიმრეს ათასობით ადამი- 
ანი. დაიწყო მასობრივი დევნა დასჯითი ღონისძიებებისაგან გადარჩენისათვის ათეულ ათასობით 
პატრიოტი იძულებული იყო გაქცეულიყო, ემიგრაციაში წასულიყო. 1941-1946 წლების ეროვნულ-
გამათავისუფლებელმა მოძრაობამ მარცხი განიცადა. თუმცა, სამხრეთ აზერბაიჯანში ეროვნულ-
გამათავისუფლებელი მოძრაობა დამარცხდა, მან ქვეყნის შემდგომ ისტორიაზე ძალიან დიდი გავლენა 
მოახდინა. ხალხში საკუთრი ეროვნული მეობა, ისტორიული და კულტურული იდეა განამტკიცა, ამ 
მიზნებისათვის  მომავალ  ბრძოლებს  საფუძველი  ჩაუყარა.

ra gaxda erovnuli mTvrobis yvelaze didi warmateba? 

1. ra movlenam misca biZgi adp-is Seqmnas?

2. ratom iqna s.j. piSeveri Camoyvanili sabWoTa azerbaijanSi?

3. gansazRvreT pirveli msoflio omisa da meore msoflio omis gavlena samxreT azerba-

ijanze.

4. axseniT mosaxleobis adp-is mimarT arsebuli keTilganwyoba.

5. SeadareT Sah rzas samxreT azerbaijanSi ganxorcielebuli politika stalinis Crdi-

loeT azerbaijanSi ganxorcielebul politikasTan.

6. SeadareT seid jefer piSeverisa da seix mehemmed xiabanis moRvaweebi.

7. moamzadeT wardgena 21 azeris moZraobis Sedegebis Sesaxeb.

?
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IX. ganyofileba. azerbaijanis meore msoflio omis Semdgom periodSi

azerbaijanis ssr XX saukunis 40-iani wlebis Sua periodSi-60-ian wlebSi

meore msoflio omis damTavrebis miuxedavad, qveyanaSi totalitaruli rejimi grZelde-
boda. mxolod stalinis sikvdilis Semdeg am reJimSi moxda Semsubuqeba, moxda bevri ada-
mianis reabilitacia. azerbaijanSi mrewvelobis ganviTreba, sumkaiTis, minguCavris samrewve-
lo centrebis Seqmna, mosaxleobis socialuri keTildReobis amaRleba, aseve azerbai- 
janelebis Tavisi istoriuli kerebidan deportaciac. meore msoflio omis Semdgom peri- 
ods miekuTvneba.

sumkaiTi, mingeCauri, zemo yarabaRis arxi, baqos metropoliteni, deportacia, i.d. musta-
faevi, v.i. axundovi, azerbaijanelis erovnuli gmiri

ekonomikuri ganviTareba. მეორე მსოფლიო ომმა ქვეყნის მეურნეობას მძიმე დარტყმა მიაყენა. 
ომში აზერბაიჯანის სამრეწველო წარმოების მაჩვენებლები მკვეთრად დაბლა დაეცა. მრეწველობის 
საერთო პროდუქცია 1940 წელთან შედარებით 22%-ით შემცირდა. ნავთობის მოპოვება სანახევროდ 
შემცირდა, სამომხმარებლო საქონლის წარმოება მკვეთრად შემცირდა. სოფლის მეურნეობის მატე-
რიალურ-ტექნიკური  ბაზა  შესუსტდა.

რესპუბლიკის სახალხო მეურნეობის აღდ-
გენა კერ კიდევ დაპყრობილი ტერიტორიების 
გათავისუფლებამდე დაიწყო. კასპიის ზღვაზე 
ნავთობმოპოვების მრეწველობის ეკონომიკუ-
რი თვალსაზრისით არაეფექტიანობის მტკი-
ცებების მიუხედავად, აზერბაიჯანელი მეც-
ნიერების, მენავთობეების დაძაბული შრომის 
შედეგად msoflioSi pirvelad azerbai-
janSi daiwyo Ria zRvaSi navTobis 

mopoveba. Ria zRvaSi moTxrilma Wam 

1949 wels SadrevaniviT amoxeTqa. იმ 
პერიოდში აზერბაიჯანში შეიქმნა სამრეწვე-
ლო ცენტრები: სუმკაითი, დაშქესენი, მინგე-

ჩაური, ელი ბაირამლი (ახლანდელი შირვანი). სუმკაითი ქიმიისა და მეტალურგიის დიდ ქალაქად  
იქცა. მალე აქ აზერბაიჯანის ფერადი მეტალურგიის ორი საწარმო - ალუმინის ქარხანა შეუდგა 
მუშაობას. 1945-1954 წლებში მინგეჩაურში samxreT kavkasiaSi yvelaze didi hidroeleqtro- 

sadguri, დაშქესენში აშენდა და საექსპლოატაციოდ გადაეცა მადნის გამამდიდრებელი კომბინატი. 
1951 წელს მუშაობა დაიწყო სსრკ-ში ერთერთმა დიდმა სამშენებლო საწარმომ - კარადაღის ცემენტის 
ქარხანამ.

რესპუბლიკაში მსუბუქი და კვების მრეწველობაშიც წინსვლა შეიმჩნეოდა. აზერბაიჯანში განხორ-
ციელებული აგრარული პოლიტიკა იმპერიის ინტერესებს შეესაბამებოდა. მიზანი ერთის მხრივ 
გასატანი ბამბის, აბრეშუმის, თამბაქოს ასევე შემდგომში ბოსტნეულისა და ყურძნის წარმოების ზრდა, 
ხოლო მეორის მხრივ, რესპუბლიკის აუცილებელ სასურსათო პროდუქციაზე მოთხოვნილების 
ცენტრზე უფრო მეტად დამოკიდებულ მდგომარეობაში ჩაგდება იყო. სარწყავი მიწების ფართობების 
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გაზრდისათვის 1950-60-იან წლებში აშენდა სამურ-დევეჩის, ზემო ყარაბაღის, ზემო შირვანის, ბაშ 
მუღანის აბშერონის არხების მსხვილი საირიგაციო სისტემები, ამასთან ერთად მოსახლეობის ინ-
ფრასტრუქტურის  გაუმჯობესებასაც  ექცეოდა  ყურადღება.

XX saukunis 40-50-ian wlebSi ganxorcielebuli romeli proeqtebi asruleben dResac azer-

baijanis istoriaSi mniSvnelovan rols?

SeafaseT azerbaijanSi axali qalaqebis daarseba.

mosaxleobis socialuri keTildReoba. მოსახლეობის შემადგენლობაში სოციალურ ცვლი-
ლებების მნიშვნელოვანი გადახრებიდან ერთ-ერთი ქალაქის მოსახლეობის სწრაფი ზრდა იყო. 1970 
წელს მოსახლეობის უკვე 50 პროცენტი ქალაქებში  იყო თავმოყრილი. ამისი მიზეზი ქალაქების  
სწრაფი განვითარება, ასევე კოლმეურნეობისათვის პასპორტის მიცემა იყო. 1947 წლის 14 დეკემბერს 
სასურსათო და სამრეწველო პროდუქციაზე გაუქმდა საბარათო სისტემა. წარმოების მიმდევრობითი 
ზრდა, მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის მიზეზი გახდა. 1967 წლის 6 ნოემბერს baqos metro- 
politenis eqspluataciaSi gadacema რესპუბლიკის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო.  
ეს ახლო აღმოსავლეთში პირველი მეტროპოლიტენი იყო. ადამიანების მატერიალური კეთილდღე- 
ობის გაუმჯობესებისა და ჯანდაცვის სფეროში მიღწეულმა წარმატებებმა მოსახლეობას შორის სიკ-
ვდილის  შემთხვევები  შეამცირა.

warmoidgineT, rom Tqven 1960-iani wlebis azerbaijanSi cxovrobdiT. airCieT TqvenTvis asaki, 
dasaqmebis saxe, socialurisebaze?

totalitaruli rejimi grZeldeba. ძლიერი ტოტალიტარული რეჯიმის არსებობაში სტა-
ლინის, აზერბაიჯანში კი ბაღიროვის პირადი კონტროლის ქვეშ მომუშავე სახელმწიფო უსაფრთხო-
ებისა  და  შინაგან  საქმეთ  სამინისტროებს  განსაკუთრებული  როლი  აკისროდათ.

დამბეზღებლობა, მოღალატეობა, ადამიანების ურთიერთუნდობლობა,თავლთვალი - კონტროლი 
კიდევ უფრო გაიზარდა. ისტორიის მეცნიერებაზე მმართველი იდეოლოგიის დაწოლა უფრო ძლი- 
ერი იყო. ჩრდილოეთ აზერბაიჯანის რუსეთთან ნებაყოფლობით გაერთიანების შესახებ აბსურდული 
გამო-ნაგონების წამოყენება ხდებოდა. adr-ის მთავრობის ხალხის საწინააღმდეგო პოლიტიკის მა-
მოძრავებელი იდეა იქნა წამოყენებული. akademikos eldar huseinovis 1949 წელს გამოცემულ  
„XIX საუკუნის აზერბაიჯანში საზოგადოებრივი და ფილოსოფიური აზროვნების ისტორიიდან“ 
ნაწარმოებში შეიხ შამილის მეთაურობით სახალხო მოძრაობის - ცარიზმის დამპყრობლური პო-
ლიტიკის წინააღმდეგ ბრძოლად შეფასება „ზემოთ“ არ მოეწონათ, ამ ნაწარმოების გამო მისთვის 
მიცემული „სტალინური პრემია“ ჩამოერთვა, დევნა დაიწყო. თურქული სამყაროს სასახელო შუა 
საუკუნეების ძეგლი „ქითაბი-დედე კორკუდ“-ს „რეაქციული ფეოდალურ-ხანური ეპოსი“-ს სახელით 
დაედო დამღა, a.a. baqixanovi ფანატიზმსა, ხანებისა და ბეგების დაცვაში, მ.მ. ქაზიმბეი „ცარიზმის 
ერთგულ ყმობაში“ დაადანაშაულეს. აკადემიკოსი m.a. dadaSzades „თურქეთის ჯაშუშის“ დამღა 
დაედო, ამასთან ერთად ცენტრი აზერბაიჯანელებს არ ენდობოდა, მნიშვნელოვან თანამდებობათა 
უმრავლესობაზე, განსაკუთრებით ძალოვან ორგანოებში სხვა ხალხების, ძირითადად კი რუსებისა  
და  სომხების  წარმომადგენლები  ინიშნებოდნენ.

Tqveni azriT, ratom iyo istoriis mecnierebaze mmarTveli ideologiis zewola  ufro Zlieri?

somxuri provokatoroba. მოსკოვის ნებართვითა და მფარველობით სომეხი ნაციონალისტები, 
კომუნისტ-დაშნაკები დროგამოშვებით აზერბაიჯანელების სომხეთის ssr-ში არსებული ისტორიული 
ეთნიკური ტერიტორიებიდან გამოყვანის, პირველ რიგში ყარაბაღის მოწყვეტისა და სომხეთისათვის 
გადაცემის მოთხოვნით გამოდიოდნენ. სომხეთის k(ბ)p ck და sks სტალინისათვის ყარაბაღის ტე-
რიტორიის ეკონომიკური თვალსაზრისით სომხეთის სსრ-თან დაკავშირებულობის დასაბუთებას 
ცდილობდა. ამის შესახებ აზერბაიჯანის k(ბ)p ck-ის პირველ მდივანს მ.ჯ. ბაღიროვს მოსაზრება 
ჰკითხეს. მან საპასუხო წერილში მთიანი ყარაბაღის სომხებისათვის დათმობაზე წასვლის მოწონებით 
სხვადასხვა დროს სომხეთისათვის, საქართველოსათვის და საბჭოთა რუსეთისათვის მიცემული 
სხვადასხვა ისტორიული ტერიტორიების აზერბაიჯანის ssr-ისათვის დაბრუნება მიიჩნია საჭიროდ. 
საკითხის  ამ  ჭრილში  განხილვამ  ჩაშალა  სომხების  გეგმები.

rogor SeiZleba Sefasdes m.j. baRirovis pasuxi sabWoTa xelmZRvanelobisadmi?
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SeagroveT informacia odesRac mezobeli saxelmwifoebisaTvis gadacemuli Cveni istoriuli 
teritoriebis Sesaxeb.

deportacia. სომხებმა მას შემდეგ, რაც ყარაბაღის საკითხის თავის სასარგებლოდ გადაწყვეტა  
ვერ შეძლეს, სხვა ინტრიგებს მიმართეს. მათი ვერაგობის შედეგად 1947 წლის 23 დეკემბერს ssrk 
მინისტრთა საბჭომ მიიღო დადგენილება ნომერი 4083 „სომხეთის ssr-დან კოლმეურნეებისა და  
სხვა აზერბაიჯანელი მოსახლეობის აზერბაიჯანის ssr-ის მტკვარ-არაქსის დაბლობში გადასახლების 
შესახებ“. სსრკ-ის მინისტრთა საბჭოს 1948 წლის 10 მარტის კიდევ ერთი დადგენილებით კი ამ 
სამუშაოს განხორციელებისათვის განისაზღვრა კონკრეტული ღონისძიებების გეგმა. ამ დადგენი- 
ლების თანახმად 100 aTasi azerbaijaneli 1948-1950 wlebSi "nebayoflobiT principis safuZ-
velze" azerbaijanSi unda gadasaxlebuliyo.

სომხეთიდან დეპორტირებული აზერბაიჯანელები აზერბაიჯანის ssr-ის მტკვარ-არაქსის დაბ- 
ლობსა და სხვა რაიონებში (საათლი, გოიჩაი, იმიშლი, ელი ბაირამლი, ზერდაბი, სალიანი, ქურდე- 
მირი, საბირაბადი, იევლახი, უჯარი და სხვ.) განსახლდნენ. სომხეთის ssr-ში ეთნიკური წმენდის  
ამ ეტაპზე 100 ათას კაცზე მეტი აზერბაიჯანელი გადმოასახლეს ან აიძულეს გადმოსახლებულიყვნენ. 
იმავდროულად აზერბაიჯანში შექმნილ ახალ სამრეწველო ცენტრებში - სუმკაითში, ელი ბაირამ- 
ლიში, მინგეჩავირში, დაშქესენში სხვა რესპუბლიკებიდან ათასობით ადამიანი, მათ შორის სომეხი 
გადმოსახლდა.

1948-1950 wlebis deportaciis dros, ra nabiji unda gadaedga azerbaijanis xelmZRvanelobas, 

momavalSi yarabaRis problemis Tavidan acilebis mizniT?

politikuri rejimis Serbileba. i. d. mustafaevi. 1953 წლის 5 მარტს ტოტალიტარული 
საბჭოთა სისტემის შემქმნელი ი.ბ.სტალინი გარდაიცვალა. ნ.ს. ხრუშჩოვი 1953 წლის სექტემბერში 
არჩეული იქნა skkp ck-ის პირველ მდივნად. აზერბაიჯანის kp ck-ისა და ბაქოს კომიტეტის ერთ- 
ობლივ პლენუმზე (1953 წლის 12-13 ივლისი) მ.ჯ. ბაღიროვი მავნებლობაში, ხელმძღვანელობის 
მეთოდების ნაკლოვანებებში, კადრების ეფექტიანად მოქმედებისათვის პირობების არშექმნისა და  
სხვა ქმედებებში დამნაშავედ იქნა ცნობილი და თანამდებობიდან ჩამოცილებული იქნა. მალე იგი 
დააპატიმრეს,  როგორც  ხალხის  მტერს  სასიკვდილო  განაჩენი - დახვრეტა  მიუსაჯეს.

1954 წლის 14-16 თებერვალს ჩატარდა აზერბაიჯანის kp-ის XX ყრილობა და 
აკადემიკოსი იმამ დაშდემირ ოღლუ მუსტაფაევი ck-ის პირველ მდივნად 
აირჩიეს. ი.დ. მუსტაფაევი და მისი კოლეგები ახალ პირობებში რესპუბლიკის, 
ხალხის მდგომარეობის გაუმჯობესებას, ეროვნული, ზნეობრივი ღირებუ-
ლებების, კულტურის, მეცნიერების, განათლების განვითარების, სახალხო 
მეურნეობის პროგრესის მიღწევას ცდილობდნენ. მრეწველობის სწრაფი 
ტემპით განვითარების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, სოფლის ახ-
ალგაზრდობის ბაქოში შემოდინების შედეგად დედაქალაქის ეკონომიკურ-
საზოგადოებრივ ცხოვრებაში გაიზარდა აზერბაიჯანელი კადრების როლი. 
ინტერნაციონალურ ქალაქად ცნობილი ბაქო გააზერბაიჯანულების მიმარ-
თულებით წინსვლის გზას დაადგა. რესპუბლიკაში სოფლის მეურნეობ-
ისათვის ყურადღების მიქცევის შედეგად დაიწყო სასურსათო პროდუქციის 
წარმოების  ზრდა.

რესპუბლიკაში აზერბაიჯანული ენისათვის ოფიციალური სახელმწიფო ენის სტატუსის უზრუნ-
ველყოფისათვის პრესაში ღია განხილვა ჩატარდა. 1956 წელს აზერბაიჯანის სსრ უმაღლესმა საბჭომ  
1937 წელს მიღებულ კონსტიტუციაში ჩაამატა მუხლი რესპუბლიკაში აზერბაიჯანული ენის სახ-
ელმწიფო ენად გამოცხადების შესახებ. გატარდა კონკრეტული ღონისძიებები საკანცელარიო საქმეების 
აზერბაიჯანულ ენაზე წარმოებისათვის. 1956 წელს მუშაობას შეუდგა ბაქოს ტელესტუდია. სასა-
მართლოს სტრუქტურის საკითხები, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის კოდექსის მიღება რეს-
პუბლიკის განკარგულებაში გადავიდა. რეპრესიების წლებში დასჯილთა საქმეების ხელახალი 
გადახედვისათვის შეიქმნა კომისიები. დაიწყო რეაბილიტაციის პროცესი. ათასობით აზერბაიჯანელს 
მოეხსნა „ხალხის მტრის“ დამღა. მალე აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ დაიწყო დევნა. 
მორიგ ჯერზე წამოიწია მთიანი ყარაბაღის საკითხმა. სომხეთის ssr-მა დაიწყო მთიანი ყარაბაღის 
სომხეთისათვის გადაცემის მოთხოვნა. სომხეთში კვლავ გაჩაღდა ანტითურქული სულისკვეთება. 
დაიხურა ერევნის პედაგოგიური ინსტიტუტის აზერბაიჯანული განყოფილებები. ერევნის აზერ-
ბაიჯანული პედაგოგიური ტექნიკუმი აზერბაიჯანის ხანლარის (ამჟამინდელი გოიგოლის) რაიონში 
იქნა გადატანილი. დაიხურა ჯ. ჯაბბარლის სახელობის დრამატული თეატრი, აზერბაიჯანულ ენაზე 
გამოსული  რაიონული  გაზეთები  და  სხვა  გამოცემები.
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Tqveni azriT, rogor SeiZleba Sefasdes sasamarTlos Seqmnis sakiTxebis sakuTar gankargulebaSi 
gadacema?

Tqven rom yofiliyaviT i.d. mustafaevis adgilas, kidev romel RonisZiebebs ganaxorcielebdiT?

“albaT, saWiroa imis ganmarteba, Tu ratom arian respublikebSi ck-is meore  mdivnebi ru-
sebi. isini, SeiZleba iTqvas, rom yvelgan centridan igzavnebodnen da rogorc wesi rusebi iy-
vnen. mxolod somxeTis garda, ... yvela danarCen reapublikebSi ki mravali wlis ganmavlobasi 
partiaSi meore adamiani moskovidan daniSnuli rusi iyo... Tanac es arCevani saqmeSi TavisTavs 
srulad amarTlebda. mimaCnia, rom es respublikebSi wonasworobas astabilurebda. .... rusi 
xalxi sabWoTa kavSiris yvela kuTxeSi upirvelesi donori iyo. rusebi Zalis, codnis, unare-
bisa da zogjer ki TviT sicocxlis SewirviTac ki exmarebodnen respublikebis ayvavebas”.
1959 wels azerbaijanis kp ck-is meore mdivnad daniSnuli v.i. semiCastnis mogonebebi-

dan „“drois sinaTleSi gacocxlebuli portreti - veli axundovi”. baqo, 2016

rogor SeiZleba Sefasdes v.i. semiCastnis gamonaTqvamebi?

v.i. axundovi. „ასეთ პირობებში skkp ck-ის 1959  
წლის ივნისში ჩატარებულმა პლენუმმა ცრუ ბრალ-
დებებით აზერბაიჯანის ssr ის ხელმძღვანელობა მკაც-
რად გააკრიტიკა. ი.დ. მუსტაფაევი თანამდებობიდან 
გათავისუფლდა. აზერბაიჯანის kp ck-ის პირველ მდი-
ვნად არჩეული იქნა ველი იუსუფ ოღლუ ახუნდოვი. 
ეროვნული ფასეულობებისადმი ყურადღება კიდევ უფ-
რო გაიზარდა. 1966 წელს ირანში მცხოვრები დიდი 
აზერბაიჯანელი პოეტის mehemmed husein Sehriaris 
poema "heidarbabaia salam" (სალამი ჰეიდარბაბას) 
ბაქოში გამოიცა. შემოქმედი ახალგაზრდებისათვის 
დაიწყო ჟურნალ „ულდუზ“-ის გამოცემა. ნოვრუზის 
დღესასწაული, როგორც „გაზაფხული დღესასწაული“ 
ოფიციალურად  აღინიშნა.

1962 წლის 17 დეკემბერს 95 კაცის მონაწილეობით ფარულ შეკრებაზე  erovnuli azerbaijanuli 
Stabi (eaS) შეიქმნა. შეიქმნა eaS-ის რაიონული განყოფილებები. ორგანიზაციის წევრების უმრავ-
ლესობა თანამდებობის პირები იყვნენ. უმთავრესი მიზანი ხელმძღვანელ თანამდებობებზე აზერბაი-
ჯანელების ყოფნისათვის, რესპუბლიკის ბიუჯეტში გამოყოფების მოსკოვში კი არა, ბაქოში გადა-
წყვეტის მცდელობისათვის ეროვნული გამოფხიზლებისათვის სამსახურის გაწევა იყო. eaS-ელებმა 
რამდენიმე  მნიშვნელოვან  თანამდებობაზე  აზერბაიჯანელი  კადრების  დანიშვნას  მიაღწიეს.

ასეთ პირობებში ცენტრის ზეწოლით აზერბაიჯანის სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1969  
წლის 7 მაისის გადაწყვეტილებით სასაზღვრო რაიონებში 2 ათას ჰექტარზე მეტი აზერბაიჯანული  
მიწის სომხეთზე გადაცემის შესახებ ჯერ კიდევ 1938 წლის 5 მაისს მიღებული გადაწყვეტილება 
დამტკიცდა. თუმცა ცოტა ხნის შემდეგ აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობაში მოსულმა ჰეიდარ ალიევმა  
არ დაუშვა  ამ  გადაწყვეტილების  შესრულება.

1. Tqveni azriT i.d. mustafaevi da v.i. axundovi ufro adre (daaxloebiT XX saukunis 
30-ian wlebSi) rom mosuliyvnen xelisuflebaSi, ra ar moxdeboda azerbaijanSi?

2. romel wyaroebs SearCevdiT i.d. mustafaevis xelisuflebis periodis Rrmad Seswav-
lisaTvis?

3. SesaZlebelia, rom v.i. axundovi Sefasdes rogorc i.d. mustafaevis mimdevari?

4. SeadgineT SedarebiTi cxrili m.j. baRirovisa da i.d. mustafaevis xelisuflebis peri-
odis Sesaxeb.

5. moamzadeT wardgenebi azerbaijanis XX saukunis 50-60-iani wlebis Sesaxeb.

6. awarmoeT gamokvleva 1948-1950 wlebis deportaciis Sesaxeb.

?

◘

?

C. aitmatovi, v. axundovi, T. salahovi, k. karaevi
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mmarTvelobis ganmtkiceba. socialur-ekonomikuri warmatebebi 70-80-

iani wlebSi

XX saukunis 70-80-iani wlebi samarTlebrivi saxelmwifos Seqmnis, ekonomikis ganviTarebis, 
xalxis materialuri keTildReobis gaumjobesebis TvalsazrisiT azerbaijanis Zalian mdidari 
istoriuli periodia. am periodSi ganviTarebis, qveyanaSi momxdari cvlilebebis, bunebrivia, 
Cveni saerTo erovnuli lideris heidar alievis gareSe warmodgena SeuZlebelia. 

heidar alievi, Semqiris hesi, ievlax-beleqanis rkinigza, baqos Rrmafundamentiani qarxana, 
e.j. lemberanski, „gulustanis“ sasaxle

“dae gaimarjvos samarTlianobam”. აზერბაიჯანის კომუნის-
ტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის 1969 წლის 14 ივლისს ჩატა-
რებული პლენუმი აზერბაიჯანისათვის დიდი ისტორიული მნიშვნე-
ლობის მქონე გადამწყვეტი მოვლენა იყო. პლენუმზე ჰეიდარ ალირზა 
ოღლუ ალიევი აზერბაიჯანის kp ck-ის პირველ  მდივნად იქნა არჩეუ-
ლი. ჰეიდარ ალიევმა მოკლე დროის განმავლობაში რესპუბლიკაში 
მმართველობის სისტემა საკმაოდ განამტკიცა. მექრთამეობის, კორ-
უფციის წინაარმდეგ დაიწყო მკაცრი ბრძოლა. საბჭოთა ხელისუფ-
ლების ისტორიაში პირველად სოციალისტურ საზოგადოებაში თანამ-
დებობის ბოროტად გამოყენების, კორუფციის მსგავსი უარყოფითი 
შემთხვევების არსებობა და მათი აღმოფხვრის აუცილებლობა მამა-
ცურად გამოაცხადა და ამ შემთხვევების წინააღმდეგ მტკიცე ბრძო- 
ლა დაიწყო. მალე ssrk ხელმძღვანელობაში დიდი ავტორიტეტის 
მომპოვებელი ჰეიდარ ალიევი 1976 წელს არჩეული იქნა skkp ck-ის 
პოლიტბიუროს წევრობის კანდიდატად და აზერბაიჯანის განვი-
თარებისათვის ამ თანამდებობის მოცემული შესაძლებლობებით ოს-

ტატურად ისარგებლა. ის 1982 წლის დეკემბერში მოსკოვში მაღალ სახელმწიფო და პარტიულ 
თანამდებობებზე იქნა მიწვეული. არჩეული იქნა ssrk ck-ის პოლიტბიუროს წევრად, დაინიშნა ssrk 
მინისტრთა  საბჭოს  თავმჯდომარის  პირველ  მოადგილედ.

Tqveni azriT, rasTan iyo dakavSirebuli h. alievis drois mcire monakveTSi aseT maRal Ta-
namdebobebze miRweva?

moamzadeT wardgena heidar alievis cxovrebasa da moRvaweobasTan dakavSirebiT.

“- CemSi aseTma STabeWdilebam gaiRviZa, rom TqvenSi meqrTameoba danaSaulis romelime sxva 
saxesTan SedarebiT ufro met zizRs iwvevs. poeti fiqreT koja ki ufro metic , ambobs: qrTami 
Cvens beWebSi darWobili moRalateobrivi danaa...“ ratom saxeldobr qrTami?
- imitom, rom qrTami universaluri danaSaulia, yvela sxva simaxinje mis garSemo trialebs. 
meqrTame malulad dublionkis paltos ar yidis, saxelmwifos interess yidis, sakuTar saqmianobas 
yidis; viRac sxva ki fuls aZlevs, amaT yidulobs.
poetis aforizmi gadaWarbebuli ar aris. Tu warsulis sazizRari naSTi isev cocxlobs, amaSi 
brali TiToeul Cvengans migviZRvis, sufTa, wminda adamiansac,maTac visac ezizRebaT qrTamis amRe-
bica da qrTamis micemic. piradi siwminde da piradi ukadrisoba, jer kidev moqalaqeobrivi Rir-
seba ar aris. moqalaqeoba moqmedebas niSnavs, siavis winaaRmdeg brZolis warmoebis unarsa da 
survils niSnavs, .... albaT, Tqven publicistebic zogjer siZneleebs awydebiT. gamovlenili da 

o

heidar alievi
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jer kidev gamouvleneli qurdebi, meqrTameebi, albaT, erT ambavs atexen, rom Tqven“ xelmZRvane-
lis avtoritets“ aryevT. CvenTanac xdeba aseTi ambebi”.
heidar alievi. wignidan“"literaturis maRali movaleoba da mizani". baqo, 2000, gv 163-171

rogor SeafasebdiT heidar alievis mosazrebebs moqalaqeobisa da meqrTameobis winaaRmdeg?

samarTlebrivi bazis Seqmna. ჰეიდარ ალიევის გატარებულმა პოლიტიკამ ყველა სხვა სფეროს 
მსგავსად, საკანონმდებლო ორგანოებშიც ყველაზე უნარიანი და ღირსეული ადამიანების არჩევის 
შესაძლებლობა შექმნა. საკმაოდ გააქტიურდა ამ ორგანოების საქმიანობა, ჩამოყალიბდა ახალი კო-
მისიები, ზრუნავდნენ მათი ეფექტიანად მუშაობისათვის. აზერბაიჯანის უმაღლესმა საბჭომ რესპუბ-
ლიკის ეკონომიკური და კულტურული განვითრებისათვის სამართლებრივი ბაზის შესაქმნელად 
ათეულობით კანონი მიიღო. ჰეიდარ ალიევის ინიციატივით პარტიისა და სახელმწიფო ორგანოების, 
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ინტელიგენციის რესპუბლიკის ეროვნული კადრების პოტენცი-
ალის განმტკიცებისადმი ყურადღება გაიზარდა. ათასობით აზერბაიჯანელი ახალგაზრდა ssrk-ის 
წამყვან საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კერებში გაიგზავნა.

1978 წლის 21 აპრილს მიღებული იქნა აზერბაიჯანის ssr-ის ახალი კონსტიტუცია, ეს კონსტიტუცია 
არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის ფარგლებში ხალხის მორალური სიმდიდრეების, განსა-
კუთრებით ენის მოვლა-შენახვისა და განვითარებისათვის გაფართოვდა სამართლებრივი საფუძვლები. 
ssrk-ის ხელმძღვანელობის პროტესტის მიუხედავად, ჰ. ალიევის პოლიტიკური ნების შედეგად 
აზერბაიჯანულმა ენამ რესპუბლიკაში სახელმწიფო ენის სტატუსი შეინარჩუნა. „dae gaimarjvos  
samarTlianobam!“ - იმ დროს ჰეიდარ ალიევის წარმოთქმული და მთელი მოღვაწეობის არსის 
შემდგენი  ეს  სიტყვები  ხალხში  ლოზუნგად  იქცა.

Tqveni azriT axal konstituciaSi azerbaijanuli enis respublikaSi saxelmwifo enis statu-

sis SenarCunebas, ratom ekideboda xelmZRvaneloba eWviT?

memkvidreobis dapatroneba. ეროვ-
ნულ-მორალური სიმდიდრეების გამოკვლე-
ვა და აგიტაცია, ისტორიული კვლევების 
ფართო სახის მიღება ჰეიდარ ალიევის პე-
რიოდის განხორციელებული ღონისძიებები 
იყო. 1977 წელს მიღებული იქნა კანონი ნი-
ზამის მემკვიდრეობის ხელახალი შესწავ-
ლის შესახებ. erT dros "panTurqistad"-
daRdadebuli husein javidis neStis 
nawilebi 1982 wels irkutskis olqi-
dan gadmoasvenes da naxCevanis miwas 
miabares. ჰეიდარ ალიევმა ბაქოს ნავთობის 
მეორე მსოფლიო ომში ფაშიზმზე გამარ-
ჯვებაში შესრულებული მსოფლიო ისტო-
რიული მნიშვნელობის როლის ssrk-ის ხელმძღვანელობის მხრიდან აღიარებას მიაღწია. 1978 წელს 
ბაქო ლენინის ორდენით დაჯილდოვდა.

ნახჩევანის assr-ისა და myao-ს ეკონომიკური და კულტურული პროგრესისადმი ყურადღება გაი-
ზარდა. ქალაქ შუშის განვითარებისათვის რამდენიმე სპეციალური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. 
დაიწყო ქალაქის ისტორიული ძეგლების აღდგენა, ახალი შენობების აგება. 1980-1981 წლებში mol- 

la fenam gakifis saflavze didi mavzoleumi aRimarTa. გაიხსნა უზეირ ბაჯიბეილის, 
ბულბულის სახლ-მუზეუმები. დაიდგა ნათევანის ძეგლი. ქალაქში დიდი სასტუმრო, მრავალ-
სართულიანი სახცოვრებელი შენობები, ადმინისტრაციული შენობები აშენდა. შუშა საკავშირო დო- 
ნის  საკურორტო  ქალაქად  იქცა.

1970-იან წლებში ცენტრმა სომხების წაქეზებით დააყენა საკითხი ქელბეჯარის რაიონის არაპერს- 
პექტიულობის, აქედან მოსახლეობის გასახლების, მიწების კი საძოვრებად რესპუბლიკებს შორის 
გაყოფის შესახებ. ამის საპირისპიროდ ჰ. ალიევმა 1977 წლიდან ამ რაიონის პოტენციალური შე-

?

molla fenah vakifis mavzoleumis gaxsnisas. SuSa

LAY
İHƏ



146

საძლებლობების გაფართოების ღონისძიებების გაფართოებასა და განხორციელებას მიაღწია. ეკონო-
მიკა  საკმაოდ  გამოცოცხლდა.  ცენტრისა  და  სომეხი  ნაციონალისტების  სურვილები  ამაო  აღმოჩნდა.

rogor SeafasebdiT heidar alievis azerbaijaneli xalxis sulier simdidreebze zrunvas?

SeafaseT SuSisa da qelbejaris geopolitikuri pozicia.

ekonomikuri ganviTareba. ჰეიდარ ალიევის პოლიტიკურ-სახელმწიფოებრივი მოღვაწეობის 
შედეგად 1970-იან წლებში საბჭოთა კავშირში საშუალო ეკონომიკური მაჩვენებლების ზრდის ტემპე- 
ბის შემცი-რების დროს აზერბაიჯანში ყველა მთავარი ეკონომიკური მაჩვენებლი განუხრელად 
გაიზარდა. 14 წლის განმავლობაში ეროვნული სემოსავლის საერთო მოცულობა 2,5 ჯერ გაიზარდა,  
250-ზე მეტი ფაბრიკა, ქარხანა და საწარმოო საამქროო აშენდა, ორ მილიონზე მეტი ადამიანის საბი- 
ნაო პირობები გაუმჯობესდა. რესპუბლიკის  ელექტროტექნიკური მრეწველობის ფლაგმანი, საბჭოთა 
კავშირის ერთ-ერთი უდიდესი ქარხანათაგანი - baqos sayofacxovrebo kondicionerebis qar- 
xana იყო. ეს ქარხანა ჰ. ალიევის ინიციატივი 1975 წელს აშენდა. გატარებული რეფორმების შედეგად  
აზერბაიჯანი  სსრკ-ის  უმსხვილესი  ელექტროტექნიკური  მრეწველობის  ერთ-ერთი  ცენტრი  გახდა.

იმავე პერიოდში ქვეყნის ყველა ნავთობ-მადნეულის მოწყობილობების ორი მესამედი ნაწილი, 
საყოფაცხოვრებო კონდიციონერების ყველა, სინთეტიკური კაუჩუკისა და რიგი სხვა ქიმიური პრო-
დუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილი აზერბაიჯანში იწარმოებდა. რესპუბლიკის 350 სახის მაღალ-
ხარისხოვანი  ნაწარმი  მსოფლიოს  65  ქვეყანაში  გაიტანებოდა. 

აზერბაიჯანის ტერიტორიის ჩრდილო-დასავლეთი ნაწილის ბაქო - თბილისი რკინიგზის ხაზთან 
შემაერთებელი იევლახ-ბელექნის (სიგრძე 162 კმ) რკინიგზის მშენებლობა დასრულდა და ექსპლუა-
ტაციაში  გადაეცა.

 romeli faqtebiT SeiZleba davinaxoT, rom azerbaijani iyo ssrk-is erT-erTi umsxvilesi 

eleqtroteqnikuri mrewvelobis centrTagani?

XX საუკუნის 60-იანი წლებიდან დაწყებული, ძირითადად საბჭოთა კავშირის სხვა ტერიტორიულ 
ნაწილებზე, განსაკუთრებით დასავლეთ ციმბირში ახალი ნავთობის საბადოებიდან ძალიან დიდი 
მოცულობის უფრო იაფი ნედლეული მიიღებოდა. საწვავის მრეწველობის განვითარებისათვის სა- 
ჭირო საშუალებების არ გამოყოფის შედეგად რესპუბლიკაში 1960-იანი წლების მეორე ნახევრიდან 
ნავთობის მოპოვებამ წლიდან წლამდე შემცირება დაიწყო. თუმცა 1980-იანი წლების მეორე ნახევრი-
დან მისი მოპოვების დონე სტაბილური გახდა. ამ წლებში აზერბაიჯანში ბუნებრივი გაზის ამოღე- 
ბაშიც წარმატებები იქნა მიღწეული. ბაქოში თანამედროვე ტექნოლოგიაზე დაფუძნებული ნავთობგა-
დამუშავების ახალი მოწყობილობის შექმნის შედეგად აზერბაიჯანმა მეზობელი რესპუბლიკებიდან  
შემოტანილი ნედლი ნავთობის გადამუშავებაც განახორციელა. ნავთობის წარმოების რესპუბლიკაში 
სტაბილურობით ისარგებლეს და აზერბაიჯანის ხაზარის სექტორში გეოლოგიურ საძიებო სამუშაო-
ების ფართო მასშტაბით განხორციელება დაიწყო. სწორედ ამ წლებში რესპუბლიკის ნავთობის მრე-
წველობის კასპიის ზღვის ხარჯზე დიდი  მომავლის გათვალისწინებით უაღრესად მნიშვნელოვანი 
ღონისძიება განხორციელდა. საბჭოთა კავშირის საერთო საშუალებებიდან მიღებული 400 მილიონი 
დოლარის ხარჯზე ბაქოში zRvis Rrma fundamentiani qarxnis - უზარმაზარი ქარხნის მშენებ- 
ლობა  დაიწყო.  ქარხანამ  1986  წელს  დაიწყო  საქმიანობა.

wyaroebis safuZvelze gaamzadeT azerbaijanis navTobis mrewvelobis ganviTarebasTn dakavSi-

rebuli  sinqronuli cxrili.

soflis meurneoba. აზერბაიჯანში სოფლის მეურნეობისათვის ვარგისი მიწების შედარებითი 
შეზღუდულობის გამო ნაყოფიერი ძალების შესაძლო რესურსების სრული და ყოველმხრივი გამოყე- 
ნება აუცილებელი იყო. 1970-80-იან წლებში საკმაო ჰიდროტექნიკური კომპლექსები და წყალსაცავები 
მათ შორის  თერთერჩაის და ზემო ხანბულანჩაის წყალთა მეურნეობის კომპლექსები, არაზის, არფა- 
ჩაის, სირაბის წყალსაცავები, ბაშმილის, ლენქორანის არხები და სხვა ობიექტები ექსპლუატაციაში 
გადაეცა. ამ ღონისძიებების შედეგად სახნავი მარცვლეულის ნათესები დაახლოებით 30 პროცენტით 
გაიზარდა. რესპუბლიკა 1970-იანი წლების ბოლოდან ყურძნის წარმოების მხრივ კავშირში პირველ 
ადგილზე, ბამბის წარმოების მხრივ მეოთხე ადგილზე, აბრეშუმის წარმოების მხრივ მეორე ადგილზე 
იდგა.

?


?
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arqiteqtura. დედაქალაქის კე-
თილმოწყობასა და მშენებლობაში 
აზერბაიჯანის სსრ მინისტრთა საბ-
ჭოს თავმჯდომარის მოადგილეს, 
e.j. lemberanskis დიდი წვლი- 
ლი მიუძღვის. ხელახლა გაშენდა 
ზღვისპირა პარკი, ტერიტორიაზე 
„ბაქოს ვენეციად“ წოდებული საბ-
ავშვო ქალაქი, ქალაქის ცენტრალურ 
ნაწილში კი შადრევნების მოედანი 
დაარსდა. 1970-იან წლებში აშენდა 
ბაქოს საზღვაო სადგური, ლენინის 
სახელობის სასახლე (ამჟამინდელი 
ჰეიდარ ალიევის სახელობის სასახ-
ლე) რესპუბლიკის ველოტრეკი შე-
იქმნა თავისუფლების (იმ დროს 
ლენინის სახელობის) მოედნის არ-
ქიტექტურული კომპლექსი. 1980-იან 
წლებში აიგო „გულუსტანის“ სასახ-
ლე, ახალი ზოოპარკი, დახურული 
სპორტული კომპლექსები. ბაქოში 
აშენდა ახალი საცხოვრებელი მიკ-
რორაიონები და მასივები: ეჰმედლი, 
გუნეშლი,  ბადამდარი.

XX saukunis 70-80-ian wlebSi agebuli romeli Zeglebi iqcnen amJamindeli Cveni dedaqalaqis 

mSvenebad?

1. rogor SeafasebdiT 1970-80-ian wlebSi azerbaijanis ekonomikur ganviTarebaSi heidar 

alievis rolsa da saqmianobas?

2. Tu heidar alievis saqmianobis gaanalizebasa da misi mxolod erTi nabijis gacocxle-

bas Tqven dagavalebdnen, ras SeafasebdiT? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

3. Tqveni azriT, 1980-iani wlebis bolos h.alievi rom yofiliyo azerbaijanis xelisuflebaSi, 

romeli problemis acileba SeiZleboda? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

4. wyaroebis safuZvelze periodis Sesaxeb moamzadeT wardgena.

5. moamzadeT proeqti h. alievis Sesaxeb.

6. wyaroebis safuZvelze aageT diagrama azerbaijanis 1950-80-iani wlebis ekonomikis Se-

saxeb.

?



heidar alievis sasaxle

gulistanis sasaxle
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“ gardaqmnisa” da “ sajaroobis” politikis kraxi. 

somxeT-azerbaijanis mTiani yarabaRis konfliqtis  dawyeba.

XX saukunis bolosken sabWoTa sazogadoeba ekonomikur, kulturul da moralur kriziss 
ganicdida. warmoebis tempis ganuwyveteli Semcireba mosavlianobis Semcirebasa da saWiroe-
bebze moTxobnilebis daukmayofileblobas iwvevda. ekonomikuri cxovrebis marTvaSi sirTu-
leebis mqone sabWoTa kavSiris biurokratiuli aparati korufciisa da uZraobis marwuxebSi 
iyo moqceuli. sabWoTa mTavrobis 60 wlis ganmavlobaSi milionobiT adamianis sisxlis fasad 
Seqmnili administraciul - mbrZanebluri sistema, rac ufro wlebi gadioda, Tavis efeqti-
anobas kargavda. erovnuli simdidreebis Zarcva, centrisaTvis tyuili informaciebis miwo-
deba, gaberil ricxvebiani angariSgebebi da „moZme“ respublikebis urTierTobebSi erovnuli 
mimxroba ubralo sabWoTa moqalaqis azrovnebaSi komunisturi ideologiisa da mis warmomd-
geni komunisturi partiisadmi rwmenas amcirebda, fantaziur ideebze Seqmnil sabWoTa sazo-
gadoebis kulturul da moralur cxovrebas dartymas ayenebda. 

gardaqmna, sajarooba, separatizmi, yarabaRis konfliqti, sabWoTa saxelmwifo, sumkaiTis provokacia.

ukan daxeva. ასეულობით ხალხისა და ერის ძა-
ლით საკუთარ თავში გამაერთიანებელი საბჭოთა 
სოციალისტური რესპუბლიკების ყალბი „კავშირი“ 
კომუნისტურ თეორიასა და პრაქტიკას შორის რაიმე 
კავშირის არ არსებობის დამადასტურებელი ღია- 
-ნათელი ნიმუში იყო. 1982 წელს გარდაიცვალა  
ssrk kp ck-ის გენერალური მდივანი და ქვეყნის 
ფაქტიური სახელმწიფოს მეთაური ლ.ი. ბრეჟნევი. 
ამის შემდეგ 3 წლის განმავლობაში ck-ის გენერა-
ლური მდივნები ერთმანეთის მიმდევრობით 3-ჯერ 
შეიცვალა. ბოლოს, 1985 წლის მარტში ამ თანამ-
დებობაზე  მ.ს.  გორბაჩოვი  დაინიშნა.
ukusvlis mimarTulebiT. უკვე 1985 წლის შემ-

დეგ ssrk-ის დაშლის მიმართულებით წასვლის ნიშნების ეკონომიკური ძლიერების წლიდან წლამ- 
დე შესუსტებაში გამოვლინება დაიწყო. ქვეყნის საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ცხოვრებაში მომხ- 
დარმა დაძაბულმა და მღელვარე მოვლენებმა მისი შერყევით ეკონომიკის მოშლა დააჩქარეს. აზ-
ერბაიჯანის საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცხოვრების, სამეურნეო ცხოვრების ჰარმონიის რღვევა  
1988 წელს სომეხი ნაციონალისტების მიერ მთიანი ყარაბაღის გარშემო დაწყებული პროვოკაციით 
დაიწყო. საბჭოთა კავშირის უფლებამოსილ ორგანოებში მაღალი თანამდებობის დამკავებელმა სო- 
მეხმა ნაციონალისტებმა აზერბაიჯანის ეკონომიკისათვის დიდი დარტყმების მიყენებისათვის თა-
ვიანთი მოღალატეობრივი ქმედებები გააფართოვეს. აზერბაიჯანისადმი მტრულ ძალებს ssrk-ის 
ძირითადი მევენახეობის  რესპუბლიკაში. აზერბაიჯანში მევენახეობის მეღვინეობის კომპლექსიდან 
რესპუბლიკის ეკონომიკის ამაღლებისათვის წლიდან წლამდე  პირობების შექმნა არანაირად არ შე-
ეძლოთ მიეღოთ. 1985 წელს ალკოჰოლიზმთან ბრძოლის მიზეზით დაიწყო მევენახეობის გაუქმება.  
1990 წლამდე ვენახების ფართობები 107 ათასი ჰექტარით შემცირდა. 1980-იანი წლების მეორე ნა-
ხევარში აზერბაიჯანის მრეწველობა წინააღმდეგობრივ, ძალიან რთულ და მძიმე პერიოდს გადი- 
ოდა. მეორეს მხრივ კი გამოუსადეგარი მეთოდების მქონე გარდაქმნა, ეროვნებათაშორისი შეჯახე- 
ბები,  აზერბაიჯანში  ხელმძღვანელობის  სისუსტე  აფერხებდა  ეკონომიკის  განვითარებას
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ukanaskneli amosunTqva. საზოგადოებაში ფორმირებული კრიტერიუმების მიხედვით საბ- 
ჭოთა სახელმწიფოს მეთაურობისათვის ახალგაზრდად მიჩნეული მ.ს. გორბაჩოვი კარგად აცნო-
ბიერებდა ქვეყნის მდგომარეობას. ძალაუფლების მოპოვებისთანავე სოციალურ-ეკონომიკური გან-
ვითარების დაჩქარების, ადმინისტრაციულ-ბიუროკრატიული სისტემის კორუფციული ქმედებების 
შესუსტების, საზოგადოებრივი წყობის უძრაობიდან გათავისუფლებისა და მოქალაქეებისათვის 
კომუნისტური პარტიისადმი არსებული რწმენის დაბრუნების მიზნით ქვეყანაში დაიწყო რამდენიმე 
მოქმედების მიმართულების („დაჩქარება“, „საჯაროობა“, „დემოკრატიზაცია“) საკუთარ თავში გა-
მაერთიანებელი და საერთო სახით „გარდაქმნა“-დ წოდებული პოლიტიკური რეფორმის განხორ-
ციელება.

1989 წელს ქვეყნის ისტორიაში პირველად სახალხო დეპუტატთა საბჭოებში ალტერნატიულ საფ-
უძველზე ჩატარდა არჩევნები. აზერბაიჯანელებმაც ამ არჩევნებში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს.  
მ.ს. გორბაჩოვი კომუნისტური პარტიის იდეოლოგიაზე შემჭიდროებულ საბჭოთა საზოგადოების 
პოლიტიკური საყრდენებისათვის დარტყმის მიმყენებელი შეთავაზებებით გამოვიდა. მან „სამ-
ართლებრივი სახელმწიფო“-ს შექმნის, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე დაფუძნებული 
მართვის სისტემის შერჩევის, მეურნეობის სხვადასხვა ფორმების გამოყენების, საიჯარო სისტემის, 
კოოპერატივების ფორმირების შემოთავაზებები წამოაყენა. მართალია, ქვეყანაში ეკონომიკური 
თვალსაზრისით გაკეთებული შემოთავაზებები ნაწილობრივ მაინც განხორციელდა, თუმცა ამან, 
საბჭოთა ეკონომიკის რეგიონთა შორის ურთიერთდამოკიდებულებაზე დაფუძნებული მრეწველობა 
მთლიანად გამოიყვანა მწყობრიდან. საწარმოებს შორის დაირღვა და თანდათანობით შეწყდა 
ეკონომიკური ურთიერთობები. პროცესმა მოკლე დროში ასეულობით ქარხნისა და ფაბრიკის  
გაკოტრება, მუშაობის შეჩერება გამოიწვია. უმუშევრობა ერთ-ერთ ხანგრძლივ პრობლემად იქცა. ამ 
თვალსაზრისით  „გარდაქმნა“-მ,  სინამდვილეში,  ssrk-ის  კრახი  კიდევ  უფრო  დააჩქარა.
demokratia Tu TviTneboba? „გარდაქმნა“, „საჯაროობა“ და „დემოკრატია“-მ იმპერიის მსხვერ-

პლად ქცეული ხალხების ეროვნულ თვითშეგნებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. დაიწყო იდეოლო- 
გიის მსხვერპლად ქცეული ისტორიის ხელახალი შესწავლა. შუქდებოდა გაყალბებული და „დავ-
იწყებული“ ისტორიული მომენტები. დაჩქარდა აზერბაიჯანელი ხალხის ეროვნული გაღვიძების 
პროცესი.

ცენტრალური მთავრობა ხალხების ეროვნული აღორძინებით ძალიან შეშფოთებული იყო. ამიტო- 
მაც ყველა ხერხით ადგილებში ეროვნულ და რელიგიურ ნიადაგზე ხოცვა-ჟლეტის მოხდენის პი-
რობებს ქმნიდა, თვალს ხუჭავდა დანაშაულებრივი ელემენტების ქმედებებზე, მოსახლეობის ყუ-
რადღების გაფანტვას ცდილობდა. ქვეყნის ტერიტორიაზე ეროვნული კონფლიქტების კერების შექ- 
მნაც ამ პოლიტიკის ერთი ნაწილი იყო. ერთ-ერთი ასეთი კონფლიქტის კერაც სომხების აზერ-
ბაიჯანელების წინააღმდეგ ტერიტორიული პრეტენზიებით დაწყებული ეროვნული ხოცვა-ჟლეტის 
პოლიტიკა იყო. ყარაბაღში დაწყებულმა სეპარატისტულმა მოძრაობამ დიდი როლი შეასრულა  
ssrk-ის  დაშლაში.

daasabuTeT ssrk-is daSlaSi yarabaRis movlenebis roli. 

deportacia. სინამდვილეში, სომხები ამ კონფლიქტისათვის გეგმიანი სახით იყვნენ მომზა-
დებულნი. დაიწყო თუ არა „დემოკრატიზაციის“ პროცესი სომხეთში აზერბაიჯანული მიწების 
მითვისების მიზნად დამსახველი ნაციონალისტური დაშნაკსუთუნ პარტია გააქტიურდა. სხვადასხვა 
ბეჭდვით ორგანოებში სომეხი ინტელიგენტები ისტორიული ფაქტების გაყალბებით და აზერ-
ბაიჯანელების წინააღმდეგ შეურაცხმყოფელი ინფორმაციებით გამოვიდნენ, ტყუილ ინფორმაციას 
სინამდვილედ ასაღებდნენ, ხალხებს მტრობისაკენ მოუწოდებდნენ. აზერბაიჯანელი ხალხის წინა-
აღმდეგ დანაშაულებრივი ქმედებებით „ცნო-
ბილი“ ზორი ბალაიანი ამნაირი „ინტელი-
გენტებიდან“ იყო. მისი წიგნის „კერა“ მაგა- 
ლითად მოყვანა შეიძლება. ეს წიგნი ისეთი 
ლოზუნგებით იყო მდიდარი, როგორიცაა 
„სომხეთის თურქებისაგან (აზერბაიჯანელები-
საგან) გაწმენდა „და „ზღვიდან ზღვამდე დი- 
დი სომხეთი“. სამწუხაროდ ცენტრალური ხე-
ლისუფლება ამაზე თვალს ხუჭავდა, პირიქით, 
სომხების ყოველგვარი დანაშაულის გამოცოც-
ხლება დაიწყო. საქმე იქამდე მივიდა, რომ 
მოსკოვმა აზერბაიჯანის ყაზახისა და გედა- 
ბეის რაიონებიდან ათას ჰექტორებით მიწის 
ფართობის სომხებისათვის გადაცემაზე თან-
ხმობა მისცა. თუმცა, ადგილობრივი მოსახლე-
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ობის მცდელობის შედეგად ეს გეგმა ვერ განხორციელდა. ამასთან ერთად, სომხებმა სომხეთში 
მცხოვრები აზერბაიჯანელების 1988 წლის იანვრიდან დაწყებული თავიანთი ისტორიული კერები- 
დან გამოყრა დაიწყეს. აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე პირველი დევნილების მეზობელი რესპუბლი- 
კის  კაფან  და  მეჰრი  რაიონებიდან  შემოდინებით  დაიწყო. 

SeafaseT momxdari movlenebis Sesaxeb sxvadasxva Sexedulebebi da daamtkiceT, rom es mov-

lena Cveni xalxisaTvis iyo usamarTlo movlena.

სომხეთსა და ხანქენდში (სომხები ამ ქალაქს სტეფანაქერდს უწოდებენ) ჩატარდა აზერბაიჯანე- 
ლების საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები. 28 თებერვალს კი სომხებმა სუმკაითში წინასწარ 
მომზადებული სცენარის მიხედვით აზერბაიჯანელების სახელით თავიანთი ხალხის წინააღმდეგ 
ხოცვა-ჟლეტა (სუმკაითის პროვოკაციები) მოაწყვეს. ამ ამოხოცვას მეტსახელად „ფაშა“-დ წოდებული 
სომეხი ე. გრიგორიანი მეთაურობდა. ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დანაშაულის ნამდვილი 
ჩამდენების გამოუკვლევობამ და მოვლენისათვის სწორი პოლიტიკური შეფასების მიუცემლობამ 
აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ საინფორმაციო ომისა და უსამართლობას დაუდო სათავე. ამის შემ- 
დეგ სომხეთიდან აზერბაიჯანელების მასობრივი სახით გამოსახლების პროცესი გაძლიერდა. უკვე  
1991 წელს სომხეთის ბოლო აზერბაიჯანული სოფელი-მეჰრის რაიონის სოფელი ნუვედი დაიცალა. 
ამრიგად, სომხეთში მცხოვრები 230 ათასი აზერბაიჯანელი იძულებული  გახდა თავიანთი მიწები 
ძალადობის შედეგად დაეტოვებინა და გადმოსულიყო. ამრიგად, დასავლეთი აზერბაიჯანიდან 
(სომხეთის  სსრ)  დასრულდა  აზერბაიჯანელების  დეპორტაციის  პროცესი.

1988 wels somxeTis ssr teritoriidan, sakuTri mama-papiseuli keridan - 185 soflidan da 
sxva sacxovrebeli punqtidan 230 aTasi azerbaijaneli gamoidevna, maTi kuTvnili 31 000 saxli, 
kerZo meurneoba, 165 kolmeurneobisa da sabWoTa meurneobis qoneba ganadgurda, 214 kaci mok-
les, 1154 - daiWra, asobiT adamiani awames, qalebis namusi Seuracxyofil iqna, 15 aTasze meti 
qurTi  da ramdenime aTasi rusi somxeTidan gaiyvanes. somxeTi, SeiZleba iTqvas, rom monoeT-
nikur respublikad iqca. amisaTvis winaswar specialuri SeiaraRebuli razmebi iyo momzade-
buli. somxeTis kafanisa da mehris raionebSi am damnaSaveebis veluri qmedebebidan Tavis dam-
Rwevma pirvelma devnilebma 1988 wlis 25 ianvars azerbaijanSi Tavi Seafares. devnilebis 
axalma razmebma 18-23 Tebervals devnisagan Tavi gadairCines, azerbaijanSi movidnen.
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daasabuTeT, rom azerbaijanelebis sakuTari miwebidan somxebis mxridan mizanmimarTuli saxiT 

masobrivi gamosaxleba iyo istoriuli gegma.

საბჭოთა მთავრობამ „სამართლიანობის დაცვის“ სახელით სომხების დანაშაულებზე თვალი დახ- 
უჭა და ასეულ ათასობით გადმოსახლებულის ბედის მიმართ გულგრილი დარჩა. თუმცა, აზერბაიჯანის 
მოსახლეობამ პირველივე დღეებიდან წარმოაჩინა, რომ სომხების ასეთ თვითნებობას მშვიდად არ 
შეხვდებოდა. 1988 წლის ნოემბრიდან დაწყებული ქალაქ შუშის სიახლოვეს მდებარე თოპხანის ტყის 
განადგურებაზე ხალხმა პროტესტი გამოთქვა. დაწყებული მოძრაობა, სინამდვილეში, სომხებისა და 
ცენტრის  ანტიეროვნული  პოლიტიკის  წინააღმდეგ  მიმართული  სახალხო  მოძრაობა  იყო. 

raSi xedavT azerbaijanSi momxdari saxalxo moZraobis damaxasiaTebel Taviseburebas?

periodis Tvalsawieridan gaanalizeT qalaq SuSaSi momxdari saxalxo moZraoba.

ცენტრი ამან ძალიან ააღელვა და რესპუბლიკის ხელმძღვანელობისა და უბრალო მოქალაქეების 
სხვადასხვა ფანდით დაწყნარებას ცდილობდა. 1989 წლის იანვარში სსრკ უმაღლესი საბჭოს პრეზი-
დიუმმა მთიანი ყარაბაღის ავტონომიურ ოლქში „საგანგებო მართვის  ფორმის გამოყენების შესახებ“  
(smk) მიიღო გადაწყვეტილება. ამ კომიტეტმა, მისი ხელმძღვანელის ა. ვოლსკის მეთაურობით სიტყ- 
ვით ერთი და საქმით, სხვა ქმედებებით უსირცხვილოდ ყარაბაღის მთიან ნაწილში მცხოვრები 
აზერბაიჯანელების გადასახლების პოლიტიკა განახორციელა. უკვე იმავე წლის ზაფხულში ხანქენდ- 
ში (სომხები ამ ქალაქს სტეფანაქერდს უწოდებენ) მცხოვრები ყველა აზერბაიჯანელი ქალაქიდან გაყ-
ვანილი იქნა. smk-ის მალე გაუქმების მიუხედავად, სომხების თვითნებობამ უმაღლეს დონეს მიაღწია. 
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იმავე წლის დეკემბერში სომხეთის ssr უმაღლესმა საბჭომ ყველა პოლიტიკური ნორმის უხეში 
დარღვევით აზერბაიჯანის ტერიტორიული  მთლიანობისადმი პრეტენზია ოფიციალურად გამოაც- 
ხადა  და  მიიღო  დადგენილება  მთიანი  ყარაბაღის  სომხეთთან  შეერთების  შესახებ.

faqtebiT daasabuTeT mTiani yarabaRis someTTan SeerTebis procesis gegmianobis istoriuli fesvebi.

მთიან ყარაბაღში დაწყებულმა სეპარატისტულმა მოძრაობამ და თვითნებობამ ცენტრალური ხელი-
სუფლების ავტორიტეტის დაცემით „გარდაქმნის“ პროცესის კრახსა და ssrk-ის დაშლაში დიდი როლი 
შეასრულა.

sumkaiTis provokaciebis Semdeg somxeTSi mTavrobisa da „yarabaRis moZraobis“ liderebis 
organizebuli saxiT Semdgari sisxliani antiTurquli moZraoba kidev ufro gafarTovda. am 
saqmeSi kargad SeiaraRebuli somxuri araformaluri samxedro gaerTianebebi aqtiurad mo-
nawileobdnen. 1988 wlis 2 marts somxeTSi mcxovrebi azerbaijanelebis axalma didma razmma 
devnisagan Tavi gadairCina da zengilanis raionSi movida. 10 marts erevnis samxreTiT sofel 
mehmandaris oTxi mcxovrebi mokluli iqna. 25 marts araratis raionis azerbaijanul sof-
lebSi: vedi, Sirazli, xalise da Sidli 100-ze meti saxli gaZarcvul da gadamwvar iqna, 
mosaxleoba gandevnes. Sua maisSi erevnis axlos mdebare azerbaijanul soflebze kvlav mox-
da Tavdasxma.
sofel Sirazlis 880 mcxovrebi ssrk-TurqeTis sazRvarze gaiqca da iq hpova TavSesafari. 48 
araratis raionSi kidev xuTi azerbaijanuli soflidan aTi aTasamde mcxovrebma somexi moZa-
ladeebisagan Tavi daixsna da devnilebs SeuerTda. somexma faSistebma kukarqis raionSi 
ufro saSineli mxecobebi Caidines. 1988 wlis noembris bolos - dekembris dasawyisSi am rai-
onSi 70 azerbaijaneli mokles. raionis mxolod sofel gozaldereSi 21 adamiani, maT Soris 
6 qali da 3 Cvili bavSvi mokles. varTanaSi 17 azerbaijaneli mokles.
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 1. riT aixsneba 1980-iani wlebis Sua xanebSi ssrk-Si momxdari uZraoba? romel sferoebs 

moicavda krizisi?

2. SegviZlia, m. gorbaCovis „gardaqmnis“ politika SevafasoT, rogorc ssrk-is mosalodne-

li kraxis Tavidan acilebis fandi? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

3. ra mizniT uWerda mxars sabWoTa mTavroba separatistebs? ganmarteT Tqveni mosazreba.

4. wina Temebidan gamomdinare daamtkiceT, rom erovnuli erTianoba, sinamdvileSi, ssrk-is 

erT-erTi upirvelesi sayrdenTagani iyo. gamoiyeneT istoriuli faqtebi, sxva wyaroebis, 

internetis gamoyenebiT. ecadeT sumkaiTis provokaciis wamqezebluri (provokaciuli) 

xasiaTis damtkiceba.

5. ratom aZlevda moskovs xels azerbaijanSi yarabaRis konfliqtis magvari erovnuli 

konfliqtis keris Seqmna? daasabuTeT Tqveni mosazreba.

6. SeafaseT somxebis gamxecebis winaSe azerbaijanis imJamindeli xelmZRvanelobis uunaro-

ba. ras moimoqmedebdiT, Tqven rom gqonodaT es SesaZleblobebi? SeadgineT cxrili 

ZsSS (Zlieri mxare, susti mxare, SesaZleblobebi da SemoTavazebebi).

7. SeadgineT yarabaRis konfliqtis qronologiuri cxrili.

8. Tqveni azriT, saidan iRebs saTaves azerbaijanSi somxebis wamowyebuli erovnuli konf-

liqtis fesvebi? moamzadeT wardgena am Temaze istoriuli procesebis rakursidan ga-

momdinare.
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saxalxo moZraoba 

XX saukunis 80-ian wlebSi ssrk-Si dawyebuli "gardaqmnis". "sajaroobis" da "demokrati-
zaciis" kursma sabWoTa sazogadoebaSi axali klimati moitana, imavdroulad imperiaSi 
krizisi kidev ufro gaRrmavda. m. gorbaCovis mier araswored Sefasebulma erovnulma po-
litikam ssrk-is daSla kidev ufro gaaRrmava. administraciul aparats adgilebze marT-
vis saWis  Zveleburad SenarCuneba ar SeeZlo. administraciuli flobis meTodebma ki sa-
pirispiro gavleniT ufro saxifaTo gamosvlebi gamoiwvia. cnobierebaSi damoukideblobis, 
Tavisuflebis ideebiT gamdidrebuli axali mosazrebebi yalibdeboda. saxalxo moZraobis, 
erovnul-demokratiuli Zalebis ayvavebis procesi Zlierdeboda. azerbaijani am moZraoba-
Si erT-erTi win mimaval respublikaTagani iyo.

Tofxanis tye, suvereniteti, saxalxo moZraoba, Tavisufleba, mitingi, moednis moZraoba, 20 ianvari.

Tavisuflebisaken mimavali gza. erovnuli aRorZineba. ცენტრის ყარაბაღის კონფ- 
ლიქტისადმი არაობიექტური დამოკიდებულება და სომეხთა გამხეცებისათვის პირობების შექმნა 
აზერბაიჯანში მოსახლეობის პროტესტის მიზეზი გახდა. ამასთან ერთად, მოსკოვი აზერბაიჯანე- 
ლების პროტესტებით შეშფოთებული იყო და ცდილობდა, რომ მოსახლეობისათვის სხვადასხვა 
ფანდებით ჩანაფიქრზე ხელი აეღებინებინა. ერთ-ერთი ასეთი ფანდი აზერბაიჯანის კომუნისტური 
პარტიის პირველი მდივნის თანამდებობაზე ცვლილების მოხდენა და ჩვენი ხალხის ეროვნული 
თანამგრძნობელობისაგან ძალიან შორს მყოფი პიროვნების - ებდურაჰმან ვეზიროვის ამ თა-
ნამდებობაზე დანიშვნა იყო. მისი უპრინციპობა და ღიად მოსკოვზე დამოკიდებულება, მოსახლეობის 
ყურადღების არასაჭირო საკითხებზე მიმართვით ხალხში დიდ შეშფოთებას იწვევდა. მალე პრო-
ტესტები ინტელიგენციის ხშირ-ხშირი ტრიბუნებზე გამოსვლების უკან ქუჩებში გადავიდა. 1988  
წლის იანვარში სომხეთში და ხანქენდში სომხების აზერბაიჯანელების საწინააღმდეგო საპროტეს- 
ტო მიტინგები ტარდებოდა, დაიწყო აქ მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების მამა-პაპური მიწებიდან 
გამოყრის პროცესი. თვითნებობის აღკვეთა კი მაღალ მოხელეებს აზრადაც არ მოსდიოდათ. მოთ-
მინების ფიალავსებულმა აზერბაიჯანელმა ხალხმა 19 თებერვალს პროტესტის ნიშნად ქუჩებში 
გამოსვლა დაიწყო. ბაქოში ჩატარდა პირველი მიტინგები და მოძრაობა სხვა რეგიონებსაც მოედო. 
ყველას ძალიან კარგად ესმოდა, რომ ეს გამოსვლები ახალი ტალღის დაწყების მაუწყებელი იყო. 
აზერბაიჯანში  სახალხო  მოძრაობა  იწყებოდა.

საჭიროა აღინიშნოს, რომ მოძრაობის დასაწყისში პროცესი სტიქიურ ხასიათს ატარებდა. მართალია, 
ინტელიგენტების ერთი ჯგუფი ცდილობდა, რომ მოძრაობისათვის ეხელმძღვანელა, მაგრამ საჭირო 
შედეგს  ვერ  აღწევდა.

მთიან ყარაბაღში ქალაქ შუშის გარშემო მდი-
დარი თოპხანის ტყის სომეხთა მხრიდან მოს-
პობამ 17 ნოემბერს მოსახლეობა კვლავ ქუჩაში 
გამოიყვანა, იმ დროინდელი ლენინის მოედანი 
(ამჟამინდელი თავისუფლების მოედანი) მიტინ-
გების ცენტრად იქცა. ამჯერად ბაქოს მაცხოვ-
რებლებმა განაცხადეს, რომ მოთხოვნების და-
უკმაყოფილებლად მოედანს არ დატოვებდნენ. 
ხალხი ssrk-ის ხელმძღვანელობისაგან სომხე-
თის დამპყრობლური პოლიტიკის და ჩვენი მი-
წების წინააღმდეგ აგრესიის შეჩერებას მოით-
ხოვდა. მიტინგზე საბჭოთა ხელისუფლების 
დამყარების შემდეგ პირველად დაიწყო ისეთი 
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ლოზუნგების გახმოვანება, როგორიცაა „სუვერენიტეტი“, „თავისუფლება“ და „დამოუკიდებლობა“. ეს 
ხალხის მაღალი დემონსტრაცია იყო. რამდენიმე დღის განმავლობაში თავისუფლების მოედანზე 
ადამიანებმა უკვე რეგიონებიდანაც დაიწყეს დინება. მოედანი ნახევარი მილიონი მოსახლეობის მა- 
სად იქცა. პირველად, აზერბაიჯანის დემოკრატიული რესპუბლიკის სამფეროვანი დროშა აღიმართა.  
ამ მოძრაობას ხალხის მხრიდან  „მოედნის მოძრაობა“ ეწოდა და ამ სახელით შევიდა ისტორიაში. 

მოსკოვი მოძრაობის მასშტაბით და სხვა რეგიონებშიც გავრცელებით შეშფოთებული იყო. მალე 
ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და კომენდანტის საათი იქნა გამოყენებული. მოძ- 
რაობა  ჩაიხშო  და  მოედანი  გათავისუფლდა.

მოედნის მოძრაობას ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში განსაკუთრებული როლი ჰქონდა. სწორედ ამ 
მოძრაობამ აჩვენა ჩვენი ხალხის ერთიანობა, მისი დამოუკიდებლობის, თავისუფლებისათვის გა-
დაწყვეტილება პირველად წარმოაჩინა. ამიტომაც 17 noemberi azerbaijanis istoriaSi erov- 
nuli aRorZinebis dRed samaradisod Caiwera.

gaanalizeT erovnuli aRorZinebis dRis istoriuli faqtis mniSvneloba. momxdari procesebi 

daakavSireT erovnul azrovnebisa da erovnul-moralur RirebulebebTan.

XX საუკუნის 80-იანი წლების ბოლოსკენ აზერბაიჯანელი ხალხის თავს დატეხილი უბედურებე- 
ბი იმის მაჩვენებელია, რომ ჩვენს რესპუბლიკას გადამწვეტი ხელმძღვანელი და ლიდერი სჭირ- 
დება. ჩვენი ხალხი ამას აცნობიერებდა და ჰეიდარ ალიევის კვლავ რესპუბლიკის ხელმძღვანელო- 
ბაში მოყვანა სურდა. თუმცა ე. ვეზიროვი და მისი ხელქვეითები ყველა მეთოდით ამ საკითხში 
მოსკოვის პოზიციიდან გამოდიოდნენ და ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანთან კავშირის შეწყვეტას 
ცდილობდნენ.

1989 წლის ივნისში მოედნის მოძრაობის იდეების საკუთარ ვალდებულებად აღების მცდელმა 
აქტიურმა ინტელიგენტებმა აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტი (asf)-ის ორგანიზაცია შექმნეს. ორგა-
ნიზაციის  საწესდებო  კონფერენციაზე  ებულფეზ  ელჩიბეი  (ალიევი)  თავმჯდომარედ  იქნა  არჩეული.

მოსახლეობის უმრავლესობა asf-ს იცავდა. რადგან იმ დროს რესპუბლიკაში არ იყო დარჩენილი 
ძალა, რომელსაც შეეძლო ხალხი თავის უკან გაეყოლებინა. თუმცა, ასფ ლიდერები ამ სფეროში 
გამოუცდელნი იყვნენ. ეს კი asf-ის ეფექტიან მუშაობას აფერხებდა. პარტიებს შორის დაპირისპი-
რებები და კინკლაობები სახალხო მოძრაობაზე უარყოფით გავლენას ახდენდა. ამასთან ერთად, ხალ-
ხის ძირითადი მოთხოვნა რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა იყო. რადგან ყველა კარგად აცნობიერ-
ებდა, რომ სახელდობრ, სუვერენული სახელმწიფოს პატრონად ქცევით შევძლებთ ჩვენი სამშობლოს 
მიწების დაცვასა და მოსახლეობის გამხეცებული სომხებისაგან დაცვას. აზერბაიჯანის ssr kp ck-ის  
I მდივანმა ე. ვეზიროვმა ამ ბრძოლაში ხალხთან  ყოფნის სიმამაცე ვერ გამოიჩინა, ამიტომაც მი-
ტინგებზე უკვე თავისუფლებასთან ერთად პირველი მდივნის  გადადგომის საკითხიც დგებოდა. 
ბოლოს 1989 წლის 23 სექტემბერს აზერბაიჯანის ssr უმაღლესმა საბჭომ ხალხის დაჯინებული 
მოთხოვნილი ისტორიული ნაბიჯი გადადგა. მიიღო კონსტიტუციური კანონი „აზერბაიჯანის  
ssr-ის  სუვერენიტეტის  შესახებ“.  es xalxis gamarjveba iyo.

საერთო სახალხო მოძრაობის გავლენით 1989 წლის 30 დეკემბერს განჯის ისტორიული სახელი 
აღდგა. 31 დეკემბერს კი ნახჩევანიდან დაწყებული მდინარე არაქსის გასწვრივ და სხვა სახმელეთო 
ადგილებზე დარჩენილი საბჭოთა კავშირ - ირანის საზღვრის ნაგებობების დანგრევით სამხრეთ 
აზერბაიჯანელებთან  ცოცხალი  შეხება  შეიქმნა.

ყოველ ეს საბჭოთა ხელისუფლებას ძალიან აღაშფოთებდა. მოსკოვმა სომხეთის დამპყრობლური 
პოლიტიკის კიდევ უფრო გაჩაღება დაიწყო. 1990 წლის 15 იანვარს ხანლარის რაიონის (ამჟამინდელი 
გოიგოლი) სოფელ კუშჩიზე შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა. მშვიდობიანმა უიარაღო მოსახლე- 
ობამ თავდაცვა ვერ შეძლო. ამ მოვლენამ asf-ის erovnuli Tavdacvis sabWos შექმნის ინიცია- 
ტივის რეალიზებაზე დიდი გავლენა მოახდინა. მალე - 19 იანვარს სომხები ნახჩევანსაც თავს დაესხნენ. 
ნახჩევანის უმაღლესმა საბჭომ კი ავტონომიური რესპუბლიკის ssrk-ის შემადგენლობიდან  გასვლის 
შესახებ მიიღო გადაწყვეტილება. ეს ssrk-ის ისტორიაში არნახული მოვლენა იყო. აზერბაიჯანის 
დამოუკიდებლობისათვის წარმოებულ ბრძოლაში ნახჩევანის assr-მ პირველი გადამწყვეტი ნაბიჯი 
გადადგა.
Cveni sisxliani mexsiereba. Cveni saamayo adgili. რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა კი 

აზერბაიჯანში მომხდარი მოვლენებისაგან მღელვარებაში აღმომჩდარ მოსკოვს ყარაბაღში საგანგებო 
რეჟიმის გამოყენების თხოვნით მიმართავდა. მოსკოვმა თხოვნის შესასრულებლად 15 იანვარს 
აზერბაიჯანში შეიარაღებული ძალების შემოყვანა დაიწყო. იანვრის 19-დან 20-ზე გადასვლის ღამეს 
ბაქოში გაუფრთხილებლად საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა და დაუყოვნებლივ შეიარაღებულ 
ძალებს ბაქოზე შეტევის ბრძანება მიეცათ. 20 ianvris tragediis სახელით ისტორიაში შესულ  
ერთ ღამეში ბაქოში და მიმდებარე რაიონებში მცირეწლოვანებთან, მოხუცებთან და ქალებთან ერ- 
თად 131 ადამიანი მოკლული იქნა, 744 - დაჭრილი, 400 კაცი დააპატიმრეს. ხალხი სამშობლოსათვის 
თავდადებულთა ხსოვნის პატივსაცემად, საბჭოთა ხელმძღვანელობის ამ ნაბიჯის პროტესტის ნიშნად 
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40 დღიან გლოვით გაფიცვაზე გადავიდა. 40 
დღის განმავლობაში ბაქოში არცერთი საწარმო, 
ფაბრიკა  და  ქარხანა  არ  მუშაობდა.

ტრაგედიის მომდევნო დღეს მოსკოვში 
მცხოვრები საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეი-
დარ ალიევი წნეხების უგულვებელყოფით აზ-
ერბაიჯანის მუდმივ წარმომადგენლობაში მო-
ვიდა,  საბჭოთა მთავრობის ეს ნაბიჯი მკაცრად 
გააკრიტიკა და ამით მტრული ურთიერთო-
ბების შესახებ ხელმძღვანელობა გააფრთხილა. 
ჰეიდარ ალიევმა, ტრაგედიის მსოფლიოსათვის 
განსხვავებული სახით მიწოდების მსურველი 
სომეხი და საბჭოთა მოხელეების გეგმები გა-
აცამტვერა და მსოფლიოს ყურადღების ბაქოს-
კენ  მიმართვა  შეძლო.

მოსკოვმა კი ქვეყანაში ებდურრეჰმან ვეზიროვი თავისი სხვა ერთგული წარმომადგენლით აიაზ 
მუთელლიბოვით შეცვალა. 1990 წლის მაისში პრეზიდენტის თანამდებობის დაარსებისთანავე იგი  ამ 
თანამდებობაზე „აირჩია“. თუმცა ხალხის მზერა ჰეიდარ ალიევისკენ იყო მიმართული. 1990 წლის 20 
ივლისს საერთო ეროვნული ლიდერის ბაქოში მოსვლამ ა. მუთალიბოვს მოსვენება დააკარგვინა  
და მას დედაქალაქში დარჩენის შესაძლებლობა არ მისცეს.თუმცა ნახჩევანის assr-ის უმაღლეს საბ- 
ჭოში წევრად არჩეულმა ჰეიდარ ალიევმა თავისი ბრძოლის დეპუტატის ტრიბუნიდან გაგრძელება 
დაიწყო. swored misi mcdelobis Sedegad naxCevani aris saxelidan amoRebuli iqna sity- 
vebi „საბჭოთა სოციალისტები“, სამფეროვანი დროშ კი პირველად სახელმწიფო დროშად დამ- 
ტკიცდა. ბაქოშიც მალე ადეკვატური1 ნაბიჯები გადაიდგა. 1991 წლის თებერვალში ქვეყანას azer- 
baijanis respublika ewoda,  ჩვენი  სამფეროვანი  დროშა  სპეციალური  კანონით  დამტკიცდა.

ყოველივე ეს. უჩვენებს იმას, რომ აზერბაიჯანელი ხალხი თავის სუვერენიტეტამდე დაძაბული 
ბრძოლების  გზით  მივიდა,  heidar alievi ki am brZolis saerTo erovnuli lideri gaxda.

 raSi xedavT 1990-iani wlebis movlenebSi naxCevanis „sabWoTa socialisturi“ sityvebze uaris 

Tqmis magvari bevri gabeduli nabijis gadadgmis mizezebs?

heidar alievis pirovnebis azerbaijaneli xalxisaTvis xsnis gzad yofnas rasTan daakavSirebdiT?

?

sabWoTa SeiaraRebuli Zalebis baqoze  
Seteva - 1990 weli

1 adekvaturi - igive, Sesabamisi.

20 ianvris tragediis msxverplTa saflavebi. samSoblosaTvis TavdadebulTa xeivani
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“qveynis umaRlesi politikuri xelmZRvanelobisaTvis mcdari informaciis mimwodeblebmac 
unda agon pasuxi. Cemi azriT, qveynis umaRlesi politikuri xelmZRvanelobisaTvis mdgomare-
obis Sesaxeb droulad, sakmaod swori, zusti, obieqturi informaciebi ar miwodebula. xel-
mZRvanelobas gaurkvevlobaSi Cavardnis gamo miuRia aseTi gadawyvetileba,  yvela mkvlelo-
bis Camdeni Rirseulad unda daisajos,  yvela SemTxvevaSi mimaCnia, rom sakiTxis politikuri 
niSniT daregulirebisaTvis, xalxTan dialogSi SesvlisaTvis xelsayreli SesaZleblobebi iq-
neboda. Tumca amiT efeqtianad ar usargebliaT. bolos, 19-dan 20-ze gardamaval Rames armi-
is, ssrk Sss-s didi kontingenti qalaq baqoSi iqna Seyvanili. Sedegi ki Tvalwinaa. amis Ca-
denili tragediebi yvelasTvis cnobilia. aseTi gadawyvetilebis mimRebi adamianebis qmedeba 
politikur seriozul naklovanebad mimaCnia. diax, uxeSi politikuri Secdoma iqna daSvebu-
li. maT, martivad rom vTqvaT  respublikaSi arsebuli namdvili mdgomareobis Sefaseba ver 
SeZles, azerbaijaneli xalxis fsiqologias ver Caswvdnen, mosaxleobis sxvadasxva fenebTan ki 
kavSirebi dasustebulia, maT, rogorc Cans, am saqmeebis aseT Rrma tragediad gadaqceva wi-
naswar ar moufiqrebiaT. yovelive es winaswar unda gaTvaliswinebuliyo da Tavisdroulad 
aucilebeli, mniSvnelovani RonisZiebebi unda miRebuliyo”.

20 ianvris Sesaxeb heidar alievis moskovSi gakeTebuli gamosvlidan.

1. CamoTvaleT azerbaijanSi saxalxo moZraobis damaCqarebeli faqtorebi. daamtkiceT, rom 
qveyanaSi erovnuli TavisuflebisaTvis brZola mwvave pirobebSi moxda. Tqveni mosazreba 
faqtorebiT daasabuTeT.

2. ra roli Seasrula moednis moZraobam azerbaijanis istoriaSi? SeecadeT asaxoT moZrao-
ba, dawereT ese.

3. ratom iqca somxebTan protestiT dawyebuli moZraoba siverenitetisaTvis brZolad? mo-
axdineT diskusiis organizeba.

4. saxalxo moZraobis xelmZRvanelad qcevis mcdeli asf-is saqmianoba gaanalizeT ZsSS 
(Zlieri sustii, SesaZleblobebi, SemoTavazebebi) cxrilis safuZvelze.

5. ra aucileblobidan gamomdinareobda erovnuli Tavdacvis sabWos Seqmna? cxrilis for-
miT ganasxvaveT misi dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.

6. moamzadeT sisxliani ianvris mizezi movlenebis qronologiuri cxrili.

7. ra iyo centris ianvris tragediis Cadenis mizezi? daasabuTeT Tqveni mosazrebebi.

8. SedarebiTi saxiT gaanalizeT a. muTellibovisa da e. vezirovis antierovnuli politika.

9. rukaze uCveneT saxalxo moZraobis centraluri regionebi gansakuTrebiT. romeli qalaqe-
bi SeiZleba aRiniSnos, rogorc centri?

10. h. alievis naxCevanSi moRvaweobam, ra saCuqari misca saerTo saxalxo moZraobas? damate-
biTi wyaroebisa da internetidan miRebuli masalebis safuZvelze scadeT kiTxvaze pa-
suxis gacema.

11. scadeT SeafasoT heidar alievis roli saxalxo moZraobaSi da moamzadeT wardgena "hei-
dar alievi - saerTo erovnuli lideri".

◘
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samxreTi azerbaijani iranis islamuri revoluciisa da Semdgom periodSi

fehleviebis dinastiis xelisuflebis winaaRmdeg samxreT azerbaijanSi dawyebuli revo-
luciuri moZraoba mmarTvadi dinastiis damxobiT dasrulda. moZraobaSi gansakuTrebuli  
aqtiurobiT gamorCeulma azerbaijanelebma saboloo jamSi veraviTari uflebisa da Tavi-
suflebis miReba ver SeZles.

"TeTri revolucia", "29 behmenis ajanyeba" mehdi bazerkani, xomeini, SerieTmedari, "sisxli-
ani paraskevi" dRe, "anaTlebis islamizaciis" koncefcia

revoluciamdeli periodi. XX საუკუნის 50-60-იან წლებში მძიმე საზოგადოებრივ-პოლიტი- 
კურ მდგომარეობაში მყოფ ირანში ხდებოდა გლეხების გამოსვლები. ეს გამოსვლები, განსაკუთრე- 
ბით, სამხრეთ აზერბაიჯანში უფრო ძლიერი იყო. ქვეყანაში სოციალური აფეთქება იყო მოსალოდნელი. 
გაფართოებული დემოკრატიული ბრძოლის წინააღმდეგ სამხედრო გზის გამოყენებასთან ერთად,  
შაჰის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება რეფორმების გატარების შესახებ. ირანის ისტორიაში იგი 
შევიდა „თეთრი რევოლუციის“ სახელით. 1962 წელს გატარებული აგრარული რეფორმის შედეგად 
მალე სამხრეთი აზერბაიჯანის გლეხების 80 პროცენტი მიწის მფლობელად იქცა. მიუხედავად ამისა, 
სოფლელები ფერმერული მეურნეობის შექმნის გზაზე დიდ სირთულეებს წააწყდნენ. ქვეყანაში 
განვითრება ცალმხრივად მიდიოდა. სამხრეთი აზერბაიჯანი განვითარების ტემპის მიხედვით ირანის 
ძირითადი სამრეწველო რაიონებიდან უკან რჩებოდა. გატარებული რეფორმები ქვეყნის განვითარების 
განპირობებასთან  ერთად,  ირანში  დასავლური  ცხოვრების  სტილის  გავრცელებასაც  უხსნიდა  გზას.

ირანის ისლამური რევოლუციის წინ შაჰის მთავრობის გატარებულმა რეფორმებმა, ამასთან კულ-
ტურის სფეროში მოდერნიზაციის მცდელობებმა, პოლიტიკურ-სამართლებრივ სფეროში მკაცრად 
კონსერვატიული პოლიტიკის გატარებამ ქვეყანაში წინააღმდეგობები კიდევ უფრო გააღრმავა. ასევე 
უცხოური სახელმწიფოების ქვეყნის საშინაო საქმეებში ჩარევით არეულობების შექმნის მცდელობები 
ოპოზიციური ძალების მოსაზრებების ღიად გამოთქმის, საპროტესტო აქციების ჩატარების შესაძლებ-
ლობას იძლეოდა. მალე რევოლუციური მოძრაობა დაიწყო. მოძრაობა შაჰის მეთოდით მართვის, იმავ-
დროულად ქვეყნის აშშ მონოპოლიების სანედლეულო დანამატად ქცევის წინააღმდეგ იყო მიმარ-
თული.

Tqveni azriT, ra aris saWiro fermeruli meurneobis SeqmnisaTvis?

SeiZleba, qveyanaSi dawyebul revolucias socialuri afeTqeba ewodos? daasabuTeT Tqveni 
mosazreba.

revoluciis dawyeba. 1977 წლის 12 დეკემბერს ეროვნული მთავრობის შექმნის (1945 წელს) მო- 
რიგი წლისთავი თებრიზის უნივერსიტეტის სტუდენ- 
ტების შაჰის წინააღმდეგ გამოსვლებით დაიწყო. 1978  
წლის 9 იანვარს ქალაქ კუმში კონსტიტუციის პრინციპებისა 
და წესების დაცვის, სამეფოს გაუქმების მოთხოვნით გა-
მოსულ დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის მოხდა 
შეტაკება. შეტაკებებში დაღუპულების დაკრძალვიდან  
მე-40 დღეს - 18 თებერვალს, თებრიზის სასულიერო ხელ-
მძღვანელობის მოსახლეობისადმი მიმართვამ ყველა ფეხ- 
ზე დააყენა. დემონსტრაციებში 100 ათასი კაცი მონაწი-
ლეობდა. დემონსტრანტები ისლამისა და დემოკრატიის 
მოწონების თავის თავში მომცველი ლოზუნგებით გა-
მოდიოდნენ. მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია შემდეგ 
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არსებული წყობის წინააღმდეგ აჯანყებაში გადაიზარდა. 
ამას „29 behmeni ajanyebasac“ უწოდებდნენ. შაჰმა 
თებრიზში სხვა ქალაქებიდან დამატებითი სამხედრო 
რაზმები გააგზავნა. ძალთა უთანასწორობის გამო აჯანყება 
უმოწყალოდ ჩაახშეს. ანტიშაჰური და ანტიიმპერიალისტური 
მოძრაობის - 1978-1979 წლების ირანის რევოლუციის სოცია-
ლურ-ეკონომიკური არსი, სინამდვილეში, 18 თებერვლის  
თებრიზის აჯანყება განსაზღვრა. თებრიზის აჯანყება ფეჰ-
ლევის მონარქიისათვის დარტყმის მიმყენებელი პირველი 
სახალხო გამოსვლა იყო. ამ აჯანყების შემდეგ პროტეს- 
ტის ტალღა თეირანში, ისფაჰანში, მეშჰედში, ერაყში,  
კუმში, ზენჯენში და სხვა ქალაქებშიც გავრცელდა. რე-
ვოლუციის ხელმძღვანელებს შორის საკმაო რაოდენობის აზერბაიჯანელებიც იყვნენ. მათ შორის 
მაგალითებად შეიძლება დავასახელოთ აიეთულლაჰ ქაზიმ შერიეთმედარი, დროებითი მთავრობის 
მეთაური  მეჰდი  ბაზერკანი  და  სხვ. 

რევოლლუციის აღკვეთისათვის შაჰმა რამდენიმე კაბინეტური ცვლილება განახორციელა. თუმცა ამას 
რაიმე სარგებელი არ მოჰყოლია. იმავე წლის სექტემბრიდან დაიწყო რევოლუციის მეორე ეტაპი. პირ- 
ველმა გამოსვლებმა 7 რიცხვში ქვეყნის 12 ქალაქში, მათ შორის თებრიზში მასობრივი ხასიათი მიიღო.  
8 სექტემბერს - პარასკევ დღეს ხელისუფლების მიერ დემონსტრაციის წარმომადგენლების დახვრეტის 
მიუხედავად აჯანყებულებმა თავის გზას არ გადაუხვიეს. „სისხლიან პარასკევად“ სახელდარქმეულ ამ  
დღეს მოსახლეობაში შაჰის მიმართ განრისხება და ზიზღი კიდევ უფრო გაიზარდა. მენავთობეების ნო-
ემბრის თვეში კვირიანმა, ხოლო შემდეგ კი 1978 წლის დეკემბრიდან 1979 წლის თებერვლის დასაწყი- 
სამდე გაგრძელებულმა უწყვეტმა საერთო გაფიცვებმა შაჰის ხელისუფლებას მძიმე დარტყმა მიაყენა და 
რევოლუციის ბედი გადაწყვიტა. შაჰი 1979 წლის 16 იანვარს ირანიდან გაიქცა. 16 თებერვალს შაჰის 
მოყვარულთა ბოლო ნარჩენები თებრიზსა და სამხრეთი აზერბაიჯანის სხვა ქალაქებში სრულად 
გააუვნებელყვეს, კონტროლი ხალხის ხელში გადავიდა. ამრიგად, რევოლუცია დამთავრდა. 1978-1979 
წლების  ირანის  რევოლუციის  პერიოდში  აზერბაიჯანელებმა  25 ათას  კაცამდე  მსხვერპლი  გაიღეს.

Tqveni azriT, ratom gadawyvita revoluciis bedi menavTobeebis uwyvetma saerTo gaficvebma?

moamzadeT wardgena iranis islamuri revoluciis Sesaxeb.

respublikis Seqmnis gzaze. 1979 წლის თებერვალში რევოლუციის რელიგიურ-პოლიტიკური ში-
ნაარსიანი მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის აიათულლაჰ ხომეინის საფრანგეთიდან თეირანში ჩამოს-
ვლით ირანის ისლამური რევოლუცია დასრულდა. ამის შემდეგ ქვეყნის მართვის სისტემის აგების 
საფუძვლებთან დაკავშირებით აზრთა სხვადასხვაობა წარმოიშვა. თუდე პარტიის მეთაურობით ერთი 
ჯგუფი სოციალისტური რესპუბლიკის, უფრო მეტად ინგლისელების გავლენის წრეში მყოფი ისლამუ- 
რი რესპუბლიკური პარტიის (irp) მეთაურობით სხვა ჯგუფი (ძირითადად, რელიგიური ჯგუფი) 
ისლამური რესპუბლიკის, aSS-ის მიმართულების ძალები და განსაკუთრებით ეროვნული ფრონტის 
მომხრეები დემოკრატიულ წყობას იცავდნენ. ქვეყნის ყველაზე ავტორიტეტული რელიგიურ ლი-
დერთაგანი, სინამდვილეში აზერბაიჯანელი სეიდ მეჰემმედ ქაზიმ შერიეთმედერის ხელმძღვანელო- 
ბით მუსლიმანთა სახალხო რესპუბლიკის პარტიებს (msrp) კი რელიგიის პოლიტიკისაგან ცალკე დაკა-
ვების მსურველი, ეროვნული და ეთნიკური უმცირესობების უფლებების დამცველი, ლიბერალური 
ღირებლებებისათვის უპირატესობის მიმნიჭებელი მმართველობის სისტემის შექმნა სურდა. თუმცა გა-
მარჯვების პირველი დღიდან ხელისუფლების საჭის ხელთმპყრობი აიათულლაჰ ხომეინის მომხრე- 
ებმა საერთო სახალხო გადაწყვეტილების გამოკითხვით 1979 წლის 1 აპრილს ირანის ისლამური 
რესპუბლიკის (iir) გამოცხადებას მიაღწიეს. რევოლუციის პერიოდში ირანის არც ერთმა ხალხმა 
ეროვნული მოთხოვნები არ წამოაყენა. მხოლოდ რევოლუციის გამარჯვების წინ და იმის შემდეგ 
ეროვნული უფლებების უზრუნველყოფა დადგა დღის წესრიგში. რევოლუციის დროს, ზოგიერთი პო-
ლიტიკური მოღვაწე ხომეინის მეთაურობით ჩაგრული ხალხებისათვის თავის ბედის გადაწყვეტის 
უფლების მიცემას იტყობინებოდნენ. სასულიეროების მხრიდან  მართული და ქვეყნის ყველაზე ძლი- 
ერი პარტია - ისლამური რესპუბლიკური პარტიაც მოცემულ განცხადებებში თითოეული ხალხის ენ- 
ის, ლიტერატურის,  კულტურისა და წეს-ჩვეულებების დამოუკიდებლობას აცხადებდნენ, ეთნიკურ და 
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ეროვნულ განსხვავებულ მიდგომას არამად მიიჩნევდნენ. დროებითი მთავრობის მეთაური, სინამ-
დვილეში აზერბაიჯანელი mehdi bezerkani ირანში ეთნიკური უმცირესობებისათვის კულტურული 
უფლებების მინიჭების მომხრე იყო. ის ირანის ტერიტორიული მთლიანობის ჩარჩოებში, მხარეების  
მიერ  ასეთი  უფლების  ფლობას  დამაკმაყოფილებლად  მიიჩნევდა.

Tqveni azriT CamoTvlilebidan romeli ufro kargi marTvis formaa?

samarTlebrivi brZola. ამასთან ერთად, ირანის შიგნით აზერბაიჯანისათვის ავტონომიის მინი- 
ჭების, სკოლებში სწავლების დედაენაზე ჩატარების, დედაენაზე სახელმძღვანელოების, წიგნების, 
გაზეთებისა და ჟურნალების გამოცემის მსგავსი საკითხების დღის წესრიგში დამყენებელი გარკვეული 
ორგანიზაციები შეიქმნა. ერთ-ერთი ასეთი ორგანიზაცია თეირანში დაარსებული azerbaijaneli  
mwerlebisa da poetebis sazogadoeba იყო. 1979 წლის აპრილში საზოგადოებამ მიიღო პროგრამა 
დედაენის  პრობლემის გადაწყვეტასთან დაკავშირებით. აზერბაიჯანული ენის აზერბაიჯანელი ხალ- 
ხის ოფიციალურ ენად გამომცხადებელი ამ პროგრამის საწყისი მუხლები საკუთარ თავში ირანის 
უნივერსიტეტებში ამ ენის ოფიციალურ ცნობას და აზერბაიჯანული ენისა და ლიტერატურის კათედ- 
რების შექმნისათვის მზადების მიმდინარეობის საკითხებს მოიცავდა. პროგრამაში ასევე სკოლებისათვის 
დედაენისა და ლიტერატურის მასწავლებლების მომზადების დაწყების, თეირანში სადაც მილიონობით 
აზერბაიჯანელი ცხოვრობს - ორენოვანი სკოლების შექმნის და სასწავლო წიგნების მომზადების მაგვარ 
საკითხებზეც იყო გამახვილებული ყურადღება. ძირითადად ინტელიგენციისაგან შემდგარი ამ ჯგუ- 
ფების  საქმიანობა  80-იანი  წლების  დასაწყისამდე  გრძელდებოდა.

ამ პერიოდში ირანის აზერბაიჯანელების უფლებებისათვის მებრძოლ პოლიტიკურ ორგანიზაციებს 
შორის msrp იყო. msrp-ის აზერბაიჯანული ორგანიზაცია სუვერენული ირანის შემადგენლობაში აზერ-
ბაიჯანელი ხალხის სხვადასხვა უფლებებისათვის ბრძოლას თავის უპირველეს მოვალეობად მიიჩ- 
ნევდა, ამავე დროს ისლამის პრინციპებზე დაყრდნობით, სოციალისტური საზოგადოების საფუძვლე- 
ბის ჩაყრის ნებასურვილს გამოთქვამდა. მიუხედავად ყოველივე ამისა, 1979 წლის დეკემბერში ძალაში 
შესული  კონსტიტუციით  ქვეყანაში  სასულიეროთა  აბსოლუტური  ხელისუფლება  დაფიქსირდა.

rogor SeiZleba Sefasdes azerbaijaneli mwerlebisa da poetebis sazogadoebisa da msrp-is 
azerbaijanuli organizaciis survilebi?

iranis konstituciis me-15 muxli. “iraneli xalxis  oficialuri saerTo ena da mimarTu-
leba sparsulia. sabuTebi, mimowera, oficialuri teqstebi da saxelmZRvanelo wignebi am ena-
ze da mimarTulebisa unda iyos, Tumca adgilobrivi da eTnikuri enebis sparsul enasTan er-
Tad gamoyeneba presis, masobrivi sainformacio saSualebebis da erovnuli literaturis 
skolebSi swavlebaSi Tavisufalia”.

iranis islamuri respublikis ZiriTadi kanoni baqo "kizil Seik", 1993, gv 96 

rogor SeafasebdiT konstituciis am muxls?

bolo ajanyeba. კონსტიტუციის პროექტის ახალი ტექსტიდან ეროვ-ნული მხარეების ზოგიერთ 
უფლებებთან დაკავშირებით შენიშვნების ამოღება, მათ შორის დაწყებით 
სკოლებში დედაენაზე განათლების უფლების ნაცვლად სპარსულ ენაზე 
ნების გაცემამ მწვავე პროტესტი გამოიწვია. 1979 წლის 5 დეკემებერს იმსრპ 
აზერბაიჯანის განყოფილებამ თებრიზის მოსახლეობას კონსტიტუციის 
გასაპროტესტებლად, ზოგიერთი ფიზიკური და მორალური შეტევების 
გადამტანი შერიათმედარის მხარდასაჭერად მიტინგისა და დემონ-
სტრაციისაკენ მოუწოდა. ამან, თებრიზში აჯანყების დაწყებას მისცა  
ბიძგი. კონსტიტუციის 110-ე მუხლისადმი (ეს მუხლი ხომეინს „ვილა-
იეთის ფეჰიქ“ ნებასა და მისგან წარმოშობილ შეუზღუდავი, აბსოლუ- 
ტური უმაღლესი ხელისუფლების უფლებებს აძლევდა) პროტესტით 
დაწყებული ამ აჯანყების დროს თებრიზში სახელმწიფო სამმართვე-
ლოები, რადიო და ტელესადგურები, სხვა მასობრივი საინფორმაციო 
საშუალებები, აეროპორტი ხელში აიღეს. სამხრეთი აზერბაიჯანი „აზერ-
ბაიჯანის ისლამურ რესპუბლიკა“-დ გამოცხადდა. თუცმა, რამდენიმე  
დღეს გაგრძელებული დემონსტრაციების ტალღა თებრიზის გარეთაც გავ-
რცელდა, მაგრამ რაიმე წარმატება ვერ მოიპოვა. ამის მიზეზი შერი-

?
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ეთმედარის მოთხოვნების შესრულებისათვის პირადი ავტორიტეტისა და ეროვნული მოძრაობის ძა-
ლის გამოუყენებლობა და უკან დახევა გახდა. ამრიგად, სხვადასხვა სოციალურ-პოლიტიკური ძა- 
ლების მხრიდან მხარდაჭერილ ორ რელიგიურ ლიდერს - ხომეინსა და შერიეთმედარს შორის არ-
სებული წინააღმდეგობები შერიეთმედარის მომხრეების დამარცხებით დასრულდა. მმართველი 
ისლამური რესპუბლიკის პარტიის ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა ფართო მოქმედების მოედანი 
მოიპოვეს.

SeafaseT SerieTmedaris moRvaweoba 1979 wlis dekembris Tebrizis ajanyebis ganviTarebaSi.

xelisuflebis ganmtkiceba. 1980 წლის იანვარში ჩატარდა პრეზიდენტის არჩევნები მარტ-მა- 
ისში აირჩიეს პარლამენტი, აგვისტო-სექტემბერში კი მუდმივი მთავრობა მუშაობას შეუდგა. ახალმა 
მთავრობამ მიწის, უმუშევრობის საკითხების გადაწყვეტა ვერ შეძლო. მართალია, ირანის ისლამურმა 
მეჯლისმა მიწის რეფორმის შესახებ კანონი მიიღო (1981 წლის სექტემბერი), სახელმწიფო ამ კანონის 
განხორციელებაში უსუსური აღმოჩნდა, რადგან იმ მიწის ფართობების უმრავლესობა, რომელსაც რე-
ფორმა ეხებოდა მდიდარი სასულიერო პირების, მეჯლისის ვექილების, მაღალი თანამდებობის პირე- 
ბის მფლობელობაში იყო. სწორედ ამ მიზეზით iir-ის ხელმძღვანელობამ უმუშევრობის პრობლემის 
გადაწყვეტა  ვერ  შეძლო.

1980-იანი წლების დასაწყისიდან ხომეინის პოლიტიკურ შეხედულებებ-
თან წინააღმდეგობაში მოსული წრეების წინააღმდეგ რეპრესიები დაიწყო. 
აქტივისტების ერთი ნაწილი დააპატიმრეს, ზოგიერთები გაანადგურეს, 
დანარჩენები იძულებული გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. თუმცა 
ზოგიერთი ორგანიზაცია თავის საქმიანობას 1983 წლის დასაწყისამდე, 
თუნდაც ფარული სახით, აგრძელებდა. მალე ფარულად მოქმედ ორ-
განიზაციებს „კულტურული რევოლუციის“ სახელით სხვადასხვა პოლი-
ტიკური დაღი დაედო და მათ წინააღმდეგ გატარებული დევნა კიდევ  
უფრო გაფართოვდა. ამასთან ერთად, 1983 წლის დასაწყისამდე კულტუ- 
რის ორგანიზაციებსაც თავისუფალი გამომცემლობითი შესაძლებლობები 
ჩამოერთვათ, დაიწყო დევნა. მართალია, სახელმწიფომ ადგილობრივ ენებს 
მხოლოდ სპარსულთან ერთად გამოყენების შეზღუდული უფლებები მის-
ცა, მაგრამ რეალურად არასპარსი ხალხების ეროვნული ლიტერატურის  
ასეთ სკოლებში დედაენაზე სწავლება არ განხორციელდა. სამაგიეროდ, ისლამის სახელის ქვეშ დაიწ- 
ყო  სპარსული  იდეოლოგიის  აგიტაცია.

rogor SeeZlo iranSi respublikuri mmarTvelobis ganmtkiceba mmarTveli ideologiis poli-

tikuri Sexedulebebis mowinaaRmdege wreebis winaaRmdeg represiebis dawyebas?

1984 წელს აიათულლა ხომეინის ხელმძღვანელობითა და მცდელობით მიღებული იქნა კონცეფცია 
„განათლების ისლამიზაციის“ შესახებ. უმაღლესი და საშუალო განათლების სფეროში არსებული ყველა 
სახელმძღვანელოს შინაარსი, ფორმით თუნდ შეიცვალოს, შინაარსით სპარსულ ეროვნულობას უნდა 
მომსახურებოდა. მხოლოდ ირანის პრეზიდენტის ჰაშემი რეფსანჯანის ხელისუფლების პერიოდში  
(1997-2005) არასპარსი ხალხების ეროვნული ლიტერატურის სკოლებში დედაენაზე სწავლების საკითხი 
ოფიციალურად  დადგა  დღის  წესრიგში,  თუმცა  ამ  სფეროში  კონკრეტული  ნაბიჯები  არ  გადაიდგა.

1. Tqveni azriT, SerieTmedaris 1979 wlis dekembris ajanyebis dros ukan rom ar daexia, 
ra SeiZleba momxdariyo?

2. rogor SeafasebdiT samxreTi azerbaijanis iranis saxelmwifoSi geopolitikuri pozi-
ciis mniSvnelobas?

3. romeli TaviseburebebiT gansxvavdeboda iranis islamuri revolucia msoflioSi momx-
dari sxva revoluciebisagan?

4. wyaroebis safuZvelze awarmoeT gamokvleva iranis islamur revoluciaSi samxreTi 
azerbaijanis rolisa da poziciis Sesaxeb.

5. periodis TvalsazrisiT SeafaseT SeriaTmedaris moRvaweoba.

6. SeafaseT xomeinis roli iranis islamuri revoluciis msvlelobaSi.
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kultura XX saukunis 40-80-ian wlebSi

XX saukunis 50-60-ian wlebSi ekonomikis msgavsad kulturac Zalian swrafad viTardeboda. 
heidar alievis xelisuflebaSi mosvlis Semdeg es gavniTareba kidev ufro daCqarda, aTeu-
lobiT cnobilma mecnierebisa da xelovnebis moRvawem SemoqmedebiT mwvervals miaRwia.

Teatraluri instituti, almanaxi "kobustani", semed vurRuni, iusuf memmedalievi, ferman sal-
manovi, Samaxis astrofizikuri observatoria, resul rza, baleti "1001 Rame", filmi "arSin mal 
alan", Tahir salahovi

ganaTleba. ომის შემდეგ აზერბაიჯანის ეკონომიკურმა განვითარებამ  განაპირობა ქვეყნის საზო-
გადოებრივ-პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული და სულიერი აღმავლობა. ამ განვითრებამ გან-
საკუთრებით 70-იან წლებში თავი უფრო წარმოაჩინა. აზერბაიჯანში კულტურის განვითარებისათვის, 
პირველ რიგში, განმტკიცდა სახალხო განათლების ქსელის სასწავლო-მატერიალური ბაზა, ასევე გან-
ხორციელდა სკოლების პედაგოგი კადრებით უზრუნველყოფის, სწავლებისა და აღზრდის სისტემის 
გაუმჯობესების, სწავლების დონის ამაღლებისათვის საჭირო ღონისძიებები. 1959 წლიდან გამოყენე- 
ბული იქნა სავალდებულო რვაწლიანი განათლება. 1966 წლიდან ათწლიანი განათლება გახდა 
სავალდებულო.

აზერბაიჯანში ეროვნული სამხედრო კადრების აღზრდისა და ssrk-ის უმაღლეს სამხედრო სკოლ- 
ებში აზერბაიჯანელი ახალგაზრდების შესვლის უზრუნველყოფის მიზნით 1971 წელს ჰეიდარ ალიევის 
ინიციატივით დაარსდა j. naxCivanskis saxelobis respublikis saSualo specializirebuli 
skola-internati. ომის შემდგომ წლებში აზერბაიჯანში უმაღლესი განათლება კიდევ უფრო გან-
ვითარდა. საქმიანობა დაიწყეს ისეთმა ახალმა უმაღლესი განათლების კერებმა, როგორიცაა თეატრა- 
ლური ინსტიტუტი, უცხო ენების ინსტიტუტი, ნახჩივანის, ხანქენდის (იმჟამად სტეპანაქერდის) პედა-
გოგიური ინსტიტუტი, სამშენებლო საინჟინრო ინსტიტუტი და განჯის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი.  
ssrk-ის ცენტრის უმაღლეს სკოლებშიც ხდებოდა აზერბაიჯანისათვის კადრების მომზადება. ჯერ ყო-
ველწლიურად სულ 40-50 ახალგაზრდა ssrk-ის მოწინავე უმაღლეს სკოლებში მიიღებოდა, ჰეიდარ 
ალიევის  ხელმძღვანელობის  წლებში  კი ეს  საქმე  კიდევ  უფრო  გაფართოვდა.

 azerbaijanSi kulturis ganviTarebis mizniT, ratom mieqca, pirvel rigSi yuradReba, 
saxalxo ganaTlebis qselis saswavlo-materialuri bazis ganmtkicebas?
azerbaijaneli axalgazrdebis ssrk-is mowinave umaRles skolebSi gagzavna azerbaijanis mTav-
robis Tanamerove periodSi gadadgmul romel nabijebTan Sedareba SeiZleba?

wyaroebis safuZvelze moamzadeT wardgena j. naxCivanskis saxelobis umaRlesi samxedro sko-
lis warsulisa da Tanamedrove periodis Sesaxeb.

kultura-ganaTleba. presa. ომის შემდგომ წლებ-
ში აზერბაიჯანში ომის წლებში შემცირებული კულტუ-
რულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებების ქსელი კი-
დევ უფრო გაფართოვდა, ბიბლიოთეკების რაოდენობა 
გაიზარდა. დაარსდა მეხალიჩეობისა და გამოყენებითი 
ხელოვნების მუზეუმი, ბაქოში უ. ჰაჯიბეილისა და  
ს. ვურღუნის, ჯ. ჯაბბარლის, ბულბულის, ნახჩევანში ჰ. 
ჯავიდის სახლმუზეუმები, შეიქმნა ათეულობით ახალი 
ისტორიულ-მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი. აზერბაიჯან-
ში ვითარდებოდა მასობრივი საინფორმაციო საშუალებე-

o

?



31

u. hajibeilis saxl-muzeumebiLAY
İHƏ



161

ბის ქსელი ქვეყანაში 1946 წელს 87 გაზეთი, 1990 წელს კი 259 გაზეთი, 
ჟურნალი და კრებული იბეჭდებოდა. ბაქოში 1969 წლიდან დაიწყო 
ალმანახ „კობუსტან“-ის, 1970 წლიდან კი „სოვეთ თურქოლო-გიასი“,  
1975  წლიდან  „აზერბაიჯან  თებიეთი“  ჟურნალების  გამოცემა.
mecniereba. ომის შემდგომ წლებში აზერბაიჯანში მეცნიერება დი- 

დი წარმატებით განვითარდა. 1950 წლიდან რესპუბლიკაში დაიწყო 
ფიზიკის მეცნიერების პროგრესის ახალი ეტაპი. აზერბაიჯანელი ფიზი-
კოსების და მათემატიკოსების მხრიდან კვანტური ფიზიკისა და kos- 
mogeniis1 შესწავლის სფეროში მნიშვნელოვანი სამუშაოები იქნა შეს-
რულებული. ამრიგად, რესპუბლიკაში უძველეს SemaxiSi sabWoTa  
kavSiris masStabiT erT-erT udides astrofizikur observa-
torias Caeyara safuZveli.

ამ წლებში მეცნიერების მხრიდან გამოვლინდა რესპუბლიკის ენერგე-
ტიკული რესურსები, განისაზღვრა მათი სწორად გამოყენების პირობები. 
ასევე დამუშავდა და მომზადდა ხერხები არსებული ენერგოსისტემების 
ეფექტიანობისათვის, შესწავლილი იქნა ნავთობის მრეწველობის ენერ-
გეტიკის მნიშვნელოვანი საკითხები, აზერბაიჯანში პირველად რეაქ-
ტიული ძრავებისათვის საწვავის წარმოება და მაღალხარისხიანი დი-
ზელის საწვავის მიღების ტექნოლოგია იქნა ათვისებული. რესპუბლი- 
კაში ქიმიის მეცნიერების განვითარებაში დიდი როლი შეასრულა ius- 
if memmedalievma, მისი ავიაციის ბენზინის მაღალოქტანური კომპო-
ნენტების დამზადების ახალი ხერხების შესწავლის შეთავაზება მეც-
ნიერებაში  შეტანილი  დიდი  წვლილი  იყო.

1970-80-იანი წლები აზერბაიჯანის მეცნიერების განვითარებაში ხასი-
ათდება როგორც მნიშვნელოვანი პერიოდი. 1972 წლიდან ნახჩევანში 
საქმიანობა დაიწყო აზერბაიჯანის მეცნიერთა აკადემიის სამეცნიერო 
ცენტრმა. 1978 წელს ბაქოში შეიქმნა კოსმოსური კვლევების სამეცნიერო- 
-საწარმოო გაერთიანება. გეოლოგია - მინერალოგიის მეცნიერების 
დიქტორის ferman salmanovis ხელმძღვანელობით აღმოჩენილი იქნა 
დასავლეთი ციმბირის ნავთობისა და გაზის საბადოები. ფ. სალმანოვმა 
მხოლოდ ტიუმენის ოლქში 20-ზე მეტი ნავთობის საბადო აღმოაჩინა. 
აზერბაიჯანის გეოფიზიკოსებმა კასპიის ზღვის ირანის  შელფში მეზობელი სახელმწიფოს თხოვნის 
საფუძველზე 44 პერსპექტიული ნავთობ-გაზის სტრუქტურა აღმოაჩინეს. აზერბაიჯანელი ასტრო-
ნომების მეცნიერული ნაშრომები მთელ მსოფლიოში გახდა ცნობილი. საერთაშორისო ასტრონომიის 
კავშირის გადაწყვეტილებით გამოჩენილ ასტრონომის nadir ibrahimovis პატივსაცემად პლანეტა 
მარსის ერთ-ერთ კრატერს „იბრაჰიმოვის კრატერი“, ხოლო სამ ასტეროიდს „აზერბაიჯან“, „ნიზამი 
გენჯევი“ და „შარ“ (შამახის ასტროფიზიკური ობსერვატორია) ეწოდა. მეცნიერება სასოფლო-სამეურ-
ნეო ცხოველების პროდუქტიულობის ზრდის ბიოლოგიური საფუძვლების მომზადების სფეროშიც 
მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულეს. f. a. meliqovis ხელმძღვანელობით სპეციალისტი მეცნი-
ერების  მიერ  ნახევრად  ნაზმატყლიანი  ცხვრის  ჯიშის-მერინოსის  გამოყვანის  სამუშაო  დასრულდა.
ra SeiZleba yofiliyo omis periodSi kulturul-saganmanaTlebo dawesebulebebis Semcirebis 
mizezebi? 
i.h. memmedalievis romeli warmatebebi SeiZleba warmodgenili iqnas, rogorc msoflio mec-
nierebaSi Setanili wvlili?

awarmoeT gamokvlevebi ferman salahovis ssrk-is navTobis mrewvelobis ganviTarebaSi Setanil 
wvlilTan dakavSirebiT.

საზოგადოებრივ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სფეროში ომის შემდგომ წლებში მნიშვნელო- 
ვანი ნაბიჯები გადაიდგა წინ. აზერბაიჯანის ტერიტორიის არქეოლოგიური შესწავლა გაფართოვდა.  
ამ საქმეში 1946 წელს saleh kazievis მეთაურობით მინგეჩაურის არქეოლოგიური ექსპედიციის 
მხრიდან ჩატარებულ კვლევებს მნიშვნელოვანი შედეგები ჰქონდა. 1947 წლიდან isak jeferzades 
ხელმძღვანელობით არქეოლოგიურმა ექსპედიციამ დაიწყო გობუსტნის კლდეზე არსებული მსოფ- 
ლიო მნიშვნელობის გამოსახულებების გამოკვლევები. 1960 წელს მემმედალი ჰუსეინოვის მხრიდან 
აზიხის გამოქვაბულის გამოკვლევასაც სტარტი მიეცა. რესპუბლიკის ისტორიკოსები აზერბაიჯანის 
უძველესი ისტორიის შესწავლის მიზნით მნიშვნელოვან გამოკვლევებს აწარმოებდნენ ასეთ ის-
ტორიკოსებს შორის შეიძლება დავასახელოთ zia buniadovi, ideal nerimanovi, sara aSur- 
beili, mahmud ismailovi da sxva.

?



ferman salmanovi

akademikosi iusuf 
memmedalievi

1 kosmogonia - amJamad kosmogonia mecnierebis erTi ganyofilebaa. igi Seiswavlis yvela astronomiuli sxeulis war-
moSobasa da ganviTarebas.LAY
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literatura da xelovneba. ომის შემდგომ პირ-
ველ წლებში აზერბაიჯანის ლიტერატურა, ძირითადად, 
წარმატებით განვითარდა, პრინციპში, პოეზიასა და 
დრამატურგიაში შეიქმნა მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები. 
1956 წელს სემედ ვურღუნის დაბადების 50 წლისთავი 
დიდი პატივისცემით აღინიშნა აზერბაიჯანის სსრ უმ-
აღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის ბრძანებულებით პირ- 
ველს - ს. ვურღუნს „სახალხო პოეტის“ წოდება მიენიჭა. 
1950-იანი წლების ჩვენი რესპუბლიკის კულტურული 
ცხოვრების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა დიდი 
აზერბაიჯანელი პოეტის მეჰემმედ ფიზულის გარდაცვა-
ლებიდან 400 წლის (1958 წელს) აღნიშვნა იყო. პოეტის 

ბაქოში ჩატარებულ საიუბილეო ღონისძიებებზე ყველა რესპუბლიკის წარმომადგენლები, ამასთან 
ირანის, თურქეთის, ავღანეთის, ერაყისა და სხვა ქვეყნებიდან მოსული უცხოელი სტუმრები მო-
ნაწილეობდნენ. ფიზულის 400 წლის აღნიშვნა საბჭოთა კავშირში ხალხების კლასიკური კულტუ- 
რული  მემკვიდრეობის  სიყვარულით  დაცვისა  და  პროპაგანდის  ბრწყინვალე  ნიმუშად  იქცა.

სტალინის გარდაცვალების შემდეგ მიმდინარე საზოგადოებრივი პროცესების ღრმად შემსწავლე- 
ლი და მათთვის მაღალი შეფასების მიმცემი ბევრი მწერალი, ახალი, აქტუალური ნაწარმოებებით 
გამოვიდა. მირზა იბრაჰიმოვის, ისმაილ შიხლის, ისა ჰუსეინოვის, ჰესენ სეიდბეილის, ენვერ მემ-
მედხანლის ნაწარმოებებში, პოეტების პოემებსა და ციკლურ ლექსებში დასამახსოვრებელი მხატვრუ- 
ლი სახეები იქმნებოდა. ამ ნაწარმოებების უმრავლესობაში ნაკლოვანებებზე, საზოგადოების განვი-
თარებისათვის ხელშემშლელი ურთიერთობების, გადახრების წინააღმდეგ მწვავე კრიტიკული და-
მოკიდებულებები იყო გამოთქმული. შემოქმედებითი ინტელიგენცია 60-იან წლებში თანდათანობით 
აშკარად გაღრმავებისაკენ მიმავალი საზოგადოებრივ-სოციალური უსამართლობის კრიტიკისათვის 
ფართოდ იყენებდა სიმბოლოებს, ირონიებს, სხვა ხალხებისა და ისტორიული პერიოდების თემებს. 
რესულ რზას ციკლი „ferebi“ ამ თვალსაზრისით ძალიან ნიშანდობლივი იყო. ხელილ რზა დევ- 
ნის მიუხედავად სიტყვას მამაცურად და ღიად ამბობდა. სულეიმან რუსთემის samxreTis თემაზე 
დაწერილ  ციკლურ  ლექსებს  დიდი  პოეტური  და  პოლიტიკური  გავლენის  ძალა  ჰქონდა.

1970-80-იან წლებში აზერბაიჯანული ლიტერატურის განვითარებაში მნიშვნელოვანი წარმატებები 
იქნა მოპოვებული. ხელილ რზას, მემმედ არაზის, ფიქრეთ კოჯასა და სხვების მიერ შექმნილმა 
ნაწარმოებებმა ჩვენი ლიტერატურა კიდევ უფრო გაამდიდრა. suleiman rehimovis, ilias efen- 
dievis, ezize seferzades, anaris და სხვათა შემოქმედებითი ნაწარმოებები მკითხველმა დიდი 
ინტერესით  მიიღო.

 ra SeiZleba Sefasdes, rogorc XX saukunis azerbaijanis istoriis mecnierebis udidesi war-
mateba?

 azerbaijaneli mecnierebis romelma warmatebebma moiqcies ufro metad Tqveni yuradReba? 
daasabuTeT Tqveni mosazreba.

 arsebuli problemis ironiiT gakritikebis romel (Tqvens mier wakiTxuls an uSualod Sesw-
rebuls) epizodebs aRidgendiT?

?

fiqreT emirovixan SuSinski reSid behbudovi

semed vurRuni
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xelovneba. კ. კარაევის 1958 წელს შექმნილი „მეხი- 
ანი გზებით“, ფიქრეთ ემიროვის ნაწარმოები „1001 ღამე“ 
საბალეტო მუსიკის ახალი წარმატება გახდა. შეფიკე ახ-
უნდოვას ოპერა „პატარძლის კლდე“ (1972), ემინ საბით-
ოღლუს მუსიკალური კომედია „განშორება“ მაყურე-
ბელთა მხრიდან ინტერესით იქნა მიღებული. სახალხო 
მუსიკოსების kurban pirimovis, seid SuSinskis, xan 
SuSinskis, sara kadimovas, SovqeT eleqberovas, 
ebulfaz alievisa და სხვათა საშემსრულებლო ხელ-
ოვნება  მაღალ  დონეზე  იდგა.

სასიმღერო ჟანრი სწრაფად ვითარდებოდა. ამ ჟანრს 
tofik kulievi, vasif adigozelovi, emin sabi-
ToRlu, folad bulbuloRlu, elza ibrahimo-
va, javanSir kulievi, oqtai rejebovi da sxvebi warmoadgendnen. reSid behbudovis, 
zeineb xanlarovas, luTfier imanovis, fidan da xuraman kasimovebis, rauf aTaqiSie-
vis, rubabe muradovas, ferhad bedelbeilis, vakif mustafazades, habil alievis, 
ramiz kulievis საშემსრულებლო ხელოვნება მდიდარი კოლორიტითა და განუმეორებლობით 
გამოირჩეოდა. 

გამოჩენილმა მსახიობებმა hoqume kurbanovam, aRasadik geraibeilim, baraT Sekinskaiam,  
ismail osmanlim, leila bedirbeilim, mehsum senanim, luTfeli abdulaevma, nesibe 
zeinalovam, meliq dadaSovma, memmedrza Seixzamanovma, eliaRa aRaevma და ათეულობით 
სხვებმა, აზერბაიჯანულ სცენაზე ასობით ორიგინალური და ბრწყინვალე სახეები შექმნეს, 
აზერბაიჯანულ  სცენაზე  hesen turabovis, amalia fenahovas, semendar rzaevis, seavuS  
aslanis, iaSar nuris, hajibaba baRirovis, hamlet xanizades, eliabbas kedirovisa და 
სხვათა წარმომდგენი .ახალი ნიჭიერი თაობა მოვიდა.

ომის შემდგომ წლებში აზერბაიჯანული კინოს განვითარებაში, მისი კოლექტივის გაზრდაში 
თვალშისაცემი წარმატებები მოხდა. აზერბაიჯანელი კინომატოგრაფისტების მიერ 1945 წელს შექ-
მნილი ფილმი „არშინ მალ ალან“ არა მხოლოდ ssrk-ში, არამედ მთელ მსოფლიოში ძალიან დიდი 
წარმატებით იქნა წარდგენილი. ამ ფილმის შემქმნელებსა და შემსრულებლებს სახელმწიფო პრემია 
მიენიჭათ. 1954-1958 წლებში რესპუბლიკის კინოხელოვნებამ მაყურებელთა მხრიდან მოწონებით 
მიღებული ახალი საუკეთესო ფილმები - „მცხუნვარე მზის ქვეშ“, „შორეულ სანაპიროებზე“, „ის თუ  
არა, ეს იყოს“, „დედინაცვალი“ და სხვ. შექმნა. 70-80-იან წლებში აზერბაიჯანული კინო განვითა- 
რების ახალ საფეხურზე ავიდა. „აზერბაიჯანფილმის“ 
წარმოებულ კინოფილმებში ხალხის ისტორიულმა წარ-
სულმა, მაღალმა სულიერმა ფასეულობებმა, ასევე თანა-
მედროვე საზოგადოებრივმა რეალობებმა ჰპოვეს თავისი 
ასახვა. ამის მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ ისეთი 
ფილმები, როგორიცაა: „შვიდი შვილის ამბავი“, „ნესიმი“, 
ბაბექი“, „გამოძიება“, „უკანასკნელი უღელტეხილი“, „დე-
დე კორკუდი“.

XX საუკუნის მეორე ნახევრის აზერბაიჯანელი ნიჭი-
ერი ფუნჯის ოსტატებიდან Tahir salahovis, seT- 
Tar behlulzades, maral rahimzades, TorRul 
narimanbeiovis  სახელების  ჩამოთვლა  შეიძლება.

SeafaseT azerbaijanis kulturis roli msoflio kulturis ganviTarebaSi..

აზერბაიჯანელი მოქანდაკეები თავიანთი მიღწევებით იქცევდნენ ყურადღებას. ასეთი მოქანდაკე- 
ების მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ Toqai mamedovi da fuad abdurahmanovi. ფ. აბდუ-
რაჰმანოვმა შექმნა ნიზამის ბაქოსა და განჯაში აღმართული ძეგლები. ნიზამის განჯაში აღმართული 
ძეგლი სახელმწიფო პრემიით აღინიშნა. ბაქოს ცენტრის ხელახალი გაშენება იმ წლებში არქიტექტურის 
წარმატების მნიშვნელოვანი სფერო იყო. ომის შემდგომი პირველი წლები გარკვეული მსხვილი 
ობიექტების დასრულებით აღინიშნა. მთავრობის სახლისა და ამჟამინდელი თ. ბეჰრამოვის სახელო- 
ბის სტადიონის მშენებლობა ამის მაგალითად შეიძლება დასახელდეს. ქალაქ ბაქოს ცენტრალურ 

maral rehmanzade



luTfeli abdulaevi da nesibe zeinalova 
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რაიონებში მსხვილი საზოგადოებრივი შენობების - აზ-
ერბაიჯანის სახელმწიფო დრამატული თეატრის, შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს შენობა, მ.ფ. ახუნდოვის სახელო- 
ბის სახელმწიფო საჯარო ბიბლიოთეკა და სხვა მსგავსი  
ძეგლები  აღიმართა.

1946-1970 წლებში აზერბაიჯანის კულტურულ მშენებ-
ლობაში სირთულეებისა და წინააღმდეგობების არსებო- 
ბის მიუხედავად, მნიშვნელოვანი პროგრესის პერიოდუ-
ლად შეიძლება ჩაითვალოს. ამასთან ერთად, ჰეიდარ 
ალიევის ეროვნული გამოღვიძების პოლიტიკის შედეგად 
განათლების, მეცნიერების, პრესის, ლიტერატურისა და 

ხელოვნების პროგრესისათვის შესაბამისი შესაძლებლობები გაიხსნა. რესპუბლიკის სულიერი სიმ-
დიდრეები, საკადრო პოტენციალი კიდევ უფრო გაიზარდა. ხალხის კულტურული მემკვიდრეობის, 
ისტორიისა  და  ენის  სწავლება  და  აგიტაცია  გაფართოვდა.

“sasixaruloa, rom respublikis Teatrebi dadgmebis umravlesobis Cvens Tanamedroveebs, Cveni 
cxovrebis seriozul, aqtualur sazogadoebriv da eTikur problemebs uZRvnian, Cveni Tana-
medroveebis aqtiuri cxovrebis amsaxvel dadgmebs gansakuTrebuli mimzidveli Zala aqvs. ama-
Ti dayenebuli problemebis Tanamedroveoba, aqtualuroba ki mayurebelTa masebs emociis 
qveS amyofebs. .... Tanamedrove dramaturgiis ganviTareba, udavoa, uSualod Teatrze, mis 
mxatvrul da esTetikur donezea damokidebuli. ... umTavresi ki is aris, rom dramaturgebi 
yovelTvis xalxis cxovrebis SuagulSi, uzarmazar saaRmSeneblo saqmeebs SuacecxlSi unda 
iyvnen, xuTwledis mowinaveebTan cocxal urTierTobas amyarebdnen, maT Siga samyaros siRrmi-
seulad da yovelmxriv swavlobdnen, ikvlevdnen. zedapiruli dakvirvebebis safuZvelze Sed-
genili sqemebis mixedviT, civi guliT RrmaSinaarsiani sasceno nawarmoebebis, Cveni Tanamedro-
veebis cnobierebasa da gulze gavlenis momxdeni nawarmoebis Seqmna SeuZlebelia...”

gazeTi "komunisti". 1 ivnisi 1974 weli. 
heidar alievis sityva azerbaijanis dramatuli Teatris 

100 wlis iubilis RonisZiebaze (31 maisi 1974 weli)

Tanamedrove Teatris, romel Taviseburebebs aniWebda upiratesobas heidar alievi?

 1. wyaroebis safuZvelze rogor SeafasebdiT azerbaijanis warsuli da Tanamedrove pe-

riodis kulturas?

2. romel wyaroebs airCevdiT azerbaijanis XX saukunis II naxevris kulturis Seswavli-

saTvis?

3. rogor SeiZleba XX saukunis II naxevarSi azerbaijanis kulturis ganviTrebis Tavise-

burebebis istoriul periodTan dakavSireba?

4. moamzadeT proeqtebi periodis gamoCenili pirovnebebis Sesaxeb.

5. moamzadeT wardgena ssrk-is kulturis ganviTarebaSi azerbaijanuli kulturis ro-

lis Sesaxeb.

6. awarmoeT gamokvlevebi azerbaijanuli kulturis msoflio kulturaSi Setanili wv-

lilis Sesaxeb da warmoadgineT Sedegebi.

◘

?


amJamindeli T. behramovis saxelobis 
respublikis stadioni
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IV. azerbaijanis respublikaa

საბჭოთა წყობის ობიექტური კანონზომიერების შედეგად დასუსტებამ და ssrk-ის დაშლამ ხელ-
საყრელი პირობები შექმნა აზერბაიჯანის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ქცევისათვის, ჩვენი ქვეყანა 
XX საუკუნის განმავლობაში მეორეჯერ შეუერთდა თავის დამოუკიდებლობას. ეს აზერბაიჯანელი 
ხალხის საკუთარი ნების მამაცურად და ორგანიზებულად დემონსტრირების შედეგად გახდა 
შესაძლებელი.

სომეხი დამპყრობლებისა და მათი წამქეზებლების მიერ დაწყებულმა მთიანი ყარაბაღის კონფ-
ლიქტმა  აზერბაიჯანი  დიდი  დანაკარგების  საფრთხის  წინაშე  დააყენა.

ცენტრის ამ საკითხთან დამოკიდებულებაში ორმაგი სტანდარტებით მიდგომამ, სომხების აშკა- 
რად  და  ღიად  წაქეზებამ,  ბიძგი  მისცა  ჩვენი  ხალხის  პოლიტიკური  თვალსაზრისით  გააქტიურებას.

ჩვენი დამოუკიდებლობის პირველივე წლებიდან დაწყებული დაპირისპირებული ჩვენი მიწების 
დაკარგვამ, ჩვენი თანამემამულეების ლტოლვილებად და იძულებით გადასახლებულებად ქცევამ  
და  სხვა  სერიოზულმა  პრობლემებმა  აზერბაიჯანელ  ხალხს  სიმტკიცისა  და  ერთიანობისკენ  უბიძგა.

ჩვენი ხალხი, არსებული  პრობლემის გადაწყვეტისა და რწმენით წინსვლისათვის თავის მხსნელს 
უდიდესი ბელადის ჰეიდარ ალიევის პიროვნებაში ხედავდა. მისი 1993 წელს აზერბაიჯანში ხელი-
სუფლებაში დაბრუნება მნიშვნელოვანი მობრუნების წერტილი გახდა. ეს მოვლენა ჩვენი ქვეყნის 
ისტორიაში  სამართლიანად  შევიდა  როგორც  ეროვნული  ხსნა.

ჰეიდარ ალიევის ბრძნული ხელმძღვანელობის ქვეშ აზერბაიჯანმა ბევრი პრობლემებიდან წარმა-
ტებით დაიწყო გამოსვლა, საძირკველი ჩაეყარა სიწყნარისა და აყვავების პერიოდს. აზერბაიჯანე- 
ლობა  სახელმწიფოს  ოფიციალურ  იდეოლოგიად  იქცა.

ჰეიდარ ალიევის პოლიტიკის ღირსეული პოლიტიკური მემკვიდრის ილჰამ ალიევის აზერბაი- 
ჯანის რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის პერიოდშიც ჰეიდარ ალიევის პოლიტიკა წარმატებით 
გრძელდება. ეს საკუთარ თავს როგორც სამართლებრივ და დემოკრატიულ მშენებლობაში, ისე 
სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების განხორციელებაში და ასევე გაწონასწორებულ და შორს-
მჭვრეტელურ  საგარეო  პოლიტიკაში  ბრწყინვალედ  წარმოაჩენს.

აზერბაიჯანი თავისი აღმშენებელი პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით რწმენით 
მიაბიჯებს  ნათელი  მომავლისა  და  ახალი  გამარჯვებებისაკენ.LAY
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X ganyofileba. azerbaijanis respublika saxelmwifo damoukideblo-

bis aRdgenis pirvel wlebSi 

 saxelmwifo damoukideblobis aRdgena

XX saukunis bolos Cveni xalxis TavisuflebisaTvis brZola damoukidebeli azerbaijanis 
saxelmwifos aRdgeniT dasrulda. 1991 wlis 18 oqtombers azerbaijanis respublikis umaR-
lesma sabWom miiRo "konstituciuri aqti azerbaijanis respublikis saxelmwifoebrivi da-
moukideblobis Sesaxeb". amiT Cveni qveynis istoriaSi daiwyo mesame respublikis xana.

referendumi, boikoti, suvereniteti, sagangebo mdgomareoba, „Tavisuflebis deklaracia“. 
damcveli, saerTaSoriso samarTlis subieqti

“azerbaijanis respublikis erovnul saxelmwifod ganviTareba axla ZiriTadi sakiTxia. amisaT-
vis azerbaijani mTlianad damoukidebeli, Tavisufali, demokratiuli respublika unda 
iyos...” 

heidar alievis nehremis saarCevno olqSi amomrCevlebTan Sexvedrisas gamosvlidan, 
ivlisi, 1990 weli. azerbaijanis istoria, tomi VII, baqo 2008, gv 279

damoukideblobis aRdgenisaken mimaval gzaze. ჰეიდარ ალიევი ჯერ კიდევ 1991 წლის  
7 მარტს-აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სესიაზე გამოსვლისას ssrk-ის შენარჩუნე-
ბისადმი დამოკიდებულების გამოხატვისათვის ჩასატარებელ საერთაშორისო რეფერენდუმზე მონა-
წილეობის წინაამდეგ გამოვიდა და დაასაბუთა, რომ აზერბაიჯანმა შეიძლება როგორც დამოუკი-
დებელმა  სახელმწიფომ  იარსებოს.

ნახჩევანის ar-ის უმაღლესმა მეჯლისმა 1991 წლის 14 მარტს ssrk-ის შენარჩუნების შესახებ 
რეფერენდუმში მონაწილეობის მიუღებლობის შესახებ მიიღო დადგენილება. ამით აღფრთოვანე-
ბულმა აზერბაიჯანის დემოკრატიულმა ძალებმა მთლიანობაში ბოიკოტი გამოუცხადეს ამ რეფე-
რენდუმს.

ssrk-ის ხელმძღვანელობის არადამაკმაყოფილებელი პოლიტიკა, განსაკუთრებით მთიანი ყარა- 
ბაღის კონფლიქტთან დაკავშირებული ბოროტგანზრახული პოზიცია, ამასთან ცხოვრების დონის 
თანდათანობით დაცემა დამოუკიდებლობის იდეების რესპუბლიკის მოსახლეობის შორის უფრო 
მეტად  გავრცელების  მიზეზი  გახდა.

raSi xedavT ssrk-is xelmZRvanelobis politikis aradamakmayofileblobas?

“me axal kavSirSi Sesvlisa da amisaTvis referendumis Catarebis, yovelgvari pirobis dau-
deblad, sruliad winaaRmdegi var... azerbaijanis sruli damoukideblobis, Tavisuflebis, 
ekonomikuri da politikuri damoukideblobis gziT wasvlis momxre var... azerbaijans mTlia-
nad damoukidebel saxelmwifod funqcionirebisaTvis yvela SesaZlebloba gaaCnia”.

heidar alievis azerbaijanis respublikis umaRlesi sabWos 1991 wlis 7 martis sesiaze 
gamosvlidan. azerbaijanis istoria, tomi VII. baqo, 2008. gv. 280

Cveni amjamindeli saxelmwifo droSa riT gansxvavdeba azerbaijanis demokratiuli respubli-
kis pirveli droSisagan?

იმ პერიოდში ჰეიდარ ალიევი საბჭოთა იმპერიის დაცვის მცდელ ძალებთან, კერძოდ ქვეყნისა და 
რესპუბლიკის ხელმძღვანელებთან პროტესტის გამოთქმას არ ერიდებოდა, გამოსვლებში ასაბუთებდა,  
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რომ აზერბაიჯანს შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ხალხის თავისუფლებისათვის ბრძო- 
ლის ხელმძღვანელობას ჰეიდარ ალიევი, ხოლო პარლამენტში ოპოზიციის ხელმძღვანელობას კი „დემო-
კრატიული  ბლოკის“  წევრები  ახორციელებდნენ.

დაშლის პროცესში მყოფი ssrk-ის დამცველმა ლიდერებმა 1991 წლის აგვისტოში ქვეყნის მეთაურის 
გორბაჩოვის ხელისუფლებიდან ჩამოცილებით სახელმწიფო sagangebo mdgomareobis komiteti 
შექმნეს. თუმცა რუსეთში დემოკრატიულმა ძალებმა სახელმწიფო გადატრიალება აღკვეთეს. აზერ-
ბაიჯანშიც ყველგან დამცველების წინააღმდეგ დაიწყო მიტინგები. 22 აგვისტოს საგანგებო მდგომარე- 
ობის პერიოდის (ამ დროს უმრავლესი დემოკრატიული უფლებები იზღუდება, ასევე მასობრივი აქ- 
ციების ჩატარების ნებას არ იძლევიან) მიუხედავად, ბაქოს ნიზამის მოედანზე ჩატარდა მიტინგი და  
ძალის  გამოყენებით  დაიშალა.

მომდევნო დღეს asf-ის წინ მიტინგსაც უმოწყალოდ დაესვა წერტილი. თუმცა ხალხის განრისხება 
დღითიდღე იზრდებოდა. ასე რომ 25-27 აგვისტოს ბაქო „თავისუფლების“ მოედანზე მილიონამდე 
ადამიანის მონაწილეობით ჩატარდა მიტინგები. რესპუბლიკის სხვა ადგილებში, მათ შორის ნახჩევან- 
შიც ხალხმრავალი მიტინგები ჩატარდა. ამ მასობრივ აქციებზე წამოყენებული იქნა ისეთი გაბედული 
მოთხოვნები, როგორიცაა რესპუბლიკაში არსებული საგანგებო მდგომარეობის გაუქმება და myao-ში 
აზერბაიჯანის სუვერენული უფლებების უზრუნველყოფა. ბოლოს, ხალხის მოთხოვნით მოწვეული იქნა 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რიგგარეშე სესია. 1991 წლის 30 აგვისტოს 13:30 საათ- 
ზე ჩატარებულ სესიაზე მიღებულ იქნა დეკლარაცია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო და-

მოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ.

ra istoriuli mniSvneloba hqonda“"Tavisuflebis deklaraciis" miRebas?

azerbaijanis respublikis saxelmwifo damoukideblobis aRdgenis Sesaxeb
azerbaijanis respublikis umaRlesi sabWos deklaracia 

Aazerbaijanis respublikis umaRlesi sabWo xelmZRvanelobs ra azerbaijaneli xalxis umaR-
lesi saxelmwifo interesebidan da gamoxatavs ra mis nebas, 
aRniSnavs ra, 1918 wlidan 1920 wlamde azerbaijanis respublikis saerTaSoriso gaerTianebis 
mxridan aRiarebul damoukidebel saxelmwifod arsebobas,
azerbijanis respubikis konstituciaze, azerbaijanis respublikis suverenitetis Sesaxeb da 
azerbaijanis respublikis ekonomikuri damoukideblobis safuZvlebis Sesaxe sakonstituio ka-
nonebze gayrdnobiT, azerbaijaneli xalxis nebasa da Tavisufali ganviTarebis uzrvelyofi-
saTvis sauTari pauxismgeblobis gacnobierebiT, erovnul kuTvnilebasa da religiuri simtki-
cis damoukideblad azerbaijanis respublikis yvela moqalaqis saerTaSoriso aqtebiT 
gaTvaliswinebuli yvela adamianuri uflebebisa da ZiriTadi Tavisuflebebis garantiis mice-
miT, azerbaijanis respublikis suverenitetisa da teritoriuli mTlianobisaTvis safrTxis 
Tavidan acilebis mcdelobisas, xelmZRvanelobs ra azerbaijanis respublikis usafrTxoebisa 
da saxelmwifo sazRvrebis xelSeuxeblobis uzrunvelyofis wminda movaleobiT,
respublikis yvela patriotuli Zalis gaerTianebis aucileblobis gacnobierebiT, 
azerbaijanis respublikisa da misi xalxis interesebTan winaaRmdegobaSi ar mosuli saerTa-
Soriso paqtebis, konvenciebis da sxva sabuTebis miRebiT, ssr kavSirSi Semaval yvela respub-
likasTan megobruli urTierTobebis kvlavac SenarCunebis surviliT, saerTaSoriso gaerTia-
nebis wevr saxelmwifoebTan Tanasworuflebiani urTierTobebis dasamyareblad mzadyofnis 
SetyobinebiT, 
azerbaijanis respublikis saxelmwifo damoukideblobis gaerTianebuli erebis organizaciis 
wesdebaSi, sxva saerTaSoriso samarTlebriv paqtebSi da konvenciebSi damtkicebuli principe-
bis Sesabamisi saxiT saerTaSoriso gaerTianebis wevri qveynebisa da gaerTianebuli erebis or-
ganizaciis mxridan cnobaze imedis gamoTqmiT, azerbaijanis respublikis  damoukideblobas aR-
dgenilad acxadebs.

Q gambedaobis zeimi. baqo, 1995. gv 176-177

Tqveni azriT, azerbaijanis respublika 1991 wlis agvistodan SeiZleba CaiTvalos damoukidebel 
saxelmwifod?
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saxelmwifos damoukideblobisaTvis brZolis gafarToeba. ამის შემდეგ სახელმწიფო და-
მოუკიდებლობისათვის ბრძოლა კიდევ უფრო გაფართოვდა. 14 სექტემბერს ჩატარდა აზერბაიჯანის 
კომუნისტური  პარტიის  საგანგებო  ყრილობა  და  იგი  დათხოვნილად  იქნა  გამოცხადებული.

ჰეიდარ ალიევმა თავის გამოსვლაში თქვა: “Cven ukve sabWoTa imperiis, komunisturi partiis 

daSlis mowmeebi varT... Cveni respublikis, azerbaijaneli xalxis mdgomareoba ufro rTuli, 

ufro mZimea. amis mTavari mizezi respublikaSi gabatonebuli azerbaijanis komunisturi par-

tiis diqtatoruli reJimis reaqciuli politika da daSvebuli uxeSi, upatiebeli Secdome-

bia”. 1991 წლის 3 სექტემბერს ჰეიდარ ალიევი ხალხის დაჟინებული მოთხოვნით ნახჩევანის ar-ის 
უმაღლესი მეჯლისის თავმჯდომარედ იქნა არჩეული.

 riT SeiZleba aixsnas akp-is daTxovna?

SeafaseT heidar alievis sityvebi. rogorc akp-is moRvaweobisaTvis micemuli Sefaseba.

1991 წლის 3 ოქტომბერს ქვეყნის პრეზიდენტისა და აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის ლიდერების 
შეხვედრაზე მიღწეული იქნა შეთანხმება ეროვნული საბჭოს შექმნის შესახებ. აზერბაიჯანელი ხალხის 
დამოუკიდებლობისაკენ მიმართული მცდელობები კანონიერი შედეგებით დასრულდა და 1991 წლის 18 
ოქტომბერს  აზერბაიჯანის  რესპუბლიკის  უმაღლესი  საბჭოს  სესიაზე  ერთხმად  მიღებული  იქნა.

„კონსტიტუციური აქტი აზერბაი-
ჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო და-
მოუკიდებლობის შესახებ“ კონსტი-
ტუციურ აქტში აღნიშნულიიყო, რომ 
აზერბაიჯანის სახელმწიფო დამოუკი-
დებელი, უნიტარული და საერო სა-
ხელმწიფოა. ssrk-ის აზერბაიჯანის 
ტერიტორიაზე არსებული ყველა მოძ-
რავი და უძრავი ქონება აზერბაიჯა-
ნის რესპუბლიკის ქონებად ითვლება. 
პოლიტიკური, ეკონომიკური და კულ-
ტურული ცხოვრების თავისი ისტო-
რიული და ეროვნული ტრადიციების, 
ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების 

შესაბამისად განვითარება აზერბაიჯანელი ხალხის განუყოფელი, დაურღვეველი და აუცილებელი 
უფლებაა. აზერბაიჯანელი ხალხი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე და მის გარეთ მცხოვ-
რები, აზერბაიჯანის სახელმწიფოსა და მის კანონებზე დაქვემდებარებაში მყოფად ჩათვლილი აზერ-
ბაიჯანის ყველა მოქალაქისაგან შედგება. politikuri xelisufleba ekuTvnis xalxs, ეს სუვე-
რენული ხელისუფლება პარლამენტის, უმაღლესი სააღმსრულებლო ორგანოსა და სასამართლოების, 
საერთო, პირდაპირი, ფარული, თანასწორი არჩევნების გზით არჩეული წარმომადგენლების საშუალე-
ბით ხორციელდება. რესპუბლიკის ტერიტორია და საზღვრები ხელშეუხებელია. ბუნებრივი რესურ- 
სები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კუთვნილებაა. ეკონომიკური საქმიანობა ეფუძნება საბაზისო ურ-
თიერთობებსა და თავისუფალ მეწარმეობას. კანონით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა იძუ-
ლებითი შრომა აკრძალულია. მშრომელებს კანონით რეგულირებადი გაფიცვის უფლება აქვთ. კონ-
სტიტუციურ აქტში მოქალაქეების არჩევისა და არჩეულად ყოფნის, პოლიტიკური პარტიებისა და 
გაერთიანებების შექმნის უფლება, რესპუბლიკის დაცვის, საკუთარი შემოსავლების შესაბამისად გა-
დასახადების გადახდის, კანონების უსიტყვოდ დაცვის მოვალეობები და სხვა არის დამტკიცებული.  
მიუხედავად ამისა, იმდროინდელი აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა იმპერიის დაშლის მიმართ და-
უჯერებლობას ავლენდა და რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის რეფერენდუმით დამტკიცებას აფ-
ერხებდა.

?
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damoukideblobis samarTlebrivi TvalsazrisiT gan- 

mtkiceba. 1991 წლის 8 დეკემბერს ბელარუსის ქალაქ ბრესტის 
სიახლოვეს რუსეთის ფედერაციის, უკრაინისა და ბელორუსიის 
ხელმძღვანელებმა დადეს ხელშეკრულება damoukidebel sax- 
elmwifoTa Tanamegobrobis (dsT) შექმნის შესახებ. ამით,  
სსრკ როგორც საერთაშორისო სამართლის სუბიექტი ისტორიის 
სცენიდან  წაიშალა.

აზერბაიჯანის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ქცევაში კიდევ 
ერთი გადამწყვეტი ნაბიჯი 29 დეკემბერს გადაიდგა. ამ დღეს 
ჩატარებულ რეფერენდუმის ბიულეტენში ეწერა შეკითხვა: „ხართ 
თუ არა „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო დამოუკიდებ-
ლობის შესახებ“ „აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიღებული კონსტიტუციური აქ- 
ტის მომხრე?“ აზერბაიჯანელმა ხალხმა დასმულ კითხვაზე ერთსულოვანი დადებითი პასუხის გა-
ცემით  სახელმწიფო  დამოუკიდებლობის  მხარდაჭერა  გამოავლინა.

ratom iTvleba gadamwyvet nabijad damoukideblobis mopovebaSi referendumis Catareba?

მილლი მეჯლისმა 1992 წლის 27 მაისს 
დაამტკიცა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სა-
ხელმწიფო ჰიმნი, რომლის მუსიკაც უზეირ 
ჰეჯიბეილის, ხოლო სიტყვები ეჰმედ ჯავადს 
ეკუთვნის, ასევე 1993 წლის 23 თებერვალს 
დაამტკიცა სახელმწიფო გერბი.

ამრიგად, აზერბაიჯანელმა ხალხმა შექ-
მნილი ისტორიული სიტუაციიდან სწორედ,  
წარმატებით ისარგებლა და XX საუკუნეში 
მეორედ თავისი სახელმწიფო დამოუკიდებ-
ლობა მოიპოვა.

1.  rogor SegiZliaT ganmartoT 1991 wlis martsa da dekemberSi Catarebul referendumebis 

Sedegebs Soris gansxvaveba?

2. romeli mniSvnelovani nabijebi gadadga damoukideblobis mopovebis gzaze heidar aliev-

ma naxCevanSi yofnis periodSi?

3. SeadareT 1991 wels 30 agvistosa da 18 oqtombris sabuTebi, uCveneT msgavsi da gansxvave-

buli mxareebi.

4. moamzadeT wardgena azerbaijanis damoukidebel saxelmwifod qcevis saqmeSi heidar 

alievis rolis Sesaxeb.

5. Tqveni azriT, 1991 wels gamocxadebuli azerbaijanis respublika ratom iTvleba Cveni 

qveynis istoriaSi mesame respublikad?

6. uCveneT azerbaijanis damoukidebel saxelmwifod yofnam ra sargebeli moutana Cvens 

qveyanasa da xalxs.

7. SeadareT 1918 wels miRebuli “damoukideblobis deklaracia” da 1991 wlis 30 agvistos 

miRebuli “Tavisuflebis deklaracia”.

?
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yarabaRis pirveli omi

yarabaRis azerbaijanis sawyiSi da ganuyofeli nawilia. somxebi mudmivad cdilobdnen mis 
mTian nawilSi sabWoTa xelmZRvanelobis mier 1923 wels Seqmnili avtonomiuri warmonaqmnis 
azerbaijanisagan Camocilebas. 80-iani wlebis bolos maT isargebles arsebuli pirobebiT 
da maTi gaaqtiureba mTiani yarabaRisa da zogierTi mezobeli Cveni teritoriebis droebi-
Ti dakargviT dasrulda.

avtonomia1, milicia, minskis jgufi, anklavi, "Tavisuflebis mxardaWeris aqti", horadizi,  
cecxlis Sewyveta

yarabaRis konfliqtis dawyeba. სომხებმა ჯერ საბჭოთა, შემდეგ რუსეთის სამხედრო ძალების 
დახმარების გამოყენებით მთიან ყარაბაღში პროვოკაციული მოქმედებები გააფართოვეს, აზერბაი-
ჯანელები შევიწროებით და გამოდევნით ტერიტორიიდან გამოიყვანეს. 1991 წელს სექტემბერში სომ-
ხების მხრიდან არაკანონიერი წარმონაქმნი - მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის შექმნა გამოცხადდა.  
ამ არაკანონიერი ქმედების პასუხად აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ იმავე წლის 26 ნოემბერს myao-ს 
სტატუსი  გააუქმა.

 rodis da vis mier Seiqmna myao?

ssrk-ის დაშლის დროს ისინი თავის წამქეზებლებსა და თავისი ხანგრძლივ მომზადებებზე დაყრ-
დნობით მოქმედებაზე გადავიდნენ. მტრის წარმატების ერთი მიზეზიც აზერბაიჯანში სერიოზული 
სახით ჯარის მშენებლობის დაუწყებლობა იყო. სომხების ჩადენილი შეიარაღებული ქმედებებისათ- 
ვის მოსახლეობიდან გამოსული მოხალისეები და აზერბაიჯანული მილიცია (პოლიციის ადრინდე- 
ლი  სახელი)  იძულებულნი  იყვნენ  გაეცათ  პასუხი.

აზერბაიჯანში არსებული დემოკრატიული ძალების ზეწოლა 1991 წლის 5 სექტემბერს თავდაცვის 
სამინისტროს შექმნითა და 9 ოქტომბერს კი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების 
შესახებ კანონის მიღებით დასრულდა. 19 ნოემბერს მიღებული იქნა გადაწყვეტილება 22 რაიონსა  
და ქალაქში თავდაცვის ბატალიონების შექმნის შესახებ. თუმცა გაცილებით კარგად შეიარაღებული  
და  გაწვრთნილი  მტრის  წინაშე  ამ  რაზმებით  ბრძოლის  წარმოება  ძალიან  ძნელი  იყო.
omis pirveli wlebi. ყარაბაღის იმ საცხოვრებელ პუნქტებზე, რომლებშიც აზერბაიჯანელები 

ცხოვრობდნენ, სომხების შეტევები გაფართოვდა. 1992 წლის დასაწყისში დაბა ქერქიჯაჰანი, სოფ- 
ლები  კეიბალი,  მალიბეილი, აშაღი  კუშჩულარი  და  იუხარი  კუშჩულარი  დაპყრობილი  იქნა.

შუშის ალყის გარღვევისათვის იანვრის ბოლოს, აზერბაიჯანის არმიის მიერ ჩატარებული ოპერა- 
ცია „დაშალთი“ სწორი კავშირგაბმულობის დაუმყარებლობის მიზეზით წარუმატებლად დას- 
რულდა. თებერვლის შუა რიცხვებში მტერმა სოფელი ყარადაღლი ხელში ჩაიგდო. სოფლის დამ-
ცველებსა და მშვიდობიან მოსახლეობას უმოწყალოდ გაუსწორდნენ. თებერვლის ბოლოს კი ხოჯა- 
ლოს  ტრაგედია  დაატრიალეს.

აზერბაიჯანის სახელმწიფომ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი ეუთო-ზე განსახილველად გაიტანა. 
მართალია, კონფლიქტის გადაწყვეტისათვის მინსკის ჯგუფი მოქმედებდა, მაგრამ მთიან ყარაბაღში 
ჩვენს ტერიტორიებს სომხები ერთმანეთის მიყოლებით იპყრობდნენ. 1992 წლის 8 მაისს ქალაქ შუ- 
შის დაპყრობით კი სომხეთმა მთიანი ყარაბაღის, შეიძლება ითქვას, რომ მთელი ტერიტორია და- 
იპყრო. რამდენიმე დღის შემდეგ ლაჩინის რაიონის დაპყრობით მთიან ყარაბაღისა და სომხეთს შო- 
რის  პირდაპირი  კავშირი  დამყარდა.
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ქვეყანაში არმიის მშენებლობის პროცესიც გრძელდებოდა. 20 თებერვალს შეიქმნა აზერბაიჯანის  
aviaeskadrilia1. ეს დღე samxedro sahaero Zalebis dRed გამოცხადდა. ყოფილი ssrk-ის კას- 
პიის ფლოტის ძალებისა და საშუალებების 25 პროცენტი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განკარგუ-
ლებაში  გადავიდა.

25 მარტს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის იმ პერიოდისათვის უმაღლესი წარჩინების ხარისხი  
"azerbaijanis erovnuli gmiri"-s saxeli ganisazRvra. 5 ივნისს აზერბაიჯანის რესპუბ- 
ლიკის შინაგან საქმეთა ორგანოების 11 თანამშრომელს გამოჩენილი პირადი გმირობისა და მა-
მაცობისათვის  სიკვდილის  შემდეგ  ეს  საპატიო  სახელი  მიენიჭა.

awarmoeT gamokvleva "azerbaijanis erovnuli gmiris" wodeba miniWebulTa Soris erT-erTi 

pirvelTaganis - miqail ehmedie oRlu jabrailovis Sesaxeb.

1992 წლის ზაფხულის თვეებში აზერბაიჯანის არმიამ გარკვეული წარმატებები მოიპოვა. ივლის-
აგვისტოში აღდერეს რაიონი, შეიძლება ითქვას, რომ, გათავისუფლდა. გორანბოის მტრის მიერ დაკა-
ვებული მიწები უკან დაბრუნებულ იქნა. აგვისტოს დასაწყისში სომხეთის აზერბაიჯანის (გედაბეის 
რაიონის)  ტერიტორიაზე  anklavi3 - ბაშქენდი  მტრისგან  განთავისუფლდა.

aSS-ის კონგრესმა სომხური ლობის ზეწოლით 1992 წლის ოქტომბერში ვითომ სომხეთის ბლოკა- 
დაში ყოფნისათვის დადანაშაულებით“ თავისუფლების დაცვის აქტი“-თ სახელმწიფო დონეზე 
აზერბაიჯანისათვის დახმარების აღმოჩენის მკაცრად შემზღუდავი 907-ე დამატება მიიღო. ამ საბუ- 
თის თანახმად აზერბაიჯანი ვითომდა სომხეთს ბლოკადაში ამყოფებდა ამიტომ სახელმწიფოს დონეზე 
ყველანაირი  მათ  შორის  ჰუმანიტარული  დახმარებაც  შეუზღუდეს.
2 aviaeskadrilia - ramdenime TviTmfrinavis razmisagan Semdgari samxedro aviacia.
3 anklavi - erTi an ramdenime saxelmwifos teritoriis saxmeleTo nawiliT srulad garSemortymuli teritoriis 
nawili. gaeros uSiSroebis sabWom, Cveni romeli raionebis dapyrobasTan dakavSirebiT miiRo rezoluciebi?



azerbaijanelebis winaaRmdeg somxebis warmoebuli deportaciis, eTnikuri wmendis, 
genocidis politikisa da samxedro dapyrobis Sedegebi (1988-1994)
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beleqani

zaqaTala

Seqi

oRuzi
kebele

xaCmazi

aRsu

qurdemiri

sumgaiTi

kusari

kuba
deveCi

xizi

ismaili

sabirabadi hajikabuli

saliani

nefTCala

bilesuvari

eli bairamli

jelilabadi

lenqorani

saaTli
imiSli

beilekani

goiCai

ujari

zerdabi

berda

aRjabedi

aRdere

aRdami

xojavendi

fizuli

jebraili

zengilani

hadruTi

xojali

kafani

mehri

ardaSi

kaxi
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აზერბაიჯანის არმიის წარმატებებმა სო-
მხების წამქეზებლები კიდევ უფრო გააქ-
ტიურეს. 1992 წლის ბოლოს - 1993 წლის 
დასაწყისში აზერბაიჯანის შეიარაღებული 
ძალები იძულებული გახდნენ მძიმე 
ბრძოლებში შესულიყვნენ და რიგი წა-
რუმატებლობები იწვნიეს. 1993 წლის და-
საწყისში რუსეთმა აზერბაიჯანს ღიად 
შეატყობინა, რომ ის ან რუსეთის არმიას 
უნდა ენდოს dsT-ში შევიდეს, ან მხო- 
ლოდ საკუთარი თავის იმედად უნდა 
ყოფილიყო. აზერბაიჯანი რუსეთის ულ-
ტიმატიურ მოთხოვნას არ დაეთანხმა.  
1993 წლის თებერვლის დასაწყისში სომ-
ხები რუსეთის მე-7 არმიის 128-ე მოტო-
მსროლელი პოლკისა და დაქირავებულე-

ბის, ძირითადად კაზაკების მონაწილეობით აღდერის რეგიონში შეტევაზე გადმოვიდნენ. მტრის 
წარმატებაში აზერბაიჯანის არმიაში არსებულმა ზოგიერთმა გამოუცდელობამ, უდისციპლინობამ და 
თვით ღალატის შემთხვევებმაც თავისი როლი შეასრულეს, მართალია სომხეთი აზერბაიჯანის წი-
ნააღმდეგ ომს აწარმოებდა, ამტკიცებდნენ რომ სამხედრო ოპერაციები მხოლოდ მთიანი ყარაბაღის 
სომხების მიერ იწარმოებოდა. სომხების მხრიდან შეტევის შედეგად ქელბეჯარი 3 აპრილს დაპყრო- 
ბილი იქნა. 15 ათასი ადამიანი ტყვედ აიყვანეს და არნახული მხეცობები ჩაიდინეს. რუსეთმა თავისი 
ჯარები აზერბაიჯანიდან, სხვა ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკებიდან გაყვანილივით ეტაპობრივად კი  
არა, სწრაფად გაიყვანა. ამ დროს იარაღის ის ნაწილი, რომელიც აზერბაიჯანელებს უნდა რგებოდათ, 
სომხების  ხელში  გადავიდა.

SeecadeT gaarkvioT, ruseTis jarebis sxva respublikebTan SedarebiT azerbaijanidan ufro 

swrafad gayvanis dadebiTi da uaryofiTi mxareebi.

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს 1993 წლის 30 აპრილის ნომერი 822 
რეზოლუციით ქელბეჯარის რაიონის დაპყრობაზე შეშფოთება გამოითქვა. 

რესპუბლიკაში პოლიტიკურმა კრიზისმა, სურათ ჰუსეინოვის სამხედრო ამბოხმა და რაც ყველაზე 
მთავარია სომხების დაუსჯელად დარჩენამ მტერს ივნისის თვის დასაწყისიდან ძლიერ შეტევაზე გად-
მოსვლის შესაძლებლობა მისცა. ivlisis TveSi aRdami, agvistoSi jebraili, fizuli, kubadli, 
oqtombris bolos ki zengilani raionebi dapyrobili iqna.

გაეროს უშიშროების საბჭომ აზერბაიჯანის მიწების დაპყრობასთან დაკავშირებით მიიღო nomeri 
853, 874, 884 rezoluciebi.

მართალია, ამ საბუთებში  სომხებისაგან დაპყრობილი ტერიტორიების დაუყოვნებლივ, სრულიად და 
უპირობოდ დატოვება მოითხოვება, სომხები სხვადასხვა მიზეზებით ამ მოთხოვნების შესრულებას 
თავს არიდებენ.  

azerbaijanis romeli raionebis dapyrobasTan dakavSirebiT miiRo rezoluciebi gaeros uSiS-
roebis sabWom?

gardatexa omis msvlelobaSi. საერთო ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ ალიევის 1993 წლის 
ივნისში რესპუბლიკის ხელმძღვანელობაში დაბრუნებამ არმიის მშენებლობლობაშიც მნიშვნელო- 
ვანი შედეგები გამოიღო. არასაწესდებო სამხედრო ნაწილები გაუქმდა, დაიწყო ძლიერი საწესდებო 
არმიის შექმნის პროცესი. 1993 წლის 2 ნოემბერს ჰეიდარ ალიევმა ტელევიზიითა და რადიოთი 
მიმართვის დროს ხალხს მტრის წინააღმდეგ გაერთიანებისა და საბრძოლველად აღდგომისაკენ 
მოუწოდა. ხალხი თავისი ხელმძღვანელის მოწოდებას გამოეხმაურა. მალე მოხალისეებისაგან ბატა-
ლიონები შეიქმნა და ფრონტზე გაიგზავნა. ავღანეთში სამსახური გაწეული ყოფილი მებრძოლების 
პრეზიდენტისათვის  მიმართვის  შემდეგ  მათგან  შემდგარი  სამხედრო  ნაწილი  შეიქმნა.

1993 წლის ნოემბერში ეროვნულმა საბჭომ მიიღო კანონი თავდაცვის შესახებ. პრეზიდენტი პირა- 
დად  იყო  ფრონტის  რეგიონში  და  განსაზღვრავდა  კონკრეტულ  ღონისძიებებს.

ამავე წლის ნოემბრის შუა ხანებში აზერბაიჯანის არმიამ უკვე შეძლო ფრონტზე სომხების შე-
ტევებისათვის მტკიცე წინააღმდეგობის გაწევა. akif xenelievma ერთ ბრძოლაში 50-მდე მტრის 



?

azerbaijanis respublikis Sinagani jarebis samxedroebis 
erTi jgufi. fizulis raioni 1993 weli
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ჯარისკაცი გაანადგურა, eTibar ismailovi მე-
ბრძოლი ამხანაგების გადარჩენისათვის მტრის 
ტანკს ქვეშ შეუვარდა და ის გაანადგურა. სიკვ-
დილის შემდეგ მას აზერბაიჯანის ეროვნული 
გმირის წოდება მიენიჭა. მთიანი ყარაბაღის კონ-
ფლიქტის მსვლელობისას მხოლოდ აზერბაიჯა-
ნელები კი არა, სხვა ეროვნების ბევრი აზერბაი-
ჯანელი მოქალაქეც გმირობის მაგალითს უჩვე- 
ნებდა. მათ შორის შეიძლება დავასახელოთ სიკვ-
დილის შემდეგ აზერბაიჯანის ეროვნული გმირის 
წოდება მინიჭებული ახისკა თურქი isgender  
aznaurovi, რუსი iuri kovaliovi, ებრაელი 
albert agarunovi  და  სხვები.

“...cnobilia, rom exla Cveni respublika Tavis mZime, SeiZleba iTqvas, tragikul xanaSi im-
yofeba. qveyana mZime socialur-ekonomikur krizisSia. somxuri SeiaraRebuli Zalebis agre-
siis Sedegad, Cveni miwebis erTi nawili dapyrobilia, erT milionze meti Cveni Tanamemamule 
ltolvilis mdgomareobaSia. aseT periodSi ufro mkacri, mtkice RonisZiebebis ganxorcie-
lebaa saWiro, raTa respublikam SeZlos am mZime mdgomareobidan gamosvla. exla mTavari 
amocana respublikis saimedo dacva da Cveni ltolvili Tanamemamuleebis cxovrebis saWiro 
doneze uzrunvelyofaa. eseni dRevandeli dRis amocanebia. momavlisa ki Cveni respublikis 
dapyrobili miwebis ukan dabruneba, azerbaijanis teritoriuli mTlianobis uzrunvelyofaa. 
azerbaijanis saxelmwifo mTeli miwebis, mTeli simdidreebis patroni unda iyos....”

heidar alievis frontispira regionSi - imiSlis, fizulis, beileganis, Semqiris,  
aRjabedis raionebSi mogzaurobis dros gamosvlidan. 

dekemberi, 1993 weli. didi lideris  90 gaelveba, baqo, 2013, gv 24

1994 წლის 5 იანვარს აზერბაიჯანის არმიამ ფიზულის რაიონში დიდი სტრატეგიული მნიშვნე- 
ლობის მქონე დაბა ჰორადუზი და 22 სოფელი გაანთავისუფლა. შეტევა ფართოვდებოდა. ჯაბრა- 
ილის რაიონის ერთი ნაწილი, ქელბეჯარის რაიონის გარკვეული საცხოვრებელი პუნქტები მტრისა- 
გან  გაიწმინდა.  ბრძოლებში  მტერმა  4  ათასი  ჯარისკაცი  და  ოფიცერი  დაკარგა.

ავტორიტეტულმა იმპერიისმოყვარულმა ძალებმა სომხებისათვის დახმარება კიდევ უფრო გა-
ზარდეს. თუმცა ჩვენი შეიარაღებული ძალები ყველა ფრონტზე მტრის შემოტევის მოგერიებას  
ახერხებდა.

აზერბაიჯანი თავისი სუვერენიტეტის პატივისცემის ჩარჩოებში რუსეთის კონფლიქტის გადაწყვე-
ტის მცდელობებსაც პატივისცემით ეკიდებოდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ 1994 წლის 8 მაისს 
კონფლიქტში მონაწილე მხარეების, მათ შორის მთიანი ყარაბაღის აზერბაიჯანელი და სომეხი 
მხარეების განზრახვების დამადასტურებელ ბიშკეკის პროტოკოლს ხელი მოაწერა. 1994 წლის 12  
მაისს  ფრონტის  ხაზზე  მიღწეული  იქნა  ცეცხლის  შეწყვეტა

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ჰეიდარ ალიევის წარმატებულმა საგარეო და საშინაო 
პოლიტიკამ მტერი და მისი წამქეზებლები დაარწმუნა, რომ უფრო მეტი სამხედრო წარმატებების 
მოპოვებას  ვერ  შეძლებენ.

ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიების 20 პროცენტი მტრის ხელში გადავიდა. გამოუცხადებელ ომში 20  
ათასი აზერბაიჯანელი დაიღუპა, 100 ათასი დაიჭრა, 5 ათასი დაინვალიდდა, ლტოლვილთა და 
დევნილთა  რაოდენობამ  მილიონს  გადააჭარბა.

1. riT SegiZliaT axsnaT is, rom "azerbaijanis erovnuli gmiris" wodeba miniWebuli Cveni 
moqalaqeebi mxolod Sinagan saqmeTa organoebis TanamSromlebi iyvnen?

2. Tqveni azriT, rasTan aris dakavSirebuli gaeros uSiSroebis sabWos mTiani yarabaRis 
konfliqtTan dakavSirebuli Sesabamisi rezoluciebis Seusrulebloba?

3. frontze 1993-1994 wlebSi mkveTri mobrunebis, pirvel rigSi, vis saxelTan dakavSireba Se-
iZleba?

4. ra dadebiTi mxare hqonda cecxlis Sewyvetis xelmoweras azerbaijanis respublikisaTvis?

5. rukaze gansazRvreT 1994 wlis dasawyisSi gaTavisuflebuli Cveni teritoriebi.

◘



heidar alievi respublikis samxreT-dasavleT 
regionSi sabrZolo poziciebze
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xojalos genocidi

Tavis istoriaSi mravalgzis somxebis mxridan genocidgancdili azerbaijaneli xalxi 1992 
wlis TebervalSi xojaloSi morigi tragediis momswre gaxda. am dros moxda saukunis 
erT-erTi yvelaze saSineli tragedia da igi Cveni qveynis istoriaSi Savi asoebiT Caiwera.

xojalis genocidi, represia, stereotipi, kampania "samarTlianoba xojalos"ı

xojalos tragediis mizezebi. ხოჯალო ხანქენდიდან 10 კილომეტრით ჩრდილო-აღმოსავ- 
ლეთით, აღდამ-შუშისა და ესგერენ-ხანქენდის გზებზე მდებარეობს. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის 
პირველივე დღეებიდან დაწყებული ხოჯალო ყურადღების ცენტრში იყო. სომხეთში რეპრესირებული 
და თავისი მშობლიური მიწებიდან დევნილი 1500 აზერბაიჯანელი და ფერგანიდან (უზბეკეთი) მო-
სული 495 ახისკა თურქი სწორედ ხოჯალოში იყო დაბინავებული. ამ დროს ხოჯალო განსაკუთ- 
რებული ზრუნვის ქვეშ იყო. ჯერ კიდევ 1988 წლის ოქტომბერში აზერბაიჯანის მთავრობამ მიიღო 
სპეციალური დადგენილება ხოჯალოს სოციალური განვითარების შესახებ. ამ დადგენილების მი-
ხედვით, რესპუბლიკის სხვადასხვა რაიონებიდან ხოჯალოში სამშენებლო მასალები, სამუშაო ძალა 
იგზავნებოდა. ქალაქი სწრაფად შენდებოდა და ფართოვდებოდა. ხანქენდიდან დევნილი 18 ათასი 
აზერბაიჯანელიდან ერთმა ნაწილმა ხოჯალოში შეაფარა თავი. სომხეთის მხრიდან დაპყრობის წინ 
ხოჯალოს მოსახლეობის რაოდენობამ 7000 კაცს მიაღწია. სომხები ხოჯალოს აეროპორტის საშუალე- 
ბით ხანქენდში სამხედრო შეიარაღებას ეზიდებოდნენ. ამის თანდათანობით აღმკვეთი ხოჯალოს 
თავდადებული პოლიცია სამგზავრო რეისების გარდა, არც ერთ სატვირთო თვითმფრინავს აერო-
პორტში  დასაშვებად  გზას  არ  აძლევდა.

სომხების  მიერ  ხოჯალოს  ერთ-ერთ  ძირითად  სამიზნედ  შერჩევა  შემთხვევითი  არ  იყო.
mteri xojalos dapyrobiT garkveul miznebs isaxavda:
1. მთიანი ყარაბაღის რეგიონის სხვა ქალაქების დაკავებისათვის სტრატეგიული უპირატესობის მო-
პოვება;
2. რეგიონში ერთადერთი სამოქალაქო აეროპორტის მქონე მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო ცენტრის 
ხელში ჩაგდება;
3. ხოჯალოში ჩადენილი განოციდით ფსიქოლოგიური უპირატესობის მოპოვება და აზერბაიჯა-
ნელების  ნების  გატეხვა.
4. ხოჯალოში და გარშემო ტერიტორიებზე არსებული ისტორიული ნაშთებით მათი ტერიტორი- 
ული  პრეტენზიების  უსაფუძვლობის  გამოვლენის  გამო  ქალაქი  აღეკვეთათ  პირისაგან  მიწისა.
xojalos tragediis datrialeba. 1992 წლის თებერვლის 25-დან 26-ზე გადასვლას ღამეს 

ძლიერი საარტილერიო ცეცხლის შემდეგ ssrk-ის დროს ქალაქ ხანქენდში განთავსებული 366-ე 
მოტომსროლელი პოლკის ჯავშანტექნიკისა და სამხედრო შემადგენლობის დახმარებით სომხეთის 
შეიარაღებული ძალები და ნახევარგასამხედროებული გაერთიანებები ქალაქის დაპყრობისათვის 
მოქმედებაზე გადავიდნენ. შეტევის დაწყების შემდეგ ქალაქში დარჩენილი 2500-მდე მოსახლე 
აზერბაიჯანელების კონტროლქვეშ მყოფი უახლოესი ადგილის მიღწევის მიზნით აქაურობის და-
ტოვებას ცდილობდა. თუმცა მათი იმედები ფუჭი აღმოჩნდა. ქალაქის დამტოვებელ მოსახლეობას 
ჩასაფრებულები დახვდნენ. სოფლებს ნახჩივანლისა და პირჯამალის ახლომდებარე სომხური სამ-
ხედრო  პოსტების  მხრიდან  ან  ცეცხლის  გაეხსნათ  და  განადგურდნენ  ან  კიდევ  ტყვედ  აიყვანეს.

ratom iyo dauSvebeli ruseTis Seiarabuli Zalebis xojalos tragediaSi monawileoba?

mterma xojalos genocidis CadeniT 613 kaci sicocxles gamoasalma, maT Soris 63 
bavSvi; 106 qali; 70 moxuci; 8 ojaxi mTlianad amowyvites; 25 bavSvis orive mSobeli, 
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130 bavSvis TiTo mSobeli iqna mokluli. amasTan 78 kaci daiWra, 1275 kaci tyved iqna 
ayvanili, 150 kaci ugzoukvlod daikarga. ძალიან ცოტა ადამიანმა მიაღწია აზერბაიჯანელების 
კონტროლის  ქვეშ  მყოფ  ქალაქ  აღდამამდე.

მრავალრიცხოვანი ფაქტების მოწმობენ იმას, რომ ხოჯალოში მშვიდობიანი მოსახლეობა შეგნებუ-
ლად, ძალადობრივად ამოხოცეს. მაგალითად, ამ დღეს მოსახლეობის გადარჩენი მსურველი მნიშ-
ვნელოვანი ნაწილის ტერიტორიიდან გასასვლელ გზებზე წინასწარ სპეციალურად გამზადებულ 
ჩასაფრებებში  განადგურება  ერთ-ერთი  ამათგანია.

 ratom SeiZleba Sefasdes xojaloSi momxdari tragedia, rogorc genocidi?

ხოჯალოს ტრაგედიის მოხდენის დამპყრობელი ქვეყნის სომხეთის ამჟმინდელმა და ყოფილმა 
პრეზიდენტებმაც ლოცვა-კურთხევა მისცეს. მაგალითად, 1992 წელს ლ. ტერ-პეტროსიანი სომხური 
არმიისათვის  მიმართვაში  ამბობდა: “Tqven somxebma mtris mokvlisas gulis siCvile ar unda 
gamoiCinoT. mTian yarabaRSi azerbaijanulad wodebulTa morCenamde da iq Tqveni civi-
lizaciis damtkicebamde Tqven mteri ar unda SegecodoT”.  ამჟამინდელი  სომხეთის  პრე-
ზიდენტი ს. სარქისიანი იყო ხოჯალოს გენოციდის ჩამდენი  ძალების ერთ-ერთი მეთაურთაგანი,  
მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი და გენოციდში უშუალოდ მიუღია მონაწილეობა. მისი თომას დე 
ვაალის წიგნში „ყარა ბაღ“ გამოთქმული მოსაზრებები სომხებს ამხელს. “xojalomde azerbai- 
janelebs ase egonaT, rom CvenTan xumroba SeiZleba, isini ase fiqrobdnen, rom somxebi 
mSvidobian mosaxleobaze xels ar aRmarTavdnen. Cven is stereotipi1 davangrieT”.

ხოჯალოს მტრის მიერ დაპყრობის დროს დიდი მამაცობის ჩვენებით თავდადებული ჩვენი გმირი 
შვილები აზერბაიჯანის ეროვნული გმირის საპატიო სახელის ღირსნი გახდნენ. მათ შორისაა ხოჯა- 
ლოს აეროპორტის კომენდანტი elif hajievi, ხოჯალოს ტერიტორიული თავდაცვის ბატალიონის 
მეთაური Tofik huseinovi, ასეულის მეთაური akil kulievi, შეიარაღებულ რაზმის მეთაური 
elesger novruzovi. ხოჯალოს გენოციდის დროს მშვიდობიანი მოსახლეობის გადარჩენაში გა-
მორჩეულ და თავდადებულთა მწვევალამდე ამაღლებულ hiqmeT nezerlis, fiuzuli rusTe- 
movs, janbulaR rzaevs da araz selimovsac სიკვდილის შემდეგ აზერბაიჯანის ეროვნული 
გმირის  წოდება  მიენიჭათ.

აზერბაიჯანელი ხალხის საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ ალიევი ხოჯალოს მოვლენასთან 
დაკავშირებით ამბობდა: “xojalos genocidi XX saukunis erT-erTi udidesi adamianur tra-
gediaTagania. xojaloSi arnaxuli SeubraleblobiT Cadenili am adamianTa xocva-Jletis 
dedamiwis nebismier kuTxeSi moxdenis Tavidan acilebisaTvis xojalos genocidis simarT-
le msoflio sazogadoebas yovelmxriv unda miewodos da humanizmis idealebisadmi erT-
gulebis warmomCenma yvela adamianma am tragediaze Tavisi mtkice, erTmniSvnelovani po-
ziciis dafiqrebisaTvis mkacri da mizanmimarTuli samuSao unda Seasrulos”.

?

 xojalos genocidis msxverplTa xsovnisadmi miZRvnili Zegli

1 stereotipi - igivuri, SabloniLAY
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aRda m i s  r a io n i

x a n q e nd i

xojavendis

raiioni

la C i n i s

r a io n i

SuS i s

r a io n i

q elb ejari s  r a io n i

ulubaba feruxi

xanabadi

esgerani

aRgediqi
naCivanli

pirjamali

aranzemini

dehrezi
aRbulaki

harovi

daRdaRani

kilizoba

xaCmaCi

daRiurdi

karabulaki

medeTqendi

kuSCubaba

CanakCi

siRnaki

aSaRi iemiSjani

muxTari

SuSiqendi

iuxari iemiSjani

daSqendi

firleri
seidbeili

karaqoTuqi

daSbulaki

sunjiqa

serderqendi

kaiabaSi
mehdibeili

baSqendi

qosalariialobaqendi

janhesenijavadlari

xaniurdu

jemilli

ballija

Tezebina

xanieri

badara

meSeli

kiSlaki
almli

Selve

xojalos raioni

პირობითი ნიშნები:
ციხე-სიმაგრეები ადმინისტრაციული ერთეულები გზები

თოფიკ ჰუსეინოვი დაიბადა ქალაქ ხოჯალოში. ყარაბაღისათვის 
ბრძოლების დროს, ის ხოჯალოს ტერიტორიული თვითთავდაცვის 
ბატალიონის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მეთაური იყო. რაიონში მას 
„მიხაილოს“ ფსევდონიმით იცნობდნენ. სხვადასხვა ბრძოლებში მრა-
ვალგზის გამორჩეულმა თოფიკ ჰუსეინოვმა ბოლო გმირობა ხოჯალოს 
მტრის მიერ დაკავების დროს უჩვენა. მან უთანასწორო ბრძოლაში 
უკანასკნელ ტყვიამდე იბრძოლა. იმისათვის, რომ ტყვედ არ ჩავარდ-
ნილიყო ყუმბარის აფეთქებით საკუთარ თავთან ერთად ათამდე სომეხი 
მოსპო.

Tofik mirsiab oRlu huseinovs sikvdilis Semdeg "azerbaijanis erovnuli gmi-

ris" wodeba mieniWa.

xojali
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xojalis tragediis Sefaseba. 
სახელდობრ, ჰეიდარ ალიევის 1993 
წელს ხელისუფლებაში დაბრუნების 
შემდეგ ხოჯალოს გენოციდს მიეცა 
მკაცრი პოლიტიკური და სამართლე-
ბრივი შეფასება. მილლი მეჯლისმა 
მისი ინიციატივით 1994 წელს მი- 
იღო დადგენილებაა „ხოჯალოს გე-
ნოციდის დღის შესახებ“. ამ საბ- 
უთში მოვლენის მიზეზები, დამნა-
შავეები დაწვრილებითაა ნაჩვენები. 
ჩვენი უდიდესი ბელადის 1997 წლის 
25 თებერვლის განკარგულებით ყო-
ველი წლის 26 თებერვალს 17:00 სა-
ათზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
ტერიტორიაზე ხოჯალოს გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნის უკვდავსაყოფად წუთიერი დუმილი  
ცხადდება.

ხოჯალოს ტრაგედიის, როგორც გენოციდის შეფასება და მსოფლიო საზოგადოებისათვის წარ- 
დგენა აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. ამ მიმართულე- 
ბით აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი თანმიმდევრულ და სისტემურ ღონისძიებებს ახორ-
ციელებს. ამასთან დაკავშირებით ჰეიდარ ალიევის ფონდის, განსაკუთრებით მისი პრეზიდენტის, 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვიცეპრეზიდენტის მეჰრიბან ხანუმ ალიევას მოღვაწეობა განსაკუთ- 
რებით  უნდა  აღინიშნოს.

2008 წელს ჰეიდარ ალიევის ფონდის ვიცეპრეზიდენტის ლეილა ალიევას ინიციატივით სტარტი 
მიეცა  საერთაშორისო  საგანმანათლებლო  კამპანიას  „სამართლიანობა  ხოჯალოს“.

კამპანია მიზნად ისახავს ხოჯალოს გენოციდის მსოფლიო ქვეყნების მხრიდან აღიარებას, სომეხი 
დამნაშავეების პასუხისგებაში მიცემას, ასევე ხოჯალოს გენოციდის მსხვერპლთა ხსოვნას, მათი 
ხსოვნის  უკვდავყოფასა  და  ცოცხლად  გადარჩენილი  ოჯახების  მხარდაჭერას.

სახელდობრ ამ კამპანიის მცდელობით მსოფლიოში ხოჯალოს მოვლენების გენოციდად მაღიარე-
ბელი  ქვეყნების  რაოდენობა  წლიდან  წლამდე  იზრდება.

“xojalos tragedia” 200 wlamde drois ganmavlobaSi somexi Sovinist-nacionalistebis mx-

ridan azerbaijanelebis winaaRmdeg sistematiurad cxovrebaSi ganxorcielebuli eTnikuri 

wmendisa da genocidis politikis gagrZeleba da yvelaze sisxliani gverdia”.

heidar alievis xojalos genocidis 10 wlisTavTan dakavSirebiT azerbaijaneli 

xalxisadmi mimarTvidan. 25 Tebervali 2002 w.

1. ra strategiuli mniSvneloba hqonda qalaq xojalos?

2. ra daxmareba eweoda xojalos respublikis yvela mxridan?

3. romeli samarTlebrivi sabuTebi iqna miRebuli xojalos tragediasTan dakavSirebiT 

heidar alievis xelisuflebaSi  dabrunebis Semdeg?

4. moamzadeT referati xojalos tragediis Sesaxeb.

5. uCveneT saganmanaTleblo mimarTulebebi saerTaSoriso kampaniaSi „samarTlianoba xo-

jalos.

6. Tqveni azriT, Cveni qveynis moswavleebs, rogor SeuZliaT miiRon monawileoba am kam-

paniaSi?

◘



leila alievas gamosvla "samarTlianoba xojalos" kampaniis 
msvlelobisas.
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damoukideblobis pirveli nabijebi. brZola xelisuflebisaTvis 

didi tanjvisa da msxverplis xarjze mopovebuli saxelmwifo damoukideblobis dacva 
da ganviTareba uaRresad Zneli iyo. azerbaijanis respublikis pirveli dRidan saSinao 
da sagareo politikaSi garkveuli warmatebebis mopovebis miuxedavad, politikuri 
gawev-gamoweva da xelisuflebisaTvis davebi aferxebda qveynis ganviTarebas.

damoukidebloba, euTo, gaero, “demokratiuli bloki”, milli mejlisi, asakobrivi cenzi, 
ebulfaz elCibei 

damoukideblobis pirveli nabijebi. დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ქცეული აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკას უაღრესად რთულ საერთაშორისო პირობებში უნდა ემოღვაწევა. აზერბაიჯანის საში- 
ნაო და საგარეო პოლიტიკის უმაღლესი მიზანი მისი დამოუკიდებლობის სხვა სახელმწიფოების  
მიერ ცნობა და განმტკიცება, ქვეყნის შიგნით ეფექტიანი სახელმწიფო მშენებლობის განხორციელება, 
ძლიერი  სახელმწიფოს  შექმნა  და  მოქალაქეების  უფრო  უკეთესი  ცხოვრების  უზრუნველყოფა  იყო.

დამოუკიდებლობის მოპოვებისთანავე საგარეო პოლიტიკაში დაიწყო პირველი ნაბიჯების გად-
ადგმა. ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობა 1991 წლის 9 ნოემბერს პირველმა თურქეთის რესპუბლიკამ 
ცნო. 1991 წლის ბოლომდე აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ცნეს რუმინეთმა, პაკისტანმა, შვეიცარიამ და 
ირანმა.  ეს  პროცესი  1992  წელსაც  გაგრძელდა.

 azerbaijanis respublikis TurqeTis respublikis mxridan cnobamde, ramdeni wlis win cno 
osmaleTis imperiam azerbaijanis demokratiuli respublika?

 rogor gesmiT, saerTaSoriso usafrTxoebisa da TanamSromlobis sistemaSi monawileoba?

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა თანდათანობით სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში წევრიან-
დებოდა. ის 1991 წლის დეკემბერში islamuri konferenciis organizacias, 1992 წლის თებერ- 

35
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ვალში ekonomikuri TanamSrom- 
lobis organizacias, ხოლო ივ-
ლისში კი evropis usafrTxoebisa 
da TanamSromlobis organiza- 
cias (euTo) შეუერთდა. 1992 წლის  
2 მარტს გაერთიანებული ერების ორ-
განიზაციის (გაერო) წევრმა აზერ-
ბაიჯანმა ამ ორგანიზაციის მიღებულ 
და დამტკიცებულ ბევრ მნიშვნელო-
ვან საერთაშორისო საბუთს მოაწერა 
ხელი. რიგ ქვეყნებში გაიხსნა ჩვენი 
ქვეყნის  საელჩოები.
brZola xelisuflebisaTvis. 

მიუხედავად ყოველივე ამისა, ქვეყ- 
ნის შიგნით პოლიტიკური მდგომა-
რეობა სულაც არ იყო დაწყნარებული. 
1991 წლის 20 ნოემბერს ხოჯავენდის 
სომეხი დამპყრობლების მიერ დაკავებასთან დაკავშირებით მდგომარეობის ხელახლა გასაცნობად  
ზემო ყარაბაღში მოსული წარმომადგენლობის აღდამში ჩამომყვან ვერტმფრენს ესროლეს და ჩამო- 
აგდეს. დაღუპულ პიროვნებებს შორის იყვნენ სახელმწიფო მდივანი, მთავარი პროკურორი, რეს-
პუბლიკის გარკვეული მაღალი ჩინის მოხელეები, ასევე ssrk-ის თავდაცვის სამინისტროს წარმო-
მადგენლები,  რუსეთიდან და ყაზახეთიდან დამკვირვებლები. ამ მოვლენამ რესპუბლიკაში არსებუ- 
ლი  პოლიტიკური  მდგომარეობა  კიდევ  უფრო  გაამწვავა.

26 ნოემბერს უმაღლეს საბჭოში ეროვნული საბჭოს შესახებ კანონში ცვლილებები იქნა შეტანილი. 
შექმნილი ეროვნული საბჭოს 50 წევრიდან 25 „დემოკრატიული ბლოკი“-ს წევრი, დანარჩენი 25 
დეპუტატებისაგან  შედგებოდა.  ეს  ფასდებოდა  როგორც  დემოკრატიული  ძალების  დიდი  წარმატება.

ratom iTvleboda kanonSi Setanili cvlileba demokratiuli Zalebis warmatebad? 

ქვეყნის იმჟამინდელ პრეზიდენტს აიაზ მუთელიბოვსა და მისი გარემოცვას უჭირდა მდგომარე- 
ობის სრულად გაკონტროლება. რუსეთის იმპერიამოყვარული წრეები მთელი ძალით ცდილობდნენ 
აზერბაიჯანში  შეენარჩუნებინათ  თავისი  გავლენა.

ხოჯალოს ტრაგედიამ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობა კიდევ უფრო გაამწვავა. 
მოსახლეობის დიდი ნაწილი დიდი დროის განმავლობაში ალყაში დარჩენილი ქალაქისათვის სა- 
ჭირო დახმარების აღმოუჩენლობაში, დიდი მოსალოდნელი შეტევის შესახებ ინფორმაციის მიღების 
შემდეგაც ხოჯალოს მშვიდობიანი მოსახლეობის უსაფრთხო ადგილზე გადაუყვანლობაში რეს-
პუბლიკის ხელმძღვანელობას ადანაშაულებდა. უმაღლესი საბჭოს შენობის წინ არაორგანიზებული 
მიტინგის ჩამტარებელი ხალხის მოთხოვნით, პარლამენტის 1992 წლის 5-6 მარტს ჩატარებულმა სა-
განგებო სესიამ ა. მუთელიბოვის გადადგომა მიიღო. პარლამენტის თავმჯდომარემ იაკუბ მამედოვმა 
პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულება დაიწყო. გამოცხადებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმა კიდევ 
უფრო გააძლიერა ხელისუფლებისათვის ბრძოლა. როგორც ხელისუფლების ხელში ჩაგდების, ისე 
რევანშის1 აღების მსურველები გააქტიურდნენ. იმ პერიოდში კონსტიტუციის 121-ე მუხლის მე-2 
პუნქტი პრეზიდენტად არჩევისათვის ასაკობრივ ცენზს განსაზღვრავდა. ხალხის ამ პუნქტის 
შეცვლასთან და ამით ჰეიდარ ალიევისათვის ხელისუფლებაში დაბრუნების შესაძლებლობის მი-
ცემასთან დაკავშირებულ მრავალრიცხოვან მიმართვებს რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ყურადღე- 
ბას არ აქცევდა. ხელისუფლების კრიზისი შუშისა და ლაჩინის დაპყრობის შემდეგ ახალ საფეხურზე 
ავიდა. ა. მუთელიბოვმა თავისი მომხრეების დახმარებით 14 მაისს ჩატარებულ საპარლამენტი სესი- 
აზე კვლავ თავისი თანამდებობა დაიბრუნა. მან დაუყოვნებლივ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის 
გამოყენების,  პოლიტიკური  თავისუფლებების  შეზღუდვის  შესახებ  გასცა  ბრძანება.

rasTan iyo dakavSirebuli a. muTelibovis mier jer xelisuflebis datoveba da Semdeg kvlav 
dabruneba?

დემოკრატიული ძალების ა. მუთელიბოვის ხელისუფლებაში დაბრუნებას აღშფოთებით შეხვდნენ. 
15 მაისს აზერბაიჯანის სახალხო ფრონტის შტაბის წინ დაიწყო მიტინგი. ქვეყანაში მიმდინარე 
პროცესებთან დაკავშირებით, აქ რამდენჯერმე გახმოვანდა ჰეიდარ ალიევის განცხადება. ის რიგგა- 
რეშე სესიაზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს არა კონსტიტუციურ გადაწყვეტილებად აფასებდა, იტ-
ყობინებოდა, რომ ნახჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა ყოფილი პრეზიდენტის  
კვლავ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არ უჭერს მხარს და იგი სოლიდარობას უცხადებს ბაქოში 
მიმდინარე  მასობრივ  მიტინგებს.

?

?
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asf-ს ხელმძღვანელობის მოწოდებას, რომ არ ცნონ ა. მუთელიბოვის ანტიკონსტიტუციური რე- 
ჟიმი, მთელი ოპოზიციური ძალები შეუერთდნენ. ა. მუთელიბოვის მხარდაჭერმა შინაგანმა ძალებმა  
და რუსეთმა ძალთა თანაფარდობის დანახვის შემდეგ ღია შეიარაღებულ კონფლიქტზე წასვლი- 
საგან თავი შეიკავეს. დემოკრატიულმა ძალებმა მსვლელობის შედეგად სტრატეგიული მნიშვნელო- 
ბის  სახელმწიფო  ობიექტები  ხელში  აიღეს.  ა. მუთელიბოვი  ქვეყნიდან  გაიქცა.

უმაღლესი საბჭოს 18 მაისის სესიამ 14 მაისის პარლამენტის მიღებული გადაწყვეტილებები არა-
კანონიერად ცნო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩეულმა ისა 
კემბერმა დაიწყო პრეზიდენტის მოვალეობების დროებით განხორციელება. ამრიგად, მოხდა asf-ის 
ხელისუფლებაში მოსვლის ლეგიტიმაცია2. ამ სესიაზე umaRlesi sabWos erovnul sabWos  
"milli mejlisi" ewoda  და  პარლამენტის  უფლებამოსილებას  დაეუფლა.

7 ივნისს ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ებულფაზ ელჩიბეიმ გაიმარჯვა asf-ის ხელი-
სუფლების დროს ქვეყნის ფულადი ერთეული manaTi brunvaSi Semovida. არმიის მშენებლო- 
ბაში  და  ერთიანი  ხელმძღვანელობის  შექმნის  მიმართულებით  მნიშვნელოვანი  ნაბიჯები  გადაიდგა.

თუმცა ხელისუფლებაში მოსულმა ძალებმა მალე დაიწყეს ხალხის ნდობის დაკარგვა. მათ ვერ 
შეძლეს ხელისუფლების განმტკიცება და ის ხალხის სასარგებლოდ ეფექტიანად ვერ გამოიყენეს. ამის 
უმთავრესი მიზეზი იყო ის, რომ აზერბაიჯანის მტრებს არ სურდათ ხალხის ხელისუფლების გაძ-
ლიერება  და  ქვეყნის  ძლიერ  სახელმწიფოდ  გადაქცევა

ras niSnavs parlamentis ufleba - movaleobebis daufleba?

rogor movida xelisuflebaSi azerbaijanis saxalxo fronti?

ხელმძღვანელობის საკადრო პოლიტიკაში დაშვებული შეცდომები, მმართველობაში დაშვებული 
უხეში ნაკლოვანებები ხალხს მისგან  კიდევ უფრო აშორებდა. უფრო მეტიც, ე. ელჩიბეიმ თვითო- 
ნაც  asf-ის  1993  წლის  27  თებერვლის  თათბირზე:  "saxelmwifos aRmasrulebeli xelisuflebis 
meTaurebi da samarTlebriv-dacviTi organoebis TanamSromlebi ukargaven avtoritets" - 
თქმით,  25  მაისს  ჩატარებულ  თათბირზე  კი "...qveyana korufciaSia gaxveuli, respublikaSi 
qrTami Tavaweuli midis...." - იძულებული  იყო  რომ  ეღიარებინა  ეს.

როგორც ხელისუფლების უსუსური პოლიტიკა, ისე უცხოური ძალების წამქეზებლობა, აღა-
ფრთოვანებდა  ქვეყნის  შიგნით  არსებულ  სეპარატისტულ  ძალებს.

1993 წლის ივნისის დასაწყისში დაიწყო სამხედრო ამბოხი. სამხედრო ნაწილმა სურათ ჰუსეინოვის 
მეთაურობით. უარი განაცხადა ქვეყნის ხელმზღვანელობისადმი დაქვემდებარებაზე. ხელისუფლებას 
უჭირდა სამხედრო ოპოზიციასთან გამკლავება. 4 ივნისს განჯაში მოხდა შეიარაღებული შეტაკება და 
სამთავრობო ძალები დამარცხებული იქნა. აჯანყებულებმა დაიწყეს ბაქოს მიმართულებით მოძრაობა. 
მოლაპარაკებების შედეგად პარლამენტის თავმჯდომარე, პრემიერ მინისტრი და სამი ძალოვანი მი-
ნისტრი  იძულებულნი  გახდნენ  გადამდგარიყვნენ  და  ქვეყანაში  სახელისუფლო  ვაკუუმი  წარმოიშვა.

1. daasaxeleT pirveli saerTaSoriso organizacia, romelSic Sevida azerbaijanis res-
publika.

2. kidev romeli saerTaSoriso organizaciis dasaxeleba SegiZliaT, romlis wevric aris 
amJamad azerbaijanis respublika?

3. moamzadeT wardgena azerbaijanis 1991-1992 wlebSi sxvadasxva saxelmwifoebis mxridan 
cnobis Sesaxeb.

4. ratom iTxovda azerbaijaneli xalxi 1992 wels konstituciaSi arsebuli asakobrivi cen-
zis gauqmebas?

5. scadeT, gansazRvroT asf-is xelmZRvanelobis xelisuflebis SeunarCuneblobis mizeze-
bi.

6. ratom uwodeben 1993 wlis ivnisSi ganjaSi dawyebul movlenebs samxedro amboxebas?

?
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erovnuli xsna

azerbaijaneli xalxis didi Svilis, saerTo erovnuli lideris heidar alievis respub-
likis xelmZRvanelobaSi dabruneba, rogorc xalxi eloda, qveynis yvelaze mniSvnelovan 
sferoebSi mniSvnelovani warmatebebis mizezi gaxda da man qveyanas samoqalaqo omis 
safrTxe aarida. azerbaijanelma xalxma samarTlianad mis mier qveynis xelaxal marTvas 
erovnuli xsna uwoda.

heidar alievi, avtonomiuri respublika, blokada, ieni azerbaijan partia, erovnuli xsnis dRe

heidar alievis naxCevanSi moRvaweoba. 
ნახჩევანის ar-ს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე 
ჰეიდარ ალიევის ძალიან რთულ პირობებში 
ხელმძღვანელობდა. სომხეთი ნახჩევანში მიმავალ 
გზების ჩაკეტვით მას ბლოკადაში ამყოფებდა.  
1992 წლის მარტში ჰ. ალიევის ს. დემირელთან 
შეხვედრის შემდეგ თურქეთმა ნახჩევანს სურსათი, 
თელსი, მოწყობილობები გაუგზავნა. ენერგო-
უკმარისობის აღმოფხვრისათვის ნახჩევანის არ 
თურქეთის ელექტროქსელს შეუერთდა. 1992  
წლის მაისში თურქეთიდან საზღვარზე სედე- 
რექ-დილუჯუს ხიდი „უმიდ“ (იმედი) გაიხსნა. 
1992 წლის აგვისტოში ჰ. ალიევი ირანის პრეზი-
დენტს შეხვდა და ნახჩევანის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით მიღწეული  
იქნა შეთანხმებები. გაიხსნა ნახჩევანის ტერიტორიის ირანთან შემაერთებელი ახალი ხიდი, დაიწყო 
ირანიდან  ელექტროენერგიის  მიღება.

საერთო ეროვნული ლიდერის რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს, სამხრეთ კავკასიის 
სამხედრო ოლქის ხელმძღვანელობასთან წარმოებული მოლაპარაკებების შედეგად მიღწეული იქნა 
შეთანხმება ნახჩევანში განთავსებული 75-ე დივიზიის გაუქმებისა და მისი მთელი ქონების აზერბაი-
ჯანის რესპუბლიკისათვის გადაცემის შესახებ. ამ შეთანხმების პირობები 1992 წლის ზაფხულში 
განხორციელდა. ნახჩევანში შეიქმნა აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ქვეითი motomsro- 
lelTa brigada. რუსეთის არმიის ნაწილების სამხედრო და სამეურნეო ქონება აზერბაიჯანის 
ახლადშექმნილ თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო ნაწილის განკარგულებაში გადავიდა. ruseTis 
armiis samxedro nawilebma agvistoSi naxCevani datoves.

“unda gvaxsovdes, rom sabWoTa armia da misi samxedro teqnika yofili kavSiris yvela res-

publikis xarjiT iyo Seqmnili da arsebobda. amitomac samxedroebTan arsebuli iaraRi, 

samxedro teqnika da mowyobilobebi maTi ganTavsebis TiToeuli respublikis wilad unda mi-

diodes. Cven avtonomiuri respublikidan iaraRis, samxedro teqnikisa da mowyobilobebis wa-

Rebas veranairad ver davuSvebT”.

heidar alievi, naxCevanis avtonomiuri respublikis umaRlesi mejlisis prezidiumis

1992 wlis 2 ianvars Catarebul krebaze gamosvlidan. 

damoukideblobis gzebze. baqo, 2016 gv 111
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ratom cxaddeboda pretenzia sabWoTa armiis azerbaijanSi arsebul samxedro teqnikaze? 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკას ირანსა და თურქეთს შორის - ნახჩევანის ტერიტორიაზე 215 კმ მან-
ძილზე არსებული სახელმწიფო საზღვრის დაცვის შესახებ შეთანხმება იქნა მიღწეული. სექტემბრის 
ბოლოს რუსეთის სასაზღვრო ჯგუფის ბოლო ჯარისკაცმა და ოფიცერმა უფლებამოსილება აზერ-
ბაიჯანის რესპუბლიკის სასაზღვრო ჯარების 1-ელ სასაზღვრო რაზმს გადააბარეს და რესპუბლიკა 
დატოვეს.  ამრიგად,  პირველი  ეროვნული  სასაზღვრო  ჯარების  შექმნაც  ნახჩევანიდან  დაიწყო.

rasTan iyo dakavSirebuli im periodSi azerbaijanis teritoriaze rusuli jarebis yofna?

partia "axali azerbaijanis" Seq- 
mna ("eni azerbaijan"). აზერბაიჯა-
ნის ცნობილი ინტელიგენტებიდან 91 
პიროვნება 1992 წლის 16 ოქტომბერს 
„სეს“ გაზეთში „ჰეიდარ ბეი ჩვენ უნდა 
მოვიწვიოთ!“ მიმართვით გამოვიდა. 
ჰეიდარ ალიევის მისამართით გაკეთე-
ბულ ამ ისტორიულ საბუთში ქვეყანა- 
ში შექმნილი მძიმე მდგომარეობიდან 
გამოსვლისათვის სწორედ მისი ხელ-
მძღვანელობის ქვეშ პარტია ახალი აზ-
ერბაიჯანის შექმნის სურვილი იყო გა- 
მოთქმული.

საერთო ეროვნულმა ლიდერმა რეს-
პუბლიკის ინტელიგენციის ამ მოწოდებას 24 ოქტომბერს გასცა პასუხი. თავის პასუხში, მან არსებული 
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური მდგომარეობა  სერიოზულად გაანალიზა და შექმნილი მძიმე მდგო-
მარეობიდან გამოსასვლელი გზები უჩვენა. ჰეიდარ ალიევმა დაადასტურა პარტია ახალი აზერბაი- 
ჯანის შექმნის ობიექტური აუცილებლობა და გამოთქვა მის საქმიანობაში აქტიური მონაწილე-
ობისათვის  მზადყოფნა.

პარტია ახალი აზერბაიჯანის შექმნის მიზანი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის არსებული კრიზისი- 
დან გადარჩენა იყო. მოკლე დროის მანძილზე ჰეიდარ ალიევის თავმჯდომარეობით შეიქმნა პარ- 
ტიის საორგანიზაციო კომიტეტი. მისი ხელმძღვანელობით მომზადდა პროგრამისა და წესდების 
პროექტები.

1992 წლის 21 ნოემბერს ნახჩევანში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ყველა რეგიონის წარმომადგენ-
ლების მონაწილეობით ჩატარდა პარტია ახალი აზერბაიჯანის დამფუძნებელი კონფერენცია. კონ-
ფერენციაზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება პარტიის შექმნის შესახებ, ამასთან მისი პროპაგანდა  
და წესდებაც. ჰეიდარ ალიევი ერთხმად იქნა არჩეული პარტიის თავმჯდომარედ. ამრიგად, შეიქმნა 
ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლის შემსრულებელი და საკუთარ თავზე დიდი ის-
ტორიული  მისიის  ამღები  ახალი  აზერბაიჯანის  პარტია.

ჰეიდარ ალიევი უმრავლესობის მხრიდან მიიჩნეოდა არა მხოლოდ aap-ის, არამდე მთელი აზერ-
ბაიჯანელი ხალხის ლიდერად. ის თავისი ბრძნული რჩევებით ხალხს მოახლოებული უბედურე-
ბებისაგან გადარჩენას, იმ პერიოდის ხელისუფლებისათვის, პოლიტიკოსებისათვის სწორი გზის 
ჩვენებას  ცდილობდა.

“partia axali azerbaijani saparlamenti tipis partiaa da miRebuli programis Sesabamisad 
Tavis miznad miaCnia qvemoT CamoTvlilebi:
azerbaijanis saxelmwifo damoukideblobis ganmtkiceba, erovnuli, religiuri da enobrivi 
warmomavlobis miuxedavad yvela moqalaqis TanasworuflebianobiT civiluri, demokratiuli, 
samarTlebrivi saxelmwifos Seqmna, Tumca wina planze azerbaijanis winaSe mdgomi yvelaze 
mniSvnelovani da gadaudebeli problemebis gadawyveta dgas - upirvelesad, respublikis 
farTomasStabiani xasiaTis miRebuli omis mdgomareobidan gamosvla, yarabaRis problemis ga-
dawyveta, aseve mZime socialur-ekonomikuri krizisis gadalaxva”.
heidar alievis moskovSi gamosuli "nezavisimaia gazeta"-saTvis micemuli interviudan. 

15  dekemberi 1992 weli. gambedaobis zeimi. 
baqo, 1995, gv 366
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 ra moisazreba - saparlamento tipis partia - warmoTqmisas?

heidar alievis respublikis xelmZRvanelobaSi dabruneba. ქვეყნის ხელმძღვანელობა  
ამ რჩევებს ყურადღება არ აქცევდა. როდესაც პოლიტიკურმა კრიზისმა ქვეყანა დანაწევრებისა და 
სამოქალაქო ომის ზღვარზე მიიყვანა, ხელისუფლება იძულებული შეიქმნა ჰეიდარ ალიევისათვის 
მიემართა. უდიდეს ბელადს ხალხისა და რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის ერთხმად მიწვევები არ 
შეეძლო რომ არ მიეღო. მან, შეიძლება ითქვას, რომ დაწყებული სამოქალაქო ომის თავიდან ასაცი-
ლებლად გააზრებული პოლიტიკური ღონისძიებები განახორციელა. 13-14 ივნისს განჯაში სამხედ- 
რო ოპოზიციასთან მოლაპარაკების მწარმოებელი ჰ. ალიევი შექმნილი პოლიტიკური კრიზისიდან  
გამოსვლის  გზებს  განსაზღვრავდა.

15 ივნისს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს საგანგებო სესიაზე, ჰეიდარ ალიევი 
უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ იქნა არჩეული. ეს დღე ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში შევიდა რო- 
გორც ხსნის დღე. 1997 წლიდან დაწყებული 15 ივნისი აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ეროვნული  
ხსნის დღედ - დღესასწაულად აღინიშნება. 1993 წლის 15 ივნისი აზერბაიჯანელი ხალხის ისტორი- 
აში  ახალი  პერიოდის  დასაწყისი  გახდა.

ramden wliani Sesvenebis Semdeg daiwyo heidar alievma kvlav azerbaijanis xelmZRvaneloba?

 ქვეყანაში საზოგადოებრივ-პოლიტიკური დაძაბულობა გრძელ-
დებოდა. პრეზიდენტმა ებულფაზ ელჩიბეიმ 17-დან 18 ივნისზე 
გადამავალ ღამეს ბაქო დატოვა და ორდუბადის რაიონის სოფელ 
ქელექიში წავიდა. მან ეს დედაქალაქი ძმათა მკვლელი დაპირის-
პირების თავიდან აცილების სურვილით ახსნა და განაცხადა, რომ 
ქვეყნის მართვა აქედანაც შეეძლო. უმაღლესი საბჭოს პრეზი-
დენტისადმი შეთავაზებები უკან დაბრუნების შესახებ არ იქნა მი-
ღებული. ასეთ ვითარებაში პრეზიდენტის უფლებამოსილებებიც 
ჰეიდარ  ალიევს  გადაეცა.

1993 წლის ზაფხულსა და შემოდგომაზე ხალხი უდიდესი ბელა-
დის გარშემო კიდევ უფრო შემჭიდროვდა. აგვისტოს ბოლოს საერ-
თო სახალხო რეფერენდუმზე აზერბაიჯანელმა ხალხმა ებულფაზ 
ელჩიბეის,  როგორც  პრეზიდენტს  უნდობლობა  გამოუცხადა.

 1993 წლის 3 ოქტომბერს საერთო ეროვნული ლიდერი ჰეიდარ 
ალიევი ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით აზერბაიჯანის რეს-
პუბლიკის პრეზიდენტად იქნა არჩეული.

“...azerbaijaneli xalxi Tavisi istoriis yvelaze rTul, tragikul periodSi cxovrobs. 
swored am periodSi Cemze dakisrebuli am Tanamdebobis pasuxismgeblobas Rrmad vacnobiereb 
da minda dagarwmunoT, rom, mTel moRvaweobas, mTel Cems sicocxles am ndobis gamarTlebisa 
da xalxis imedebis gamarTlebis saqmes mivuZRvni...”

azerbaijanis respublikis prezidentis heidar alievis ficis dadebis ceremoniaze 
gamosvlidan. 10 oqtomberi 1993 weli 

didi lideris 90 gaelveba. baqo, 2013, gv 22

ამრიგად, ჰეიდარ ალიევი აზერბაიჯანის  რესპუბლიკის  ხელმძღვანელობაში დაბრუნდა, მისი და-
მოუკიდებლობა განამტკიცა, იგი მარადიული და შეუქცევადი გახადა.

 1. heidar alievis naxCevanSi moRvaweobas avtonomiuri respublikisaTvis romel sferoebSi 
hqonda didi mniSvneloba?

2. moamzadeT referati heidar alievis naxCevanSi moRvaweobis Sesaxeb.

3. romeli istoriuli aucileblobiT iyo ganpirobebuli partia axali azerbaijanis Seqmna?

4. moamzadeT wardgena partia axali azerbaijanis Seqmnis procesis Sesaxeb.

5. daasabuTeT, ratom aRiniSneba 15 ivnisi erovnuli xsnis dRed.

6. ratom gaxda aucilebeli 1993 wlis agvistoSi saerTo saxalxo referendumis Catareba?

?

heidar alievi 
ficis dadebis ceremoniaze. 

10 oqtomberi 1993 weli
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XI ganyofileba. samarTlebrivi demokratiuli saxelmwifos mSeneblo-

bis gzaze samarTlebrivi

 reformebi da demokratiuli saxelmwifos mSenebloba

damoukideblobis axlo xans gamocxadebuli azerbaijanis respublikis Tanamedrove, de-
mokratiul, samarTlebriv saxelmwifod qceva aucilebeli iyo. udidesi beladis heidar 
alievis xelmZRvanelobiT Cveni qveyana am mimarTulebiT ganviTarda, mcire drois ganmav-
lobaSi msoflio qveynebs Soris Tavisi Rirseuli adgilis dakaveba SeZlo.

samarTlebrivi saxelmwifo, konstitucia, beladia, samarTlebrivi reformebis komisia, cenzura, 
pluralizmi

demokratiuli saxelmwifo mSeneblobis dawyeba. თანამედროვე აზერბაიჯანის რეს-
პუბლიკამ დამოუკიდებლობის პირველივე წლებიდან დაწყებული მიზნად დემოკრატიული, 
სამართლებრივი და საერო სახლემწიფოს შექმნა გამოაცხადა და სახელმწიფო მშენებლობის გზაზე 
თანამიმდევრული და გადამწყვეტი ღონისძიებები განახორციელა. ამნაირი სახელმწიფოს შექმნისათვის 
ჩვენი ქვეყანა ისტორულ გამოცდილებას, ძველი სახელმწიფოებრიობის ტრადიციებს, ძლიერ 
ეკონომიკას, საჭირო მეცნიერულ პოტენციალს ფლობდა და რაც მთავარია, ჰეიდარ ალიევივით 
გამოცდილი პოლიტიკური ლიდერი ჰყავდა.

დემოკრატიული, სამართლებრივი და საერო რესპუბლიკის მშენებლობასთან  დაკავშირებით 
გატარებული ღონისძიებების ეტაპებად დაყოფაა შესაძლებელი. აზერბაიჯანის სახელმწიფო 
დამოუკიდებლობის აღდგენის 1991 წლის 18 ოქტომბრიდან ჰეიდარ ალიევის ქვეყნის ხელისუფლებაში 
დაბრუნებამდე - 1993 წლის 15 ივნისამდე პერიოდი ამ პროცესის პირველ ეტაპად შეიძლება ჩაით-
ვალოს. ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ არჩევიდან 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის რეფერენდუმის გზით მიღების თარიღამდე-12 ნოემბერი 
1995 წლამდე პერიოდი დემოკრატიული სახელმწიფო მშენებლობის მეორე ეტაპად შეიძლება შეფასდეს. 
ამ პერიოდში ჰეიდარ ალიევის 1993 წლის 3 ოქტომბერს საერთო-სახალხო ხმის მიცემით აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის პრეზიდენტად  არჩევამ, ხალხის მის მიმართ მაღალი ნდობა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა.

აზერბაიჯანში დემოკრატიის, კანონიერების განვითარების პროცესი 90-იანი წლების მეორე ნა-
ხევარში განსაკუთრებით დაჩქარდა. როგორც საერთო ეროვნული ლიდერი ამბობს:  “1995 wlis Sua  
xanebSi. azerbaijani yvela arakanonieri SeiaraRebuli Zalisagan gaTavisuflebul, srulad 
ganmtkicebul, xarisxobrivad axal safexurze asul, saxelmwifo mSeneblobis didi saqmeebis 
dawyebisaTvis mtkice sazogadoebriv-politikuri stabilurobisa da kanonierebis pirobebSi 
moyvanil saxelmwifod iqca”.

“Cven demokratiis, saxelmwifoebriobis mimarTulebiT, damoukidebeli saxelmwifos mSeneblo-
bis sferoSi didi gzis gavlili qveynebis konstituciis Seqmnis, konstituciis ganviTarebis ga-
mocdilebidan sargebloba gvicdia... garkveuli qveynebis, maT Soris dasavleTis qveynebis, 
dsT-Si Semavali qveynebis konstituciebi Zalian yuradRebiT Segviswavlia. bunebrivia, rom 
rogorc am gamocdilebis, ise istoriis, erovnul adaTebsa da tradiciebze dayrdnobiT, Cveni 
erovnuli da istoriuli warsulisadmi Rrma pativiscemis gamoxatviT Cveni konstituciis 
proeqti mogvimzadebia...”
azerbaijanis respublikis prezidentis, heidar alievis 1995 wlis 12 noembers saarCev-
no punqtSi xmis micemis Semdeg JurnalistebTan Sexvedrisas gakeTebuli  gancxadebi-

dan. didi lideris 90 gaelveba. baqo, 2013, gv. 57
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azerbaijanis respublikis konstitu-

cia. 1995 წლის ივნისში პრეზიდენტ ჰეიდარ 
ალიევის თავჯდომარეობით აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის კონსტიტუციის მომზადების-
თვის შეიქმნა sakonstitucio komisia. კო-
მისიაში ქვეყნის ცნობილი სამართალმცოდ-
ნეები, საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და 
სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენ-
ლები იყვნენ ჩართულნი. კომისიამ ჰეიდარ 
ალიევის ღირებული რჩევების, აზერბაიჯა-
ნელი ხალხის ეროვნული თავისებურებების, 
მოწინავე დემოკრატიული ქვეყნების გამო-
ცდილების მხედველობაში მიღებით კონს-
ტიტუციის პროექტი მოამზადა. პროექტი 
პრესაში გამოქვეყნდა და საერთო სახალხო 
განხილვას გადაეცა. მოქალაქეებისა და ორგანიზაციებისაგან მიღებული შეთავაზებების მხედველო-
ბაში მიღებით პროექტში ცვლილებები და დამატებები იქნა შეტანილი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
კონსტიტუციის პროექტის ახალი ვარიანტი გაცნობის მიზნით პრესაში გამოქვეყნდა. დამოუკიდებე- 
ლი აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ძირითადი კანონი-აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუცია 1995 
წლის 12 ნოემბერს რეფერანდუმით იქნა მიღებული. ამომრჩეველთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ 
კონსტიტუციის  პროექტი  მოიწონა.

 Tqveni azriT, Cveni qveynis TiToeul moqalaqes, konstituciis teqstis SedgenaSi rogor Se-

eZlo monawileobis miReba?

demokratiuli saxelmwifos mSeneblobis procesis gagrZeleba. დამოუკიდებელი 
აზერბაიჯანის კონსტიტუციის მიღების დღიდან საერთო ეროვნული ლიდერის 2003 წლის 12 
დეკემბერს გარდაცვალებამდე პერიოდი დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის პროცესის მე-
სამე პერიოდად შეიძლება ჩაითვალოს. ამ პერიოდშიც ჰეიდარ ალიევმა სამართლებრივ-დე-
მოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის სფეროში მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განახორციელა. 
1998 წლის 11 ოქტომბერს არჩევნებში ჰეიდარ ალიევი ამომრჩეველთა უმრავლესობის ხმების 
მოგროვებით კვლავ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი გახდა. ეს მისი საქმიანობის ხალხის 
მხრიდან მაღალი შეფასების გამოვლინება იყო. 2002 წლის 24 აგვისტოს ჩატარებული რეფერენდუ- 
მის შედეგების მიხედვით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში ცვლილებები და დამატე- 
ბები იქნა შეტანილი. ამით ჩვენს ქვეყანაში სამართლებრივი და დემოკრატიული სახელმწიფო წყო- 
ბის  საფუძვლები  განმტკიცდა.

Tqveni azriT, ratom warmoiSva konstituciaSi damatebebisa da cvlilebebis saWiroeba?

1996 წელს კანონების საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად მომზადების მიზნით რესპუბლიკის 
პრეზიდენტთან შეიქმნა სამართლებრივი რეფორმების კომისია. მილლი მეჯლისის მხრიდან ქვეყანაში 
პოლიტიკურ-ეკონომიკური, კულტურული პროცესების მოწესრიგებისთვის ასეულობით კანონი იქნა 
მიღებული. პრეზიდენტმა 1998 წელს ადამიანისა და მოქალაქის უფლებებისა და თავისუფლებების, 
სიტყვის, აზრისა და პრესის თავისუფლების უზრუნველყოფის, ცენზურის გაუქმების შესახებ გასცა 
ბრძანებულებები. ქვეყანაში გატარდა სასამართლო რეფორმა. აღმოსავლეთში პირველად 1998 წელს 
აზერბაიჯანში გაუქმდა სიკვდილით დასჯა. ქვეყანაში გატარებულმა პოლიტიკურმა, სამართლებრივმა 
რეფორმებმა  დემოკრატიული  განვითარების  პროცესებიც  დააჩქარა.

ratom atarebs cenzuris gauqmeba demokratiul mniSvnelobas?

1999 წლის 12 დეკემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ჩატარდა პირველი ბელადიის არჩევნები.  
1998 წელს ქვეყანაში შეიქმნა საკონსტიტუციო სასამართლო. 2000 წლიდან დაწყებული მოსამართლე- 
ების სპეციალურ გამოცდაზე გავლის პრაქტიკამ დაიწყო განხორციელება. სახელმწიფო მართვის 
სისტემაში  განხორციელდა  რეფორმები.
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1995, 2000 წლებში ქვეყანაში ჩატარდა 
საპარლამენტო არჩევნები, აზერბაიჯან-
ში შეიქმნა თავისუფალი პოლიტიკური 
საქმიანობის, პლურალიზმის პირობები. 
მაგალითად, ქვეყანაში 2001 წელს ოფი-
ციალურად დარეგისტრირებული 39 
პოლიტიკური პარტია, 30-მდე უფლე-
ბადამცველი  ორგანიზაცია  არსებობდა.

დემოკრატიის განვითარებამ, საზო-
გადოების სიმწიფემ მისი ყველა წევ- 
რის საერთო ეროვნულ საკითხებში 
ერთსულოვანი პოზიცია ჩამოაყალიბა. 
მილლი მეჯლისის დეპუტატის ილჰამ 
ალიევის მეთაურობით ხელისუფლები-
სა და ოპოზიციური პარტიებიდან მყო-

ფი წარ-მომადგენლობითი საბჭოს 2001 წლიდან ევროპის საბჭოში ეფექტიანი მოღვაწეობა ნათქვამს 
ადასტურებდა.

დამოუკიდებელ აზერბაიჯანში, განსაკუთრებით, ჰეიდარ ალიევის ხელისუფლების წლებში ქალთა 
საზოგადოებაში არსებული როლის ზრდის სფეროში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. 1995 წელს 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკა შეუერთდა კონვენციას „ქალთა წინააღმდეგ დისკრიმინაციის ყველა  
ფორმის გაუქმების შესახებ. ჰეიდარ ალიევმა ქალთა უფლებების რეალიზაციისა და უზრუნველყო- 
ფის მიმართულებით მნიშვნელოვან ბრძანებებსა და განკარგულებებს მოაწერა ხელი. 1998 წელს შე- 
იქმნა qalTa problemebis saxelmwifo komiteti.

“...iciT, Cven SegviZlia viamayoT, rom Cvenma xalxma mokle droSi didi civilizaciis gza gai-
ara, qali Tavisufalia, qali sazogadoebriv-politikur cxovrebaSi, saxelmwifo saqmeebSi 
uSualod iRebs monawileobas, samecniero kvlevebiT aris dakavebuli, qali jandacvis, kul-
turis sferoebSi muSaobs...”

azerbaijanis respublikis prezidentis heidar alievis suuam-is qveynebis qalebis 
baqoSi Catarebuli pirveli TanamSromlobis forumis monawileTa miRebisas saubridan, 

20 seqtemberi, 2001 weli, didi lideris 90 gaelveba, baqo, 2013, gv.192

აკადემიკოს რამიზ მეჰდიევის მიერ დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლისა და ჩვენი დამოუკიდე-
ბელი  სახელმწიფოებრიობის  ისტორიის  ეტაპებად  დაყოფა: 

• 1988-1992 წლები - რომანტიკული eiforia2; 
• 1992-1993 წლები - მასობრივ აზროვნებაში გარკვევა და გაცნობიერება; 
• 1993-1995 წლები - დამოუკიდებლობის იდეებისა და სახელმწიფოებრიობისათვის დაძაბული, 

უმოწყალო  ბრძოლა,  დამოუკიდებლობისა  და  მმართველობის  აზროვნების  გამარჯვება;
• 1995-2003 წლები - სრულმასშტაბიანი სამართლებრივი დემოკრატიული სახელმწიფოსა და 

მოქალაქეთა  საზოგადოების  აგება.

rogor SegiZliaT daasabuToT 1988-2003 wlebis Cveni istoriis am etapebad dayofa?

იმის შემდგომი ეტაპი კი სამართლებრივი სახელმწიფოს შექმნის გაგრძელებისა და კიდევ უფრო 
განმტკიცების  ეტაპად  ხასიათდება.

1. demokratiuli saxelmwifos mSeneblobis 1991-2003 wlebis periodis dayofa, ratom aris 
SesaZlebeli sam etapad?

2. Cveni qveynis meramdene konstitucia iyo 1995 wels miRebuli azerbaijanis respublikis 
konstitucia?

3. SeecadeT daasabuToT sikvdiliT dasjis gauqmebis progresiuli mniSvneloba.

4. romel nabijebSi gadaidga heidar alievis azerbaijanis xelmZRvanelobis wlebSi, Cvens 
qveyanaSi qalTa sazogadoebaSi arsebuli rolis gazrdis mimarTulebiT?

◘

?



heidar alievi azerbaijanis inteligent qalebTan

1 pluralizmi - raime sakiTxis Sesaxeb sxvadasxva azris arseboba, mravalazrianoba

2 eiforia - adamianis sulierad amaRlebuli da Tavis kargad grZnobis sulier mdgomareobaLAY
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XX saukunis 90-ian wlebSi ganxorcielebuli socialur-ekonomikuri 

reformebi

1990-iani wlebis dasawyisSi, damoukideblobis pirvel periodSi azerbaijani Zalian mZime 
socialur-ekonomikur mdgomareobaSi aRmoCnda. saerTo erovnuli lideris heidar alievis 
SorsmWvreteluri da brZnuli politikis, misi xelmZRvanelobiT gatarebuli reformebis 
Sedegad Cvenma qveyanam sirTuleebidan pirnaTlad gamosvliT socialur-ekonomikur sfe-
roSi did warmatebebs miaRwia.

integracia, privatizacia, normatiul-samarTlebrivi baza, "saukunis xelSekruleba", navTo-

bis strategia

socialur-ekonomikuri reformebis sawyisi mimarTulebebi. ჰეიდარ ალიევმა აზერბაი-
ჯანში ხელისუფლებაში დაბრუნებისას პირველ ორ წელიწადში (1993-1994 წლები) სახელმწიფოებ-
რიობის დაცვა - შენარჩუნების და გაძლიერების, ეკონომიკის დასტაბილურებისა და საბაზრო ეკო-
ნომიკაზე  გადასვლის  სამი  უპირველესი  მიმართულება  განსაზღვრა: 

1. qveyanaSi politikuri stabi-
lurobis aRdgena, saxelmwifo-
ebriobis dacva-SenarCuneba da 
ganmtkiceba; demokratiuli, sa-
marTlebrivi, civiluri saxel-
mwifos aSeneba da ganviTareba

 2. respublikis ekonomikis Ca-
vardnili Rrma ekonomikuri 
krizisidan gamoyvana, reforme-
bis gatareba, sabazro ekonomi-
kaze gadasvla da misi swrafi 
ganviTareba.

3. respublikis ekonomikis msof-
lio ekonomikasTan dakavSireba, 
ucxouri investiciebis, mowinave 
samecniero-teqnikuri, teqno-
logiuri, saganmanaTleblo da 
kulturuli siaxleebis, sawar-
moo gamocdilebis Cvens qveyana-
Si mozidva.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით სამივე მიმართულებით არსე-
ბული  პრობლემები  თანმიმდევრობით,  ეტაპობრივად  გადაწყვიტა.
reformebis pirveli etapi. რეფორმების I ეტაპის მომცავ 1993-1997 წლებში ქვეყანა ღრმა ყო-

ველმხრივი კრიზისიდან გამოყვანილი იქნა, შეიქმნა საბაზრო ეკონომიკისა და მსოფლიო ეკონომიკას-
თან  ინტეგრაციის  საფუძვლები. 

ამ დროს მიწა თავის პატრონს - გლეხებს დაუბრუნდა, პირველ რიგში, შეიქმნა მიწის პრივატიზა- 
ციის ნორმატიულ-სამართლებრივი ბაზა, მიწის გლეხებზე გადაცემამ შექმნა სოფლის მეურნეობის 
განვითარების საშუალება. მიწასთან ერთად, დაიწყო სხვადასხვა დაქვემდებარებაში მყოფი წვრილი  
და  საშუალო  წარმოებების,  მათ  შორის  მომსახურების  საწარმოების  პრივატიზაცია.

 rogor aiRes glexebisagan miwa sabWoTa xelisuflebis dros?

ნავთობის მრეწველობა, როგორც ეკონომიკის მოწინავე სფერო მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა.  
მას ეკონომიკის სხვა სფეროების განვითარებაში უცხოური ინვესტიციების ქვეყნის ეკონომიკაში 
მოზიდვაში და შიდა ინვესტიციების შესაძლებლობების გაფართოებაში მნიშვნელოვანი როლის შეს-
რულება შეეძლო. ჰეიდარ ალიევმა გაითვალისწინა, რომ ნავთობი არის ეკონომიკის განვითარები- 
სა და ქვეყნის დამოუკიდებლობის უზრუნველყოფის გარანტი, განსაზღვრა საკუთარი ნავთობის 
სტრატეგია. 

38

o

?

LAY
İHƏ



188

ეს სტრატეგია აზერბაიჯანის მდიდარი ნავთობ-გაზის რესურსების ყველაზე თანამედროვე ხერხე-
ბით მოპოვების, უცხოურ ბაზრებზე გაყიდვისა და მიღებული შემოსავლის ხარჯზე რესპუბლიკის 
ეკონომიკის ყველა სფეროს განვითარებისაგან, მოსახლეობის მატერიალური კეთილდღეობის ამაღ-
ლებისაგან შედგებოდა. ეკონომიკის ყველა სფეროს განვითარებისაგან, მოსახლეობის მატერიალური 
კეთილდღეობის  ამაღლებისაგან  შედგებოდა.
azerbaijanis navTobis axal strategias safuZveli 1994 wlis 20 seqtembers "sau-

kunis xelSekrulebis" xelmoweriT Caeyara. ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებდა კასპიის  
ზღვის აზერბაიჯანულ სექტორში მდებარე სამი მდიდარი ნავთობის საბადოს მსხვილ უცხოურ ნავ-
თობ კომპანიებთან ერთად ამუშავებას. „საუკუნის ხელშეკრულება“-ში 8 ქვეყნის (აზერბაიჯანი, აშშ, 
დიდი ბრიტანეთი, რუსეთი, თურქეთი, ნორვეგია, იაპონია, საუდის არაბეთი) 13 ცნობილი ნავ-
თობკომპანია  მონაწილეობდა.

“saukunis xelSekruleba”-Si monawile romeli kompaniis dasaxeleba SegiZliaT?

ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით შემუშავებულმა ნავთობის ახალმა სტრატეგიამ აზერბაი- 
ჯანის ნავთობის მრეწველობაში ძირფესვიანი რეფორმების გატარება, ძლიერი ინფრასტრუქტურის 
შექმნა, ნავთობის მრეწველობის თანამედროვე ტექნოლოგიების, მართვის გამოცდილებების მო- 
ზიდვა  გამოიწვია.

1994-2001 წლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ნავთობის კომპანიამ 14 ქვეყნის 32 ნავთობ-
კომპანიასთან 21 ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. ამ ხელშეკრულებებით აზერბაიანში 60 მილიარდი 
დოლარის მოცულობის ინვესტიციის მოზიდვა იყი გათვალისწინებული. 1995 წელს „საუკუნის ხელ-
შეკრულების“ განხორციელებისათვის აზერბაიჯანის საერთაშორისო ოპერაციების კომპანია (asok) – 
„abeS“, 1996 წელს „ყარაბაღის“ სტრუქტურის ხელშეკრულების რეალიზაციისათვის შეიქმნა საერ-
თაშორისო ნავთობის კომპანია „ხეზერ“. სხვა ხელშეკრულებების მიხედვითაც შესაბამისი საოპერა- 
ციო კომპანიები იქმნებოდა.

moipoveT informaciebi azerbaijanis xelmowerili navTobis xelSekrulebebTan dakavSirebiT.

1997 წელს „საუკუნის ხელშეკრულების“ მიხედვით დაიწყო ნავთობის მოპოვება. აზერბაიჯანში მო-
პოვებული ნავთობის გადაზიდვის სვლაგეზსაც დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა. 1997 წელს ექსპლუა-
ტაციაში  გადაეცა  რუსეთზე  გამავალი  ნავთობსადენი  „ჩრდილოეთი“  (ბაქო-ნოვოროსიისკი). 

ქვეყნის ეკონომიკაში ჩადებული უცხოური ინვესტიციების ოდენობამ, 1993 წელს 15 მილიონი, 1995 
წელს - 375 მილიონი, 1996 - 2002 წლებში 9 მილიარდი დოლარი შეადგინა. 1996-1997 წლებში ქვე- 
ყანამ ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსვლა და სტაბილური განვითარება დაიწყო. გატარებულმა 
რეფორმებმა საბაზრო ეკონომიკისა და მსოფლიო ეკონომიკაში ინტეგრაციის საფუძვლები შექმნა. 
დაიწყო  ნავთობის  სტრატეგიის  ამოცანების  განხორციელება.
reformebis meore etapi. აზერბაიჯანის ეკონომიკის განვითარების მეორე ეტაპი მოიცავს  

1998-2002 წლებს. ამ ეტაპის მოკლე და საშუალოვადიანი პროგრამებით საბაზრო ეკონომიკის სა-
ფუძვლების განმტკიცებით, მის ყველა სფეროში გაგრძელებული განვითარების მიღწევით და მსოფ-
ლიო  ეკონომიკაში  ინტეგრაციის  გაფართოებით  დახასიათება  შეიძლება.

1999 წელს საქართველოს მიმართულებით baqo-sufsa "dasavleTis navTobsadeni" ექსპლუა-
ტაციაში გადაეცა. 1999 წლის 18 ნოემბერს სტამბოლში ნედლი ნავთობის baqo-Tbilisi-jeihanis 
ნავთობსადენის  საშუალებით  მიწოდებასთან  დაკავშირებით  ხელშეკრულებას  მოეწერა  ხელი.

აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის ტერიტორიაზე გამავალ ამ მილსადენთან დაკავში-
რებული ყველა დავის წარმატებით გადაწყვეტა, პირველ რიგში უდიდესი ბელადის ჰეიდარ  
ალიევის  ბრძნული  პოლიტიკის  შედეგი  იყო. 

Tqveni azriT, es SeTanxmeba, romeli saerTaSoriso RonisZiebis mimdinareobisas iqna xelmowerili?

1999 წელს დაარსდა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის ფონდი. გათვალისწინებული იყო ამ 
ფონდში თავმოყრილი საშუალებების აზერბაიჯანის ეკონომიკის სხვა სფეროებზე მიმართვაც. ფონ- 
დის რესპუბლიკის ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობისათვის ეფექტიანად გამოყენე-
ბისათვის  შემუშავებული  იქნა  სპეციალური  პროგრამა.
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ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში ევროკავშირის „TRASEKA” პროგრამით ევროპა-კავკასია-
აზია სატრანსპორტო კომუნიკაციის „ახალი აბრეშუმის გზის“ ამოქმედებასაც დიდი მნიშვნელობა 
ჰქონდა. 1998 წლის სექტემბერში ბაქოში ჩატარდა "didi abreSumis gzis" saerTaSoriso konfe-
rencia. ამ კონფერენციაზე მიღებული იქნა „ბაქოს დეკლარაცია.“ შეიქმნა დიდი აბრეშუმის გზის 
შტაბბინა  და  მიღებული  იქნა  გადაწყვეტილება  მისი  ბაქოში  განთავსების  შესახებ.

“...me minda, rom Tqven es icodeT:Cven Ria qveyana varT. Cven ekonomikuri reformebis gata-
rebis gziT mivdivarT. Cven Tavisufali mewarmeobisTvis, Cveni respublikis TiToeuli moqa-
laqis mTeli Tavisi SesaZleblobebis gamoyenebis, Tavisi sakuTrebis flobisa da azerbaijanis 
sazRvrebs gareT myof firmebTan, kompaniebTan, pirovnebebTan ekonomikuri kavSirebis Seqmnis 
SesaZleblobisTvis yvelanair pirobas vqmniT. yovelive es gvafiqrebinebs, rom Cven Zlieri 
finansuri mxardaWera unda aRmogviCinoT, Cven ucxouri investiciebiT unda visargebloT...”

azerbaijanis respublikis prezidentis heidar alievis msoflio bankis organizebuli 
saerTaSoriso konferenciis "investiciebi azerbaijanisTvis" gaxsnis ceremoniaze gamosvlidan, 

dekemberi, 1995 weli. 
didi lideris 90 gaelveba. baqo, 2013, gv. 58 

baqo-Tbilisi-erzurumis satranzito gazsadeni
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gadaumuSavebeli navTobis baqo-Tbilisi-jeihanis satranzito navTobsadeniT transportirebasTan 
dakavSirebuli sabuTebis xelmoweris ceremonia. istanbuli,, 18 noemberi 1999 weli
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1990-იანი წლების შუახანებიდან დაწყებულ განხორციელებულ ეკონომიკურ პოლიტიკაში მოსახ-
ლეობის სოციალური დაცვის ღონისძიებებსა და რეფორმების სოციალურ ორიენტაციას ცენტრა- 
ლური ადგილი უკავია. პრეზიდენტი ჰეიდარ ალიევი ამ საკითხებს ყოველთვის დიდ ყურადღებას 
აქცევდა  და  ამ  სფეროში  სისტემატურ  სამუშაოს  ახორციელებდა. 

1994 წელს მიღებულმა კანონმა „მოსახლეობის სოციალური დაცვის შესახებ“ დიდი როლი შეას- 
რულა მოსახლეობის სოციალური დაცვის დაძლიერებაში. ამ წელს დაარსდა mosaxleobis soci- 
aluri dacvis fondi.

ნაკლებადუზრუნველყოფილი მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებაში განსაკუთრებით 
დიდი როლი შეასრულა შრომის ანაზღაურების რეფორმებმა და სოციალური დაცვის ღონისძიებების 
სფეროში გატარებულმა მნიშვნელოვანმა ღონისძიებებმა. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მოსახ-
ლეობის  საპენსიო  უზრუნველყოფის  სფეროში.

სომეხი დამპყრობლების მიერ განხორციელებული დაპყრობების შედეგად ლტოლვილებად და 
დევნილებად ქცეულ ჩვენს თანამემამულეებზე ზრუნვა ყოველთვის იყო ჩვენი სახელმწიფოს ყუ-
რადღების ცენტრში. 1998 წელს მათი პრობლემების სისტემური სახით გადაწყვეტა და სოციალური 
დაცვის გაძლიერებისათვის მიღებული იქნა სპეციალური saxelmwifo programa. ფიზულიში, აღ-
დამში, ბერდაში, თერთერსა და სხვა რაიონებში 1998-2001 წლებში ამ პროგრამის შესაბამისად დაარს- 
და საცხოვრებელი პუნქტები. იმავდროულად ლტოლვილებისა და დევნილების სოციალურ დაცვას- 
თან  დაკავშირებით  დიდი  სამუშაოები  იქნა  შესრულებული.

ჰეიდარ ალიევის ხელისუფლების წლებში ქვეყანაში სოციალურ სფეროშიც მნიშვნელოვანი წინსვლა 
იქნა  მიღწეული  და  მოსახლეობის  მატერიალური  კეთილდღეობა  თანდათანობით  გაუმჯობესდა.

 1. moamzadeT wardgena heidar alievis navTobis strategiis Sesaxeb.

2. "saukunis xelSekrulebis" mixedviT mopovebuli navTobis transportirebis romeli 

alternatiuli svlagezebi arsebobda?

3. ra mniSvneloba hqonda azerbaijanisTvis baqo-Tbilisi-jeihanis ZiriTad milsadens?

4. daasaxeleT azerbaijanis ekonomikis heidar alievis xelmZRvanelobiT ganviTarebis 

etapebi da cal-calke daaxasiaTeT isini.

5. SeecadeT gansazRvroT msgavsi da gansxvavebuli niSnebi Zvel didi abreSumis gzasa da 

"TRASEKA" programiT dalagebuli "axali abreSumis gzas" Soris.

6. daasaxeleT heidar alievis xelisuflebis wlebSi mosaxleobis socialuri mdgomareo-

bis gaumjobesebis mimarTulebiT gadadgmuli nabijebi.
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 azerbaijanis respublikis sagareo politika

daarsebis pirveli dRidan dawyebuli azerbaijanis respublika zogadsakacobrio Rirebule-
bebisa da saerTaSoriso urTierTobebSi miRebuli standartebis mimarT erTgulebas avlens. 
Cveni mtkivneuli problemis mTliani yarabaRis konfliqtis samarTliani gadawyveta yovelT-
vis warmoadgenda da dResac warmoadgens Cveni sagareo politikis wamyvan mimarTulebas.

gaeros uSiSroebis sabWo, energetikis diplomatia, konstruqciuli1 pozicia, asocirebuli 
wevroba2, eaps, tranzitis saxelmwifo

sagareo politikis miznebi da amocanebi. ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით საგარეო 
პოლიტიკის სფეროში უზარმაზარი მნიშვნელობის ნაბიჯები იქნა გადადგმული. განისაზღვრა აზერ-
ბაიჯანის  სახელმწიფოს  ძირითადი  ინტერესები  და  საგარეო  პოლიტიკის  მიზნები  და  ამოცანები.

39

o

azerbaijanis saxelmwifos

ZiriTadi interesebi sagareo politikis miznebi da amocanebi
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1 konstruqciuli - praqtikuli
2 asocirebuli wevroba - sxva gaerTianebasTan an organizaciasTan SeerTebuli da gadamwyveti xmis uflebis gareSe mis 

saqmianobaSi monawile

mTiani yarabaRis konfliqti. gaero-s უშიშროების საბჭოს აზერბაიჯანის მიწების სომხეთის 
მხრიდან დაპყრობასთან დაკავშირებით არსებული რეზოლუციები იმედის მნიშვნელობის მქონე 
მთიანი  ყარაბაღის  კონფლიქტის  გადაწყვეტის  საერთაშორისო  სამართლებრივ  საფუძველს  შეადგენს.

“sanam gviani ar aris, msoflio gaerTianebam yvelaferi unda iRonos saerTaSoriso samarTlis 
normebisa da principebis Sesabamisad. azerbaijanis suverenitetisa da teritoriuli mTlia-
nobis srulad aRdgenis safuZvelze konfliqtis mSvidobiani gziT gadawyvetisaTvis”.

heidar alievis eaps-is wevri qveynebis saxelmwifoebisa da mTavrobebis meTaurebis 
praRaSi Catarebuli umaRles Sexvedrebze gamosvlidan, 22 noemberi 2002 weli.

azerbaijanis istoria, tomi VII, baqo, 2008, gv 348
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მომდევნო წლებში euTo-ს ევროსაბჭოს, gai-
To-ს, nato-ს, ევროკავშირისა და სხვა საერ-
თაშორისო ორგანიზაციების მხრიდანაც მსგა-
ვსი გადაწყვეტილებები იქნა მიღებული. ეს 
ოფიციალური საბუთებიც გმობდნენ სომ-
ხების აზერბაიჯანელების წინააღმდეგ დაპ-
ყრობებსა და ამით გამოწვეულ მძიმე შე-
დეგებსა და ერთმნიშვნელოვნად მოითხოვ- 
დნენ დაპყრობილი ჩვენი ტერიტორიების გა-
თავისუფლებას.

ეუთოს 1994  წელს ბუდაპეშტში, 1996 წელს 
კი ლისაბონში ჩატარებულ სამიტებზე და-
დასტურებული იქნა მთიანი ყარაბაღის კონ-
ფლიქტის სამართლებრივი, საერთაშორისო 

პრინციპებზე დაფუძნებული გადაწყვეტის მნიშვნელობა. ეს სამუშაო მინსკის ჯგუფის საშუალებით  
უნდა განხორციელებულიყო. ბუდაპეშტის სამიტზე მოხდა მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეების 
დაწესება. ლისაბონის სამიტზე ჰეიდარ ალიევმა პოლიტიკური შორსმჭვრეტელობისა და სიმტკიცის 
გამოჩენით აზერბაიჯანის პოზიციის მსოფლიოს 53 ქვეყნის მიერ აღიარებასა და დაცვას მიაღწია. უმაღ-
ლეს შეხვედრაზე მიღებულ და მის ოფიციალურ დოკუმენტად გამოცხადებულ დეკლარაციაში ხაზი 
გაესვა  აზერბაიჯანის  ტერიტორიული  მთლიანობის  აღიარებას.

მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მიღწევის შემდეგ 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტის მცდელობები, თუნდაც 
ერთი გაელვებითაც კი არ დაფასებულა. ამ დროს აზერბაიჯანი კონფლიქტის გადაწყვეტისათვის 
საერთაშორისო სტრუქტურებთან მჭიდროდ თანამშრომლობდა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს  
euTo-ს  მინსკის  ჯგუფის  თავმჯდომარე  ქვეყნებთან  აშშ,  რუსეთსა  და  საფრანგეთთან  კონტაქტები.

1997-1998 წლებში მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეებმა კონფლიქტის გადაწყვეტისათვის სხვა-
დასხვა შემოთავაზებები წამოაყენეს. აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა მოლაპარაკებებზე ყოველთვის 
კონსტრუქციულ პოზიციას იკავებდა, დაპყრობილი ტერიტორიების დაბრუნებას, სომხების მხრიდან 
ჩვენი ქვეყნის კანონებისადმი პატივისცემით მოპყრობის პირობით, მთიანი ყარაბაღისათვის ავტო-
ნომიის შესაძლო მინიჭებას აფიქსირებდა. თუმცა სომხეთის მთიანი ყარაბაღის ცრუ დამოუკიდებ-
ლობის ცნობაზე მიმართული არაკონსტრუქციული პოზიცია ყოველთვის მოლაპარაკებებზე მნიშ-
ვნელოვანი შედეგების მოპოვებას აფერხებდა. აზერბაიჯანის ტერიტორიების დაპყრობაზე ხელის არ 
ამღები  სომხეთი  თავის  არაკანონიერ  ქმედებებს  ბოლოს არ უღებდა.
urTierTobebi sazRvargareTis qveynebTan. ქვეყნის საგარეო პოლიტიკაში მეზობელ სახელ-

მწიფოებთან ურთიერთობებს ყოველთვის მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. აზერბაიჯანის რესპუბ- 
ლიკა რუსეთთან, თურქეთთან, ირანთან, საქართველოსთან, ყაზახეთთან და თურქმენეთთან ურ-
თიერთობებს აგებდა საერთაშორისო სამართლის ნორმების საფუძველზე და გაწონასწორებული 
პოლიტიკის  განხორციელებით  წარმატებას  აღწევდა.

რესპუბლიკა ევროპის ქვეყნებთან ურთიერთობასაც ყურადღებას აქცევდა. უდიდესი ბელადის 
ჰეიდარ ალიევის ევროპაში პირველი ოფიციალური ვიზიტი 1993 წლის დეკემბერში საფრანგეთში 
შედგა.  ვიზიტის  დროს  გაიმართა  მაღალი  დონის  შეხვედრები.

აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ვიზიტის დროს ჯერ კიდევ 1990 წელს მიღებულ ევროპისათვის 
პარიზის ქარტიას მოაწერა ხელი. ამ დოკუმენტთან შეერთებით აზერბაიჯანმა დაასაბუთა, რომ იგი 
დაიცავს გაეროს წესდებას, საერთაშორისო უსაფრთხოების, თანამშრომლობის ნორმებსა და პრინ-
ციპებს. ამით, ჩვენმა ქვეყანამ ევროპის უსაფრთხოების სისტემის მიმართულებით მნიშვნელოვანი 
ნაბიჯი  გადადგა.

1991-2003 წლებში გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან, იტალიასთან, ესპანეთთან და ევროპის სხვა 
ქვეყნებთან მაღალი დონის კავშირები დამყარდა. განხორციელდა სასარგებლო ორმხრივი ვიზიტები. 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სახელმწიფო დამოუკიდებლობის განმტკიცებაში ევროპის ქვეყნებთან 
ურთიერთობამ  მნიშვნელოვანი  როლი  შეასრულა.

heidar alievi gaeros generaluri ansambleis 
49-e sesiaze. nio-iorki, 29 seqtemberi 1994 weli
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aSS-თან ურთიერთობის დამყა-
რებასა და განვითარებას განსაკუთ-
რებული მნიშვნელობა ენიჭებოდა. 
aSS-ის კონგრესის „თავისუფლების 
დაცვის აქტით“ 1992 წელს მიღე-
ბული 907-e Sesworeba3 ურთიერ-
თობებს ძალიან აფერხებდა ჰეიდარ 
ალიევის წარმატებულმა მოღვა-
წეობამ aSS-ის აზერბაიჯანისადმი 
პოლიტიკაში თანდათანობით შე-
მობრუნება დაიწყო. საბოლოოდ, 
aSS-ის კონგრესმა პრეზიდენტს 907-
ე შესწორების მოქმედების ყოველ-
წლიური  შეჩერების  უფლება  მისცა.

raSi mdgomareobda 907-e Sesworebis arsi?

აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკის კიდევ ერთი მნიშვნელოვან მიმართულებას საერთაშორისო და 
რეგიონალურ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა წარმოადგენდა.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა ჯერ კიდევ 1992 წელს natos ჩრდილოეთ-ატლანტიკური თანამშრო-
მლობის საბჭოს (ამ საბჭოს 1997 წლიდან დაწყებული ევრო-ატლანტიკური პარტნიორობის საბჭო - eaps 
ეწოდება) შეუერთდა. 1984 წელს აზერბაიჯანმა nato-s "TanamSromloba mSvidobisaTvis"  
programac მიიღო. აზერბაიჯანის natosTan მჭიდრო თანამშრომლობა შემდგომშიც წარმატებით 
გაგრძელდა. ქვეყნის წარმომდგენმა სამხედრო ნაწილმა სამშვიდობო ძალებმა კოსოვოსა და ავღანე- 
თის ოპერაციებში მიიღეს მონაწილეობა. nato-ს საპარლამენტო ანსამბლეის 2002 წლის ისტამბულის 
კრებაზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკა natom sa-ის ასოცირებულ წევრად მიიღო. ჰეიდარ ალიევი  
natosa და აზერბაიჯანის ამ ორგანიზაციაში მონაწილეობის მნიშვნელობას მაღალ შეფასებას  
აძლევდა.

ra mniSvneloba hqonda Cveni qveynisaTvis natosTan TanamSromlobas?

აზერბაიჯანის გატარებულ პოლიტიკას ჩვენი ქვეყნის ავტორიტეტის საერთაშორისო დონეზე 
ზრდისა და მაღალი შეფასებისაკენ მიჰყავდა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის პო-
ლიტიკური საკითხებისადმი მიძღვნილ 2000 წლის 3 მაისის კრებაზე აღნიშნული იქნა, რომ 
აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობა ქვეყნის ევროპის სტანდარტების მიღწევისათვის „უაღრესად დიდ 
მცდელობებს მიმართავს. ამ ქვეყანაში ხელმძღვანელობისა და ხალხის თავისუფალი, აყვავებული 
საზოგადოების აშენების გადაწყვეტილება აღტაცებას იწვევს. 70 წლიანი დამპყრობლური რეჯიმის 
შემდეგ აზერბაიჯანმა წარსულის მემკვიდრეობისაგან ხელის აღება შეძლო და სუვერენულ, სა-
მართლებრივ  სახელმწიფოს  აშენებს“.
sagareo ekonomika. 1991-2003 წლებში ეკონომიკის საკითხებმა ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლიტი- 

კაში მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა. აზერბაიჯანმა საერთაშორისო საფინანსო-საბანკო ორგანი-
ზაციებთან მჭიდროდ ითანამშრომლა, თავის ეკონომიკაში გაატარა მნიშვნელოვანი რეფორმები და  
იგი ახალ საფუძვლებზე ააგო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ურ-
თიერთობების დამყარებით evropa-kavkasia-azia (TRASEKA) სატრანსპორტო დერეფნის პროექტი 
განახორციელა. ტრანსპორტთან დაკავშირებით სხვადასხვა პროექტების განხორციელების შედეგად 
აზერბაიჯანმა  შეძლო  სატრანზიტო  ქვეყანა  გამხდარიყო.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ენ-
ერგეტიკული დიპლომატია იყო. ამ სფეროში გადადგმულმა ნაბიჯებმა დიდი ოდენობით უცხოური 
ინვესტიციების რესპუბლიკაში შემოდინების პირობები შექმნა. ენერგეტიკის დიპლომატიის წარ-
მატებით გატარებამ აზერბაიჯანში სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობის 
მიღწევა და ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ განმტკიცება გამოიწვია. აზერბაიჯანის 
ნავთობის  სტრატეგია  ჩვენი  ქვეყნის  საერთაშორისო  ავტორიტეტის  ზრდის  მიზეზიც  გახდა.

?

?

heidar alievi didi britaneTis dedofal elisabed II-Tan. 
21 ivlisi 1998 weli.

3 907-e Sesworeba - aSS-s azerbaijanisaTvis pirdapiri saxelmwifo daxmarebis amkrZalavi Sesworeba.LAY
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ra igulisxmeba energetikis diplomatiaSi?

აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი მიმართულება კასპიის ზღვის 
სამართლებრივი სტატუსის განსაზღვრის საკითხი იყო. ამ საკითხის გადაწყვეტა მწვავე დიპლომა-
ტიურ მოღვაწეობას მოითხოვდა. კასპიისპირა ხუთი სახელმწიფოს წარმომადგენლების სხვადასხვა 
დონის შეხვედრებზე აზერბაიჯანი თავის სტრატეგიულ ინტერესებს ყოველთვის წარმატებით  
იცავდა.

 CamoTvaleT kaspiispira xuTi saxelmwifo.

სახელმწიფო დამოუკიდებლობის ცნობა, ფართო დიპლომატიური კავშირების დამყარება, საგარეო 
პოლიტიკის ფორმირება, ჩვენი პოზიციების განმტკიცება, ქვეყნის შიგნით სოციალურ-პოლიტიკურ, 
ეკონომიკურ, კულტურულ და სხვა სფეროებში სახელმწიფო მშენებლობისათვის ხელსაყრელი 
საერთაშორისო პირობების შექმნა, ჩვენი ქვეყნის ავტორიტეტულ სახელმწიფოდ ქცევა 1991-2003 
წლებში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის სფეროში გავლილი გზის უპირველეს 
შედეგად  შეიძლება  ჩაითვალოს.

“msoflio uaRresad rTul periods gadis. saerTaSoriso terorizmi  sargeblobs ra zogier-
Ti saxelmwifos mxardaWeriT, moqmedebs msoflio wesrigis winaaRmdeg, eqstremizmis, agresiu-
li nacionalizmisa da skandaluri separatizmis ideologiis safuZvelze axali dapirispirebis 
xazebis Seqmnas cdilobs, sazRvrebis xelaxal gayofas, Secvlas cdilobs. saerTaSoriso sis-
temis safrTxis winaaRmdeg efeqtianad brZolis warmoebis unari mkacr gamocdas gadis. 11 seq-
tembris tragediis moxdenisTanave evroatlantikurma erTobam Seqmna antiteroristuli ko-
alicia da azerbaijani pirvelive dRidan SeuerTda am koalicias. Cven, dResac sxva qveynebsa 
da saerTaSoriso organizaciebTan erTad yvela Rones vxmarobT am safrTxeebis winaaRmdeg”.

azerbaijanis respublikis  prezidentis heidar alievis 
eaps-is 2002 wlis 22 noembers praRaSi umaRlesi donis Sexvedraze gamosvlidan. 

azerbaijanis istoria. tomi VII. baqo, 2008, gv 335-336

ჰეიდარ ალიევი საგარეო პოლიტიკის სფეროში გავლილი გზის შეფასებისას 1998 წელს აღნიშ- 
ნავდა: „აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკა გასულ წლებში წარმატებული იყო. მიმაჩნია, რომ ჩვენ  
ჩვენი საგარეო პოლიტიკა სწორად ავაგეთ, ჩვენი სტრატეგიული ხაზი სწორია, განსაზღვრული 
მიმართულებები მართალია. ყოველივე ამან საგარეო პოლიტიკის სფეროში აზერბაიჯანს წარმატე- 
ბები მოუტანა. პირველ რიგში, ყოველივე ეს აზერბაიჯანის სახელმწიფოს ქმედებებია და პრეზიდენ-
ტის გატარებული საგარეო პოლიტიკის შედეგებია. ჩვენი მთავარი წარმატება იმისაგან შედგება, რომ 
გასულ წლებში აზერბაიჯანს სახელმწიფო დამოუკიდებლობა მხოლოდ საგარეო პოლიტიკის შედე- 
გად კი არა,  მთელი ჩვენი საქმიანობის შედეგად დღითი-დღე განგვიმტკიცებია, ჩვენი სუვერენიტე-
ტის, ჩვენი დამოუკიდებლობის ხელშეუხებლობა, ურყეობა დაგვიმტკიცებია. უკვე არავითარი ეჭვი  
არ არის, რომ აზერბაიჯანი სრულიად დამოუკიდებელი ქვეყანაა და სრულიად დამოუკიდებელ 
პოლიტიკას  ატარებს“.

1. SeadareT azerbaijanis saxelwmifos ZiriTadi interesebi da Cveni sagareo politikis 
miznebi da amocanebi, gansazRvreT is Tvisebebi, romlebic emTxveva erTmaneTs.

2. scadeT gamoikvlioT kaspiis zRvis statusis  gansazRvris mniSvneloba azerbaijani-
saTvis.

3. Tqveni azriT, riT SeiZleba aixsnas aSS-is kongresis "Tavisuflebis dacvis aqti"-s mi-
Rebuli Sesworebis usamarTloba?

4. gamoikvlieT azerbaijanis nato-sTan TanamSromloba da gansazRvreT mniSvnelovani 
momentebi.

5. daasaxeleT azerbaijanis respublikis 1991-2003 wlebSi sagareo politikis umTavresi 
warmatebebi da maTi mizezebi.

?
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axal aTaswleulSi axal liderTan erTad

udidesi beladis heidar alievis Rirseuli memkvidre ilham alievi 2003 wels azerbaija-
nis respublikis prezidentad iqna arCeuli. misi mmarTvelobis wlebi qveynis yovelmxrivi 
ganviTarebis wlebad xasiaTdeba.

saxelmwifo programa, konkurentunariani qveyana, satransporto-komunikaciuri da satran-
zito centri, vice-prezidenti.

ilham alievis prezidentobam-
deli saqmianoba. 2003 წლის 15 
ოქტომბრისათვის დანიშნულ აზერბაი-
ჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის არ-
ჩევნებზე საერთო ეროვნული ლიდერის 
ჰეიდარ ალიევის კანდიდატურა მორიგი 
პერიოდისათვის იყო რეგისტრირებული 
თუმცა, მან ჯანმრთელობაში შექმნილ 
პრობლემებთან დაკავშირებით, არსებუ-
ლი მდგომარეობა სწორად გაანალი-
ზებით შეაფასა და თავისი კანდიდატურა 
იმჟამინდელი ქვეყნის პრემიერ-
მინისტრის ბატონი ილჰამ ალიევის 
სასარგებლოდ მოხსნა.

ილჰამ ალიევმა ყოფილი საბჭოთა 
კავშირის ერთ-ერთ ყველაზე ავტორიტე-
ტულ სასწავლებელში - მოსკოვის საერთა-
შორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში 
მუშაობით მიიღო მეცნიერულ-პედაგოგი-
ური გამოცდილება. ჰეიდარ ალიევის შორსმჭვრეტელური და ბრძნული ხელმძღვანელობის ქვეშ მიიღო 
ხანგრძლივი და ყოველმხრივი სახელმწიფოებრიობის გამოცდილება, დამოუკიდებელი აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის სახელმწიფო ნავთობკომპანიის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის, მილლი მეჯლისის დე-
პუტატის, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის, ევროპის საბჭოს აზერბაიჯანის წარმო-
მადგენლობითი საბჭოს მეთაურის, ენი აზერბაიჯანის პარტიის თავმჯდომარის მოადგილის, პრემიერ- 
-მინისტრისა  და  სხვა  საპასუხისმგებლო  თანამდებობებზე  დიდი  უნარები  გამოავლინა.

მაღალი მეცნიერული დონის, სახელმწიფოებრივი მმართველობის გამოცდილებისა და პროფე-
სიონალიზმის მფლობელი ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის კანდიდატად 
დარეგისტრირდა.

უდიდესი ბელადი ილჰამ ალიევის შესახებ აზერბაიჯანელი ხალხისადმი მიმართვაში წერდა“ „ ის 
მაღალ ინტელექტუალის, პრაგმატულად მოაზროვნე, თანამედროვე მსოფლიო პოლიტიკისა და 
ეკონომიკის შესანიშნავად მცოდნე, ენერგიული და ინიციატივიანი პიროვნებაა. გარწმუნებთ, რომ 
როგორც ილჰამ ალიევი, ისე პარტია ენი აზერბაიჯანი ამის შემდეგაც ჩვენი ხალხის ყველაზე ღირსეუ-ლი 
შვილების თავის გარშემო გაერთიანებით აზერბაიჯანის სახელმწიფოს განვითარებისა და ჩვენი ხალხის 
ზრუნველყოფის გზაზე ბევრ სამუშაოს შეასრულებენ. მჯერა, რომ ჩემს მიერ დაუსრულებელ უმ-
ნიშვნელოვანეს საკითხებს, გეგმებს, საქმეებს თქვენი დახმარებით და მხარდაჭერით ილჰამ ალიევი 
დაასრულებს.  მე  მას  ისე  ვენდობი,  როგორც  საკუთარ  თავს  და  მომავალს  დიდი  იმედით  შევცქერი“.

ილჰამ ალიევმა ჰეიდარ ალიევის შორსმჭვრეტელური და ბრძნული ხელმძღვანელობით ხანგრძლივი 
და ყოველმხრივი სახელმწიფოებრიობის გამოცდილება მიიღო და დაკავებულ თანამდებობებზე უაღ-
რესად  ეფექტიანად  იმოღვაწევა.

Tqveni azriT, romel Tanamdebobaze moRvaweobiT moipova ilham alievma saerTo erovnuli 
lideris heidar alievis yvelaze maRali ndoba?

40

o

?

 heidar alievi partia axali azerbaijanis wevrobis bileTis 
ilham alievisaTvis gadacemisas, 6 maisi 2000 weli
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ჯერ კიდევ 2002 წელს დეპუტატმა  
arsnk-ის ვიცე-პრეზიდენტის თანამდე-
ბობაზე მყოფმა ილჰამ ალიევმა aSS-ში 
ოფიციალურ ვიზიტად ყოფნისას მაღა-
ლი დონის შეხვედრები გამართა. ერთ-
ერთი შეხვედრის შემდეგ გამოჩენილმა 
პოლიტიკოსმა ვრენტ სქროუტროფტმა 
აღნიშნა“... მე აზერბაიჯანის მომავალს 
ოპტიმისტურად ვუყურებ. ილჰამ ალი-
ევმა ჩვენზე ძლიერი პოლიტიკოსის 
შთაბეჭდილება  მოახდინა“.
ilham alievis prezidentobis 

pirveli periodi. 2003 წლის 15 ოქ-
ტომბერს ალტერნატიულ, დემოკრატიულ 
საფუძველზე ჩატარებულ არჩევნებში 
ილჰამ ალიევი აზერბაიჯანის რესპუბ-
ლიკის პრეზიდენტად იქნა არჩეული.

დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის შემდგომი ეტაპი ჰეიდარ ალიევის პოლიტიკური 
მემკვიდრისა და ღირსეული გამგრძელებლის ილჰამ ალიევის მოღვაწეობასთანაა დაკავშირებული. 2003 
წელს პირველად აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეული ი. ალიევის პრეზიდენტობის პე-
რიოდი თავის მხრივ ორ ეტაპად შეიძლება დაიყოს.

2009 წელს 18 მარტამდე გაგრძელებული პირველი ეტაპი აზერბაიჯანის სამართლებრივი და სახელ-
მწიფო მშენებლობის გაგრძელებით ხასიათდებოდა. ამ ეტაპის დამთავრება ამ თარიღში მორიგი 
რეფერენდუმით აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციაში დამატებებისა და ცვლილებების შეტანით, 
მათ შორის ქვეყნის ეკონომიკაში არსებული გარდამავალი პერიოდის სწორედ 2009 წელს დამთავრებით 
შეიძლება აიხსნას.
ilham alievis prezidentobis momdevno periodi. 2003 წლის შემდგომი პერიოდი კი აზერ-

ბაიჯანის რესპუბლიკაში სამართლებრივი სახელმწიფოს მშენებლობის კიდევ უფრო განმტკიცების პე-
რიოდად უნდა შეფასდეს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის განკარგულებით 2017 წლის 21 
თებერვალს მეჰრიბან ხანუმ ალიევას აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პირველი ვიცე-პრეზიდენტის თანამ-
დებობაზე დანიშვნაც ამ მიმართულებით გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯია.

ილჰამ ალიევის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩევით ჩვენი ქვეყნის საგარეო პოლი-
ტიკაშიც ახალი ეტაპი დაიწყო. ეს ეტაპი, მისი წინაპერიოდის ფუნდამენტზე დგას და მის გაგრძელებას 
წარმოადგენს. ამასთან ერთად, ეს ეტაპი შინაარსის მიხედვით მდიდარი, არსის თვალსაზრისით უფრო 
ღრმა, მომცველობის მიხედვით უფრო ვრცელი გახდა.

2003 წლიდან დაწყებული აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკაში უმთავრესი მიზნები 
ჩვენი სახელმწიფოს ყოველმხრივ თანამედროვე, კონკურენციის უნარიან ქვეყნად გადაქცევა, სომხეთის 
სამხედრო დაპყრობების შედეგად შექმნილი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით 
გადაწყვეტა, ქვეყნის საერთაშორისო ენერგეტიკის, სატრანსპორტო, კომუნიკაციისა და ტრანზიტის ერთ-
ერთ ცენტრად ქცევის პროცესის გაგრძელება, ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობის კიდევ უფრო 
ამაღლებისათვის უფრო ხელსაყრელი საერთაშორისო პირობების უზრუნველყოფა და სხვ. იყო.  ამ მიზ-
ნების განხორციელებისათვის მოქნილი, გაწონასწორებული და ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკის კურსი 
იქნა წამოყენებული.

2003 წლის დეკემბერში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ჟენევაში ჩატა-
რებულ ინფორმაციული საზოგადოების მსოფლიო სამიტში მონაწილეობა მისი პირველი საგარეო 
ვიზიტი გახდა. პრეზიდენტობის 2003-2008 წლების მომცავ პირველ პერიოდში ილჰამ ალიევმა საზღვარ-
გარეთის ქვეყნებში განახორციელა 100 ვიზიტი (2003-1, 2004-23, 2005-19, 2006-20, 2007-24, 2008-13), მხო-
ლოდ ამ ვიზიტების რაოდენობა და სახელმწიფოებრიობისათვის მნიშვნელობა, ამასთან საზღვარგარეთის 
ქვეყნების წარმომადგენელთა საბჭოების აზერბაიჯანში ვიზიტები, ჩატარებულ სხვადასხვა საერთა-
შორისო შეკრებებზე ჩვენი ქვეყნის აქტიური მონაწილეობა წარმოაჩენს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის დინა-
მიკურობასა და ეფექტიანობას. ინტენსიური, აქტიური პოლიტიკის შედეგად 2003-2017 წლების განმავ-
ლობაში ჩვენს ქვეყანაში ბევრი ორმხრივი, რეგიონალური და საერთაშორისო შეკრებები ჩატარდა. ამ 
პერიოდში ბევრი ქვეყნის სახელმწიფოსა და მთავრობის მეთაურმა ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა დონის 
ვიზიტი განახორციელა. აზერბაიჯანმა ქვეყნებს შორის უთანხმოებათა აღმოფხვრაში შუამავლობის 
მიმართულებითაც ეფექტიანად იმოღვაწევა. ქვეყნის საერთასორისო ურთიერთობები გაფართოვდა, მისი 
როლი მსოფლიოში გაიზარდა და პოზიციები განმტკიცდა.

  am wlebSi Cvens qveyanaSi Catarebuli romeli Sekrebebis dasaxleba SegiZliaT??

azerbaijanis respublikis prezidenti ilham alievi da 
TurqeTis prezidenti rejeb taif erdoRani
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აზერბაიჯანის 2003-2017 წლების საგარეო პოლიტიკაში ჩვენი ქვეყნის გაეროს უშიშროების საბჭოში 
არამუდმივ წევრად არჩევას მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ჯერ კიდევ 2003 წელს ილჰამ ალიევმა 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად ყოფნისას gaeros გენერალურ ანსამბლეაზე ის-
ტორიული გამოსვლა გააკეთა. თავის გამოსვლაში, მან gaeros სამუშაო მექანიზმებთან დაკავშირებით 
მისცა შეთავაზებები. თანაც წამოაყენა იდეა, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ერთ-ერთი gaeros 
უშიშროების  საბჭოს  წევრად  არჩეულიყო.

2011 წლის 24 ოქტომბერს აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკამ 2012-2013 წლებისათვის გაეროს 
უშიშროების საბჭოს არამუდმივ წევრად არჩ-
ევნებში დამსახურებული გამარჯვება მოიპოვა. 
ამ დროს აზერბაიჯანის მიერ gaeros წევრი  
193 ქვეყნიდან 155 ხმის მოგროვება მაღალი 
შედეგი იყო. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის  
gaeros უშიშროების საბჭოს არამუდმივი წევ-
რობა 2012 წლის 1 იანვრიდან 2013 წლის 31 
დეკემბრამდე გაგრძელდა. ამ დროის გან-
მავლობაში აზერბაიჯანი მსოფლიო პოლიტი-
კის განმსაზღვრელი 15 სახელმწიფოდან ერთ- 
-ერთად იქცა. საჭიროა აღინიშნოს ისიც, რომ 
აზერბაიჯანის სამხრეთი კავკასიიდან და ცენ-
ტრალური აზიის რეგიონიდან უშიშროების 
საბჭოს  წევრად  არჩეული  პირველი  ქვეყანა  იყო.

 daasaxeleT gaeros uSiSroebis sabWos mudmivi wevrebi.

ილჰამ ალიევის მიერ ქვეყნის მართვის წლებში სოციალურ-ეკონომიკურ სფეროში მნიშვნელოვანი 
წინსვლა დაფიქსირდა. მისი ხელისუფლებაში ყოფნის პირველი 10 წლის განმავლობაში ეკონომიკა 3,4-
ჯერ, სახელმწიფო ბიუჯეტი 19-ჯერ გაიზარდა.

ეკონომიკაში 110 მილიარდი მანათი ინვესტიცია ჩაიდო, ექსპლუატაციაში გადაცემის დროიდან 2013 
წლამდე ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენით 214 მილიონი ტონა ნავთობი, ბაქო-თბილისი-ერზე-
რუმი გაზსადენით კი 24 მილიარდი კუბერი მეტრი გაზი გავიდა. დავოსის მსოფლიო ეკონომიკური 
ფორუმის 2012-2013 წლების გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსის თანახმად, აზერბაიჯანი 
მსოფლიოში 46-ე, dsT-ს ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე, კვლავ ამავე ფორუმის „გლობალური საინ-
ფორმაციო ტექნოლოგიები - 2012“ ანგარიშგებაში ქსელის მომზადების ინდექსის მიხედვით მსოფლიოს 
142 ქვეყანას შორის 61-ე ადგილზე იყო.

2003-2013 წლებში ქვეყანაში 5 საერთაშორისო აეროპორტი,  4 ავტოსადგურის კომპლექსი, 4 მეტროს 
სადგური აშენდა და ექსპლუატაციაში გადაეცა. დიდი ოდენობით ხიდები, საავტომობილო გზები, 
გაზსადენები ჩადგა მწყობრში.

კვლავ იმავე წლების განმავლობაში მოსახლეობის სოციალური დაცვისა და უზრუნველყოფისათვის 
გაწეული ხარჯები 9,3-ჯერ გაიზარდა, მოსახლეობის  შემოსავლები 6,9-ჯერ, შრომის ანაზღაურება 6,3-
ჯერ, პენსიები 6,8-ჯერ გაიზარდა.

სომხური აგრესიის შედეგად ლტოლვილებად და იძულებით გადასახლებულებად ქცეული ჩვენი 
თანამემამულეების სოციალური პრობლემების გადაწყვეტისათვის 2003-2013 წლებში ილჰამ ალიევის 
მხრიდან 51 ბრძანებასა და განკარგულებას მოეწერა ხელი, მიღებული იქნა სახელმწიფო პროგრამა და 
მისი დამატებები.

“azerbaijans ekonomikuri TvalsazrisiT ukve Semdgar saxelmwifod aRiarebdnen. me mimaCnia, rom Cven 
ekonomikis sferoSi gardamavali periodi ukve gaviareT, msoflios wamyvani finansuri struqturebi Zali-
an maRal Sefasebas aZleven azerbaijanSi gatarebul reformebs. sxvadasxva gamoTvlebis mixedviT, azer-
baijani postsabWoTa sivrceSi ekonomikuri reformebisa da ekonomikuri ganviTarebis TvalsazrisiT pir-
vel adgilzea. me mimaCnia, rom am sferoSi gardamavali periodi dasrulebulia”.

azerbaijanis respublikis prezidentis ilham alievis baqos saxelmwifo universitetis Seqmnis 90 
wlis iubilesadmi miZRvnil sazeimo RonisZiebaze gamosvlidan. 

2 noemberi, 2009 weli. 

damoukideblobis gzebze, baqo, 2016, gv. 310-311

7 კარავის ტიპის დასახლება, 12 ფინური ტიპის დაბა გაუქმდა, 110 ათასი კაცის განსათავსებელი 57 
თანამედროვე  დაბა  და  დასახლება  მეჰელე  დაარსდა. 

ბოლო 20 წლის განმავლობაში ყველა ფინანსური წყაროს ხარჯზე ქვეყნის ეკონომიკაში ძალიან დი-
დი  ოდენობით  კაპიტალური  დაბანდება  იქნა  განხორციელებული.

?
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devnilebisaTvis gaTvaliswinebuli Tanamedrove daba
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somxeTi ukve 24 welia, rac uyuradRebod tovebs gaeros uSiSroebis sabWos rezoluciebs da samwuxa-

roa, rom is amis gamo ar isjeba. zog SemTxvevebSi gaeros uSiSroebis sabWos rezoluciebi ramdenime 

dRis ganmavlobaSi sruldeba. CvenTan Sexebisas ki 24 welia, rac rezoluciebi ar sruldeba. es ormag 

standartebze dafuZnebuli midgomaa. es miuRebeli midgomaa. somxeTis winaaRmdeg saerTaSoriso sanqciebi 

unda iqnas miRebuli. gaeros mniSvnelovani reformebidan erT-erTi uSiSroebis sabWos rezoluciebis 

Sesrulebas meqanizmis Seqmna unda iyos...

azerbaijanma socialur da ekonomikur sferoebSi did warmatebebs miaRwia. 2004 wlidan dawyebuli 

azerbaijanis ekonomika 3-jerze metad gaizarda, qveyanaSi 1 milion 600 aTasze meti samuSao adgili ga-

ixsna, umuSevrobis done msoflioSi erT-erTi yvelaze dabali maCvenebelia - 5 procenti, siRaribe sul 

5-6 procentia. naRdi savaluto resursebi qveynis mSp-s tolia...

2004 wlidan dawyebuli Cvens qveyanaSi Sromis  anazRaureba 5,6-jer, pensiebi ki 8,2-jer gaizarda. 

ucxouri finansuri mxardaWeris gareSe Cven somxuri dapyrobebisagan datanjuli ltolvilebisa da iZu-

lebiT gadasaxlebulebisaTvis daaxloebiT 100 axali daba da mcire qalaqis tipis dasaxleba davaarseT. 

dRemde 250 aTas adamianze metis cxovrebis pirobebi gavaumjobeseT. maT axali saxlebi da binebi miecaT.

azerbaijanis respublikis prezidentis ilham alievis gaeros generalur ansambleis 72 sesiis 

gaxsnaze gamosvlidan. gazeTi „azerbaijan“ 20 seqtemberi 2017 weli. 

2017 წლის 30 ოქტომბერს ჩატარდა ბაქო-თბილისი-ყარსი რკინიგზის საზეიმო გახსნის ცერემონიალი. 
ის შეფასებულია, როგორც ევროპის აზიასთან შემაერთებელი უმოკლესი და სანდო გზა. ეს გზა 
ევრაზიის სატრანსპორტო რუკის მნიშვნელოვან ნაწილად იქცა. მას ჩინეთი, ყაზახეთი, შუა აზია, 
ევროპის ქვეყნები გამოიყენებენ. ამ გზის გაყვანის წარმატებით დასრულება შეფასებული იქნა, როგორც 
აზერბაიჯანის მორიგი დიდი წარმატება. 2018 წლის 12 ივნისს თურქეთის ქალაქ ესქიშეჰერში ჩატარდა 
tanap-is (trans-anadolu gazis milsadeni) გახსნის ღონისძიება. ამ მილსადენის გაყვანა 
აზერბაიჯანის გაზის რესურსების ევროპაში ტრანსპორტირების მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გახდა.

ილჰამ ალიევის ქვეყნის წარმატებული ხელმძღვანელობა აზერბაიჯანელი ხალხის მის 2008, 2013, 
2018 წლებშიც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის თანამდებობაზე არჩევაში ღიად გა-
მოვლინდა. 2003-2017 წლებში ქვეყნის მოპოვებული წარმატებების მთავარმა არქიტექტორმა ილჰამ 
ალიევმ  ხალხის  ისტორიაში  უკვე  მოიპოვა  ღირსეული  aRmaSenebeli prezidentis  სახელი.

 1. moamzadeT referati ilham alievis cxovrebisa da moRvaweobis Sesaxeb.

2. ilham alievis xelmZRvanelobiT saxelmwifo mSeneblobis procesi dayaviT etapebad 
da daasabuTeT igi.

3. daasaxeleT 2003 wlidan dawyebuli Cveni qveynis sagareo politikis mTavari miznebi.

4. moamzadeT wardgena azerbaijanis gaeros uSiSroebis sabWos aramudmiv wevrobasTan 
dakavSirebiT.

5. ratom uwodeben ilham alievs aRmSenebel prezidents?

◘
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somxeT-azerbaijanis mTiani yarabaRis konfliqti Tanamedrove etapze.

simtkicis demonstrireba

gamoucxadebel yarabaRis omSi cecxlis Sewyvetis miRwevidan ganvlili drois ganmavlo-
baSi azerbaijanis xelmZRvaneloba da sazogadoeba konfliqtis mSvidobiani gziT gadawyve-
tas aniWebda upiratesobas. amasTan erTad azerbaijanis saxelmwifo ekonomikuri da 
samxedro TvalsazrisiT TandaTanobiT Zlierdeba da Tu saWiro gaxda,  itovebs mtkice 
nabijebiT mtrisaTvis daTmobis gareSe iZulebis uflebas.

euTo, budapeSti, lisabonis samitebi, mubariz ibrahimovi, lele Tefeə

cecxlis Sewyvetis periodi yarabaRis konfliqtSi. ფრონტზე ცეცხლის შეწყვეტის გა-
მოცხადების 1994 წლის შემდგომ პერიოდში აზერბაიჯანის რესპუბლიკას დროებით დაკარგული 
ტერიტორიების უკან დაბრუნებისათვის მცდელობები ერთი წამითაც არ შეუმცირებია. ამ დროს 
როგორც არმიის მშენებლობას, ისე აზერბაიჯანის სამართლიანი ხმის მსოფლიოსათვის მიწვდენასა  
და  დიპლომატიურ  ქმედებებს  განსაკუთრებული  ყურადღება  ექცეოდა.

 sad moewera xeli SeTanxmebas cecxlis Sewyvetis Sesaxeb?

უდიდესი ბელადი ჰეიდარ ალიევი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის შეძლებისდაგვარად მშვიდო-
ბიანი საშუალებებით გადაწყვეტას ანიჭებდა უპირატესობას. იმავდროულად იგი ავლენდა მტკიცე 
პოზიციას,  იმასთან  დაკავშირებით,  რომ  აზერბაიჯანი  არასდროს  არ  დათმობს  საკუთარ  მიწებს.

“...xalxebis sakuTri bedis gansazRvris uflebas... saxelmwifoebis teritoriuli mTlianobis 
Sesaxeb normebis Sesabamisad pativi unda eces.

... miwis xelSi Cagdebis mizniT Zalis gamoyeneba miuRebelia da am gziT miRebuli raime Sede-
gi kanonierad ar SeiZleba iqnas cnobili”.

evropis sabWos ministrTa komitetis 2001 wlis dadgenilebidan.
azerbaijanis istoria. tomi VII. baqo, 2008, gv 338.

საერთო ეროვნულმა ლიდერმა ჰეიდარ ალიევმა აზერბაიჯანში ხელისუფლებაში დაბრუნების 
შემდეგ ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის (1994 წლის ჩატარებული ბუ-
დაპეშტის სამიტის შემდეგ euTT-ს ეუთო ეწოდა) მინსკის ჯგუფის საქმიანობის მნიშვნელოვან 
გამოცოცხლებისა და კონფლიქტის გადაწყვეტის ინტერესის ზრდას მიაღწია. მთიანი ყარაბაღის 
კონფლიქტი ჰეიდარ ალიევის საერთაშორისო დონის შეხვედრებზე ყოველთვის ერთ-ერთი ძირითა- 
დი თემა იყო. მხოლოდ 1993-2000 წლებში მან ეს საკითხი aSS-ის ხელმძღვანელობასთან 18-ჯერ, 
საფრანგეთის ხელმძღვანელობასთან 16-ჯერ, რუსეთის ხელმძღვანელობასთან 28-ჯერ, თურქეთის 
ხელმძღვანელობასთან  78-ჯერ  განიხილა.

 rodis da sad Seiqmna euTT? 

“Cven mSvidobis momxreebi varT, omis dawyebis, sisxlisRvris winaaRmdegebi varT, magram mSvi-

dobaze ufro Zvirfasi odiTganve Cveni samSoblos miwebis dabrunebaa. Tu saWiro gaxda, am gza-

ze gaeros wesdebis Sesabamisad agresoris winaaRmdeg Zalis gamoyenebac ar unda gamoiricxos”.

azerbaijanis inteligenciis 2001 wlis 30 maiss gavrcelebuli gancxadebidan.

o
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ჰეიდარ ალიევი სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებში გამოთვლისას და შეხვედრებზე შე-
იძლება ითქვას, რომ ყოველთვის ამ საკითხს ეხებოდა. ყოველივე ამის შედეგად სომხეთ-აზერბაი- 
ჯანის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ნამდვილი არსი მსოფლიო საზოგადოებისათვის ცნობილი 
გახდა. ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ანსამბლეის თავმჯდომარემ 2001 წელს განაცხადა: „საერ-
თაშორისო  საზოგადოებაში  ასეთი  აზრი  ჩამოყალიბდა,  რომ  სომხეთმა  მთიანი  ყარაბაღი  დაიპყრო“.

ჰეიდარ ალიევი ეუთოს ჩარჩოში ძალიან აქტიურად მოღვაწეობდა.  euTo-ს 1994 წლის ბუდაპეშ- 
ტის სამიტმა მიიღო გადაწყვეტილება მომავალში დასადები შეთანხმების შემდეგ რეგიონში შე-
მოსასვლელი მრავალეროვანი საერთაშორისო ძალების შექმნასთან დაკავშირებით. ორგანიზაციის  
1996 წელს ჩატარებულ ლისაბონის სამიტზე მიღებული იქნა განცხადება, რომელმაც ცნო ჩვენი  
ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა. ლისაბონის სამიტის შემდეგ მისნკის ჯგუფის საქმიანობაში 
შეიმჩნეოდა გააქტიურება. ჯგუფის ხელმძღვანელი aSS, რუსეთი და საფრანგეთი სულაც არ იკავებ-
დნენ ობიექტურ პოზიციას. მათი შემოთავაზებები ან აზერბაიჯანისათვის იყო დაუშვებელი ან კი- 
დევ  სომხების  არაკონსტრუქციული  პოზიციის  გამო  არ  მიიღებოდა.

 raSi mdgomareobda somxeTis poziciis arakonstruqciuloba? 

ჰეიდარ ალიევის ხელმძღვანელობით განხორციელებული საშინაო და საგარეო პოლიტიკა, არმიის 
მშენებლობაში მიღწეული განვითარება უზრუნველყოფდა აზერბაიჯანის სამხედრო პოზიციის  
შეუცვლელობას.

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის ხელისუფლების წლებშიც კონფლიქ- 
ტის მშვიდობიანი გზით გადაწყვეტილებისათვის აზერბაიჯანის  
მცდელობები  გრძელდებოდა.

მთელი ამ წლების განმავლობაში აზერბაიჯანის რესპუბლიკა 
კონფლიქტის გადაწყვეტას მხოლოდ მისი ტერიტორიული მთლი-
ანობის უზრუნველყოფისა და ამ ტერიტორიებზე სუვერენული 
სახელმწიფო უფლებების ცნობის სახით შესაძლებლობას აფიქ-
სირებს. თუმცა სომხეთი მთიანი ყარაბაღის აზერბაიჯანისაგან 
ჩამოცილებაზე  მიმართულ  ქმედებებზე  ხელს  არ  იღებს.

ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ განვლილ გრძელ პერიოდში სომ-
ხები და მისი წამქეზებლები ფრონტის ხაზზე უამრავ დივერსი- 
ულ ქმედებას მიმართავდნენ, ჩვენს სამხედროებსა და მშვიდო- 
ბიან მოსახლეობას ცეცხლს უხსნიდნენ. აზერბაიჯანი ყოველ- 
თვის ამ ქმედებებს საერთაშორისო საზოგადოებას აცნობს და 
გამძლეობრივ პოზიციას წარმოაჩენს. ამ დივერსიული ქმედებე- 
ბის დროს ჩვენი სამხედროების დიდი სიმტკიცისა და თავ-
დადებულობის გამოვლენის გამო, ქვეყნის მუდამ  მათ მხარს  
უჭერდა,  მაღალ  შეფასებას  აძლევდა.

“...samSoblos mZime dReebSi ukve guli veRar sZlebs. alahis xaTriT es unda gavakeTo. sul 

mcire, guli siwynares hpovebs, sanam msxverplad Sevewirebi, am uRirsebs Sevutev. Tu  

msxverplad Sevewirebi, ar damitovoT, piriqiT, gixarodeT, rom  im donemde avmaRldi...”

azerbaijanis erovnuli gmiris mubariz ibrahimovis mSoblebisadmi bolo werilidan.

iehia iusif janiari, Turan mubarizi, baqo, 2011. gv. 29

2010 წლის ივნისში გიზირი მუბარიზ იბრაჰიმოვი მარტოდმარტო სომხებთან ბრძოლაში ჩაება  

და დიდი რაოდენობით მტრის განადგურება შეძლო. სწორედ ამის შემდეგ სომხეთში გლოვა გამო-

ცხადდა. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის 2010 წლის 22 ივლისის გან-

კარგულებით მუბარიზ იბრაჰიმოვს სიკვდილის შემდეგ „აზერბაიჯანის ეროვნული გმირი“-ს სახლი 

მიენიჭა. ეს, სომხებისა და მათი წამქეზებლებისათვის კონსტრუქციული პოზიციის დაუკავებლობის 

შემთხვევაში  აზერბაიჯანის  შვილების  შესაძლო  ქმედებებთან  დაკავშირებული  ძლიერი  ნიშანი  იყო.

?

azerbaijanis erovnuli gmiris 
mubariz ibrahimovi 

◘
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“mubariz ibrahimovi uTanasworo brZolaSi ... msxverplad Seewira samSoblos. mubarizmma 
kargad icoda, rom is brZolidan saR-salamaTi ver gamovidoda. Tumca samSoblos, miwis siy-
varulma, masSi arsebulma patriotulma sulma igi samSoblosaTvis TavdadebulTa mwverva-

lamde aamaRla. mubarizi mTeli axalgazrdobisaTvis magaliTia, nimuSia”.

azerbaijanis respublikis prezidenti ilham alievi
iehia iusuf janiari. Turan mubarizi, baqo, 2011. gv 29

2016 wlis aprilis brZolebi. სომხების კომპრომისზე მოუსვლელობამ, ასევე უწყვეტმა დი-
ვერსიულმა ქმედებებმა აიძულეს აზერბაიჯანი გადამწყვეტი ნაბიჯების გადასადგმელად.

“ra Tqma unda, Cven am mdgomareobas ver SevurigdebiT. azerbaijani arasodes ar daeTanxma 
teritoriebis dakargvas. sakiTxis gadawyvetaSi saerTaSoriso samarTlis normebi safuZvlad 
unda iqnas aRebuli. azerbaijani msoflioSi arsebuli yvela qveynis teritoriul mTlianobas 
pativiscemiT ekideba da sakuTari Tavis mimarTac aseT damokidebulebas moiTxovs. Cveni teri-
toriuli mTlianoba unda aRdges. somxeTis dampyrobelurma Zalebma dapyrobili teritorie-
bidan ukan unda daixion. ltolvilebs, devnilebs mSobliur mamulebSi dabrunebis SesaZleb-
loba unda mieceT. XXI saukuneSi evropis sabWos wevri qveynis - somxeTis evropis sabWos wevri 
meore qveynis - azerbaijanis teritoriis dapyrobas gza ar unda davuTmoT”.

azerbaijanis respublikis prezidentis ilham  alievis evrosabWos sa-s sagazafxulo 
sesiaze gamosvlidan. 29 aprili 2004 weli.

eli huseinovi. azerbaijanis geopolitika. baqo, 2015, gv 363

2016 წლის 1-დან 2 აპრილზე 
გარდამავალ ღამეს და დღის გან-
მავლობაში აზერბაიჯანის პოზიცი-
ები და საცხოვრებელი პუნქტები 
სომხეთის შეიარაღებული ძალების 
მხრიდან კვლავ ძლიერი საარტი-
ლერიო  ცეცხლის  ქვეშ  აღმოჩნდა.

აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძა-
ლების მეთაურობამ ამ შეტევის 
მოგერიებისა და მშვიდობიანი მო-
სახლეობის უსაფრთხოების უზ-
რუნველყოფისათვის მიიღო გადა-
წყვეტილება აღდერე-თერთერი-აღ- 
დამისა და ხოჯავენდ-ფიზულის 
მიმართულებით გადაუდებელი სა-
პასუხო ღონისძიებების გატარების 
შესახებ. ბრძოლის შედეგად გო-
რანბოის რაიონისა და ქალაქ ნაფ-
ტალანისათვის შესაძლო საფრ- 
თხის შემქმნელი სოფელ თალიშის 
გარშემო სიმაღლეები, ასევე პუნქტი სეისულანი გათავისუფლდა. ფიზულის რაიონის მიმართუ- 
ლებით მდებარე, ვრცელ ტერიტორიაზე გაკონტროლების შესაძლებლობის მომცემი სტრატეგიული 
მნიშვნელობის სიმაღლე „ლელე თეფე“-ც აზერბაიჯანული არმიის კონტროლქვეშ გადავიდა. ამრიგად, 
ჯაბრაილის რაიონის სოფელ ჯოჯუკ მერჯანლის უსაფრთხოება უზრუნველყოფილი იქნა. საერ-
თაშორისო ორგანიზაციების მიმართვებისა და საკუთარი მშვიდობისმოყვარე პოლიტიკის შედე- 
გად აზერბაიჯანის სახელმწიფომ სამხედრო ოპერაციები ცალმხრივი წესით შეაჩერა. სომხებმა  
კვლავ მუხანათობას მიმართეს და კონტრ-შეტევაზე გადმოსვლა მოისურვეს. აზერბაიჯანის შე-
იარაღებულმა ძალებმა განახორციელეს წარმატებული ოპერაციები, სომხური გაერთიანებების მრა-
ვალი წლის განმავლობაში საინჟინრო-სამშენებლო თვალსაზრისით გამაგრებული დაცვის ხაზი 
გაარღვიეს  და  სტრატეგიული  მნიშვნელობის  რამდენიმე  პოზიცია  მტრისგან  გაანთავისუფლეს.

◘

◘

2016 wlis aprilis brZolebSi somexi dampyroblebisagan 

gaTavisuflebuli  teritoriebi 

საცხოვრებელი პუნქტი სიმაღლე

LAY
İHƏ



202

“Cemi samSoblosaTvis Cemi miwisaTvis yovelTvis mzada  var Tavis gasawirad. yovelTvis mqonia 

survili rom samSoblo Sevewiro, azerbaijanis respublikis samferovan mTvare-varskvlavian 

droSaSi gavexvio.” 
leleTefesaTvis brZolaSi daRupuli penjeli Teimurovis  sakuTar qorwilSi  

warmoTqmuli sityvidan 

Tqveni azriT, ratom usurvebda penjeli Teimurovi sakuTar Tavs, rom samSoblosaTvis Seewi-

ra Tavi?

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვა-შენარჩუნების, სომეხი დამ-
პყრობლების შეიარაღებული აგრესიის დაძლევისა და მტრის მშვიდობიან მოსახლეობაზე შეტევების 
მოგერიების დროს გამოჩენილი გმირობისათვის აზერბაიჯანელი სამხედროების დიდი ჯგუფი 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მხრიდან ორდენებითა და მედლებით დაჯილდოვდა. 
Suqur hemidovs, სიკვდილის შემდეგ კი murad mirzaevs, samid imanovs ილჰამ ალიევის 
ბრძანებულებით  „აზერბაიჯანის  ეროვნული  გმირი“-ს  სახელი  მიენიჭათ.

2016 წლის აპრილის მოვლენებმა სომეხ დამპყრობლებს კიდევ ერთხელ უჩვენეს აზერბაიჯანული 
სახელმწიფოსა და ხალხის მტკიცე პოზიცია და საკუთარი მიწების გათავისუფლებისათვის საბრ-
ძოლველად მზადყოფნა. აზერბაიჯანელი ხალხი მუდამ იტოვებს ყარაბაღის კონფლიქტის, თუ სა- 
ჭირო  გახდა,  შეიარაღებული  გზით  გადაწყვეტის  უფლებას.

2018 წლის 20-დან 27 მაისამდე ნახჩევანის ავტონომიური რესპუბლიკის ქვეითთა საერთო-საჯა- 
რისო არმიის კონტრშეტევის ოპერაციის შედეგად შერურის რაიონის აღბულაკისა და კიზილკაიას 
სიმაღლეები, ამასთან სოფელი გუნნუთი ჩვენი ჯარის კონტროლქვეშ გადავიდა. ბრძოლების შედე- 
გად მთლიანობაში 11 000 ჰექტარი ტერიტორია დაპყრობიდან გათავისუფლდა. ამ წარმატებულმა 
ოპერაცია აზერბაიჯანის შეიარაღებულ ძალებს ერევანი-გორუსი-ლაჩინი-ხანქენდი საავტომობილო 
გზის  გაკონტროლების  შესაძლებლობა  მისცა.

1. romeli nabijebi gadaidga azerbaijanis sasargeblod euTos samitebze?

2. moamzadeT referati mubariz ibrahimovis Sesaxeb.

3. moamzadeT wardgena 2016 wlis aprilis brZolebTan dakavSirebiT.

4. SeagroveT informacia da moamzadeT wardgena sofel jojuk merjanlis Sesaxeb?

◘

?



azerbaijanis erovnuli gmiri 
samid imanovi
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kultura

azerbaijaneli xalxi Tavisi Zveli da mdidari kulturiT msoflios masStabiTaa cnobi-

li. damoukidebeli azerbaijanis respublikis arsebobis manZilze kulturis sxvadasxva 

sferoebSi moxda mniSvnelovani winsvla.

erovnuli mecnierebaTa akademia, saxelmwifo sagamocdo centri. Turqsoi, iunesko, isesko, 
mehriban alieva

დამოუკიდებლობის პერიოდის გარკვეული სირთულეების მიუხედავად, კულტურის სხვადასხვა 
სფეროებში  განვითარება  შეიმჩნეოდა.

ჰეიდარ ალიევის აზერბაიჯანის ხელმძღვანელობის მთელ პერიოდში ჩვენი ხალხის ისტორიული 
წარსულისათვის მდიდარი კულტურული ფასეულობებისათვის, მატერიალურ-სულიერი მემკვიდ-
რეობისათვისა და ხელოვნებისათვის ზრუნვა არ მოუკლია. ხალხის მორალურად გამამდიდრებელი, 
მისი მთელი მსოფლიოსათვის გამცნობი ეროვნული კულტურის ყოველმხრივი განვითარება, გაზრდა 
ყოველთვის  მისი  ყურადღების  ცენტრში  იყო.

ილჰამ ალიევის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტობის წლებშიც კულტურის განვითარებამ 
დიდი  გაქანება  მიიღო.  სხვადასხვა  სფეროებში  მნიშვნელოვანი  წარმატებები  იქნა  მოპოვებული.

2004 წელს უდიდესი ბელადის ჰეიდარ ალიევის ხსოვნისადმი ხალხის პატივის მიგების, მისი 
მდიდარი სულიერი მემკვიდრეობის ასახვისათვის, აზერბაიჯანელობის ფილოსოფიის ქვეყნისათვის 
მნიშვნელობის ხაზგასმისათვის, ეროვნული სახელმწიფოებრიობის იდეებით ახალი თაობების გაჟ-
ღენთვის მიზნით შეიქმნა ჰეიდარ ალიევის ფონდი. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პირველი ვიცე-
პრეზიდენტის მეჰრიბან ხანუმ ალიევას  ხელმძღვანელობით ეს სტრუქტურა  განათლების, ჯან- 
დაცვის, კულტურის, სპორტის, მეცნიერების, ტექნოლოგიის, ეკოლოგიისა და სხვა სფეროებში 
სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს, ამით აქტიურ მონაწილეობას იღებს ქვეყნის სოციალურ-ეკო-
ნომიკურ  განვითარებასა  და  ახალი  საზოგადოების  ფორმირებაში.
mecniereba da ganaTleba. მეცნიერებასა 

და განათლებაზე ზრუნვის მატება ჰეიდარ 
ალიევის აზერბაიჯანის ხელისუფლებაში დაბ-
რუნებისთანავე შესამჩნევი გახდა. მან 1993  
წლის სექტემბერში აზერბაიჯანის რესპუბლი-
კის მეცნიერებათა აკადემიაში ინტელიგენცი-
ასთან შეხვედრისას აღნიშნა: “SegiZliaT 
darwmunebuli iyoT, rom mecnierebaTa 
akademiac, institutebic ifunqcionireben  
da Cven amas SesaZleblobas SevuqmniT. 
azerbaijanis mecniereba unda ganviTardes. 
universitetebi, umaRlesi skolebic unda 
ganviTardes”.

 rodis Seiqmna azerbaijanSi mecnierebaTa akademia? 

2001 წლის 15 მაისს ჰეიდარ ალიევის განკარგულებით მეცნიერებათა აკადემიას აზერბაიჯანის 
ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია ეწოდა. პრეზიდენტის 2003 წლის 4 იანვრის ბრძანებულებით 
განისაზღვრება ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის სტატუსი და სფეროები, რომლებიც უნდა მო-
იცვას მისმა მოღვაწეობამ, ქვეყანაში მოქმედი ყველა სამეცნიერო დაწესებულებისა და უმაღლესი 
სკოლის სამეც-ნიერო-კვლევითი სამუშაოების ურთიერთდაკავშირება aema-ს დაეკისრა. ამ მბრძა-
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ნებულების შემდეგ შეიქმნა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მეცნიერული კვლევების დამაკავშირე- 
ბელი  საბჭო.

აზერბაიჯანის მეცნიერების განვითარება მომდევნო წლებშიც სახელმწიფოს მუდმივი ყურადღების 
ცენტრში იყო. 2016 წლის 14 ივნისს მილლი მეჯლისის ფართო განხილვების შემდეგ მიღებული იქნა 
კანონი „მეცნიერების შესახებ“. იმავე წლის 9 აგვისტოს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის 
ილჰამ ალიევის განკარგულებით mecnieruli kvlevebis damakavSirebel sabWos უფრო  
ფართო  უფლებები  მიენიჭა.

Tqveni azriT, raSi mdgomareobs mecnieruli kvlevebis damakavSirebeli sabWos saqmianobis 

mniSvneloba?

1998 წელს ჰეიდარ ალიევის განკარგულებით შეიქმნა განათლების სფეროში რეფორმების სახელ- 
მწიფო კომისია. მომზადდა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის განათლების რეფორმის პროგრამა და 1999  
წელს იგი დამტკიცდა. ამ პროგრამაში თავისი ასახვა ჰპოვა აზერბაიჯანის ეროვნული საგანმანათლებ- 
ლო  სისტემის  სტრატეგიამ  და  კონცეფციამ.

2009 წელს მილლი მეჯლისში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის „განათლების შესახებ“ კანონის მილლი 
მეჯლისის მხრიდან მიღებამ მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა აზერბაიჯანში თანამედროვე განათლე- 
ბის საკანონმდებლო ბაზის შექმნასა და სამართლებრივ უზრუნველყოფაში.

2003-2013 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მეცნიერების განვითრებაზე გაწეული დანახარჯები  
10,2-ჯერ,  განათლებაზე  მიმართული  დანახარჯები  7,6-ჯერ  გაიზარდა.

“...azerbaijanSi saganmanaTleblo sistema saxelmwifo mzrunvelobis qveSaa... saxelmwifo ga-
naTlebis dafinansebas, maRali ganaTlebis miRebisaTvis Tanamedrove materialur-teqnikuri 
bazis Seqmnas, skolebis pirobebis gaumjobesebas Tavis erT-erT ZiriTad movaleobad miiCnevs. 
unda icodeT, rom Cvens biujetSi yvelaze didi wilis mqone ganaTlebis sistemaa. esec ar 
aris SemTxveviTi. sxva sferoSi, SeiZleba ukmarisobac iyos, magram ganaTlebaSi ara. radgan ga-
naTlebaSi arsebuli ukmarisoba, naklovaneba momavalSi Secdomebs mogvitans...”

azerbaijanis respublikis prezidentis heidar alievis axali saswavlo wlis dawye-
basTan dakavSirebul nomeri 6 saSualo skolaSi organizebul RonisZiebaze sityvidan, 

1 seqtemberi 2001 w. didi lideris 90 gaelveba. baqo, 2013, gv. 190

დამოუკიდებლობის პერიოდში აზერბაი-
ჯანის საგანმანათლებლო სისტემაში გან-
ხორციელდა უმაღლეს სკოლებში სტუ-
დენტთა მიღების ჯანსაღ საფუძვლებზე  
აგების მიზანმიმართული სახელმწიფო პო-
ლიტიკა. 1992 წელს შექმნილი სტუდენტთა 
მიღების სახელმწიფო კომიტეტის საქმიან-
ობა, როგორც საერთო ეროვნული ლიდე- 
რის ჰეიდარ ალიევის, ისე ილჰამ ალიევის 
ყურადღების ცენტრში იყო და მუდმივად 
ხდება მისი სრულყოფა. რესპუბლიკაში 
ტესტის ხერხით სტუდენტთა მიღების 
განხორციელებამ ამ სფეროში გამჭვირვა-
ლეობის მიღწევა, ცოდნის ძირითად კრი-

ტერიუმად გადაქცევა გამოიწვია. სტუდენტთა მიღების პროცესში ობიექტურობის უზრუნველყოფა, 
განათლებისადმი დამოკიდებულების საფუძვლიანად შეცვლის მიზეზი გახდა. ყოველივე ეს, ისეთ 
მნიშვნელოვან საქმეში, როგორიცაა სტუდენტთა მიღება, საფუძვლიან წარმატებად შეიძლება 
ჩაითვალოს. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის 2016 წლის 11 აპრილის 
განკარგულებით smsk-ის ბაზაზე შეიმნა საჯარო იურიდიული პირი - სახელმწიფო საგამოცდო  
ცენტრი. ეს განკარგულება უმაღლეს სკოლებთან ერთად, სახელმწიფო სამსახურში სამუშაოზე მი-
ღებასთან დაკავშირებით გამოცდებისა და გამოცდების მიღების მომთხოვნი სხვა მოქმედებების  
მაღალ  დონეზე  ორგანიზების  შესაძლებლობას  იძლევა.

mipoveT informacia imis Sesaxeb, Tu smsk-is Seqmnamde. ra saxiT xorcieldeboda azerbaijanis 
umaRles skolebSi miReba.

?
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xelovneba. აზერბაიჯანის რესპუბლიკა კულ-
ტურის სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობე- 
ბის გაფართოებასაც ყოველთვის დიდ მნიშვნე-
ლობას ანიჭებდა. 1993 წელს საფუძველჩაყრილი 
თურქულენოვანი სახელმწიფოების საერთაშორი-
სო ორგანიზაციის TURKSOY-ის (თურქსოი) შექ-
მნასა და საქმიანობაში აზერბაიჯანს შეუცვლე- 
ლი როლი ეკავა. ეს ორგანიზაცია მნიშვნელოვან 
სამსახურს უწევს რეგიონალური კულტურული 
ინტეგრაციის  განვითარებას.

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფერ- 
ოში გატარებული ღონისძიებების შედეგად 2003 
წელს აზერბაიჯანული მუღამი, 2007 წელს კობ-
უსტანის ეროვნული ისტორიული მხატვრული 
ნაკრძალი, 2009 წელს აშუღური ხელოვნება და ნოვრუზის დღესასწაული, 2010 წელს აზერბაიჯა- 
ნული ხალიჩის ხელობა, 2012 წელს კი თარზე საშემსრულებლო ხელოვნება iunesko-ს მსოფლიო 
მემკვიდრეობის  სიაში  იქნა  შეტანილი.

მუღამის ხელოვნება ამჟამად თავისი აყვავების  პერიოდშია. აზერბაიჯანული მუღამის იუნესკო-ს 
„არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის მარგალიტები“-ს სიაში შეტანა მოხდა აზერბაი-
ჯანის პირველი ქალბატონის, iunesko-სა და isesko-ს კეთილი ნების ელჩის მეჰრიბან ხანუმ ალიევას 
ინიციატივით. 2009 წლიდან დაწყებული ბაქოში საერთაშორისო მუღამის ფესტივალის „მუღამის 
სამყარო“-ს  ჩატარება  მნიშვნელოვან  როლს  ასრულებს  მუღამის  აგიტაციაში.

თანამედროვე პოპულარული მუსიკის სფეროშიც ჩვენი ქვეყანა საკმაოდ ცნობილია. ელდარ 
კასიმოვისა და ნიგარ ჯამალის დუეტის 2011 წელს „ევროვიზია - 2011“ სიმღერის კონკურსში 
გამარჯვებაც ამისი დასტურია. მომდევნო წელს აზერბაიჯანის დედაქალაქმა "ევროვიზია - 2012"-ს 
მაღალ  დონეზე  უმასპინძლა.

“Cveni kulturis, mecnierebis, ganaTlebis, adamianebis zneobis kidev ufro amaRlebisaTvis 
kulturuli, samecniero-teqnikuri kavSirebis ganviTareba erT-erTi Zalian mniSvnelovan 
amocanaTagania. Turqsoi am samuSaoebs asrulebs da aqamde mokle droSi - sami wlis ganmav-
lobaSi dagrovebuli gamocdileba mowmobs, rom am organizacias amis Semdegac Zalian efeq-
tianad SeuZlia imoRvaweos da Cveni qveynis, Cveni xalxisaTvis ufro meti saqmis gakeTeba 
SeuZlia. es ki imisgan  Sedgeba, rom xalxebis kavSirebi erTmaneTTan ufro  mWidro iyos. 
kulturis, literaturis saSualebiT am kavSirebis kidev ufro gafarToeba Cveni xalxebisaT-
vis Zalian  saWiroa, aucilebelia”.

azerbaijanis respublikis prezidentis heidar alievis Turqsois saerTaSoriso orga-
nizaciis baqoSi Catarebul VIII Sekrebaze warmoTqmuli sityvidan. 6 noemberi 1996 

weli, didi lideris 90 gaelveba. baqo, 2013. gv 85.

ჩვენს ქვეყანაში დამოუკიდებლობის წლებში ეროვნულ-სულიერი ღირებულებების დაცვის სფე-
როშიც დიდი სამუშაოები შესრულდა. 2000 წელს აზერბაიჯანში თურქულენოვანი სახელმწიფოების 
მეთაურების, მსოფლიო დონის მეცნიერების, iunesko-ს მონაწილეობით დასტანის „ქითაბი - დედე 
კორკუდ“-ის 1300 წელი აღინიშნა.

rasTan aris dakavSirebuli dastanis  "qiTabi-dede korkud"-is saxeldobr 1300 wlis aRniSvna?

◘

?

"qiTabi-dede korkud" dastanis 1300 wliani iubilis 
saxelmwifo komisiis Semajamebeli kreba.  

14 aprili 2000 weli 

 azerbaijanis respublikis pirveli vice-prezidenti 
iunesko-sa da isesko-s keTili nebis elCi 

mehriban xanum alieva

muRamis saerTaSoriso centri
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sporti da olimpiuri moZra-
oba. აზერბაიჯანის დამოუკიდებ-
ლობის წლებში ოლიმპიურ მოძრა-
ობასა და სპორტშიც დიდი წარმა- 
ტებები  იქნა  მოპოვებული.

 ჰეიდარ ალიევი აზერბაიჯანულ 
სპორტსაც დიდი ყურადღებითა და 
ზრუნვით ეკიდებოდა. 1997 წელს 
ილჰამ ალიევის აზერბაიჯანის ეროვ-
ნული ოლიმპიური კომიტეტის პრე-
ზიდენტად არჩევაც სპორტის გან-
ვითარებაში მნიშვნელოვანი ეტაპის 
დასაწყისად შეიძლება ჩაითვალოს.  
მის მიერ ქვეყნის მართვის წლებში 
აზერბაიჯანში სპორტისა და ფიზი-
კური აღზრდისადმი ზრუნვა ყოველ-
თვის იზრდებოდა. მაგალითად, 2003-
2013 წლების განმავლობაში რესპუბ- 

ლიკაში სპორტული ნაგებობების რაოდენობა 12%-ით გაიზარდა და 10 ათასს მიაღწია. ამ წლებში 
ქვეყანაში  აშენდა და ექსპლუატაციაში გადაეცა 38 ოლიმპიურ-სპორტული კომპლექსი, 3 საცურაო 
აუზი, 5 სტადიონი, 12 საჭადრაკო სკოლა. ჩვენი სპორტსმენების მიერ საერთაშორისო შეჯიბრე- 
ბებზე  მოპოვებული  მედლების  რაოდენობა  4,2-ჯერ  გაიზარდა. 

აზერბაიჯანში  სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრებების ჩატარებაც დამოუკიდებლობის წლებში 
ჩვენი ქვეყნის საერთაშორისო სამყაროში ავტორიტეტის თანდათანობითი ამაღლების ნათელი და-
დასტურებაა. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს აზერბაიჯანის 2015 წელს პირველი ევროპული 
თამაშებისა და 2017 წელს IV ისლამური სოლიდარობის თამაშების მასპინძლობა. როგორც ამ თა-
მაშების უმაღლეს დონეზე ჩატარება, ისე აზერბაიჯანელი  სპორტსმენების ამ თამაშებზე მიღწე- 
ული წარმატებები, ჩვენი ქვეყნის სპორტის სფეროშიც მნიშვნელოვანი წარმატებების მოპოვების 
მაჩვენებელია.

კულტურისა და ხელოვნების განვითარების ტრადიციას, კულტურისა და ხელოვნების მოღვაწე- 
ებზე ყოველმხრივ სახელმწიფო ზრუნვას საფუძველი საერთო ეროვნული ლიდერის ჰეიდარ  
ალიევის მიერ ჩაეყარა. პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი სხვა სფეროების მსგავსად, კულტურის სფერო- 
შიც მისი გატარებული პოლიტიკის ნამდვილი გამგრძელებელი და მემკვიდრეა. აზერბაიჯანში  
ორივე ლიდერის მმართველობის პერიოდში კულტურის ყველა სფეროში გატარდა სისტემური 
რეფორმები. მათ მიერ წარმატებით გატარებული ეს კულტურული პოლიტიკა ჩვენი ხალხის მრა-
ვალსაუკუნოვან  ტრადიციებს  ეყრდნობა  და  ჩვენს  მორალურ-ესთეტიკურ  ფასეულობებს  ეფუძნება.

1. moamzadeT wardgena Turqsoi-sa da am organizaciaSi azerbaijanis adgilis Sesaxeb.

2. azerbaijanTan dakavSirebuli ra aris Sesuli iunesko-s msoflio memkvidreobis siaSi.

3. rogor SeafasebdiT simReris konkursi "evrovizis - 2012-s" azerbaijanSi Catarebas?
4. scadeT daadginoT azerbaijaneli sportsmenebi, romlebic gaxdnen  olimpiuri Cempionebi.



ilham alievi IV islamuri soldarobis TamaSebis 

gamarjvebulebis dajildovebisas

Tanamedrove baqo
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Pulsuz

Əziz məktəbli !

Bu dərslik sənə Azərbaycan dövləti tərəndən 

bir dərs ilində istifadə üçün verilir. 

O, dərs ili müddətində nəzərdə tutulmuş bilikləri 

qazanmaq üçün sənə etibarlı dost və yardımçı olacaq.

İnanırıq ki, sən də bu dərsliyə məhəbbətlə yanaşacaq,

onu zədələnmələrdən qoruyacaq, təmiz və səliqəli 

saxlayacaqsan ki, növbəti dərs ilində digər məktəbli

yoldaşın ondan sənin kimi rahat istifadə edə bilsin.

Sənə təhsildə uğurlar arzulayırıq!
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