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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Qarabağ

1918-ci il mayın 28-də  təxminən 120 ilədək davam edən Rusiya əsarətindən sonra Azərbaycan xalqı Şimali
Azərbaycanda yeni müstəqil  dövlətini  yaratdı.  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti  İstiqlaliyyət  bəyannaməsində  vaxtı
ilə  Gülüstan  (1813)  və  Türkmənçay  (1828)  müqavilələrinə  əsasən  Rusiya  tərəfindən  işğal  olunmuş  Şimali
Azərbaycan torpaqlarının qanuni varisi olduğunu bəyan etdi. İstiqlal bəyannaməsinin birinci maddəsində deyilirdi:
“Bu  gündən  etibarən  Azərbaycan  xalqları suveren  hüquqlara  malikdirlər,  Şərqi  və  Cənubi  Zaqafqaziyadan  ibarət
olan  Azərbaycan  tam  hüquqlu  müstəqil  dövlətdir”.  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  öz  ərazisinin  hüquqi-siyasi
cəhətdən əsaslandırılmış  xəritəsini  nəşr  etdirmişdi.  Azərbaycan Xalq  Cümhuriyyəti  Azərbaycanın ayrılmaz tərkib
hissəsi  olan  Qarabağın  bütün  tarixi  ərazisində  öz  siyasi  hakimiyyətinin  bərqərar  edilməsinə  çalışırdı.  Bu  zaman
yenicə  elan  olunmuş  Ermənistan  (Ararat)  Respublikası  da  Qarabağa  heç  bir  əsası  olmayan  iddia  irəli  sürdü.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti bu iddianı rədd etdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin sədri
Ə.  M.  Topçubaşov  (1862-1934)  Osmanlı  dövlətinin  xarici  işlər  naziri  ilə  1918-ci  il  noyabrın  18-də  İstanbulda
apardığı danışıqlar zamanı bildirmişdi: “Ermənilərin ortaya atdıqları Qarabağ məsələsi 5 ya 10 kənd məsələsi deyil,
mübahisə bütöv 4 sancaq - Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl və Zəngəzur üstündədir. Bu elə bir xanlığın ərazisidir, burada
erməni  və  müsəlmanların  sayı bərabər  olmasa  da,  hər  halda  ermənilərin  mütləq  çoxluğu  barədə  danışmağa  əsas
yoxdur,  özü  də  onlar  buranın  yerli  əhalisi  deyildirlər.  Rusiya  ilə  müharibədən  sonra  Türkiyədən  buraya
köçənlərdir… Nəhayət, Qarabağın özündə ermənilər yığcam halda yaşamırlar, müsəlmanlarla qarışıq məskundurlar.
Bununla belə, biz məsələnin sülh yolu ilə həlli tərəfdarıyıq”.

Ermənilər  Qarabağı  ələ  keçirmək  üçün  əvvəllər  başladıqları soyqırımlarını Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti
dövründə  də  davam  etdirdilər.  Azərbaycan  hökuməti  yaranmış  vəziyyəti  nəzərə  alaraq  1919-cu  ilin  yanvarında
Şuşa,  Cavanşir, Cəbrayıl və  Zəngəzur qəzalarını əhatə  edən Qarabağ general-qubernatorluğu yaratdı.  X.  Sultanov
Qarabağ  general-qubernatoru  təyin  edildi.  Ermənistan  (Ararat)  Respublikasının  Xarici  işlər  naziri  S.  Tiqranyan
Qarabağ  general-qubernatorluğu  yaradılmasına  etirazını  bildirmiş,  lakin  Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti
hökumətinin cavabında bu etiraz əsassız hesab olunmuş  və  həmin ərazilərin  Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olması göstərilmişdi. Qarabağ general-qubernatoru ermənilərin ərazi iddiaları ilə yanaşı, əvvəlcə ingilislər, sonra isə
amerikalılarla  gərgin  münasibətlər  şəraitində  fəaliyyət  göstərməli  oldu.  Lakin  ermənilər  Qarabağ
general-qubernatorluğu ərazisində sülh yaranmasına imkan vermədilər.

1919-cu  ilin  sonları  -  1920-ci  ilin  yazında  Zəngəzurda  erməni-daşnak  silahlı  quldur  dəstələri  dinc
azərbaycanlı əhaliyə qarşı basqınlar və kütləvi qırğınlar törətdilər. 

Ermənilər  Cavanşir  qəzasında  da  sakitləşmirdilər.  Onların  qəzanın  dağətəyi  kəndlərinə  hücumları  adi  hal
almışdı.  Erməni  quldur  dəstələri  1918-ci  ilin  yaz-yay  aylarında  qəzanın  düzənlik  hissəsinin  müsəlman  əhalisinə
qarşı da çoxsaylı zorakılıq aktları etdilər. “Ermənilər Tərtər çayının qabağını kəsərək başqa istiqamətə yönəldir və
qəzanın  aran  kəndlərinin  əkinlərini  susuz  qoyaraq,  onlara  böyük  zərər  vururlar.  Hətta  iş  o  yerə  çatmışdı ki,  aran
kəndlərində içməli su belə çatışmırdı”.

Qarabağın  digər  qəzası  -  Cəbrayılda  da  erməni  silahlıları  dinc  əhaliyə  hücum  edirdilər.  1918-ci  ilin
dekabrında  Cəbrayıl  qəzasının  azərbaycanlı  kəndlərinə  ermənilərin  hücumları  genişlənmiş,  1919-cu  ilin
əvvəllərində daha dağıdıcı xarakter almışdı. 

Şuşa  qəzası  və  Qarabağın  siyasi  mərkəzi  olan  Şuşa  şəhərində  ermənilərin  vəhşilikləri  daha  amansız  şəkil
almışdı. Vaxtı ilə Zaqafqaziya Ölkə Komitəsinin Dağlıq Qarabağda məsul nümayəndəsi olmuş S. Şaduns 20 dekabr
1922-ci ildə  yazırdı: “...  Еще  до  соз да ния  в  Ка ра ба хе  Му са ват с кой  влас ти  (т.е.  Азер бай д жан с кой
Де мок ра ти чес кой  Рес пуб ли ки  -  Я.М.,  К.Ш.)  ту да  был  наз на чен  со  сто ро ны  ту рец ких  влас тей
(т.е.  Азер бай д жан с кой  Де мок ра ти чес кой  Рес пуб ли кой  -  Я.М.,  К.Ш.)  ге не рал-гу бер на тор
Ка ра ба ха,  и  вот  в  это  вре мя  появ ляет ся  но вый  тер мин  -  На гор ный  Ка ра бах,  соз дан ный
даш на ка ми.  Не  до вол ь с т вуясь без г ра нич ны ми бой ня ми, выз ван ны ми в  Ту рец кой  Ар ме нии,
пар тия  “Даш на кцу тю н”,  пос ле  сда чи  гор.  Шу ши  тур кам,  по ды мает ся  на  го ры,  на се лен ные
ис к лю чи тел ь но  ар мя на ми,  и  пос та нов ляет  сра жат ь ся  “до  пос лед ней  кап ли  кро ви”,  но  не
сда ват ь ся  тур кам.  Вот  здесь  в  это  вре мя  впер вые  вмес те  с  социал-де мок ра та ми,  име ную щи ми
се бя  ин тер нацио на лис та ми,  ор га ни зует ся  пра ви тел ь с т во  На гор но го  Ка ра ба ха.  Ес ли  пар
тии  “Даш на кцу тю н”  уда лось  из бе жать  вой ны  с  тур ка ми,  то  вс ко ре,  по  нас тоя нию  крес т ьян
это го же са мо го На гор но го Ка ра ба ха, приш лось сое ди нить эту час ть с низ мен ной час т ью и весь
Ка ра бах под чи нить влас ти му са ват с ко го пра ви тел ь с т ва ...”

Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  dövründə  Şuşada  ermənilərin  ən  xəyanətkar  silahlı  qiyamlarından  biri
1920-ci il martın 22-də Azərbaycan xalqının Novruz bayramı günü baş verdi. Bu separatçı qiyam Azərbaycanı işğal
etməyə hazırlaşan bolşeviklərin sifarişi ilə qaldırılmışdı. Bu zaman erməni-separatçı qiyamlarının əksər yerlərdə dəf
edilməsinə  baxmayaraq,  onlar  Əsgəran  qalasını  ələ  keçirə  bildilər.  Görülən  hərbi-siyasi  tədbirlər  nəticəsində
Azərbaycan  Xalq  Cümhuriyyəti  Qarabağda  suveren  hüquqlarını  bərpa  etdi.  Lakin  ərazisində  yaşadıqları  dövlətə
xəyanət  edən  ermənilərin  Qarabağda  separatçı  qiyamları  və  törətdikləri  soyqırımları  1920-ci  ilin  aprel  işğalı



ərəfəsində  ölkənin  şimal  sərhədlərinin  müdafiəsi  işinə  ağır  zərbə  vurdu  və  müstəqil  Azərbaycan  dövlətinin  -
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunu sürətləndirdi. 
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