3-9 iyul 2018-ci il
qında Azərbaycan Parla
mentinə ultimatum verdi
və Hakimiyyətin dinc yolla
təslim ediləcəyi təqdirində
6 şərtə riayət ediləcəyi
Azərbaycan ordusunun
buraxılmayacağı və digər
kommunist yalanları vəd
edilirdi.
Azərbaycanın XI Qızıl
Ordu tərəfindən işğal olduqdan
sonra baş verən proseslərə diq
qət yetirək. Bu dövrdə dediyim ki
mi Azərbaycan Ordusu artıq tə
şəkkül tapırdı, ətraf bölgələrdə
düşmənlər üzərində həlledici qə
ləbələr çalınırdı. Bəllidir ki, XI Qı
zıl Ordu Bakının üzərinə hücum
çəkəndə XI Qızıl Ordunun sayı 72
min 472 nəfər əsgər və zabitdən
ibarət idi. Azərbaycan Ordususa
20 min əsgər və zabitdən ibarət
idi. Əslində zirehli qatarlarda Da-

. Fəzail
ismayıl
Böyükkişi

VII yazı
1920-ci ilin Novruz bayramı
günlərində ermənilər gecə vaxtı
qəflətən Xankəndi qarnizonuna
hücum çəkib 16 ordu zabitini və
xeyli əsgəri şəhid etdilər. Qarni
zon rəisi general Qacarın başçılı
ğı ilə kiçik şaşqınlıqdan sonra
özünə gəlmiş ordu zabitləri tezlik
lə müdafiəni təşkil ətmiş, ərməni
hərbi dəstələrini Xankəndindən
kənara atmışdılar. Lakin düşmən
Əsgəran qalasını ələ keçirərək,
Xankəndində olan Qarabağ süva
ri alayını, Cavanşir piyada alayını
və artiləriya batərəyasını mühasi
rəyə ala bildilər. Şuşa üzərinə hü
cum Cavanşir alayının bir batal
yonu tərəfindən dəf edildi. Elə bu
zaman Şuşanın ərməni məhləsində yanğın baş verdi. Əsgəran
qalası tezliklə azad olundu, ərmə
ni hərbi dəstələrinin başçısı Dəli
Qazar öldürüldü. Ermənilərin yığ
naq mərkəzi olan Kəşişkənd uğ
runda ağır döyüşlər Azərbaycan
Ordusunun qələbəsi ilə başa çat
dı. Qarabağ qiyamı yatırıldı.

Çörək istəyən ac xalqa top,
çaxmaqlı tüfəng göstərdilər.
Bir-iki müsəlman komissarı
pərdəsi altında bütün əsas işlər
Rus agentlərinin əlinə keçdi. Öl
kəni sözdə Azərbaycan Kommu
nist Partiyası idarə edirdi, gərçək
güc isə bu partiyanın dayandığı
çoxu yağı, xristian (ərməni) işçi
dən qurulan Bakı Soveti idi. Qolu
Nərimanlar, Əliheydəriər çəkirdi
lərsə buyruqları (əmrləri) mikoyanlar, Curayevlər, Salovyovlar
verirdi.

Görünüşcə qırmızı Azərbay
canın baxımsızlığı tanınmışsa da
nə sərhəd bəllidir, nə də hüdud
guya rusiyalı ilə Azərbaycanlının
hüququ birdir, amma Azərbay
can Ordusu Rus komandanlığına
tabedir, dənizçisi Rus admiralı
Roskolnikovun buyruğunda.
Adı bağımsız Azərbaycan,

deyil, ona aldanan türkləri də öl
dürdü. Ordakı hərbi güc olan yar
dım alayı dağıdıldı. Türkiyəli əs
gərlərin kimisi tutuldu, kimisi də
ölkədən çıxarıldı. Biz parlamen
tin son iclasında XI Qızıl Ordu
dan qorxub dilini dəyişənləri də
gördük. Məhəmməd Əmin belə
ləri haqqında həmin əsərində
“Gərək belələri olmaya və heç
vaxt iş düzəldən yalan, ara qarış
dıracaq doğrudan daha yaxşıdır.
Fəlsəfə əxlaqının xarakterimizə
verdiyi ilgisizliyi uzaqlaşdırıb ya
zıq olmayaq - deyirdi.

Demokratik yolla seçilən
Azərbaycan parlamenti
Azərbaycan Cümhuriyyətin
də ali qanunverici orqanı olan
parlamentin mütəsna rolu və yeri
var. Azərbaycan Milli Şurasının

lərini göndərdi. Məsələn parla
mentdə üzv seçilən Əkbər ağa
Şeyxülislamzadə sosialist fraksi
yasında parlamentə üzv seçildi.
O, F.X.Xoyksinin yaratdığı birinci
hökumət kabinəsində Əkinçilik
və Əmək naziri vəzifəsini icra
edirdi.
Parlamentin digər üzvü Əh
məd bəy Pepinov da sosialist
blokuna aid idi. O Nazirlər Şura
sının sədri Nəsib bəy Yusif bəylinin kabinəsində Əmək və Əkin
çilik naziri vəzifəsini icra edib.
Parlament iclaslarında qanun lahiyyələrinin
müzakirələrində
daima fəallıq göstərib. Parla
mentin 44 nəfər üzvü Milli Şura
nın üzvləri idi. Azərbaycanın ay
rı-ayrı yaşayış sahələrinə parla
mentdə əhalinin sayından asılı
yer ayrılmışdı. Bakıda olan Rus
Şurasına 10 yer (o vaxt Bakıda

Azərbaycan Cümhiriyyətinin
yoxdan var olan ordusu
(Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə)

Hərbi nazir general Səməd
ağa Mehmandarov əsgərlərə mü
raciətində demişdi: “Qəhrəman
əsgərlər, mən şəxsən Almaniya
cəbhəsində bir çox müharibələr
də oldum. Fəqət sizin qədər qəh
rəman əsgərlərə çox nadir halda
təsadüf etdim. Siz mənim ümidlə
rimi qüvvətləndirdiniz. Siz qanı
nızla gənc Azərbaycan Ordusu
nun namusunu mühafizə etdiniz”.
Qiyamın yatırılmasına baxmaya
raq erməni təbliğatı böyük bir
hay-küy salaraq, Dilican və Zən
gəzur üzərinə qoşun göndərdi.
Qarabağ hadisələrinin pariaməntdəki müzakirələrinin birində
bolşevik deputat Əlihəydər Qara
yev dəyirdi: “Qarabağda zühür
ədən bu hadisə müttəfiqləri bizi
boğmaq üçün sardığı zəncirlər
dən bir halqadır. Bu halqanı Azər
baycan öz qüvvəsi ilə parçalaya
bilməz. Buraxın Şərq millətlərini
müdafiə ədən Qızıl ordu gəlsin,
Qarabağ üsyanını yatırtsın, sonra
Anadoluya gətsin’ (Bədbəxt Əli
Heydər Qarayevin bu xəbərdarlı
ğından sonra 1920-ci ilin aprelin
27-də XI Qızıl Ordunun Bakıya
hansı ultimatumlarla daxil oldu
ğunu xatırlayın). Komandanlıq
Antanta ölkələrinin xəbərdarlıq
notasına (“əsas təhlükə Şimaldan
gəliri) əhəmiyyət verməyərək
(çox təəssüf) Samur çayı istiqa
mətindəki qoşun hissələrini Azər
baycanın qərbinə yeritdi. Bundan
sonra aprelin 26-da Ermənistan
tərəfi banşıq təklif ətdi.

72 minlik XI Qızıl Ordu zirehli
qatarlar qrupu aprelin 26-dan 27nə keçən gecə Azərbaycan sərhəddini keçib sürətlə Bakı üzəri
nə hərəkət etməyə başladı. Azər
baycan Ordusunun kiçik dəstələri
XI Qızıl Ordunun qarşısını ala bil
mədi. Hərbi nazir general Səməd
ağa Mehmandarov xəstə oldu
ğundan vəzifəsini Əliağa Şıxlins
ki icra edirdi. O da körplərin partladılması əmrini ləğv etdi. (Axı ni
yə???) Azərbaycan К (b) P, Rusi
ya К (b) P, Qafqaz Diyar Komitə
sinin Bakı bürosu və Mərkəzi
Fəhlə Konfransının nümayəndə
ləri hakimiyyəti təslim etmək haq

ğıstandan Azərbaycan sərhədinə
keçən rus ordusu körpüdən ke
çərkən körpü partladılmalı idi.
Sonra Qırmızı rus ordusuyla
Azərbaycan Milli Ordusu döyüşə
girərdisə bu heç də Azərbaycan
Milli Ordusunun məğlubiyyəti ol
mayacaqdı. I-İ rus ordusu işğalçı
ordu idi, Azərbaycan ordusu öz
Vətənini, millətini, dövlətini mü
dafiə edirdi. Il-də müharibə get
diyi müddətdə xalq var qüvvəsi
ilə Milli Orduya arxa duracaqdı.
Fəqət bu addım atılmadı. Parla
ment hakimiyyəti bolşeviklərə
verdi. Bolşeviklərdə talana qatla
ma başladılar. Xalq aldandığını
anladı. Azərbaycan qurtuluş hə
rəkatının böyük ideoloqu Mə
həmməd Əmin Rəsulzadə “Çağı
mızın Siyavuşu” əsərində belə
qələmə alırdı: “İllərdən bəri yığı
lan neft qarşılıqsız olaraq Rusi
yaya aparıldı.
Düyü, buğda, şəkər, çay, qu
maş nə varsa vaqonlara, gəmilə
rə yüklənərək Moskvaya götürül
dü.
Xalqın bütün sərvəti, varı-yo
xu ələ keçirildi, “pui" dəyə bolşe
vik kağızları dörd bir yanı bürü
dü.

özü Rusiyanın Federativ bir par
çası, daha doğrusu seçkin bir
bölgəsi!
Ulusalcu Azərbaycan türkçülərinin bir çağlar kimsəyə sözlə
qandırmadığı gerçəkləri bolşevik
lər işlərilə ortaya qoydular. Xalq
aldandığını anladı, aldanmış
adam qızqınlığı ilə dil-dodağını
dişlədi, ancaq iş-işdən keçmiş,
ox yayından çıxmışdı. Beləliklə
dözüm kasası daşdı. Gəncə. Tər
tər, Qarabağ, Zaqatala üsyanları
baş qaldırdı. Qızıl bolşeviklər Ni
kolay generalı Levondovskinin
qanacağı ilə bu üsyanlara qanlı
divan tutdular. Çoluğa-çocuğa
baxılmadı, qarıya-qocuya acıma
dı, azərbaycanlı Türk qanı sel ki
mi axdı. Onu ermənidən qurtara
caq deyə gözlədiyi güc bu açıqürəkli xalqı öz qanına boyadı.
Bakının coşqusunu toplar,
çaxmaqlı tüfənglər, əjdahasayaq
buyruqlar, yezidsayaq yollarla
yatırdılar, adamlar tutmalar, itmə
lər, asmalar başladı. Firəngiz tu
tulub qapalı bir evdə saxlandığı
kimi, haqqı sevən türklərdə həb
sə alındılar. Ancaq Türk ağalığı
nın donuna girən bu qanlı cəllad
yalnız onunla savaşan türkçüləri

ikinci iclasında təkpalatalı Azər
baycan parlamentinin yaradılma
sı haqqında qərar verildi. Parla
ment haqqında bu qanun verilən
dən sonra Bakıda siyasi mübari
zə kəskinləşdi. Müsavat partiya
sının nümayəndəsi Şəfi bəy Rüstəmbəyli öz çıxışında Müsavat
partiyasının istiqlaliyyət uğrunda
mübarizəyə hazır olduğunu de
mişdi. Azərbaycanda olan de
mokratik qüvvələri parlament va
sitəsilə yeni Azərbaycan qurul
masında iştirak etməyə çağır
mışdı. Müsəlman sosialistlər itti
faqının nümayəndəsi Ə.S.Pepi
nov və hümmət qrupunun nüma
yəndəsi Ə.Şeyxülislamzadə öz
çıxışlarında təşkilatları adından
yaranmış mövcud vəziyyətdə
parlamentdə iştirakın zəruriliyin
dən bəhs etmişdilər. Bolşeviklər
parlamentə baykot elan etdilər.
Bakıdakı Rus Milli Şurası ingilis
komandanlığından istifadə edə
rək parlamentin açılışını pozma
ğa cəhd etdi. Rus-slavyan cəmiy
yəti parlamentdə öz nümayəndə-

rusların sayı 230 min idi). Eyni
zamanda Bakıda yaşayan az
saylı xalqlardan (alman, yəhudi,
polyak, gürcü) hərəsindən bir
nümayəndə seçib parlamentə
göndərmək məsləhət görülürdü.
Parlamentə nümayəndələr qapa
lı və birbaşa seçkilərlə seçilə bi
lərdilər. Azərbaycan Parlamen
tində qadınlara da islam aləmin
də ilk dəfə olaraq səçib-seçilmək
hüququ verilirdi. Bir sözlə Azər
baycan Parlamenti dünyanın ən
ideal və demokratik parlamenti
idi. Parlamenti açan Məhəmməd
Əmin bəy də çıxışını gur alqış
sədaları altında belə tamamla
mışdı. Firqə ehtiraslarını şəxsi
qərəzləri və bütün bu kimi Və
tən, millət qayəsi qarşısında
aşağı sayılan hissləri atıb Vətən
qayğısını millət duyğusunu hər
şeydən uca tutunlll
Doğrudan da Cümhuriyyət
dövründə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Parlamenti Demok
ratik dünyaya nümunə olan bir
parlament idi.
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