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В книзі азербайджанського історика, заслуже-
ного науковця, доктора історичних наук, професора 
Ягуба Магмудлу коротко висвітлюються питання історії 
державності Азербайджану. Автор в окремих розділах 
викладає основні етапи виникнення і ролі державних 
утворень на території Азербайджану, починаючи з кінця  
IV тис. до н.е. до сьогодення. зміст книги відображений 
в восьми розділах. 

У книзі детально описується створення і діяль-
ність Азербайджанської Народної республіки у 1918-
1920 рр. Автор також детально зупиняється на питаннях 
перебування і управління комуністичної системи, висвіт-
лює процес розвитку науки і культури.

особлива увага приділяється  ролі і діяльності ви-
датного державного діяча Гейдара Алієва і в надбанні і 
у зміцненні державної незалежності Азербайджану, ре-
формам, направленим на перетворення Азербайджану в 
демократичну, правову, світську державу після розпаду 
радянського союзу в  1991 році та продовження курсу 
політики Гейдара Алієва в Азербайджані  президентом 
ільгамом Алієвим. 
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ПЕРЕДМОВА

Ця книга «Азербайджан: короткі нариси історії» 
перекладена українською мовою має важливе значення  
з огляду висвітлення основних етапів історії виникнен-
ня та розвитку азербайджанської державності. Автором 
праці як і багатьох інших монографій є доктор історич-
них наук, професор Ягуб Магмудлу. Вчений у своєму до-
слідженні приділяє особливу увагу виникненню та роз-
витку азербайджанської державності, яка ґрунтується на 
національних традиціях. Ягуб Магмудлу в своїй книзі 
об’єктивно висвітлює історію Азербайджану, робить 
фрагментарний огляд основних подій. Ця праця має ве-
лике значення для вивчення і поширення знань про на-
звану країну, зокрема державність і духовні цінності. 
Привертає увагу той факт, що Азербайджанська держава, 
яка існувала ще до н.е. за назвами Манна, Атропатена, 
Албанія мали відповідну політичну систему управління, 
визначені території і встановлювали дипломатичні відно-
сини з різними державами заходу і сходу.

джерела свідчать про те, що азербайджанці зав- 
жди зберігали традиції державотворення та вдосконалю-
вали їх. У роботі зазначається про особливості духовної 
культури азербайджансько-тюркського народу, мову, лі-
тературу, мистецтво.

Географічне розташування Азербайджану як об’єд- 
нуючої ланки між названими континентами та природне 



багатство зробило його ареною зіткнення інтересів різ-
них імперій, які проводили загарбницьку політику щодо 
згаданої країни; наприклад: в результаті такої політики 
з боку російської імперії та ірану в ХіХ ст.. Азербай-
джан був розділений на дві частини: Південний та Пів-
нічний. Але народ вів невтомну героїчну боротьбу за 
свободу, звільнення рідних земель та відновлення своєї 
державності. Важливо зауважити, що в книзі докладно 
описуються обставини проголошення у 1918 році Азер-
байджанської Народної республіки, яка встановлювала 
дипломатичні відносини з Українською народною рес-
публікою. обидві ці суверенні держави були ліквідовані 
в результаті загарбання їх більшовицько-комуністичною 
владою, яка проводила жорстоку політику фізичного зни-
щення всіх керівників і суспільно-політичних діячів. 

слід підкреслити, що в своїй праці автор приділяє 
особливу увагу історичній ролі національного лідера та 
політика світового масштабу Гейдара Алієва у створенні 
та встановленні сучасної Азербайджанської держави, за-
хисті національних інтересів, зокрема у часи панування 
радянсько-комуністичної влади. також в книзі йдеться 
про відновлення державності у 1991 р. та проголошення 
Азербайджанської республіки, яка проводить самостій-
ну політику, і на сучасному етапі має високу репутацію 
в світі.

книга має інформативний характер і стане в на-
годі українським читачам, які б хотіли дізнатись про іс-
торію Азербайджану українською мовою.

Ейнулла Мадатлі,
 Надзвичайний та Повноважний Посол
 Азербайджанської Республіки в Україні
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АЗЕРБАЙДЖАН З НАЙДАВНІШИХ 
ЧАСІВ ДО ПРИЙНЯТТЯ ІСЛАМУ

«Сьогодні надзвичайно актуальними є про-
блеми виховання підростаючого покоління.  
З одного боку, воно повинно мати міцні на-
ціональні корені, а з іншого, відрізнятись но-
визною мислення та підходів. В цьому аспекті 
актуальним є вивчення багатьох нерозкритих 
сторінок нашої історії, пошук відповідей на 
багато доленосних для нашої незалежної дер-
жави запитань. Незважаючи на всі труднощі, 
нелегкі реалії перехідного життя, ми змогли 
за короткий час розкрити дуже цінні сторін-
ки нашого історичного минулого. Наш народ, 
все глибше вивчаючи своє історичне минуле, 
набутий ним культурний спадок, починає від-
чувати безмежну гордість від причетності 
до такої багатої історії. Він, безсумнівно, по 
праву гордиться цим»

 Гейдар Алієв

Азербайджанський народ, котрий зміг відновити 
незалежність на своїх історичних землях в кінці двадця-
того століття, має давню і багату систему державності. 
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історичні землі Азербайджану, що охоплюють 
гори Великого кавказу на півночі, на заході Алагьозький 
гірський ланцюг з озером Гьокче та східною Анатолією, 
каспійське море на сході та кордони султанії, зенджану 
та Гамадану на півдні є одним з найдавніших осередків 
цивілізації, країною з багатою та давньою історією. Ба-
гатий культурний спадок на його території створювався 
протягом тисячоліть, вносячи вклад до скарбниці світо-
вої культури. Азербайджанський народ, котрий на даний 
час складає другу найбільшу тюркську групу світу, після 
Анатолійських тюрків, створив на цих землях самобутню 
і унікальну культуру, а отже і багаті традиції державності.

території Азербайджану населяли предки сучас-
ного азербайджанського народу, котрі створили найдав-
нішу цивілізацію на землях від каспійсько-Аральського 
моря до Перської затоки. давні етноси цього регіону, що 
приймали участь в формуванні азербайджанського наро-
ду, відіграли важливу роль у створенні давнього культур-
ного осередку, в тому числі і Шумерсько-Вавилонської 
цивілізації, а також, загалом, в історії давньої системи 
державотворення і політично-військового життя на тере-
нах середнього та Близького сходу. основні сліди циві-
лізації спостерігаються в Азербайджані. Про це яскраво 
свідчать наукові дослідження, зокрема археологічні роз-
копки як на території, так і поза межами сучасного Азер-
байджану. давні пам’ятки, які є на всій території Азербай-
джану, доводять, що на цій землі знаходились найдавніші 
поселення людства. Відкриття печери Азих в карабасі, 
одного з найдавніших місць проживання людини, що 
будь-коли знаходили у світі, і декілька інших поселень 
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доби кам’яного віку доводять, що Азербайджан входить 
до зони антропоїдів, звідки виявлено походження люд-
ства. Археологічні відкриття в печерах Газма (Нахчиван), 
Азих, таглар, дамджили, дашсалахли та пам’ятки зна-
йдені в інших частинах країни, що відносяться до 300-
400 тисячоліття до нашої ери, 
зокрема розкопки залишків кіс-
ток нижньої щелепи первісних 
людей, остаточно встановили 
теорію еволюції людини. за 
цю рідкісну знахідку територія 
Азербайджану була занесена 
на карту «Найдавніші жителі 
Європи». 

Азербайджан є однією з небагатьох країн, що 
може називатись колискою людства у повному значен-
ні цього слова. Як свідчать знахідки розкопок в печері 
Азих, життя тут почалось дуже рано. розкопки, проведені 
в цій печері, доводять, що Азербайджан був місцем про-
живання найдавніших первісних людей. Малюнки і пік-
тографічні зображення викарбувані на скелях Гобустану  
і Гемігая разом з артефактами кури-Аразу і Ходжали  
в карабасі та знахідками в кургані свідчать, що навіть 
тисячі років до нашої ери в Азербайджані була високо-
розвинута культура та цивілізація. 

Азербайджан є одним з найдавніших місць по-
селення людства з початку давньокам’яного періоду 
(палеоліту). Азербайджанський народ почав встанов-
лювати вдосконалену давню культуру ще з того часу.  
В середньокам’яній (мезоліті) та новокам’яній (неоліті) 

Part of lower jaw of troglodyte 
found in Azikh cave
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добах населення Азербайджану перейшло до осілого спо-
собу життя і почало займатись землеробством, тваринни-
цтвом та різними видами ремесел. Поступово розширю-
валось коло впливу культурно-економічного прогресу на 
території Азербайджану. куро-Аразька культура, що ви-
никла ще наприкінці IV-початку III тисячоліття до нашої 
ери, розповсюджувалась також на інші регіони Північно-
го кавказу, східну Анатолію та Північний кавказ. Багаті 
зразки матеріальної культури, особливо залишки зерна, 
землеробські знаряддя праці, предмети побуту, різнома-
нітні види ремісничого виробництва, виявлені під час 
археологічних розкопок, яскраво доводять, що азербай-
джанці є одним із народів світу, що створили давню осілу 
культуру. 

Азербайджанський народ в той же час є одним з 
народів, що має найдавніші у світі традиції державності і 
налічує 5-ти тисячолітню історію. Перші державні утво-
рення чи монополітичні об’єднання на території Азер-
байджану утворились в Приурмійському басейні ще по-
чинаючи з кінця IV- на початку ііі тисячоліття до нашої 

ери. Найдавніші азербай-
джанські держави, що вини-
кли тут, відігравали важли-
ву роль у військово-політич-
ній історії всього регіону. 
В цей період існували тісні 
взаємозв’язки Азербайджа-
ну з Шумерсько-Аккадськи-
ми державами та сирією, 
що розташовувались в до-Image on the eliff
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линах тигру і Євфрату і залишили глибокий слід у світо-
вій історії, а також з Хетськими державами в Малій Азії. 

Перші азербайджанські держави успішно захи-
щали свої території від зовнішніх зазіхань завдяки ак-
тивній зовнішній політиці. кутії, давній племінний союз 
Азербайджану, навіть підкорили свого могутнього сусі-
да — державу Аккад, розширили кордони своєї держави 
до Перської затоки та володіли цими територіями близь-
ко ста років. окрім того, що кутії перейняли порядки 
державного управління Шумеру та Аккаду, підкорених 
ними, вони також розповсюджували розвинуту культуру 
державного управління давнього Азербайджану на цій 
території. 

державні утворення кутіїв та лулубеїв спочатку 
володіли територіями довкола озера Урмія. з часом до 
їхніх територій увійшли долини тигру і Євфрату до Пер-
ської затоки, вони залишили глибокий слід не тільки в 
історії державності Азербайджану, але і давнього сходу 
загалом. У кутіїв, на відміну від сусідніх східних держав, 
діяв порядок обирання правителів, тобто влада не була 
спадковою. Правителі кутіїв керували державою через 
своїх намісників. В області управління намісники мали 
широку самостійність. очевидно, це і відіграло значну 
роль в тривалому пануванні давніх азербайджанських 
держав на чималих територіях, що простягались до Пер-
ської затоки, зокрема і долини тигру і Євфрату. 

з плином часу все більше зростала культура дер-
жавності Азербайджану, і на території країни виникли 
більш досконалі та величні держави. У і тис. до н.е. на 
землях Азербайджану існували такі могутні держави, 
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як Манна, скіфське царство, Атропатена та Албанія. Ці 
держави відіграли важливу роль в зростанні культури 
державного управління, культурно-економічній та етно-
політичній історії країни, а також в процесі формуван-
ня єдиного народу на території Азербайджану. держава 
Манна, що виникла в і тис. до н.е. була продовженням 
традиційної азербайджанської державності й стала важ-
ливим етапом в її історії. Ця держава, котра виникла в 
Приурмійському басейні, займає важливе місце у всес-
вітній історії не тільки завдяки своїй давності, а й ступе-
ню розвитку культури державності. Манна об’єднала під 
своєю владою всі місцеві дрібні держави Приурмійського 
басейну, охоплювала на півночі території до р. Араз (ча-

сом і на півночі від неї) і 
до каспійського моря на 
північному сході. 

держава Ман-
на приймала активну 
участь у військово-по-
літичних подіях всього 
регіону та вела успішну 
боротьбу проти своїх 
сильних сусідів — Аси-
рії та Урарту, котрі нама-
гались заволодіти азер-
байджанськими земля-
ми. В боротьбі проти за-
зіхань Асирії та Урарту 
активну участь прийма-
ли також скіфи і кімме-Manna State (9-7 century b.c.)
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рійці, об’єднавшись з населенням Манни проти зазіхань 
сусідніх держав. 

Абсолютне лідерство Манни зумовлювала систе-
ма необмеженої спадкової влади. Проте, незважаючи на 
це, правителі керували країною за допомогою ради ста-
рійшин, що свідчить про наявність в Азербайджані дав-
ньої дорадчої культури у сфері державного управління. 

той факт, що Манна вистояла безперервні напади 
могутніх сусідів і проіснувала близько 300 років в півден-
них областях Азербайджану доводить наявність міцних 
традицій державності ще з найдавніших часів. 

з кінця VIII — початку VII ст. до н.е. важливу роль 
у військово-політичній історії Азербайджану починають 
відігравати кіммерійці та скіфи, а також споріднені з 
ними саки і масагети. Ці племена складали найдавніше 
населення Євразії і, проникаючи в різні історичні пері-
оди на південь через перевали Великого кавказу та дер-
бентської Брами прохід, а після укріплення на південних 
схилах Великого кавказу, зокрема в Північному Азербай-
джані, розповсюджувались в південному напрямі — на 
території Манни та східної Анатолії. 

В племінне об’єднання кіммерійців, скіфів та са-
ків, разом з іншими, входили і сильні союзи тюркських 
племен. Це підтверджують і свідчення, основані на осо-
бистих спостереженнях «Батька історії» Геродота (V ст. 
до н.е.). згідно Геродоту, скіфи харчувались кінським 
молоком, а споріднені зі скіфами масагети одягались 
так само та наслідували їхній спосіб життя. Вони по-
клонялись єдиному богу — богові сонця та приносили 
йому в жертву найкрасивішу тварину на землі — коня. 
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скіфи створили на азербайджанських землях північної 
Манни могутнє скіфське царство та приймали участь у 
процесі формування єдиного народу на території країни. 
скіфсько-масагетські правителі також успішно захищали 
азербайджанські землі від іноземних зазіхань. 

Масагетське царство зазнало тяжкої поразки від 
Ахеменідської держави — однієї з наймогутніших імпе-
рій. Після захоплення південних територій Азербайджану 
ахеменідський правитель кир іі, здійснивши значні заво-
ювання на Близькому і середньому сході, намагався за-
володіти північними територіями Азербайджану і з цією 
метою запропонував укласти шлюб вдові масагетського 
правителя томіріс. однак томіріс, яка свято шанувала 
честь своєї Батьківщини, розгадала наміри кира іі і від-
хилила пропозицію іранського правителя. Поклявшись 
богу сонця, вона кинулась в бій і в 530 році до н.е. роз-
громила іноземні війська, що в декілька разів переважа-
ли її власні. сам «непереможний» кир був вбитий у цій 

битві. Ганебна поразка кира іі стала 
видатним періодом в історії Азербай-
джану. томіріс отримала блискучу 
перемогу над імператором, названим 
«киром Великим», який зруйнував 
такі могутні держави як Мідійська 
імперія, Лідія і Вавилон, захопив ве-
личезні території від Центральної Азії 
до кордонів Єгипту. 

В період скіфського царства 
існували сприятливі умови для вза-
ємних зв’язків між азербайджанською Tomiris
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та скіфською культурами, які поширились на значних 
територіях Європи і Азії. Це призвело до процвітання і 
збагачення культури давнього Азербайджану. Яскравим 
доказом цьому є зразки матеріальної культури, виявлені 
під час археологічних розкопок, а також ряд топонімів, 
що збереглись на території Азербайджану зі скіфсько-ма-
сагетського періоду. 

Незважаючи на складні військово-політичні події, 
які відбувались на Близькому та Центральному сході, на 
політику могутніх сусідніх держав, направлену на захо-
плення азербайджанських земель через їх багаті природ-
ні ресурси та величезне військово-стратегічне значення, 
традиції державності азербайджанського народу продо-
вжували розвиватись і збагачуватись. Ні тривала заво-
йовницька політика Ахеменідсько-іранської династії, ані 
походи Александра Македонського не змогли знищити 
давню культуру державного управління Азербайджану. 

Після смерті Александра Македонського в Азер-
байджані знову відроджуються давні традиції держав-
ності. На південних землях країни виникає держава 
Атропатена, а на північних — Албанія. Майже всі істо-
ричні землі Азербайджану входили до складу цих двох 
місцевих держав. 

держава Атропатена охоплювала південні області 
країни. Відродження незалежної азербайджанської дер-
жавності відбувалось тут ще задовго до східного походу 
Александра Македонського. Ахеменідський сатрап Атро-
пат ще в період владарювання Ахеменідів самостійно 
керував південними землями Азербайджану, перетворе-
ними в сатрапію разом з іншими територіями колишньої 
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Мідійської імперії. тому південні території Азербайджа-
ну в той час називались Мідією-Атропатеною, Малою 
Мідією, Атропатією чи Атропатеною. 

далекоглядний політик і прославлений полко-
водець Атропат командував передовими частинами —  
основною ударною силою ахеменідських військ, вистав-
лених дарієм ііі проти Македонського. Ці сили в осно-
вному складались із військових загонів, скомплектованих 
із північних і південних областей Азербайджану. отри-
мавши перемогу над дарієм ііі, Македонський, обізна-
ний із талантом полководця та військово-політичним 
впливом Атропата, відмовився від думки про зіткнення 
з ним і забажав зближення з азербайджанським правите-
лем. таким чином завоювання Александра Македонсько-
го пройшли повз Азербайджан. згодом Атропат вступив 
в родинні відносини з одним із близького оточення Алек-
сандра і ще більше зблизився з правителем Македонії та, 
врешті, вперше на всьому сході перетворив свою вітчиз-
ну — Атропатену в самостійну державу вільну від грець-

ко-македонської залежності. 
Відродження традицій неза-

лежної державності сприяли приско-
ренню розвитку та зростанню у всіх 
сферах економічного і культурного 
життя в південних районах Азербай-
джану. Могутня держава Атропатена 
відігравала важливу роль в міжна-
родних відносинах всього регіону 
та підтримувала широкі торгівельні 
зв’язки з країнами всього кавказу, Atropat
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Поволжя, середньої Азії, індії, Малої Азії, Месопотамії, 
басейну ріки Волга, Чорного та середземного морів. 

Взаємовплив та взаємозв’язок між грецькою та 
східною державними системами позитивно вплинули на 
підвищення культури управління державою в Атропате-
ні. Широке використання грецької мови сприяло вдоско-
наленню правових норм та порядків державного управ-
ління як і інших галузей. також розвинулась грошова 
система країни. Це відігравало головну роль в міжнарод-
ній торгівлі. 

користуючись багатими традиціями державно-
го управління Азербайджану, а також давнього сходу і 
Греції, правителі Атропатени зуміли ще більше зміцнити 
свою владу. В результаті Атропатена зберегла свою неза-
лежність в боротьбі проти Парфії та держави селевкідів і 
разом з парфянами розгромила римські війська, що втор-
глись на територію країни. На той час війська Атропате-
ни вважались одними з наймогутніших сил у всьому ре-
гіоні. В битві проти римських завойовників Атропатена 
виставила 40- тисячну піхоту і 10-тисячну кінноту. 

з часом між Атропатеною та римською імперією 
встановились дуже тісні взаємозв’язки. римська імперія 
надавала Атропатені особливого значення у своїй східній 
політиці через її політико-військовий вплив та стратегіч-
не розташування. Посли Атропатени неодноразово на-
носили візити до риму для дипломатичних переговорів з 
октавіаном Августом (27 р. до н.е. – 14 р. н.е.) римський 
імператор навіть доручив правителям Атропатени управ-
ління сусіднім вірменським царством. з цієї причини ві-
рменські царі намагались не зіпсувати відносин з Атро-
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патеною. остерігаючись політично-військової переваги 
Атропатени, вірменський цар тігран задля безпеки видав 
свою доньку заміж за правителя Атропатени Мітрідата. 
згодом Вірменське царство потрапило в повну залеж-
ність від Атропатени. 

Межі Албанської держави, яка виникла на півно-
чі країни, охоплювали території, починаючи від верхів’їв 
рік іорі та Алазані, простягались до каспійського моря на 
сході, від Великих кавказьких гір до ріки Аракс (Араз) на 
півночі та басейну озера Гьокче на заході. спочатку сто-
лицею Албанії було місто Ґебеле, а згодом Берде.

В албанський період на північних землях Азер-
байджану ще більше пришвидшився розвиток матеріаль-

ної та духовної культу-
ри. В країні налічува-
лось більше 30 міст, які 
вважались важливими 
торгівельними і реміс-
ничими центрами. Від-
крились нові школи і 
з’явився азербайджан-
ський (албанський) ал-
фавіт. 

так як країна 
розташовувалась на пе-
ретині Півночі та Пів-
дня, з’єднувала схід і 
захід, в Албанії стика-
лись різні етноси, релігії 
та культури. з огляду на Atropatena State
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це в Албанії виникла розвинута цивілізація, що ввібрала 
виняткові ознаки різноманітних культур. тюркські етно-
си, що численно переважали інші, відігравали важливу 
роль в управлінні країною. разом з поклонінням Місяцю, 
Небу, сонцю і Богу — танри (тенґрі), поступово поширю-
валось і християнство. слід зазначити, що незалежна ал-
банська церква підпорядковувалась безпосередньо риму. 

В албанський період в Азербайджані ще більше 
виросла традиційна культура державного управління. 
Албанські правителі були одночасно світськими і духо-
вними главами країни, котрі й видавали закони та очолю-
вали військові сили держави. На той час албанське вій-
сько налічувало більше 80 тисяч воїнів. 

У палаці албанських володарів функціонувало до-
радче зібрання (рада). дорадчою радою і релігійними зі-
браннями керували самі албанські правителі. Албанська 
держава, як і Атропатена, мала власну грошову систему. 
Албанська держава, маючи досконалу систему держав-
ного управління і необхідні військові сили, вела успішну 
боротьбу проти Парфії та римської імперії. Неодноразо-
во зазнавши надзвичайно важких поразок від албанської 
армії, римська імперія врешті була змушена рахуватись 
з військово-політичною могутністю Албанії. тому рим-
ська імперія встановила тісні взаємні зв’язки з Албанією, 
що було більш розсудливо беручи до уваги загрозливість 
суперника. Як і дипломатів Атропатени, албанських по-
слів часто делегували до риму для переговорів із октавіа-
ном Августом. Албанія мала тісні торгівельні і політичні 
зв’язки і з іншими державами. Міждержавні торгівельні 
шляхи, що з’єднували країни Близького і Центрального 
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сходу та Хазарський каганат зі східною Європою прохо-
дили через Албанію, і це дуже сприяло налагоджуванню 
зовнішніх торгових зв’язків країни.

Албанський правитель джаваншир вміло захищав 
свою країну від нападів її меркантильних експансійних 
сусідів таких як Візантія, держава сасанідів, Арабський 
халіфат та Хазарський каганат. Незважаючи на військову 
перевагу над Албанськими силами, він зміг зберегти не-
залежність країни завдяки своїй далекоглядності, мисте-
цтву політика та безмежній хоробрості. 

На початку нашої ери Азер-
байджан вступив в один з періодів 
найтяжчих випробувань своєї історії. 
У ііі столітті країну було завойовано 
іранською імперією сасанідів, а в VII 
столітті Арабським халіфатом. заво-
йовники масово переселяли в країну 
з внутрішніх областей ірану та Аравії 
населення іранського та арабського 
походження. Прийшле населення по-
селяли у важливих військово-страте-

гічних пунктах та на родючих землях Азербайджану. їм 
надавались необмежені пільги. сасанідські та арабські 
завойовники стали проводити політику асиміляції з міс-
цевим населенням Азербайджану. однак іранський та 
арабський гніт, що тривав близько 600 років, також не 
зміг знищити давні традиції державності Азербайджану. 
Незважаючи на умови жорсткого військово-феодального 
колоніального режиму та переслідувань, процес форму-
вання азербайджанського народу продовжувався. 

Javanshir
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так чи інакше, стратегія окупантів щодо асимі-
ляції місцевого населення дала зворотний ефект. трива-
ле перебування всіх земель Азербайджану у складі цих 
імперій сприяло розширенню внутрішніх і, насамперед, 
торгівельних зв’язків між всіма областями країни. Від-
булось важливе зрушення на шляху створення етнопо-
літичного та культурного об’єднання між північними та 
південними, східними і західними регіонами країни. дов-
готривала спільна визвольна боротьба проти іранських і 
арабських завойовників ще сильніше об’єднала тюркське 
населення та інші етноси країни і вплинула на їхнє збли-
ження і взаємовплив. 

В першому столітті н.е. тюркські етноси як перева-
жаюча частина населення країни та більш сильні та орга-
нізовані у військово-політичній сфері відіграли важливу 
роль в процесі формування народу. серед тюркських ет-
носів найбільш сильними й впливовими були тюрки-огу-
зи. Як і інші тюркські племена перші огузи проникали на 
Південний кавказ, що був складовою частиною загально-
тюркського простору, а пізніше і на територію Азербай-
джану через дербентську Браму, названу давніми тюрка-
ми «залізна Брама». Багато з них перетинали інші гірські 
перевали Великого кавказу (один з гірських перевалів 
кахського району Азербайджанської республіки місцеве 
населення і до сьогодні називає «Гун белі» — «Гунська 
сідловина», що свідчить про міграцію тюрків гунів через 
цей шлях) і поширювались на всіх азербайджанських те-
риторіях. Цей важливий факт доводиться і свідченнями із 
першоджерел про знаходження могили огузького святого 
деде коркута в дербенті та назву одних із міських во-
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ріт «Балтська Брама» («Баят» — назва одного з огузьких 
племен). давні тюрки, зокрема і тюрки-огузи намагались 
постійно тримати в своїх руках важливу дорогу «залізну 
Браму», яка з’єднувала північні регіони тюркських по-
селень з південними частинами, тобто кипчацький степ з 
Південним кавказом. 

окрім інших першоджерел, 
факти, засвідчені в огузькому літописі 
«кітабі-дійарбекірійє», написаному 
Абу Бекром ат-техрані аль-ісфахані 
за наказом могутнього правителя дер-
жави Аккоюнлу Узун Гасана (1453 
- 1478), підтверджують, що тюрки-
огузи, в тому числі племена аккоюн-
лу та каракоюнлу, були одними з най-
давніших жителів всього Південного 
кавказу і середньої Азії. зазначений 

автор, досліджуючи генеалогію діда Узун Гасана — за-
сновника держави Аккоюнлу кара Юлук осман бека, 
доводить його родовід до огуз-кагана. Він перераховує 
всі території, що входили до складу тюркської держави 
правителя огуз-кагана і зазначає, що родоначальник всіх 
тюрків-огузів огуз-каган помер в околицях озера Гьок-
че. Факт входження Азербайджану до складу держави 
огузького каганату та його смерть в околицях озера Гьок-
че доводить, що цей край був одним з найдавніших місць 
проживання огузьких тюрків. 

Автор «кітабі дійярбакірійє» пише про те, що 
онук огуз-кагана Баяндур-каган «жив в кишлаках кара-
баху та яйлаках в околицях озера Гьокче», тут він «скли-

Babek
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кав великий з’їзд і після того як поділив свою країну між 
синами за їх здібностями, прийняв запрошення Аллаха». 
Абу Бекр ат-техрані аль-ісфахані підтверджував, що 20-й 
дід кара Юлук осман бека Аккоюнлу сунгур бек був су-
часником пророка Мугаммеда. Він «воював з невірними» 
на кордонах яйлаків в районі Алагьозу та озера Гьокче 
і загинув в одному з боїв. А 14-й дід кара Юлук осман 
бека Фактур хан і сучасник Харуна ар-рашида кипчак 
хан проявили велику мужність у боротьбі з «невірними» 
за фортецю Алінджа. Вони обоє завдали важких поразок 
ворогам і звільнили фортецю Алінджа від довготривалої 
блокади. 

Ці факти повністю перекликаються з розповідями 
відомого епосу «кітабі — деде коркут» («книга дідуся 
коркута») про огузькі племена. збіг із 
подіями, що відбувались в часи про-
рока Мугаммеда і правління халіфату 
доводять не тільки те, що ці факти є 
історичною реальністю, а й підтвер-
джують, що Азербайджан зберіг свої 
міцні традиції державності та неза-
лежності, незважаючи на підпорядку-
вання іншим державам. 

На відміну від інших етнічних 
груп, тюркські племена поширюва-
лись по всій території Азербайджану (як на півночі, так 
і на півдні), і складали більшість населення. з цієї при-
чини, починаючи з перших століть н.е. тюркська мова 
перетворюється в основний засіб спілкування і між ма-
лочисленними нетюркськими народами і етнічними гру-
пами, які проживали на території Азербайджану. тюрк-

Dada Qorgud
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ська мова відігравала об’єднуючу роль між північчю і 
півднем країни. отже, цей фактор мав в той час важливе 
значення в процесі формування єдиного народу, так як у 
вказаний період ще була відсутня спільність релігійного 
світогляду — монотеїстичної релігії, яка б охоплювала 
всю територію Азербайджану. Поклоніння єдиному Богу 
тюрків — Богу танри ще не зуміло повністю витіснити 
інші релігійні вірування. Все ще збереглись зороастризм, 
вогнепоклонство, поклоніння сонцю, Місяцю, Небу, 
землі, зіркам, Воді тощо. На півночі країни, в основно-
му на гірських західних територіях Албанії, поширилось 
християнство. Проте незалежна Албанська церква діяла 
в умовах гострого суперництва з сусідніми вірменською 
та грузинською церквами. 

таким чином, численні 
тюркські етноси, які перетвори-
лись в цій складній історичній 
ситуації в могутню та передову, 
до того ж, об’єднуючу військо-
во-політичну силу, були голо-
вними носіями азербайджан-
ської державності. тюркські ет-
носи відігравали провідну роль 
у збереженні азербайджанської 
державності й традицій неза-
лежності. Вони були фундамен-
том державності Азербайджану. 
Врешті, коли ще не було єдиної 

монотеїстичної релігії, саме тюркські етноси та тюркська 
мова відіграли об’єднуючу роль на всій території країни 
як на півночі, так і на півдні.
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АЗЕРБАЙДЖАН  
ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ІСЛАМУ

«Ми є власниками унікального спадку. Ко-
жен громадянин Азербайджану повинен нама-
гатись бути гідним цього спадку, з почуттям 
глибокої відповідальності підходити як до ми-
нулого, сьогодення, так і майбутнього нашої 
країни з її великим історичним минулим, бага-
тою культурою, високою моральністю».

 Гейдар Алієв

із запровадженням ісламу в VII ст. відбувся корін-
ний перелом в історичній долі Азербайджану. Названа 
релігія дала сильний поштовх формуванню єдиного на-
роду і мови в Азербайджані. Прийняття ісламу значно 
пришвидшило процес об’єднання народу країни. Це ста-
ло причиною встановлення релігійної єдності між тюрк-
ськими і іншими етносами, єдиних звичаїв і традицій на 
азербайджанських землях, де вони були розселені, як і 
укріплення сусідських зв’язків, що ще більше поглибило 
процес взаємовпливу. ісламська релігія об’єднала всі ет-
носи, які її прийняли, під спільним тюрксько-ісламським 
прапором проти Візантійської імперії та її вірменських 
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і грузинських прихильників, котрі намагались включити 
весь Південний кавказ у сферу впливу християнства. 

тим не менш, християнське населення Албанії в 
період арабських завоювань залишилось поза впливом 
ісламської релігії, оскільки навернення до мусульманства 
прибічників монотеїстичних релігій суперечило принци-
пам ісламу. таким чином країна була розділена за релігій-
ною ознакою. Більшість складали тюрки-мусульмани та 
албанці, котрі прийняли іслам. Вони поширились по всій 
території країни, в той час як меншість християнського 
населення, в тому числі і албанці, які не прийняли му-
сульманство, проживали в основному на західних терито-
ріях Північного кавказу. саме з цього часу посилюється 
боротьба вірменської та грузинської церков за включення 
християнського населення західної Албанії у сферу свого 
релігійно-політичного і етнічного впливу. тож Азербай-
джан перетворився на пункт гострого протистояння між 
ісламом і християнством. з плином часу почалась григо-
ріанізація, а слідом і вірменізація християнсько-албан-
ського населення західного Азербайджану, в тому числі і 
гірських областей карабаху. крім того грузинська церква 
намагалась підпорядкувати християнсько-албанське на-
селення північно-західних регіонів Азербайджану. 

У результаті релігійного розколу в Албанії почав-
ся період територіальних посягань вірменських та гру-
зинських феодалів щодо Азербайджану. Політика сусідів 
полягала в тому, щоб спочатку підпорядкувати албанців-
християн впливу вірменської та грузинської церков, по-
тім їх «вірменізувати» і «огрузинити», а пізніше заволо-
діти землями Азербайджану, на яких вони жили. 
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Після розпаду халіфату — з середини іХ ст. знову 
відроджуються давні традиції. В Азербайджані почалось 
нове політичне відродження: на землях Азербайджану, де 
було поширене мусульманство, виникли держави саджи-
дів, Ширваншахів, саларидів, раввадидів та Шеддадидів. 

На північному заході Азербайджану — на зем-
лях країни, що простягались до прикордонного мусуль-
манського міста тифліс в описаний період виникла інша 
азербайджанська держава Шекі. На захід від Шекі була 
ще одна мусульманська держава — тифліське мусуль-
манське емірство зі столицею в тифлісі. Шекінські пра-
вителі носили титул володарів Албанії і виступали в якос-
ті наслідників Албанської держави. На відміну від інших 
держав Азербайджану, територія Шекінської держави 
перетворилась в пункт гострого протистояння між ісла-
мом і християнством. На території цієї азербайджанської 
держави поряд із християнством був розповсюджений 
іслам, вплив якого все більше поширювався. Шекінські 
правителі в найскладніших умовах вели боротьбу проти 
завойовницьких походів грузинських феодалів, які мали 
на меті «огрузинення» албанців-християн. Вони також 
вміло захищали північно-західні кордони Азербайджану 
від зовнішніх загарбань. 

Внаслідок зазначеного відбувались виникнення 
незалежних держав і розквіт у всіх областях політичного, 
економічного та культурного життя. Починається період 
відродження в історії Азербайджану. 

слід підкреслити, що з падінням халіфату та від-
родженням азербайджанської державності тюркська мо- 
ва стає основним засобом спілкування на всій території 
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країни. Це було безцінним історичним досягненням, що 
дало поштовх подальшому всебічному розвитку Азер-
байджану. знаходження всіх історичних земель протягом 
чималого історичного періоду з кінця 70-х рр. іХ століття 
і тривалістю більше півтора століття (879-941) в складі 
єдиної азербайджанської тюркської держави — держави 
саджидів, позитивно вплинуло на ще більше поглиблен-
ня економічних і культурних зв’язків в масштабі всієї 
країни, поступове зникнення етнічних відмінностей та 
пришвидшення процесу формування єдиного азербай-
джанського тюркського народу. 

держава саджидів у добу своєї найбільшої мо-
гутності охоплювала великі території від дербенту до 
зенджану, від берегів каспійського моря до міст Ані й 
дабіль. Всі азербайджанські землі входили до складу 
держави саджидів. Названа держава неодноразово завда-
вала поразок вірменським і грузинським феодалам, яких 
підтримувала Візантійська імперія. Ці перемоги відігра-
ли важливу роль в збереженні територіальної цілісності 
та державності Азербайджану і ще більшому зміцненні 
етнополітичної єдності на території країни. саме в цей 
період героїчний епос «кітабі-деде коркут» -шедевр 
азербайджанської та загальнотюркської літератури по-
ширився по всій країні. 

«Кітабі-Деде Коркут» — це героїчний епос, до 
того ж не про одного богатиря, не про одного 
сміливця, це епос, котрий зображає героїзм ціло-
го народу. Його головна ідея полягає в тому, щоб 
показати постійну готовність всіх героїв, від 
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малого до великого віддати своє життя задля 
захисту рідних земель. Основну суть епосу скла-
дає прославлення героїзму. Очевидна важливість 
усвідомлення громадянами сучасного вирішення 
важливих проблем, що постали перед нашим на-
родом на теперішньому етапі життя країни, в 
тому числі зміцнення суверенітету та незалеж-
ності республіки, захисту її територіальної ціліс-
ності.»

 Гейдар Алієв
 
таким чином після 600-літнього сасанідського та 

арабського владарювання, виникнення місцевих держав 
(саджиди, Ширваншахи, салариди, раввадиди, Шедда-
диди та Шекінська держава) та перетворення ісламу в го-
ловну монотеїстичну релігію на території всієї країни ві-
діграли важливу роль у розвитку азербайджанської нації 
та формуванні єдиної мови і культури. В умовах частої 
зміни феодальних династій, які правили Азербайджаном, 
ісламська релігія мала важливе значення для об’єднання 
тюркських племен з іншими етносами в якості єдиної 
сили проти іноземних загарбників. саме з цієї причини 
не спрацювали плани єдиного християнського блоку у 
складі вірменських, грузинських та візантійських загарб-
ників скористатись ослабленням халіфату для захоплен-
ня азербайджанських земель. В цей час в Азербайджані 
також не зуміли закріпитись і слов’яни, які здійснювали 
часті напади по каспійському морю. отже, необхідність 
тіснішого об’єднання в боротьбі проти зовнішніх воро-
гів, сприяння єдиної релігії — ісламу зближенню насе-
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лення країни, формуванню спільних звичаїв і обрядів ще 
більше зміцнили етнополітичну єдність. 

Проте в результаті того, що жодна з азербайджан-
ських держав, які виникли після падіння Арабського ха-
ліфату не зуміла перетворитись на єдину, міцну і могут-
ню державу, яка б існувала тривалий період і охоплювала 
би всю територію країни, в країні не наступила політична 
стабільність. В цей час християнський блок у складі Ві-
зантійської імперії, вірменських та грузинських феода-
лів, які об’єднались в єдиному антиісламському блоці, 
скористався ослабленням халіфату і направив свій осно-
вний удар проти Азербайджану. саме в цей час з виник-
ненням Великої сельджуцької імперії в середині Хі ст. 
почався важливий переломний період в історії Близько-
го та Центрального сходу. Велика сельджуцька імперія 
охоплювала території від середньої Азії до середземно-
го моря та від дербентської Брами до Перської затоки. 

Азербайджан був включений до скла-
ду чергової тюрксько-огузької держа-
ви — сельджуцької імперії. 

сельджуцький період віді-
грав вирішальну роль в історичній 
долі Азербайджану. з розгромом чис-
ленних військ Візантійської імперії 
султаном Алп-Арсланом в битві при 
Малазгирті (26 серпня 1071 року) 
тюрксько-ісламська єдність отрима-
ла остаточну перемогу над христи-

янським блоком (Візантійська імперія, вірменські та гру-
зинські феодали), які намагались захопити Азербайджан. 

Nizami
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Політика Візантійської імперії спрямована на укріплення 
своїх позицій на Південному кавказі та загарбницькі пла-
ни вірменських і грузинських феодалів, які намагались 
при підтримці цієї держави прибрати до своїх рук західні 
землі Азербайджану виявились нездійсненними. 

таким чином план включен-
ня всього Південного кавказу у сфе-
ру впливу християнства не увінчав-
ся успіхом. загалом християнський 
фактор на Південному кавказі за-
знав занепаду.

У результаті сельджуцьких 
проникнень тюрки-огузи, та загалом 
тюркізм, остаточно перетворились в 
головний етнополітичний фактор на 
всьому Південному кавказі, а також 
в Передній Азії. тюрксько-ісламський фактор довгий час 
відігравав визначальну роль в подальшій історії всього 
Близького та Центрального сходу, в тому числі і кавказу. 

Під час сельджуцького панування в Азербайджані 
оселялись нові тюркські етноси. Вони спільно з азербай-
джанськими тюрками, які прийняли іслам і мали спільні 
корені, за короткий час змішувались одні з одними. 

В різні історичні періоди (як до н.е., так і в н.е.) у 
формуванні азербайджанського народу приймали участь 
такі племена як скіфи, саки, масагети, гуни, болгари, ха-
зари, барсили, печеніги, сувари, а також інші тюркські 
та нетюркські етноси. Але вирішальну роль в етноге-
незі азербайджанського народу відіграли тюрки-огузи 
(каракоюнлу, аккоюнлу, сельджуки тощо). отже, з при-

Tusi
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ходом тюрків-сельджуків закінчилось формування азер-
байджанського народу як єдиної нації. Азербайджанська 
тюркська мова перетворилась на головний засіб спілку-
вання не тільки в Азербайджані, але і на всьому Півден-
ному кавказі. Проста і доступна всім азербайджанська 
тюркська мова витіснила арабську і перську разом з дріб-
ними локальними мовами, що використовувались в обме-

жених регіонах та перетворилась на 
загальнонародну мову у масштабах 
всієї країни. зразки усної народної 
творчості, які розповсюджували на-
родні майстри — озани (ашуги) по 
містах і селищах за короткий період 
часу заклали основу для створення 
шедеврів писемної літератури азер-
байджансько- тюркською мовою. 

держави Ширваншахів і ель-
денізів (ельдегізідів), які знову зміц-
нились після падіння Великої сель-

джуцької імперії, відіграли важливу роль в продовжен-
ні та подальшому удосконаленні традицій державності 
азербайджанського народу. особливо азербайджанська 
держава ельденізів, яка перетворилась в наймогутнішу 
державу Близького та Центрального сходу, відіграла ве-
личезну роль в подальшій етнополітичній історії азер-
байджанського народу. об’єднання всіх азербайджан-
ських земель у складі єдиної держави в період правління 
ельденізів сприяло потужному піднесенню у всіх сферах 
економічного, політичного і культурного життя країни. 
Ще більше розвинулись ремесло, торгівля, наука і куль-

Nasimi
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тура. розширились внутрішні та зовнішні торгівельні 
зв’язки. Відкрились численні вищі школи — медресе, на-
вчальні школи при мечетях, були споруджені рідкісні ар-
хітектурні пам’ятки. завдяки творам таких видатних лі-
тературних постатей як Хагані Ширвані, Нізамі Ґендже-
ві, Аджемі Нахчивані та ін. культура Азербайджанського 
Відродження сягнула нових вершин. Видатні державні 
діячі Шамседдін ельденіз, Мугаммед джахан Пехлеван 
та кизил Арслан вписали золоті сторінки в історію дер-
жавного управління Азербайджану. В період правління 
ельденізів ще більше розширився ареал поширення азер-
байджанської культури, в тому числі і азербайджанської 
тюркської мови. 

таким чином, після падіння Арабського халі-
фату, починаючи з середини іХ століття збільшилась 
роль тюрксько-ісламських імперій не лише на кавказі, 
а й усьому Близькому та Центральному сході. держа-
ви, якими управляли саджиди, Ширваншахи, салариди, 
раввадиди, Шеддадиди, Шекінські правителі, сельджу-
ки, ельденізи, Монголи, ельханіди-Хулагуїди, Чобаніди, 
джелаїриди, тимуриди, османи, каракоюнлу, Аккоюнлу, 
сефевіди, Афшари, каджари та інші тюрксько-мусуль-
манські династії залишили глибокий слід не тільки в іс-
торії державності Азербайджану, а й всього Близького 
та Центрального сходу. тривалий час Азербайджан був 
центральною областю багатьох із цих держав, а тебріз — 
столицею. Багатьма з цих тюрксько-ісламських імперій 
керували саме азербайджанські тюркські династії. 

культура державності Азербайджану ще більше 
збагатилась в ХV-XVIII ст.ст., а також в подальший пері-
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од. В цей період великими східними імперіями каракоюн-
лу, Аккоюнлу, сефевідів, Афшарів та каджарів керували 
безпосередньо азербайджанські династії. Цей важливий 
фактор позитивно впливав на внутрішні та міжнародні 

зв’язки Азербайджану. розши-
рилась сфера військово-полі-
тичного впливу країни і народу, 
а отже, поле використання азер-
байджанської мови, створюва-
лись сприятливі умови для ще 
більшого розвитку матеріальної 
й духовної культури азербай-
джанського народу. разом з тим, 
що в зазначений період азербай-
джанські держави відігравали 
важливу роль в міжнародних 
відносинах та військово-полі-

тичному житті зазначеного історико-культурного ареалу, 
зокрема вони дуже активно приймали участь та відігра-
вали посередницьку роль між Європою та сходом. 

В роки правління великого державного діяча 
Азербайджану Узун Гасана (1468-1478) імперія Аккоюн-
лу перетворилась в могутній військово-політичний фак-
тор. Ще більше піднялась культура державності Азербай-
джану. Узун Гасан проводив політику створення сильної 
централізованої держави, яка б охоплювала всі азербай-
джанські землі. з цією метою за його дорученням було 
видано «Ганун-наме»*, де були закріплені діючі у державі 
закони і постанови.  
* конституція (або книга законів)
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для підвищення економічної потужності дер-
жави далекоглядний правитель намагався покращити 
становище населення, яке виплачувало податки до каз-
ни і розвивати галузі осілого господарства країни. для 
цього він видав спеціальні закони, щоб покласти край 
тиранії державних посадовців та приборкати військо-
во-політичну самостійність ватажків великих кочових 
племен. 

Узун Гасан передбачив можливість релігійного 
розколу в країні. Щоб попередити негативний вплив ре-
лігійного розколу на могутність та етнополітичну єдність 
держави він видав свою сестру заміж за Шейха джуней-
да сефеві, а доньку за Шейха Гейдара сефеві. так він на-
магався встановити перемир’я між аккоюнлу та сефеві-
дами і відвернути назріваючу в країні загрозу релігійного 
розколу. Уважно слідкуючи за перемінами у військовому 
мистецтві світу, Узун Гасан, як видатний полководець до-
кладав значних зусиль для створення сильної дисциплі-
нованої армії. Він збільшив кількість найманої піхоти, 
вів підготовку до виробництва вогне-
стрільної зброї та створення важкої 
артилерії. для пришвидшення про-
цесу військового будівництва з італії 
були запрошені збройні майстри та 
військові фахівці. 

Видатний державний діяч на-
давав особливого значення розвитку 
науки та просвітництва в країні. У 
своєму палаці він зібрав найобдаро-
ваніших вчених того часу. Близько  Uzun Hasan
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60-ти вчених працювали в особистій бібліотеці Узун Га-
сана. В палаці функціонувало наукове зібрання, яке скла-
далось із визначних вчених того часу. за вказівкою видат-
ного правителя азербайджанською мовою було перекла-
дено кур’ан (коран). А видатному вченому того часу Абу 
Бекру ат-техрані Узун Гасаном було доручено написати 
огузький літопис «кітабі-дійярбекірійє». 

за правління згаданого полководця ще більше ак-
тивізувалась роль Азербайджану в міжнародних відноси-
нах, в тому числі і у взаємовідносинах сходу і заходу. 
окрім традиційних зв’язків Азербайджану зі східними 
країнами, були встановлені і широкі дипломатичні відно-
сини з європейськими державами. При Узун Гасані посли 
Азербайджану вели переговори з Венеціанською рреспу-
блікою, Папством, Неаполітанським королівством, Ал-
банією, Болгарією, Польщею, Німеччиною, герцогством 
Бургундським, кіпром, родосом, трапезундською імпері-
єю, Великим князівством Московським, а також у пала-
цах багатьох східних правителів. Важливу роль в пере-
говорах з іноземними державами відігравала мати Узун 
Гасана сара хатун — єдина жінка - дипломат того часу на 
всьому сході. В тебрізі — у палаці Узун Гасана функці-
онувало постійне посольство Венеціанської республіки. 
Азербайджан став країною, що відігравала важливу роль 
у вирішенні проблем, що стосувались сходу і заходу.

«Життя і діяльність Мугаммеда Джахана 
Пехлевана, Гизил Арслана, Узун Гасана, шаха Іс-
маіла Хатаі та інших наших державних діячів 
служили остаточному утвердженню таких по-
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нять, як патріотизм і громадянськість в якості 
найвищих життєвих цінностей».

 Гейдар Алієв

Наприкінці ХV – початку XVI ст.ст. азербайджан-
ська державність вступила в новий етап свого історично-
го розвитку. онук Узун Гасана, видатний державний діяч 
Шах ісмаїл Хатаї (1501-1524) продовжив справу, розпо-
чату його дідом і зумів об’єднати всі 
азербайджанські землі під своєю вла-
дою. Виникла єдина централізована 
азербайджанська держава — держава 
сефевідів зі столицею в тебрізі. 

В період правління сефевідів 
ще більше піднялась культура дер-
жавного управління Азербайджану. 
Азербайджанська мова була проголо-
шена державною. В результаті успіш-
них реформ, внутрішньої і зовнішньої 
політики, яку проводили Шах ісмаїл, 
Шах тахмасіб, Шах Аббас та інші сефевідські правителі, 
сефевідська держава перетворилась в одну з наймогутні-
ших імперій. 

з метою подальшого посилення централізації вла-
ди та управління великою сефевідською державою був 
створений досконалий механізм державного управління. 
разом із світською владою сефевідські правителі прибра-
ли до рук і духовну владу. У палаці шаха функціонувало 
Вище дорадче зібрання. Була створена досконала бюро-
кратична система, що регулювала роботу центральних і 

Shah Ismail Khatai
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місцевих органів. Всі судові справи на території країни 
контролювались Верховним диваном. В результаті ре-
форм, проведених сефевідськими правителями, особливо 
шахом Аббасом, збройні сили сефевідів перетворились 
в одну з найсильніших армій світу. В роки правління се-
февідів азербайджансько-тюркська мова поширилась на 
всьому Близькому і Центральному сході. дипломатичні 
переговори з послами іноземних держав, які прибували 
до палацу сефевідів, зазвичай проводились державною 
мовою. В період правління сефевідів, які продовжували 
зовнішньополітичний курс держави Аккоюнлу, Азер-
байджан також підтримував дипломатичні відносини з 
багатьма європейськими державами, починаючи від ба-
сейну Чорного і середземного морів до далеких Англії 
та скандинавії. У палацах сефевідських правителів Шаха 

ісмаїла Хатаї, Шаха тахмасі-
ба, Шаха Мугаммеда Гудабен-
де, Шаха Аббаса та інших вели 
переговори з метою налаго-
дження тісних взаємозв’язків 
із сефевідською державою 
численні західні дипломати. і 
в період правління сефевідів 
Азербайджан продовжував ві-
дігравати важливу роль у між-
народних відносинах. 

Видатний азербай-
джанський полководець На-
дір шах Афшар (1736-1747), 
який прийшов до влади після Safavids State
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падіння держави сефевідів, ще більше розширив кордо-
ни колишньої сефевідської імперії. Цей великий прави-
тель, що був вихідцем із азербайджанського тюркського 
племені афшар, в 1739 р. захопив Північну індію, вклю-
чаючи делі. однак наміри азербайджанського правите-
ля створити на цій великій те-
риторії сильну централізовану 
державу не здійснились через 
наростаючі внутрішні пробле-
ми. Після смерті Надіра Шаха 
очолювана ним величезна імпе-
рія занепала. Процес розділення 
почався ще за його життя. На те-
риторії Азербайджану виникли 
місцеві держави, які прагнули 
незалежності і суверенності. так, у 
другій половині XVIII ст. Азербай-
джан був розділений на дрібні дер-
жави — ханства і султанати. Почався 
період військово-політичного занепа-
ду країни. спроби окремих ханів, які 
намагались зберегти традиції держав-
ності Азербайджану, знову об’єднати 
всю країну в рамках єдиної держави 
в існуючих умовах розрізненості міс-
цевих держав не принесли жодних 
результатів. В такому стані політичної роздрібненості та 
поглиблення розходжень у країні з’явились сприятливі 
умови для іноземних завойовників щоб захопити Азер-
байджан. 

Fizuli

Korogly
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Наприкінці XVIII ст. до влади в ірані прийшла 
азербайджанська тюркська династія каджарів (1796-
1925). каджари почали проводити політику, направлену 
на підкорення центральній владі всіх територій, що зна-
ходились в свій час під владою їх предків каракоюнлу, 
аккоюнлу, сефевідів та, врешті, Надір шаха, в тому числі 
і азербайджанських ханств. таким чином, почався пері-
од тривалих війн між каджарським іраном і російською 

імперією, які намагались 
завоювати Південний 
кавказ. Азербайджан пе-
ретворився в арену кро-
вопролитних війн між 
двома великими держа-
вами. заохочені терито-
ріальними обіцянками з 
боку росії, генерали ві-
рменського походження, 
використовуючи надану 

їм можливість, вчиняли жорстокі звірства і масову різ-
ню по відношенню до мирного населення Азербайджану. 
згідно Гюлюстанської (1813) та туркменчайської (1828) 
угод Азербайджан був розділений між двома імперіями: 
північна частина Азербайджану була включена до складу 
росії, а південна — до складу очолюваного каджарами 
ірану. 

таким чином в подальшій історії Азербайджану 
з’явились нові політико-географічні поняття: «Північний 
Азербайджан» та «Південний Азербайджан». На відміну 
від Південного Азербайджану, який потрапив під владу 

Garabakh Khanate
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відсталого шахського режиму, Північний Азербайджан 
ввійшов у русло відносно передового культурно-еконо-
мічного розвитку російської імперії, а через неї і всієї 
західної Європи. з метою подальшого просунення на 
схід та відкриття виходу до теплих морів, царська росія 
почала проводити політику витіснення з кавказу азер-
байджанського народу. з цією метою вона насамперед 
опиралась на християнське населення Південного кавка- 
зу — головним чином на переселених з ірану та туреч-
чини вірмен і грузин, а також використовувала християн-
ське-албанське населення для втілення зловмисних заду-
мів щодо етнічної чистки. Почалась 
примусова християнізація населення 
Південного кавказу. 

таким чином після падіння 
Візантійської імперії з появою ро-
сійської, християнський фактор зно-
ву використовувався як політичний 
засіб для окупації та експлуатації на 
території Південного кавказу. Була 
здійснена спроба переселення з росії 
на територію Азербайджану христи-
янського населення. На перших порах, коли ця політика 
не спрацьовувала, царський уряд з метою створення собі 
опори на Південному кавказі, на завойованій азербай-
джанській землі із сусідніх країн переселив в масовому 
порядку вірменське населення, особливо в гірські райони 
карабаху та на території колишніх іреванського та Нах-
чиванського ханств. до того ж, на сусідніх з туреччиною 
землях західного Азербайджану була створена окрема 

Javad Khan
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«вірменська область» і тим самим закладена основа ство-
рення майбутньої вірменської держави на землях Азер-
байджану. 

далі у 1836 р. росія ліквідувала незалежну Албан-
ську церкву на території Азербайджану та підпорядкувала 

її Григоріанській церкві. 
тим самим були ство-
рені сприятливі умови 
для григоріанізації та 
вірменізації християн-
албанців та асиміляції 
азербайджанського на-
селення. заохочений 
підтримкою росії, ві-
рменський народ почав 
висувати нові територі-

альні вимоги Азербайджану. Не задовольнившись цим, 
царська росія вдалась до більш огидних заходів: підняла 
озброєних нею вірмен проти тюрксько-мусульманського 
населення та спровокувала масові вбивства азербайджан-

ців. Почався період 
жорстокої різні та масо-
вих побоїщ невинного 
азербайджанського на-
селення.

А на північно-за-
хідній території країни, 
що межує з Грузією, до 
християнізації азербай-
джанського населення 

North Azerbaijan after  
Gulustan Threaty

North Azerbaijan after  
Turkmanchay Threaty
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була залучена грузинська церква. скориставшись цим, 
грузинські феодали при активній підтримці царських ко-
лонізаторів також приступили до втілення в життя своїх 
давніх планів щодо християнізації та асиміляції місцево-
го мусульманського населення. 

Хоча ця жорстока колоніальна політика царизму 
та його прибічників наштовхнулась на стійкий опір міс-
цевого населення, деякі албанські поселення відступи-
лись від своєї релігії за обіцяні значні пільги та надання 
конфіскованих земель азербайджанських беїв-володарів. 
колонізатори, не задовольняючись цим, перетворювали 
давні албанські храми в православні церкви та на кож-
ному кроці в регіоні споруджували нові церкви. Христи-
янізація Азербайджану проводилась за безпосереднього 
контролю та при участі самого російського намісника 
кавказу. одночасно із християнізацією місцевого насе-
лення посилилось переселення християнського населен-
ня з росії. Мета цієї політики полягала в посиленні ролі 
християнського фактору на Південно-
му кавказі, а особливо в Азербайджа-
ні для запровадження деспотичного 
російського режиму. 

Аналогічна політика проводи-
лась реакційним шахським режимом 
і на південних землях Азербайджану. 
з плином часу, і на півночі, і на пів-
дні країни посилюється визвольна 
боротьба азербайджанського народу, 
котрий мав традиції незалежного іс-
нування в рамках власної держави. 

Mirza Fatali  
Akhundzadeh
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В результаті цього царська росія та шахський іран, котрі 
раніше вели криваві війни за володіння Азербайджаном, 
з метою недопущення об’єднання країни, перетворились 
на вірних союзників проти визвольної боротьби азербай-
джанського народу. Незважаючи на гніт і жорстокі утис-
ки з боку росії і реакційного іранського режиму, народ не 

припиняв боротьбу за незалежність. 
Азербайджанці піднімали повстання, 
вели численні війни і втратили багато 
людей у славетній боротьбі за визво-
лення. 

В роки Першої російської ре-
волюції (1905-1907) та революції 
1905-1911 рр. в ірані азербайджан-
ський народ вів боротьбу за віднов-
лення своєї незалежної державності 
та створення демократичної системи 

управління нового часу. В період першої світової війни, 
і на півночі, і на півдні країни азербайджанський народ 
знову піднявся на національно-визвольну боротьбу за 
відродження своїх національних традицій державності. 
На Північному Азербайджані визвольна боротьба закін-
чилась небаченими трагедіями. за наказом дашнацько-
більшовицького уряду на чолі з с. Шаумяном в березні 
1918 р. проти мирного населення Азербайджану було 
здійснено страшний геноцид. та завдяки підтримці та 
військовій допомозі братської туреччини, визвольний 
рух азербайджанського народу отримав перемогу в Пів-
нічному Азербайджані. 28 травня 1918 р. в Північному 
Азербайджані була створена перша на сході демократич-

Mirza Kazim Bey
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на республіка парламентського типу — Азербайджанська 
Народна республіка (АНр).

В Південному Азербайджані була створена неза-
лежна демократична держава Азадистан* (1920). Главою 
національного уряду Азадистану став Шейх Мугаммед 
Гіябані. Почалось проведення широких національно-де-
мократичних реформ на територіях обох азербайджан-
ських держав. 

таким чином, азербайджанський народ, скорис-
тавшись історичною ситуацією, що виникла в результа-
ті Першої світової війни, зумів відновити давні традиції 
державності Азербайджану як на північних, так і на пів-
денних територіях, незважаючи на складні умови. засну-
вання національних держав ще раз підтвердило, що азер-
байджанський народ є народом, який здатен жити вільно 
і незалежно. той факт, що на початку ХХ ст. в Азербай-
джані почалось запровадження порядків демократично-
го управління парламентської республіки стало великим 
досягненням для азербайджанської нації.

* вільна країна
 

March massacre of 1918March massacre of 1918
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АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА НАРОДНА 
РЕСПУБЛІКА — ПЕРША ПАРЛАМЕНТСЬКА 

РЕСПУБЛІКА НА СХОДІ

Навіть найжахливіший кривавий військово-коло-
ніальний устрій за всю історію людства — режим цар-
ської росії не зміг знищити давні традиції державності 
азербайджанського народу. російська імперія свідомо 
впроваджувала жахливу політику винищення понево-
лених нею тюркських мусульманських народів з метою 
знищення національної самосвідомості і єдності серед 

них. Маючи на меті викорінення сто-
річних традицій державності тюрк-
ського населення росія перетворила 
Південний кавказ на найжахливішу 
та найстрашнішу арену боїв. кінце-
вою метою цієї політики була «очист-
ка» Південного кавказу від місцевого 
тюрксько-мусульманського населен-
ня Азербайджану, а потім, ліквідував-
ши іран і туреччину, безперешкодно H.Z. Tagiyev
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вийти до теплих морів і тим самим реалізувати історичну 
мрію російської імперії — досягнути індії. саме з цією 
метою, з одного боку, з різних областей імперії пересе-
лялось в Азербайджан християнське населення різного 
походження, а з іншого, проводилась політика христия-
нізації і русифікації місцевого населення. Найстрашніше 
за все було те, що для більш успішного проведення цієї 
політики провокувались вірменсько-мусульманські бій-
ні. А на північно-західних кордонах країни проводилась 
політика сіяння ворожби між азербайджанським і сусід-
нім грузинським народами. одним словом, Азербайджан 
був перетворений на арену випробувань та найжахливі-
шу експериментальну лінію фронту російського колоні-
ального режиму. 

з цієї причини Азербайджан, 
що мав давні традиції державності, 
перетворився на основний центр руху 
національного опору проти жорсто-
кого національно-колоніального ре-
жиму царизму на території російської 
імперії. На чолі з прогресивною інте-
лігенцією азербайджанський народ, 
як країна, що звикла керувати, а не 
бути керованою, перейшов на передо-
ву позицію національно-визвольного 
руху тюрксько-мусульманських наро-
дів усієї російської імперії. 

«Кінець ХІХ – початок ХХ століття, як пері-
од ствердження нових відносин у світі, вплинув 

Hasan Bey Zardabi
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на всі сфери життя азербайджанського народу. 
В результаті громадських процесів цього періоду 
Баку, який перетворився на велике промислове міс-
то, став економічним центром всього Кавказу».

 Гейдар Алієв

На початку ХХ століття російська імперія вступи-
ла в період реформ для виходу з глибокої військово-полі-
тичної і економічної кризи. з 1905 року азербайджанська 
інтелігенція за заступництва великого мецената і філан-
тропа Гаджи зейналабдін тагієва, разом з іншими ви-
могами висувала вимоги про представництво в органах 

центральної влади тюрксько-мусуль-
манського населення країни, залучення 
його до діяльності в місцевому управ-
лінні і судових органах, вела боротьбу 
проти дискримінації, за свободу. На чолі 
цього руху йшли видатний правозна-
вець Алімардан бек топчибашев, Шамсі 
Асадуллаєв, Ахмед бек Агаєв, Адільхан 
зіядханов, Алі бек Гусейнзаде та багато 
інших представників національно-ви-
звольного руху. 

Північний Азербайджан перетворився на символ 
боротьби всіх пригноблених східних народів, які повста-
ли проти царизму за свою свободу. Не випадково, що ідея 
об’єднання всього тюрксько-мусульманського населен-
ня російської імперії проти царизму та створення з цією 
метою єдиної політичної організації зародилась саме в 
Азербайджані. 

 
Mirza Alekber SabirMirza Alekber 
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На і з’їзді всеросійських мусульман, що проходив 
в 1905 р. в Нижньому Новгороді, з основною доповіддю, 
присвяченою «становищу і проблемам тюрків у росій-
ській імперії» виступив саме представник Азербайджану 
Алімардан бек топчибашев. Азербайджанські представ-
ники приймали також активну участь в підготовці стату-
ту та Програми новоствореної загальноросійської спіл-
ки Мусульман. 

В результаті виснажливої та безжальної бороть-
би, що протікала в складних умовах, у 1906 році в пер-
ший парламент — державну дУМУ росії депутатами від 
Азербайджану були обрані відомі представники інтелі-
генції, а саме: Алімардан бек топчибашев, ісмаіл хан зі-
ядханов, Абдурагім бек Хаквердієв, Меммед тагі Алієв, 
Асадулла бек Мурадханов. двоє з високоосвічених інте-
лігентів, котрі представляли азербайджанський народ в 
парламенті росії, за фахом були правознавцями: Алімар-
дан бек топчибашев був випускником юридичного фа-
культету Петербурзького Університету, а ісмаїл хан зіяд-
ханов — Московського Університету. 

Головою однієї з найбільших 
фракцій державної думи росії — му-
сульманської фракції, був обраний 
Алімардан бек топчибашев. Азербай-
джанські депутати відкрито і гостро 
критикували політику етнічних чисток 
російської імперії на Південному кав-
казі, направлену на винищення наро-
ду. Виступаючи з трибун думи, вони 
детально викривали дискримінаційну 

Alimardan Bey
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політику та жорстку переселенську стратегію, яку засто-
совували по відношенню до азербайджанського народу. 
критикуючи безправ’я та гноблення, азербайджанські 
депутати насправді захищали не тільки інтереси азер-
байджанського народу, а й усього тюрксько-мусульман-
ського населення росії. так, азербайджанський депутат 
ісмаіл хан зіядханов, виступаючи на одному з засідань, в 
найкатегоричнішій формі заявив: «Азербайджан був за-
войований сто років тому назад. Нам не було надано жод-
них прав. Ми поневолені в рабство. здійснено замах на 
наше національне існування. для нас накладена заборона 
на вступ в ряд вищих навчальних закладів. В державних 
установах неможливо зустріти посадовців тюркського 
походження. Ми страждаємо через малоземелля. Проте 
сюди з росії в масовому порядку переселяють селян. На 
цих землях, просочених кров’ю жертв національної різні, 
вчиненої безпосередньо державою, ви спорудите населе-
ні пункти, передбачені для російських селян. Це — ніщо 
інше як форма управління за принципом «розділяй і вла-
дарюй», таємно підготовлена та здійснена урядом. Ми 
переступаємо через трупи на нашій Батьківщині, котра 
ось уже два роки потопає в морі крові. терпіння наше вже 
досягнуло меж». 

Члени другої державної думи Фаталі хан Хой-
ський, Галіл бек Хасмеммедов, Мустафа Магмудов, Му-
гаммед ага Шахтахтинський та зейнал зейналов, так як і 
їх попередники, висловлювали різкий протест проти по-
літики національної і релігійної дискримінації, що про-
водилась царизмом у всіх сферах, в тому числі у держав-
ному управлінні. 
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Царська росія була охоплена страхом через неза-
перечну різку критику азербайджанських депутатів по 
відношенню до уряду стосовно позбавлення громадян-
ських прав тюрксько-мусульманського населення всі-
єї імперії та наслідки таких промов, що пробуджували 
пригноблене населення. Всі ці фактори разом з іншими 
відіграли немалу роль у розпуску Першої та другої дер-
жавних дум та стали основою для позбавлення виборчих 
прав Центральної Азії, сибіру та інших регіонів, де про-
живало тюрксько-мусульманське населення, а для Баку 
не було надане право для висунення 
свого представника. з цієї причини 
в ііі державній думі мусульманське 
населення всього Південного кав-
казу представляв тільки один депу-
тат — Галіл бек Хасмеммедов. В IV 
державній думі єдиним представ-
ником мусульман всього Південного 
кавказу був Меммед Юсіф джафа-
ров. 

Майже всі азербайджанські 
депутати, які обирались в державну 
думу росії, були найбільш передовими представниками 
національного руху Азербайджану. думські депутати 
Алімардан бек топчибашев, ісмаіл хан зіядханов, Фата-
лі хан Хойський, Галіл бек Хасмеммедов, Меммед Юсіф 
джафаров були професійними правознавцями. Мугаммед 
ага Шахтахтинський був студентом сорбонського уні-
верситету та закінчив філософський факультет Лейпціг-
ського університету. Перша світова війна створила істо-
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ричні та вагомі причини для розпаду «в’язниці народів» 
і подальший розпад російської імперії. Азербайджан, як 
країна з столітніми традиціями державності та сучасною 
культурою управління, була готова жити самостійно. На 
відміну від південних районів, які перебували під владою 
каджарської династії та залишались у складі реакційного 
іранського шахства, Північний Азербайджан в період ро-
сійського панування частково ознайомився з новими тра-
диціями демократичного державного будівництва захо- 
ду — парламентською культурою. 

значна частина азербайджанської інтелігенції, в 
тому числі професійні правознавці на чолі з Алімарда-
ном беком топчибашевим, отримала багату парламент-
ську практику в державних думах росії. Вони були го-
тові створити демократичну республіканську систему зі 
всіма правами і свободами, яка б повністю відрізнялась 
від російського самодержавства, де панував жорстокий 
національно-колоніальний гніт. ідеї про створення демо-
кратичної держави сформувались у діячів Азербайджан-
ської Народної республіки ще в часи їхньої діяльності в 
державних думах росії. тому формування Азербайджан-
ської Народної республіки з парламентським урядом 
було зумовлене історичною реальністю. розвиток подій 
після повалення царизму вів саме до цього. 

«Перебіг складних суспільно-політичних про-
цесів, що почались в ХІХ столітті, призвів до 
корінних перетворень в азербайджанському сус-
пільстві. Наші видатні суспільні та політичні 
діячі, котрі сформувались в новому середовищі, 
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змогли гідно відповісти закликам і вимогам сто-
ліття. Було підготовлено сприятливе підґрунтя 
для створення Азербайджанської Демократич- 
ної Республіки».

 Гейдар Алієв

У лютому 1917 р. в росії було повалено самодер-
жавний і тиранічний режим династії романових. тим-
часовий уряд, що прийшов до влади після ліквідації 
монархічного режиму, створив спеціальний комітет з 
управління Південним кавказом. Але тимчасовий уряд 
протримався недовго. В результаті жовтневого держав-
ного перевороту 1917 р. депутати, обрані до Установ-
чих зборів від Південного кавказу, не змогли поїхати в 
Петроград і Москву. Натомість 14 лютого 1918 р. вони 
створили в тифлісі закавказький сейм, або інакше закав-
казький Парламент, що був найвищим органом влади на 
закавказзі. 

Мусульманську фракцію у закавказькому сеймі 
представляли 44 депутати, котрі отримали під час ви-
борів до Установчих зборів більше 1 мільйона голосів 
тюрксько-мусульманських виборців Азербайджану, а та-
кож і всього Південного кавказу. Мусульманська фрак-
ція закавказького сейму фактично виконувала функцію 
закавказької ради Мусульман, а точніше закавказького 
Мусульманського Парламенту. Цікавим і одночасно за-
кономірним є той факт, що найбільш послідовними чле-
нами як державних дум росії, так і закавказького сейму 
були представники Азербайджану. саме за їхньою ви-
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могою 9-го квітня 1918 р. закавказький сейм проголо-
сив незалежність закавказзя і була створена об’єднана 
закавказька республіка. Проте наявність гострих проти-
річ національних інтересів як у сфері внутрішньої, так і 
зовнішньої політики, не дала можливості закавказькому 
сейму і уряду об’єднаної закавказької республіки здій-
снити конкретні кроки в цьому напрямку. В результаті 
цього 25-го травня 1918 р. грузинські представники ви-
йшли з сейму і наступного дня — 26-го травня проголо-
сили незалежність Грузії. 

27-го травня члени Мусульманської фракції, тоб-
то закавказької Мусульманської ради сейму (фактично 
закавказького Мусульманського Парламенту), провели 
окреме зібрання і вирішили проголосити незалежність 
Азербайджану. з цією метою закавказька Мусульман-
ська рада проголосила себе Національною радою Азер-
байджану, а точніше, Азербайджанським Парламентом. 
таким чином був створений перший парламент та закла-
дена основа першої парламентської республіки на сході. 

На тому ж зібранні були обрані пре-
зидія та голова Національної ради 
Азербайджану. Мухаммед Амін ра-
сулзаде очолив Національну раду. 

28-го травня відбулось істо-
ричне засідання Національної ради 
Азербайджану під головуванням Га-
сан бека Агаєва. Головою зібрання 
був Гасан бек Агаєв, а учасниками —  
Мустафа Магхмудов (секретар), Фа-
талі хан Хойський, Галіл бек Хас- 
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меммедов, Насіб бек Усуббеков, Мір Гідаят сеїдов, На-
ріман бек Наріманбеков, ейбат Гулі Меммедбеков, Мехті 
бек Гаджинський, Алі Аскер бек Магмудбеков, Аслан бек 
кардашев, султан Меджид Ганізаде, Акбер ага Шейху-
льісламов, Мехті бек Гаджибабеков, Меммед Юсіф джа-
фаров, Гудадат бек Мелік-Асланов, рагім бек Векілов, 
Гамід бек Шахтахтинський, Фірідун бек кочарлинський, 
джамо бек Гаджинський, Шафі бек рустамбеков, Госров 
Паша бек султанов, джафар Агундов, Мугаммед Магер-
рамов, джавад Мелік-Єганов, Гаджи Молла селім Ахун-
дзаде, які прийняли декларацію Незалежності Азербай-
джану. 

декларація Незалежності 
була провісником першого на ціло-
му сході республіканського уряду, 
функціонуючого на демократичних 
засадах, тобто втіленням парла-
ментської республіки. В декларації 
йшлось про наступне:

1. Віднині народи Азербай-
джану є носіями суверенних прав. 
Азербайджан, що складається зі 
східного і Південного закавказзя — 
повноправною незалежною державою.

2. Формою політичного устрою незалежного Азер-
байджану встановлюється демократична республіка.

3. Азербайджанська демократична республіка на-
магається встановити добросусідські відносини зі всіма 
членами міжнародної спільноти, а особливо з сусідніми 
народами і державами.

Nasib Bey UsubbeyovNasib Bey Usubbeyov
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4. Азербайджанська демократична республіка га-
рантує в своїх кордонах громадянські та політичні права 
всім громадянам, незалежно від національності, віроспо-
відання, соціального статусу та статі.

5. Азербайджанська демократична республіка на-
дасть всім народностям, які населяють її територію, ши-
рокий простір для вільного розвитку.

6. до скликання Установчих зборів на чолі управ-
ління всім Азербайджаном стоїть Національна рада, об-
рана народним голосуванням, і тимчасовий уряд, який 
відповідає перед Національними зборами.

«Прийнята Національною Радою Азербай-
джану історична Декларація проголосила на весь 
світ пріоритетні принципи внутрішньої і зовніш-
ньої політики знову створеної Азербайджанської 
Демократичної Республіки. Заявлені в Декларації 
принципи — самовизначення азербайджанського 
народу, визнання рівноправ’я людей, мирного спі-
віснування зі всіма іноземними державами і сусід-
німи народами, повага до суверенітету і терито-
ріальної цілісності країн примножили міжнарод-
ний авторитет Азербайджанської Демократич-
ної Республіки».

 Гейдар Алієв

В той же час, на цих зборах Національної ради 
Азербайджану був затверджений склад і тимчасового 
уряду Азербайджанської Народної республіки на чолі з 
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безпартійним Фаталі хан Хойським. Уряд складався з на-
ступних осіб:

Фаталі хан Хойський — голова ради міністрів та 
міністр внутрішніх справ

Хосров Паша бек султанов — військовий міністр
Меммед Гасан Гаджинський — міністр закордон-

них справ
Насіб бек Усуббеков — міністр фінансів і міністр 

народної просвіти
Галіл бек Хасмеммедов — міністр правосуддя
Меммед Юсіф джафаров — міністр торгівлі і про-

мисловості
Акпер ага Шейхульісламов — міністр землероб-

ства і міністр праці
Гудадат бек Мелік-Асланов - міністр шляхів спо-

лучення і міністр пошти і телеграфу
джамо бек Гаджинський — державний контролер.
таким чином, відродження столітніх традицій 

азербайджанської державності відбулось на північних 
землях країни в формі парламентської республіки у 
складних історичних умовах, що виникли в ході першої 
світової війни внаслідок повалення самодержавства ро-
манових. 

Новоутворена Азербайджанська держава виникла 
в надзвичайно складній внутрішній і міжнародній ситу-
ації. В Баку та його околицях дашнацько-більшовицьке 
угрупування під керівництвом с. Шаумяна захопило вла-
ду та приступило до жорстокого геноциду тюрксько-му-
сульманського населення. Вірменські розбійницькі заго-
ни, озброєні та підбурені царськими генералами, продо-
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вжували криваву різню проти тюрксько-мусульманського 
населення східної Анатолії та західного Азербайджану. 
кати азербайджанського населення Шаумян і Андронік 
діяли спільно. Азербайджанський народ стояв перед за-
грозою повного фізичного винищення. завершувалась 
боротьба між зовнішніми силами за володіння нафтовим 
Баку та наближалась нова небезпека для всього Південно-
го кавказу — загроза агресії з боку більшовицької росії. 
Азербайджанський народ стояв на важкому роздоріжжі 
своєї історії: або Національне спасіння, або ж знищен-
ня та повне стирання і зникнення з етнополітичної карти 
Південного кавказу. саме в такій складній історичній си-
туації політики республіки, котрі проголосили незалеж-
ність Азербайджану, очолили розгублений народ, який не 
міг знайти виходу зі складної ситуації. 

16-го червня 1918 року Національна рада і уряд 
перенесли центр своєї діяльності в Генджу. Національній 
раді Азербайджану, враховуючи реальну ситуацію, яка 
виникла в країні, 17 червня довелось прийняти в Генджі 
два важливих рішення: тимчасово призупинити свою ді-
яльність; передати всю владу (і законодавчу, і виконавчу) 
до скликання Установчих зборів другому тимчасовому 
уряду, який був сформований під головуванням 0Ф. Хой-
ського. склад другого уряду був наступним: голова ради 
Міністрів — Фаталі хан Хойський; міністри — Меммед 
Гасан Гаджинський, Насіб бек Усуббеков, Алімардан бек 
топчибашев, Бейбут Ага джаваншир, Галіл бек Хасмем-
медов, Госров Паша бек султанов, Гудадат бек рафібе-
ков, Гудадат бек Мелік-Асланов, Ага Ашуров, Абдул Алі 
бек Амірджанов, Муса бек рафієв. 
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В силу певних обставин, остерігаючись втрати не-
залежності, насилу завойованої, Національна рада в той 
час прийняла рішення про скликання Установчих зборів 
за короткий час, а до цього уряд Ф. Хойського повинен 
був тримати владу у своїх руках і нікому не поступатись. 
В той же час Національна рада Азербайджану конкретно 
визначила права і повноваження уряду 

Ф. Хойського. Уряд не міг ліквідувати політичні 
свободи і державну незалежність Азербайджану і не мав 
права міняти революційні закони з аграрного, та інших 
важливих питань. тимчасовий уряд повинен був склика-
ти Установчі збори не пізніше ніж за шість місяців. 

таким чином, перший парламент Азербайджан-
ської Народної республіки — Національна рада Азербай-
джану, почав робити свої перші кроки. В перший період 
діяльності Національної ради Азербайджану, що тривав 
з 27-го травня до 17-го червня 1918 р. було проведено сім 
засідань. два важливі рішення були прийняті на цих збо-
рах: перше — була проголошена незалежність Азербай-
джану і прийнята декларація незалежності; друге — був 
сформований перший уряд Азербайджану на чолі з Фа-
талі хан Хойським в Генджі. Вперше з 1813 року поча-
лось самостійне управління Азербайджаном. створення 
республіканського устрою на Північному Азербайджані 
стало надзвичайною подією. 

Уряду Азербайджанської Народної республіки, 
незважаючи на складне міжнародне і внутрішнє стано-
вище, довелось взяти на себе величезну відповідальність 
за вивід азербайджанського народу, який фактично пере-
живав долю геноциду з надзвичайно складного виру іс-
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торії. Щоб досягнути цієї мети, потрібно було негайно 
розпочинати розбудову незалежного Азербайджану. для 
виходу із ситуації що склалась, з перших же днів уряд 
приступив до рішучих заходів. 19-го червня на всій те-
риторії Азербайджану був оголошений військовий стан. 
24 червня в якості одного з символів незалежної Азер-
байджанської держави був прийнятий прапор з червоної 
матерії із зображенням білого півмісяця і білої восьми-
кутної зірки. 26-го червня мусульманський військовий 
корпус було перетворено в окремий Азербайджанський 
корпус та командиру цього корпусу присвоєно звання 
генерала. командир Азербайджанського військового кор-
пусу, котрий мав повноваження командира дивізії, при-
ступив до виконання особливого доручення уряду, яке 
фактично полягало у створенні збройних сил Азербай-
джану. 27-го червня азербайджансько- тюркська мова 
була проголошена державною. зі зростанням процесу 
державної розбудови було прийнято рішення щодо по-
ставок підручників та запрошення кваліфікованих викла-
дачів із туреччини. Були націоналізовані школи і відкри-
лись нові школи і курси вчителів. Повернені історичні 
назви Єлизаветполя і карягіна, які були перейменовані 
в Генджу та джебраїл. Була проведена мобілізація в на-
ціональну армію. 15 липня було прийняте рішення про 
створення комісії з Надзвичайних розслідувань. комісія 
повинна була розслідувати питання щодо фізичного зни-
щення по відношенню до тюрксько-мусульманського на-
селення Південного кавказу та грабування їхнього майна 
в період першої світової війни і притягнути до судової 
відповідальності злочинців. Насправді ж, цим рішенням 
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уряду була закладена основа для створення системи На-
ціональної Безпеки незалежного Азербайджану. окрім 
того, було вжито ряд заходів для стабілізації ситуації на 
території країни і створення транспортного і поштово-
телеграфного зв’язку. 11-го серпня прийняли постанову 
про військовий обов’язок. 23-го серпня вийшов указ про 
громадянство Азербайджанської Народної республіки. 
та головне завдання уряду Ф. Хойського полягало у вста-
новленні влади Азербайджанської Народної республіки 
на території всієї країни і в очистці м. Баку та його око-
лиць від ворогів азербайджанського народу. 

15-го вересня 1918 р. після важких боїв кавказька 
ісламська Армія за допомогою загонів народних добро-
вольців Азербайджану звільнила Баку. Місто було очи-
щене від меншовицько-дашнацьких залишків — «Цен-
трокаспійської диктатури», що захопили владу після 
більшовицько-дашнацького режиму с.Шаумяна. 

за три місяці після формування кабінету Ф. Хой-
ського, 17-го вересня 1918 р. уряд Азербайджанської На-
родної республіки перемістився до Баку. Баку було про-
голошено столицею республіки. В результаті розшири-
лась сфера влади та впливу Азербайджанської Народної 
республіки. 

9-го листопада державний прапор Азербайджану 
був замінений трьохколірним прапором із зображенням 
півмісяця і восьмикутної зірки. Уряд приступив до погли-
блення реформ державного будівництва як у соціально-
політичній, економічній сферах, так і в питаннях куль-
тури. Уряд Ф. Хойського, залишаючись вірним правовим 
нормам та порядкам управління парламентської респу-
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бліки, одночасно приступив до підготовки скликання 
Установчих зборів. для цього навіть була створена спеці-
альна комісія. Незважаючи на те, що ще не минуло шість 
місяців після рішення Національної ради від 17-го черв-
ня 1918 р., а точніше при наявності в уряду компетенції 
продовження одноосібної влади, на основі ініціативи та 
звернення Ф. Хойського, 16-го листопада 1918 р. Наці-
ональна рада Азербайджану знову приступила до своєї 
діяльності. за пропозицією голови уряду Ф. Хойського 
Національна рада Азербайджану взяла на себе функцію 
щодо скликання Установчих зборів.

На засіданні Національної ради Азербайджану, 
проведеному 19-го листопада 1918 р. під головуванням 
М.А. расулзаде були прийняті важливі рішення в історії 
азербайджанського парламенту. Незважаючи на те, що 
Азербайджанська Народна республіка розвивала свою 
діяльність в надзвичайно складній ситуації того часу, 
вона продовжувала дотримуватись демократичного кур-
су. Було погоджено, що так як населення Азербайджану 
складають не лише азербайджанці, то в Національній 
раді Азербайджанської республіки повинні бути пред-
ставлені всі народи, які проживають на території держа-
ви. Національна рада Азербайджану повинна була скла-
датись із 120 осіб з розрахунку на кожні 24 тис. чоловік 
населення (2 млн. 750 тис.) по одному представнику. з 
них 80 осіб повинні були представляти мусульман, 21-ві-
рмен, 10-росіян, 1-німців і 1 — євреїв. Грузини і поляки, 
які з огляду на малочисленність не мали права приймати 
участь у виборах, також повинні були бути представлені 
в парламенті по 1 депутату від кожної нації. 
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На основі рішення засідання Національної ради 
Азербайджану від 19-го листопада 1918 р., 44 представ-
ники від тюрків-мусульман, обраних ще наприкінці 1917 
р. на загальноросійських Установчих зборах автоматич-
но включались до складу створюваного парламенту. ре-
шту 36 депутатів від мусульман, а також представники 
інших національностей повинні були бути обраними ще 
раз. Формування нового парламенту повинно було завер-
шитись до 3 грудня 1918 р. 

Незважаючи на те, що на той момент минуло 
лише півроку після березневої жорстокої різні 1918 року, 
здійсненої вірменами проти азербайджанського народу, 
21-му представнику від вірмен надавалась можливість 
участі в азербайджанському парламенті. Цей крок, зро-
блений у надзвичайно складних історичних умовах того 
часу, є блискучим свідченням рівня демократичної при-
роди азербайджанського народу та його глибокої поваги 
до прав людини. 

М.А. расулзаде підкреслив такий підхід як гід-
ну і похвальну позицію у своєму зверненні до народу у 
зв’язку зі скликанням нового парламенту 29-го листопа-
да 1918 р. його промова повністю відображала позицію 
Азербайджанської Народної республіки: «.. залишимо в 
стороні ворожбу та розбіжності, що не дають нам нічого 
окрім лиха та злиднів. історія поставила всіх нас перед 
необхідністю жити разом. давайте побудуємо наше жит-
тя на справедливих та гуманних засадах, давайте будемо 
любити і поважати одне одного, щоб легко переносити 
природні труднощі нового життя, незважаючи на націо-
нальні та релігійні відмінності. Всі громадяни Азербай-
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джану є дітьми однієї батьківщини. для спільної побудо-
ви життя та досягнення свого щастя вони повинні протяг-
нути одне одному руку і допомогти одне одному». 

звертаючись до азербайджанського народу, М.А. 
расулзаде наголосив на важливості представлення в пар-
ламенті національних меншин і областей країни. Він 
презентував новий парламент як опору і гарант, що ви-
значатиме долю країни, буде формувати і оберігати уряд 

та захищати інтереси і благополуччя 
народу Азербайджану. 

7-го грудня 1918 р. о 13-й го-
дині в будівлі школи для дівчаток, 
побудованої Гаджи зейналабдін 
тагієвим, відбулось урочисте від-
криття Парламенту Азербайджану. 
На той час це був перший на всьому 
мусульманському сході парламент, 
сформований на основі найдемокра-
тичніших принципів. 

На відкритті парламенту з привітальною промо-
вою виступив голова Національної ради Азербайджану 
М.А. расулзаде. за пропозицією фракції «Мусават» (рів-
ність) Алімардан бек топчибашев був обраний головою 
парламенту, а Гасан бек Агаєв його першим заступником. 
оскільки А.топчибашев вирушив на Паризьку мирну 
конференцію, діяльністю парламенту керував Г.Агаєв. На 
першому засіданні парламенту було прийняте рішення 
про звільнення уряду Ф. Хойського та формування ново-
го уряду. Формування нового уряду було знову доручено 
Ф. Хойському. 

 
Uzeir HajibeyliUzeir Hajibeyli
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26-го грудня 1918 р. Ф.Хойський виступив зі сво-
єю урядовою програмою в парламенті та представив на 
затвердження склад нового уряду. Парламент ухвалив 
програму та висловив довіру сфор-
мованому Ф. Хойським уряду. Не-
зважаючи на виділення вірменам 
21-го місця, а росіянам 10-ти місць 
в першому азербайджанському пар-
ламенті, вони навіть не прийняли 
участі у його відкритті. Це стало до-
брим уроком щодо невдячності ві-
рмен і росіян для Азербайджанської 
Народної республіки, з якими вона 
хотіла встановити дружні відносини 
завдяки парламентським виборам. 
російська Національна рада, яка функціонувала в Баку, 
не визнала факт відокремлення Азербайджану від росії 
і трактувала проголошення незалежності Азербайджану 
як поштовх, що спровокував розпад «єдиної і неподіль-
ної росії». з цієї причини російська Національна рада 
прийняла рішення про бойкотування Азербайджанського 
Парламенту. згодом довелось відмінити це рішення через 
протести російсько-слов’янської спільноти, яка прожива-
ла в Азербайджані. 

Вірмени, які не змирились з незалежністю Азер-
байджану, всіляко підтримували позицію російської На-
ціональної ради. Більше двох місяців вони не приймали 
участі в засіданнях парламенту, а коли врешті приєдна-
лись — використовували будь-яку нагоду, щоб зі зрад-
ницьких позицій виступати проти азербайджанської дер-
жавності. 

 
Y. ChamanzeminliY. Chamanzeminli
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На додаток до вищезазначених труднощів, на-
вмисне створюваних на шляху новоствореної демократії, 
функціонування в складі парламенту з численністю не 
більше 100 осіб 11 фракцій і груп створювало серйозні 
перешкоди для державного будівництва в надзвичайно 
складних внутрішніх і міжнародних обставинах. В бага-
тьох випадках окремі фракції і групи ставили обмежені 
інтереси своїх фракцій і груп вище загальнонаціональ-
них і загальнодержавних. Наприклад, соціалістичний 
блок парламенту під виглядом «захисту інтересів бідно-
ти» систематично пропагував приєднання Азербайджану 
до радянської росії, добився прийняття рішення про від-
криття дипломатичного представництва Азербайджану в 
радянській росії, і врешті виступив прибічником інтер-
венції Червоної Армії на території країни, що фактично 
було диверсією проти Азербайджанської Народної рес-
публіки. 

Незважаючи на це, парламент Азербайджанської 
Народної республіки протягом всієї своєї діяльності, 
в тому числі і в період безперервного 17-ти місячного 
функціонування, своїм досвідом розбудови незалеж-

ної держави, прийня-
тими кваліфікованими 
законодавчими актами 
і рішеннями, залишив 
глибокий і багатий слід 
в історії азербайджан-
ської державності і 
особливо в історії пар-
ламентської культури 
народу. 

 

Building of the Parliament of the 
People’s Republic of Azerbaijan
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історія азербайджанського парламенту в період 
Народної республіки з огляду зобов’язань і досягнень ді-
литься на два періоди. Перший період тривав з 27 травня 
1918 р. до 19 листопада того ж року. Протягом цих шести 
місяців перший азербайджанський парламент, що скла-
дався з 44 представників тюрків-мусульман і функціону-
вав у вигляді Національної ради Азербайджану прийняв 
важливі історичні рішення — 28 травня 1918 р. проголо-
сив незалежність країни, взяв на себе управління держа-
вою і прийняв історичну декларацію Незалежності. 

декларація Незалежності, проголошена в той час 
Національною радою Азербайджану в дуже складний і 
вирішальний момент у тбілісі, як блискучий юридичний 
документ історії азербайджанської демократії і традицій 
парламентаризму, і до сьогоднішнього дня зберігає своє 
історичне і практичне значення. 

В період діяльності Національної ради разом з 
установчими зборами азербайджанського парламенту 
було проведено всього 10 засідань. Перше засідання було 
проведено 27-го травня 1918 р. в тифлісі, а останнє — 
19-го листопада 1918 р. в Баку. 27-го травня була заснова-
на Національна рада Азербайджану, а 17-го червня, тим-
часово призупинивши свою діяльність, вона передала 
всю законодавчу та виконавчу владу тимчасовому уряду 
з умовою скликання Установчих зборів не пізніше ніж 
за 6 місяців. Після переміщення уряду Народної респу-
бліки 17-го вересня 1918 р. в м. Баку, Національна рада 
Азербайджану 16-го листопада знову відновила свою ді-
яльність. 19-го листопада Національна рада Азербайджа-
ну прийняла рішення про скликання 3-го грудня того ж 



Азербайджан: короткі нариси історії72

року Установчих зборів — азербайджанського парламен-
ту розширеного складу та призупинила свою діяльність. 
таким чином парламент Азербайджану в перші шість 
місяців свого існування здійснював діяльність в тифлісі, 
Генджі та Баку.

другий, або Бакинський період в історії парла-
ментаризму Азербайджанської Народної республіки про-
довжувався з 7-го грудня 1918 р. до 27-го квітня 1920 р. —  
всього 17 місяців. Перше засідання було проведено 7-го 
грудня 1918 р., а останнє 27-го квітня 1920 р. В цей пе-
ріод відбулось всього 145 засідань парламенту. На всіх 
цих засіданнях парламент Азербайджанської Народної 
республіки, залишаючись вірним принципам, визначе-
ним декларацією Незалежності та враховуючи конкретні 
історичні обставини, приймав важливі закони і рішення, 
направлені на забезпечення територіальної цілісності та 
збереження незалежності країни, створення найсучас-
нішої демократичної держави, в якій би повною мірою 
забезпечувались права і свободи людини. Всі ці закони і 
рішення зрештою були направлені на формування трьох 
гілок влади — законодавчої, виконавчої та судової. 

Парламент Азербайджану, який діяв за надзви-
чайно складних внутрішніх і міжнародних історичних 
обставин, коли великі держави вступили у вирішальний 
етап боротьби за розділ світу під час Першої світової ві-
йни та над країною нависла загроза чергової окупації, 
направив значну частину своєї діяльності на збереження 
державної незалежності та створення національної армії. 
слід зазначити, що під час обговорення законопроектів 
і постанов з цих питань, члени парламенту, як правило, 
демонстрували солідарність і одностайність. 
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Незважаючи на функціонування в дуже складних 
умовах, уряд і парламент Азербайджанської Народної 
республіки, намагаючись увіковічнити національно-дер-
жавне відродження азербайджанського народу, тримали 
в центрі уваги питання розвитку науки, освіти, народної 
просвіти і охорони здоров’я. так, по всій країні відкрива-
лись школи різного рівня, гімназії, школи для дівчаток, 
дитячі садки, короткострокові вчительські курси, бібліо-
теки. Місцеві лікарні та медичні пункти, створені у селах, 
об’єднувались в мережі швидкої допомоги. Більше того, 
у регіонах всієї країни були відкриті спеціальні пункти 
для боротьби з інфекційними хворобами. 

У цьому зв’язку слід особливо відмітити прийня-
тий парламентом закон про створення Бакинського дер-
жавного Університету 1-го вересня 1919 року. Відкриття 
національного університету було важливою історичною 
заслугою діячів республіки перед рідним народом. Ба-
кинський державний Університет продовжив свою діяль-
ність і відіграв важливу роль у збереженні і продовженні 
ідей республіки, навіть після її занепаду та у відновленні 
незалежності в 1991 році. 

Уряд і парламент республіки, які приділяли не-
абияку увагу розвитку науки та освіти в країні, намага-
лись особливо не втрачати час і прискорити підготовку 
національних кадрів в даній області. В цей час парламент 
Азербайджану за пропозицією уряду прийняв закон про 
відправлення за кордон для отримання освіти 100 осіб з 
азербайджанської молоді за рахунок держави. створен-
ня парламентом спеціальної конкурсної комісії у складі 
п’яти осіб на чолі з М.А. расулзаде (інші члени комісії: 
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Мехті бек Гаджинський, Ахмед бек Пепінов, Гара бек Га-
рабеков, Абдулла бек ефендієв) для відбору стипендіатів 
вказує на те, яка велика увага приділялась цьому питан-

ню. На основі рішення комісії для отри-
мання вищої освіти було відправлено 45 
осіб до Франції, 23-в італію, 10- в Ан-
глію, 9-в туреччину. 13 осіб, відібраних 
для навчання в росії, не змогли туди по-
їхати через громадянську війну. 

для уникнення небезпеки іно-
земної інтервенції, яка наближалась, 
уряд і парламент Азербайджанської На-
родної республіки проводили велику 
роботу з метою домогтись міжнарод-

ного визнання молодої республіки іншими державами, в 
тому числі і великими державами світу. У зв’язку з цим 
парламент республіки прийняв рішення про відправлен-
ня 28-го грудня 1918 р. на Паризьку мирну конференцію 
спеціальної делегації на чолі з видатним державним дія-
чем А.М. топчибашевим. Хоча він, подолавши величезні 
труднощі, добився визнання Азербайджанської Народної 
республіки де-факто рядом великих держав, його діяль-
ність в цій області була перервана збройною інтервенці-
єю Хі Червоної Армії у Північний Азербайджан. 

одним з найважливіших питань, що постійно 
привертали до себе увагу парламенту і уряду республіки, 
було питання про кордони та відносини з близькими сусі-
дами. Хоча взаємовідносини з Грузією були врегульовані 
після напруженої роботи, відносини між Азербайджаном 
і Вірменією не вдалось направити в нормальне русло че-
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рез територіальні домагання Вірменії. Парламент Азер-
байджану також ратифікував ряд угод і домовленостей з 
іраном. 

В період Народної республіки в Азербайджані по-
ступово зміцнювались та розвивались традиції парламен-
таризму та формувалась найсучасніша парламентська 
культура. за час існування Азербайджанської Народної 
республіки було проведено всього 155 засідань парла-
менту, десять з яких відбулись в період функціонуван-
ня Національної ради Азербайджану, а 145- парламенту 
Азербайджану. На обговорення парламенту було винесе-
но більше 270-ти законопроектів, біля 230-ти з яких були 
прийняті. Варто зазначити, що зазвичай закони прийма-
лись після 3-го читання. В підготовці, обговоренні та за-
твердженні законів приймали участь депутати від 11-ти 
фракцій і груп. 

В парламенті Азербайджанської Народної респу-
бліки було 11 комісій. діяльність парламенту регулюва-
лась «Наказом парламенту Азербайджану», спеціально 
підготовленим з цією метою. 

М.А. расулзаде оцінював діяльність парламен-
ту Азербайджанської Народної республіки наступним 
чином: «Національне зібрання, представляючи всі кла-
си та національності країни, було повноправним госпо-
дарем долі держави. Без нього не могло виконуватись 
жодне розпорядження, не здійснювались ніякі витрати, 
не розпочиналась ні одна війна, не підписувалось жодне 
перемир’я. При завоюванні довіри парламенту уряд за-
лишався, а при його втраті розпускався. Не було жодного 
засобу, ні однієї посади, яка могла би бути суддею. Пар-
ламент був абсолютним суддею».
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Хоча Азербайджан був вдруге приєднаний до росії 
в результаті кровопролитних безжальних військових опе-

рацій частин Хі Червоної Армії, здій-
снених за наказом радянської росії та 
всупереч усім нормам міжнародно-
го права, Азербайджанська Народна 
республіка відігравала неабияку роль 
у національно-визвольній боротьбі 
азербайджанського народу. Незважа-
ючи на те, що Азербайджанська На-
родна республіка проіснувала лише 
23 місяці, вона довела, що навіть 
найжорстокіші колоніальні режими 

і репресії не в змозі знищити ідеали свободи і традиції 
державної незалежності азербайджанського народу. 

загальнонаціональний лідер Азербайджану Гей-
дар Алієв оцінив хоробрий незламний дух Азербайджан-
ської Народної республіки такими словами: «Незважаю-
чи на те, що Азербайджанська демократична республі-
ка проіснувала в напружених і складних суспільно-по-

літичних умовах всього 23 місяці, 
вона назавжди залишиться в пам’яті 
наступних поколінь як одна з най-
яскравіших сторінок історії нашого 
народу. Нехай вона не змогла довес-
ти до кінця важливі кроки, зроблені 
в сферах будівництва демократич-
ної держави, економіки, культури, 
освіти, охорони здоров’я, військо-
вого будівництва, але перетворення, 
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здійснені нею в короткий період, залишили вагомий слід 
в історії нашого народу, відіграли велику роль у справі 
відродження традицій нашої національної державнос-
ті. Головне полягає в тому, що незважаючи на недовге 
існування, Азербайджанська демократична республі-
ка зміцнила в нашому народі ідеї свободи, незалежнос-
ті. Вдячний азербайджанський народ і сьогодні глибоко 
шанує пам’ять таких видатних діячів як Меммед емін 
расулзаде, Алімардан бек топчибашев, Фаталі хан Хой-
ський, Гасан бек Агаєв, Насіб бек Усуббеков, Мехді бек 
Гаджинський, Меммед Юсіф джафаров, Гудадат бек ра-
фібеков, Акперага Шейхульісламов, теймур бек Макин-
ський, самед бек Мехмандаров, Алі ага Шихлинський, 
султан Меджид Ганізаде, Галіл бек Гасмеммедов, Ахмед 
бек Пепінов, Шафі бек рустамбеков, які мали виняткові 
заслуги у створенні цієї республіки». 

Азербайджанська Народна республіка, що була 
першою парламентською республікою в історії азербай-
джанського народу, одночасно була і першим взірцем 
демократичної, правової і світської держави на всьому 
сході, в тому числі і в тюрксько-ісламському світі. Азер-
байджанська Народна республіка за своїм політичним 
устроєм, втіленими в життя заходами з демократичної 
державної розбудови, а також за поставленими перед со-
бою цілями не відставала від традиційних демократич-
них республік Європи. 
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КРАЇНА АЗАДИСТАН —
 НАЦІОНАЛЬНИЙ УРЯД ПІВДЕННОГО 

АЗЕРБАЙДЖАНУ
(квітень-вересень 1920 р.)

історична ситуація, породжена Першою світовою 
війною, підняла на боротьбу за відродження своїх націо-
нальних традицій державності Південний Азербайджан 
та призвела до створення Народної республіки у Північ-
ному Азербайджані. 

В роки війни територія ірану, в тому числі і зем-
лі Південного Азербайджану, що охоплювали північний 
захід країни, були перетворені на арену військових дій 
іноземних держав. іранська реакція та владарювання іно-
земних завойовників довели до межі внутрішні проти-
річчя та ще більше погіршили без того важке становище 
народу. Незважаючи на те, що царське самодержавство 
в росії було повалене в результаті Лютневої революції, 
російські війська все ще тримали під окупацією Півден-
ний Азербайджан. Народне повстання проти шахського 
режиму та іноземних завойовників, що охопило весь іран 
та боротьба за конституційний лад і демократичні перемі-
ни почали набувати в Південному Азербайджані характе-
ру національно-визвольного руху. Події, що відбувались 
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в росії, перемога визвольного руху на півночі Азербай-
джану, відродження національних традицій державності 
і реформи, проведені Азербайджанською Народною рес-
публікою ще більше посилили національно-визвольний 
рух на півдні країни. 

Національно-визвольним рухом у Південному 
Азербайджані керував активний учасник іранської рево-
люції 1905-1911 рр. Шейх Мугам-
мед Гіябані. 

Головними героями цієї ре-
волюції, яку називають «Машрута 
(конституційна) революція» були 
відважні сини Азербайджану — 
саттар Хан і Багір Хан. 

разом з боротьбою проти 
внутрішньої реакції та іноземних 
завойовників, борці за свободу на 
чолі з Шейхом Мугаммедом Гіябані 
вимагали поновлення, тобто здійснення демократичних 
змін і реформ у масштабі всієї країни. для досягнення 
цього вони боролись за перемогу народної революції по 
всьому ірану, ліквідацію шахського режиму та створення 
демократичної держави республіканського типу. однією 
з найголовніших цілей національно-визвольного руху 
було надання автономії Південному Азербайджану у 
складі демократичної держави іран. Важливу роль у під-
йомі на визвольну боротьбу населення Південного Азер-
байджану у вигляді єдиного фронту відігравала Азербай-
джанська демократична Партія (АдП). Центральним ко-
мітетом АдП керував Шейх Мугаммед Гіябані. 

 
Sattar KhanSattar Khan
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демократи, які діяли під ке-
рівництвом Гіябані, піднімали насе-
лення тебрізу, Ардебіля, Хоя, Урмії, 
сараба, зенджану та інших міст на 
мітинги, вимагали звільнення про-
англійського уряду ірану і проведен-
ня демократичних реформ в країні. 
Англія, скориставшись цим, взялась 
до розміщення в Південному Азер-
байджані своїх військових сил. Ан-
глійці прагнули дістатись до бакин-

ської нафти. саме тому уряд Англії додатково направив 
в іран нові військові сили під командуванням генерала 
денстервіля, якому дали наказ захопити портові міста 
Анзалі, рашт і Баку. 

захоплення англійцями районів Південного Азер-
байджану, які межують з туреччиною, начебто з метою 
«випередження турецької небезпеки» і тим самим захо-
плення ними всього ірану під свій контроль ще більше 
поглибило невдоволення і розчарування народу, посили-
ло національно-визвольний рух у Південному Азербай-
джані. 

користуючись ситуацією, озброєні колишніми 
російськими офіцерами і заохочені новою зовнішньою 
силою, вірменські озброєні загони приступили до фі-
зичного винищення азербайджанських тюрків в прикор-
донних регіонах Південного Азербайджану, як це було у 
східній Анатолії та Північному Азербайджані. Айсори і 
курди, підбурені французькими офіцерами та американ-
ськими місіонерами, також приймали активну участь у 
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цій кривавій різні проти азербайджанського народу. Якби 
не військова присутність братської туреччини, то Азер-
байджан потонув би в кривавих побоїщах назавжди. ту-
рецькі військові частини, які приступили з березня 1918 
р. до очистки Маку, Урмії та салмасу від вірмено-асорій-
сько-курдських бандитів вступили в тебріз, що означало 
звільнення Азербайджану. 

Але у складній міжнародній ситуації, що виникла 
в той час у туреччині в листопаді 1918 р., турецькі вій-
ськові сили були змушені покинути Південний Азербай-
джан. скориставшись цим, британці завоювали весь Пів-
денний Азербайджан, включаючи тебріз. таким чином 
територія ірану повністю перейшла під контроль англій-
ських інтервентів. 

9-го серпня 1919 р. під тиском завойовників була 
укладена угода між іраном і Англією. за умовами цієї 
угоди іран перетворювався в залежну від Англії країну. 
обурений цим принизливим підпорядкуванням і гнітю-
чою капітуляцією, національно-визвольний рух Півден-
ного Азербайджану разом з усім іранським народом під-
нявся проти цього ганебного договору. У всіх частинах 
Південного Азербайджану почались масові мітинги і де-
монстрації. Борці тебрізу, котрі піднялись на повстання 
в жовтні 1919 р., вигнали з міста губернатора. Невдовзі 
за вимогою населення тебрізу з міста були виведені і ан-
глійські військові частини. 

Поступово національно-визвольний рух набув 
більш послідовного характеру та вступив у свій завер-
шальний етап. 7-го квітня 1920 р. в тебрізі почалось 
збройне повстання на чолі з Шейхом Мугаммедом Гі-
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ябані. Усе населення тебрізу піднялось на захист по-
встанців. Поліцейські частини, відправлені з центру для 
придушення повстання, не насмілились на це і покину-
ли місто. В результаті небаченої активності та завзятості 
азербайджанського народу повстання 7-го квітня 1920 р. 
отримало перемогу без кровопролиття. Шейх Мугаммед 
Гіябані, виступаючи перед народом в день перемоги по-
встання оголосив про те, що з цього дня назва Азербай-
джану буде перейменована в «Азадистан» («вільна краї-
на»). 

тебрізькі повстанці одразу ж приступили до прак-
тичної діяльності, а саме — відсторонення від обов’язків 
державних посадових осіб і військовослужбовців, на-
правлених із центру. Все державне управління перейшло 
до рук організованих і компетентних політиків Азербай-
джанської демократичної Партії. таким чином рух за 
демократичні переміни і реформи, який почався на те-
риторії всього ірану, врешті- решт перетворився на на-
ціонально-визвольний. Почалось відродження традицій 
незалежної державності в Південному Азербайджані. 
Народ прагнув свободи і створення своєї незалежної на-
ціональної держави. 

Після перемоги збройного повстання у тебрізі від-
булись повстання і в Хої, Ардебілі, Астарі, Марагі, Ахарі 
і зенджані. слід зазначити, що національно-визвольний 
рух в Південному Азербайджані зустріли з симпатією і 
інші спільноти по всьому ірану, які не хотіли коритись 
внутрішній реакції і англійським завойовникам. 

В умовах, коли весь іран був охоплений загально-
народним незадоволенням проти реакції і англійського 
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панування, тебрізькі повстанці почали вживати більш 
рішучих заходів. 23-го червня 1920 р. в тебрізі був ство-
рений Національний уряд на чолі з Шейхом Мугаммедом 
Гіябані. Національний уряд, який включав активістів 
АдП, складався з представників різних прошарків насе-
лення. день початку діяльності Національного уряду — 
24-е червня перетворився на всенародне свято. Була при-
зупинена робота у всіх установах, навчальних закладах, 
закрились ринки і крамниці. за рішенням Національного 
уряду з тебрізу були виведені всі посадовці центру разом 
із губернатором лише за декілька днів. Фактично це озна-
чало повалення в Південному Азербайджані реакційно-
го шахського режиму — іранської влади і відродження 
традицій національної державності. Національний уряд, 
очолений Шейхом Мухаммедом Гіябані, практично ви-
конував функцію демократичної республіки з огляду на 
тривалі реформи і перетворення, які він здійснював. 

тим не менш, виступаючи проти бажання народу 
жити абсолютно вільно, Національний уряд продовжував 
лінію боротьби за демократизацію всього ірану і ство-
рення в країні конституційного ладу, проти внутрішньої 
реакції і англійського панування. 

таким чином, незважаючи на прагнення народу 
до повної незалежності та фактичне створення ним сво-
єї незалежної демократичної республіки, Національний 
уряд вів боротьбу не за повну незалежність Південного 
Азербайджану, а за право отримання автономії у скла-
ді майбутнього демократичного ірану. керівники На-
ціонального уряду були переконані, що після перемоги 
у тебрізі такі настрої охоплять і інші частини країни, а 
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невдовзі і весь іран. Вони вірили, що шахське правлін-
ня буде повалене, до влади прийде народ і по всій країні 
встановиться демократичний республіканський устрій. і 
азербайджанці будуть відігравати важливу роль у форму-
ванні майбутнього загальноіранського народного уряду. 
Гіябані був впевнений, що «тебріз врятує весь іран». 

Національний уряд, що не ставив перед собою 
політичну задачу відокремлення Азербайджану від іра-
ну та створення незалежної азербайджанської держави, 
негайно приступив до реформ в економіці, просвіті, охо-
роні здоров’я і інших областях. Насамперед були вжиті 
заходи різноманітного характеру для покращення важко-
го становища бідних прошарків населення, в тому числі і 
тебрізців. Було впроваджено багато проектів з ліквідації 
неосвіченості. Відкрились національні школи і лікарні. В 
тебрізі почала функціонувати безкоштовна школа для ді-
вчаток із бідних сімей. для викладання у нововідкритих 
школах були запрошені вчителі з Баку, туреччини і на-
віть з тифлісу. Почались підготовчі роботи для створен-
ня регулярної армії - Національної гвардії. Були створені 
власні жандармські та поліцейські частини Національно-
го уряду. Відкрилась поліцейська школа. для підготов-
чих робіт з відкриття нових робочих місць, проведення 
грошової реформи, муніципальних виборів і формування 
фінансово-банківської системи були створені нові відом-
ства, установи і міністерства. розпочалась революційна 
земельна реформа для справедливого розподілу землі се-
ред населення. 

Як видно, всі заходи, що їх вживав Національний 
уряд, були направлені на створення в Південному Азер-



Країна Азадистан — національний уряд Південного... 85

байджані незалежної демократичної держави республі-
канського типу. створювана самостійна азербайджанська 
держава називалась Азадистан мемлекети («вільна краї-
на »). Відповідно на всіх офіційних документах, бланках, 
а також вивісках з назвами міністерств, відомств і уста-
нов назва Азербайджану була замінена на «Азадистан». 

Гіябані постійно закликав свій народ до просвіт-
ництва, боротьби за прогрес, оскільки вірив, що лише 
таким шляхом можна досягнути свободи. На зборах, 
що організовувались у міському парку тебрізу, він про-
пагував прогресивні ідеї. У промові Шейха Мугаммеда 
Гіябані, проголошеній 15-го червня 1920 р., знайшли ві-
дображення головні ідеї щодо боротьби і свободи: «са-
мосвідомість є природним і загальним законом. кожна 
людина, кожна жива істота любить себе більше інших. 
тому жодне суспільство не повинно очікувати від іншого 
покращення свого добробуту. особливо недоречно чека-
ти допомоги і послуги від того, хто не є близьким. Повага 
до власної особи і віра в неї повинні стояти в одному ряду 
з самолюбством. Будь-який народ чи суспільство не по-
винні бути зарозумілими і недовірливими по відношен-
ню до себе. Людина не повинна приймати низькість, що 
похитує основу власної довіри і скромність, рівноцінну 
слабкості. Людство потребує спільної діяльності та вза-
ємодопомоги. Не можна уявити, що малий народ, який 
проживає у світі, не може дати людству користі і можна 
ставитись до його існування із зневагою. дуже шкода, що 
ми недостатньо цінуємо себе і можливо не знаємо навіть 
про наявність у нас власного самолюбства. Це було ви-
пробувано в діяльності індивідуумів. особистості, які 
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володіють високою специфічністю, служать високим іде-
ям, оцінюють свій рівень і свою честь, завжди досягали 
висот. саме з цієї причини багато літераторів і філосо-
фів заради своїх особистостей досягали вищого рівня і 
заставляли навіть падишахів поважати їхній труд і силу. 
Вони мали неабиякий вплив у палацах. Народи також 
можуть домогтись прогресу і розвитку, розкривши на-
зовні цю велич, мораль, силу, самолюбство і довіру до 
свого існування. Народ, який бажає бути вільним і неза-
лежним, не може залишатись байдужим і незалежним до 
свого життя і суспільних проблем. для того, щоб стати в 
один ряд з прогресивними народами, ми повинні також 
підняти наші думки і почуття до їхнього рівня. Першою 
умовою честі того чи іншого народу є його незалежність. 
Народ, який не володіє свободою, позбавлений свободи 
і поваги. Незалежність народу може зберегти його духо-
вне багатство. Незалежність кожного народу оберігаєть-
ся його мужністю і відвагою». 

Національно-визвольний рух в Південному Азер-
байджані продовжував поглиблюватись. Фактично азер-
байджанський народ приступив до створення власної 
держави республіканського типу на півдні країни. Успіхи 
країни Азадистан привели в рух весь іран і підняли народ 
проти центрального уряду. тріпочучи від страху, прави-
телі тиранічного монархічного режиму стояли перед за-
грозою повалення і вигнання. Відомі інтереси англійців, 
які намагались тримати іран в залежному становищі і 
прагнули бакинської нафти, також були в небезпеці че-
рез бунт в країні. тому іранська реакція і англійці, які їй 
допомагали, приступили в тегерані до підготовки змови 
проти Національного уряду Азербайджану. 
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тегеранський режим з метою введення в ома-
ну Національного уряду, з одного боку вів переговори 
з Шейхом Мугаммедом Гіябані, давав різноманітні обі-
цянки, а з іншого готував план нападу на тебріз. Після 
завершення всіх підготовчих робіт для втілення таємно-
го задуму, 12-го вересня 1920 р. реакційні сили, озброєні 
до зубів, напали на тебріз. тебрізькі повстанці протягом 
двох днів чинили героїчний опір. Проте багаточисленні, 
добре озброєні та організовані сили центрального уряду 
зуміли взяти верх. 14-го вересня Гіябані був вбитий, а по-
встання потоплене у крові. таким чином визвольна бо-
ротьба азербайджанського народу знову була розгромле-
на і придушена. так само як у Північному Азербайджані 
кривавий більшовицький режим радянської росії поклав 
край існуванню Азербайджанської Народної республіки, 
так і реакційний режим ірану в Південному Азербайджа-
ні потопив у крові країну Азадистан. реакційні сили, що 
розділили у свій час між собою Азербайджан в Гюлюс-
тані та туркменчаї, не дали йому здобути державну не-
залежність. знову північ Азербайджану була включена 
до складу більшовицької росії, а південь — залишився у 
складі ірану. 
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КОМУНІСТИЧНИЙ РЕЖИМ  
В ПІВНІЧНОМУ АЗЕРБАЙДЖАНІ

(28-е квітня 1920 р. —  
18-е жовтня 1991 р.)

В результаті військової агресії більшовицької ро-
сії зазнала падіння Азербайджанська Народна республі-
ка. Було покладено край незалежній азербайджанській 
державності в Північному Азербайджані. 28-го квітня 
1920 р. було оголошено про створення Азербайджанської 
радянської соціалістичної республіки на території ко-
лишньої Азербайджанської Народної республіки. 

одразу ж після радянської окупації почалось зни-
щення системи незалежного державного управління, 
створеної в період Азербайджанської Народної республі-
ки. Уся влада в країні перейшла до рук тимчасового ре-
волюційного комітету і ради Народних комісарів Азер-
байджанської рср. раду Народних комісарів очолював 
Наріман Наріманов. остерігаючись обурення народу, за-
войовники включили до складу ради Народних комісарів 
виключно азербайджанців. Проте це мало формальний 
характер. реальна влада знаходилась в руках Азербай-
джанської комуністичної Партії (більшовиків) — АкП 
(б), створеної ще в лютому 1920 р. АкП (б) діяла разом з 
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радянськими агресорами у вторгненні і поваленні Азер-
байджанської Народної республіки. 

АкП (б) була складовою час-
тиною російської комуністичної 
Партії (більшовиків) — ркП (б) і без-
посередньо виконувала вказівки Мо-
скви під керівництвом А.і. Мікояна. 
керівний осередок партії також скла-
дався з інших національностей, осо-
бливо вірмен, грузин, а також росіян. 
Це основна причина, чому вірмени, 
грузини, росіяни і представники ін-
ших націй мали сприятливу нагоду здійснювати злоді-
яння проти азербайджанського народу такі як березнева 
різня 1918 р. та таємно змовитись із радянською росією 
з метою повної окупації Азербайджану 28 квітня і при-
скорення руйнування державних структур Азербайджан-
ської Народної республіки. 

для зруйнування структур влади Азербайджан-
ської Народної республіки у всіх частинах Азербайджа-
ну були створені революційні комітети з надзвичайними 
повноваженнями. з метою знищення традицій незалеж-
ної державності Азербайджану, більшовики сіяли ворож-
бу і розкол серед народу, натравлювали один на одного 
різні прошарки населення. для перетягання народу на 
свій бік вони вели широку пропаганду про те, що, бу-
цімто, намагаються створити робітничо-селянську владу. 
Використовуючи настрої робітничого класу, вони запев-
нювали людей, що радянська росія — це країна, де влада 
належить пролетаріату. 

Nariman NarimanovNariman Narimanov
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Проте видима пропаганда та реальні дії супер-
ечили одне одному. Насправді ж, все було направлено на 
створення кривавої комуністичної диктатури, що знищи-
ла традиції незалежної державності та свідомість націо-
нальної самостійності народу. Місцеві революційні ко-
мітети переслідували саме таку мету. 

саме з цією ж метою в центрі і на місцях знищува-
лись національні структури державності і створювались 
нові структури більшовиків. По всій країні ліквідовува-
лись поліцейські органи колишньої Народної республіки 
та створювались робітничо-селянська міліція («червона 
міліція»). разом з цим для контролю дотримання законо-
давства в країні почали діяти Надзвичайна комісія (Нк) і 
Вищий революційний трибунал. 

Надзвичайна комісія і Вищий революційний три-
бунал мали не обмежені законом повноваження. їхні 
рішення негайно виконувались. обидві структури під 
прикриттям «боротьби проти контрреволюції і диверсії» 
взялись за винищення передової інтелігенції, які були но-
сіями традицій незалежної державності та національної 
самосвідомості народу. 

У всій країні панував «червоний терор». кожен, 
хто міг би чинити опір зміцненню більшовицького наро-
ду, негайно ставав жертвою «червоного терору» під ім’ям 
«ворога народу», «контрреволюціонера» чи «диверсанта». 

таким чином радянська росія почала новий гено-
цид проти азербайджанського народу. Єдиною різницею 
між новим жахіттям і різнею в березні 1918 р. була зміна 
цілей. На відміну від березневого геноциду, цього разу 
знищувались найбільш знамениті представники наро- 
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ду — видатні діячі Азербайджанської Народної респу-
бліки, генерали і вищі офіцери Національної Армії, пе-
редова інтелігенція, мислителі, відомі вчені, літератори, 
політики, релігійні діячі. Цього разу більшовицько-даш-
нацький режим у заздалегідь запланованому порядку 
знищував тільки опору народу і намагався обезголовити 
його. Насправді цей геноцид направлений на позбавлен-
ня прав всієї нації був набагато більше нещадним і стра-
хітливим, ніж в березні 1918 р. до речі, вся ця масова 
різня здійснювалась саме керівництвом Цк АкП (б) і Бк 
без згоди тимчасового революційного комітету Азербай-
джану. Відповідальність за ці жахливі злодіяння лежала 
на спеціальному відділенні Хі Червоної Армії, червоної 
міліції, Нк та Вищого Військового трибуналу на чолі з 
вірменськими, російськими та грузинськими карателями. 

кривавий геноцид проти передових синів азер-
байджанського народу здійснювався за безпосередніх 
вказівок орджонікідзе, кірова, Мікояна, саркіса, Мір-
зояна, Ломінадзе, Єгорова та інших більшовицько-даш-
нацьких катів. Вірмени, які закріпились у всіх структурах 
влади, відігравали головну роль у здійсненні «червоного 
терору». осівши в силових структурах, вірмени без суду 
і слідства в масовому порядку розстрілювали азербай-
джанців. Протягом одного року після 28-го квітня 1920 р. 
було розстріляно близько 5-ти тисяч представників пере-
дової інтелігенції Азербайджану. 

В процесі окупації і під час «червоного терору» 
більшовицько-дашнацькі кати конфісковували майно 
тих, кого розстрілювали. Не задовольняючись цим, вони 
грабували все населення, в тому числі і бідноту, насильно 
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відбирали все, що залишалось, навіть фамільні реліквії, 
цінності і прикраси. Азербайджанців свавільно виганя-
ли з їхніх домівок, в які пізніше заселяли вірмен, грузин 
та представників інших націй. Більшовицько-дашнацькі 
вбивці завдавали страждань азербайджанському народу 
всіма можливими способами. 

одразу після окупації під завісою «переформу-
вання армії і флоту» військові сили були підпорядковані 
Червоній Армії. Народ був насильно позбавлений влас-
ної армії, яка була напряму підпорядкована Москві. тим 
самим, фактично, була ліквідована незалежність Азер-
байджану. 

для того, щоб вивести зі свідомості населення 
традицію національної незалежності і дух національної 
самосвідомості, безжальний більшовицький режим пе-
рейшов до наступу і на духовну культуру народу. слідую-
чи цій стратегії, почались утиски азербайджанської мови, 
яка була проголошена державною в період Народної рес-
публіки, та скорочення підготовки національних кадрів. 
суспільству хитро і обачно нав’язувались російські ідеа-
ли і цінності. Проводилась постійна політика асиміляції. 
Були ліквідовані стани, ранги, а також станові, цивільні 
та духовні привілеї. заборонялось навіть вживання тра-
диційних звернень «бек», «хан», «ага». релігія була по-
вністю відокремлена від освіти та державного управлін-
ня. заборонялось виконання релігійних обрядів і церемо-
ній, викладання в школах уроків шаріату. Включення ре-
лігієзнавства до навчальної програми вважалось протиза-
конним, а релігійні школи були закриті. Були зруйновані 
мечеті та мінарети, які вважались давніми пам’ятками 
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архітектури. Почався період жорсткого наступу на сто-
літній духовний спадок і національну культуру азербай-
джанського народу. 

однією з важливих складових насильницького 
державного будівництва було створення на місцях ко-
мітетів бідноти. комітети бідноти, створені начебто для 
подолання бідності, повинні були перетворитись в опору 
більшовиків, поглибити протистояння в селі і допомага-
ти правлячому режиму в очистці азербайджанського села 
від «контрреволюціонерів». 

Невдовзі революційні комітети і комітети бідно-
ти були замінені радами. скликанням I з’їзду рад Азер-
байджанської рср 6-го травня 1961 року була завершена 
радянізація Північного Азербайджану. 19-го травня була 
прийнята перша конституція Азербайджанської рср. Ця 
конституція, що була в основному повторенням консти-
туції російської радянської Федеративної соціалістичної 
республіки, гарантувала народу широкі права та привілеї. 
та оскільки діяльністю рад керувала АкП (б), що безпо-
середньо виконувала вказівки російської комуністичної 
Партії (більшовиків), усі положення конституції були на-
справді формальними. Були заборонені всі інші партії, 
які діяли в країні. тим самим диктатура пролетаріату по 
суті перетворилась на партійну диктатуру. згідно поло-
ження конституції інтелігенція країни була позбавлена 
права обрання до рад під завісою «створення робітничо- 
селянської влади». Всі ці закони та постанови, які пере-
творили ради на слухняний інструмент в руках ркП (б), 
насправді були засобом поневолення азербайджанського 
народу. 
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таким чином протягом першого року після оку-
пації, в результаті насильницьких заходів, проведених 
більшовиками, що супроводжувались кривавою різнею, 
в Північному Азербайджані сформувались органи влади, 
нібито на основі конституції встановилась «радянська 
соціалістична демократія». Насправді ж в порівнянні з 
Азербайджанською Народною республікою і її парла-
ментом новостворена демократія була уявною, а в реаль-
ності — комуністичною диктатурою. 

Проте навіть в якості диктатури вона не була са-
мостійною, це була залежна від Москви диктатура. отже, 
падіння Азербайджанської Народної республіки, яка до-
сягла такого рівня, що могла б конкурувати з найбільш 
передовими світськими демократичними республіками 
світу та була найціннішим надбанням таланту народу зі 
створення державності, а також руйнація більшовиками 
її структури державного управління стала однією з най-
важчих трагедій в історії азербайджанського народу. 

Після встановлення в Азербайджані радянської 
влади почалось грабування його багатств всіма можли-
вими шляхами. Всі природні багатства країни були на-
ціоналізовані, точніше вважались державною власністю. 
для керування нафтовою промисловістю був спеціально 
створений Нафтовий комітет Азербайджану, керівни-
цтво котрого доручили А.П. серебровському, направле-
ному В.і. Леніним. так давнє бажання Леніна взяти під 
контроль бакинську нафту, яке він чітко виклав у своїй 
телеграмі до Військово-революційної влади кавказько-
го Фронту від 17-го березня 1920 р. здійснилось. Ленін, 
який дав вказівки щодо завоювання Північного Азербай-
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джану висловився абсолютно чітко: «захоплення Баку 
для нас дуже і дуже важливо». 

слідом за нафтовою промисловістю були націона-
лізовані каспійський торговий флот, діючі в країні банки, 
рибна промисловість і багато інших галузей економіки. 
Націоналізація завдала важкого удару економіці Північ-
ного Азербайджану, що ще наприкінці ХіХ —початку 
ХХ століття увійшла в русло прискореного розвитку. По-
збавлення народу права власності на свої багатства спри-
яло послабленню свідомості національної незалежності. 
Промислове виробництво та управління економікою були 
сконцентровані головним чином в руках росіян, вірмен, 
євреїв та інших національностей. Багатства Азербайджа-
ну були вичерпані, зокрема бакинську нафту стали пере-
качувати в росію. саме з цієї причини радянська росія 
успішно вийшла з енергетичної кризи. отож Північний 
Азербайджан перетворився на джерело постачання пали-
ва та сировини для росії. На додаток до цього, частини 
окупаційної армії, що потопили Азербайджан в крові, 
утримувались за рахунок азербайджанського народу. 

такі постаті як Наріман Наріманов та його прибіч-
ники, які захищали свій народ у важкій ситуації розгулу 
масової різні й грабунків, були заклеймовані як «націо-
налісти» і фактично ізольовані від управління країною. 
Вірмено-російсько-грузинське керівництво, яке вирішу-
вало долю країни, не довіряло «мусульманам, в серцях 
яких зберігався дух свободи» і навіть намагалось якомога 
швидше включити Азербайджан до складу ррФср, лікві-
дувавши і його формальну незалежність. Незважаючи на 
всі перешкоди і труднощі, 
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Н. Наріманов зумів запобігти втіленню в жит-
тя цього страшного плану. У відповідь на це більшо-
вицько-дашнацьке угрупування домоглось вигнання 
Н.Наріманова з Азербайджану за його патріотичну від-
даність своєму народу. 

тим не менш завойовникам не вдалось так лег-
ко зламати опір азербайджанського народу. 25-26 трав-
ня 1920 р. в Генджі відбулось збройне повстання проти 
кривавого більшовицького режиму. Повстанці Генджі, 
серед яких активну участи брали частини колишньої На-
ціональної Армії, неодноразово завдавали поразок части-
нам Хі Червоної Армії, які їх яро атакували. Генджинські 
повстанці завдали тяжких поразок Червоній Армії про-
тягом декількох днів. тому в місто стягнули нові дивізії 
для придушення повстання. Вірмени, які жили в Генджі 
і її околицях, озброїлись і приєднались до ворожих сил 
уряду, щоб повністю побороти бунт. Повстанці зазнали 
важких втрат в боях, що відбувались на кожній вулиці, в 
кожному будинку міста. сотні людей стали мучениками 
у нещадних битвах. 31-го травня окупанти зуміли взяти 
Генджу під свій контроль. Протягом наступних трьох 
днів місто зазнало жахливої різні і пограбувань з боку за-
войовників і дашнацьких головорізів. 

Після Генджинського повстання на початку черв-
ня впертий опір окупантам чинили і в карабасі. Вірмено-
дашнацькі частини і тут активно допомагали окупантам 
і здійснювали розправу над мирним азербайджанським 
населенням. 

6-го червня населення закатали також піднялось 
на відчайдушну боротьбу проти окупантів. Повстанці 
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взяли закаталинську фортецю і захопили м. ках. Весь ре-
гіон повстав проти жорстокого більшовицького режиму. 
Повстанці завдали поразки відправленим в регіон части-
нам Хі Червоної Армії. Проте частини Хі Червоної Ар-
мії, підкріплені новими військовими силами, 18-го черв-
ня взяли закаталу під свій контроль. Майже у всіх регі-
онах Азербайджану — в Шамкірі, кубі, девечі, Гусарі, 
Ленкорані, Астарі, курдистані, джеванширі, куткашені, 
Хачмазі, Нахчивані, ордубаді, Шарурі завойовникам за-
взято чинили опір. У Шамкірі в боях проти Хі Червоної 
Армії приймали активну участь навіть жінки та діти. 

Підйом всієї країни проти окупантів, завзятий 
опір народу ще раз довели, що знищення духу свободи і 
традицій незалежної державності азербайджанського на-
роду не є такою легкою справою, як того очікували біль-
шовики. радянський уряд, остерігаючись можливості ще 
більшого посилення руху опору, відправив в Азербай-
джан нові дивізії. Азербайджанський народ повинен був 
пережити ще страшніші трагедії. 

Найтяжчим злочином, здійсненим в цей період 
більшовицьким режимом проти азербайджанського наро-
ду, стало заступництво і допомога вірменам у захопленні 
споконвічно азербайджанських земель. Як і царська ро-
сія, більшовицький режим переслідував таку ж хитру по-
літику розширення вірменської держави за рахунок азер-
байджанських земель. для досягнення цієї мети більшо-
вицька росія вдавалась до будь-яких хитрощів і провока-
цій, щоб відмежувати Азербайджан від туреччини. 

Вірмени, які зуміли отримати Єреван у Азербай-
джану при Народній республіці та зробити його своєю 
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столицею, поновили свою агресивну поведінку щодо те-
риторіальних зазіхань. Цього разу дашнаки намагались 
приєднати більше земель до Вірменії за рахунок завою-
вання Нахчивану, зангезуру, Шарур-даралаязу та Нагір-
ного карабаху. 

дашнацькі бандитські формування, заохочені 
більшовиками, вчинили на цих землях криваву різню, 
перетворили на руїни сотні азербайджанських поселень. 
сотні тисяч азербайджанців залишились без осель. В об-
мін на прийняття радянізації та більшовицької влади ві-
рмени намагались отримати весь західний Азербайджан. 
така угода була вигідна і для більшовицьких окупантів.

Проте така злочинна політика стала причиною 
різкого протесту в Нахчивані. Хоробре населення цього 
регіону Азербайджану завзято опиралось цій змові та 
успішно протистояло більшовикам. також завдяки під-
тримці братської туреччини дашнаки не зуміли захопити 
Нахчиван. 

10-го серпня 1920 р. без участі і згоди Азербай-
джану давня азербайджанська територія Шаруро-дара-
лаяз була передана Вірменії. такий щедрий подарунок 
ще більше підбадьорив дашнаків до приєднання Нахчи-
вану, зангезуру та Нагірного карабаху до Вірменії. Піс-
ля захоплення Шаруро-даралаязу вірмени за допомогою 
Хі Червоної Армії приступили до завоювання зангезуру. 
Південно-західний зангезур був приєднаний до Вірменії, 
і тим самим обірвався зв’язок між основною територією 
Азербайджану і Нахчиваном. захопленням зангезуру Ві-
рменія відкрила для себе і шлях до ірану. Це дало змогу 
вірменським дашнакам підтримувати зв’язок з іраном.
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одночасно в той період вірмени під тиском катів 
азербайджанського народу орджонікідзе і кірова 4-го 
липня 1921 р. на пленумі кавказького бюро ркП (б) до-
моглись прийняття рішення про приєднання Нагірного 
карабаху до Вірменії. однак в результаті рішучого опору 
Н. Наріманова та втручання Цк ркП (б) це рішення було 
відмінено. Наступного дня 5-го липня кавказьке бюро 
прийняло нове рішення, за яким Нагірному карабаху 
надавалась широка обласна автономія зі збереженням у 
складі Азербайджану і з центром в 

м. Шуша. тим самим вірмени хоча і не зовсім здій-
снили свої давні загарбницькі плани стосовно Нагірного 
карабаху, та зуміли зміцнити свої позиції в цьому регіоні 
Азербайджану. 

Втім плани вірмен і більшовиків щодо іншої азер-
байджанської території Нахчивану не здійснились завдя-
ки вчасному втручанню туреччини. рішуча позиція ту-
реччини вилилась у підписання між ррФср та туреччи-
ною Московського договору (16-го березня 1921 р.), який 
затвердив автономію Нахчивану у складі Азербайджану. 
згідно договору Нахчиван не міг поступитись автономі-
єю третій державі. карський договір, укладений восени 
того ж року (13-го жовтня 1921 р.) між республіками 
Південного кавказу та туреччиною, ще раз підтвердив 
вищевказаний статус Нахчивану. таким чином більшови-
ки не змогли віддати Нахчиван Вірменії. територія, яку 
Мустафа кемаль Ататюрк називав «Воротами тюрків», 
назавжди залишилась у складі Азербайджану. 

слід зазначити, що більшовики з метою вклю-
чення всього мусульманського сходу у сферу впливу 
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радянської росії, використовували 
будь-яку демагогію. Вони оголошу-
вали, що перетворять Азербайджан 
на «процвітаючу радянську соціа-
лістичну республіку» біля воріт схо-
ду. та східні країни, спостерігаючи 
процеси, що відбувались в Азер-
байджані, незабаром збагнули суть 
справжньої політики росії, направ-
леної на ізолювання східних народів 
під пропагандою егалітарного сус-

пільства. саме з цієї причини незабаром було покладено 
край незалежності Азербайджану. Азербайджан, Грузія 
та Вірменія були об’єднані у складі єдиної закавказької 
радянської Федеративної соціалістичної республіки. Це 
дало можливість грузинсько-вірменському керівництву 
зрФср направити економічний потенціал, зокрема при-
родні ресурси Азербайджану, на розвиток їхніх країн. 

об’єднання трьох кавказьких країн дозволило 
узаконити політику національної та релігійної дискримі-
нації, що проводилась по відношенню до азербайджан-
ського народу в Південному Азербайджані. із входжен-
ням Азербайджану до срср у складі зрФср 30-го грудня 
1922 р. остаточно було покладено край і формальній не-
залежності країни. 

Щойно Азербайджан увійшов до складу срср —  
ще більше виросло грабування природних ресурсів кра-
їни. В 1920-1930 рр. посилилась жорстка політика на-
ціонального колоніалізму. В процесі створення нової 
соціалістичної економіки, особливо в результаті одно-
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сторонньої індустріалізації та примусової колективіза-
ції, економіка Азербайджану була повністю поставлена 
в залежність від центру. економічна політика, що скеро-
вувалась центром, по суті була направлена на повну лік-
відацію економічної незалежності Азербайджану. Голо-
вна мета цієї політики полягала в перетворенні країни на 
джерело сировини та допоміжного виробництва, яке було 
б нездатне функціонувати самостійно. 

Посилився наступ і на національно-моральні цін-
ності народу. створювались штучні перешкоди для під-
готовки і навчання національних кадрів. Надавались всі 
умови для припливу в Азербайджан російського, вірмен-
ського, єврейського та іншого насе-
лення. Вони забезпечувались відпо-
відною роботою та облаштованими 
квартирами в найкращих районах 
міста Баку. 

Більшовики в республіці 
проводили відверту політику руси-
фікації та вірменізації. Більш при-
скорено ця політика проводилась у 
столиці країни — в м. Баку, яке про-
пагувалось як «інтернаціональне 
місто». Азербайджанська мова під-
давалась жорстким утискам з боку уряду. російська мова 
була офіційно проголошена державною. Продовжувалась 
політика розподілу території Азербайджану між сусідні-
ми країнами. 

7-го червня 1923 р. під тиском серго орджонікідзе 
та сергія кірова, які опирались на сталіна, ЦВк Азер-
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байджану оголосив про створення Нагірно-карабахської 
Автономної області у складі Азербайджанської рср. 27-
го червня 1923 р. пленум крайового комітету Південно-
го кавказу ркП (б) затвердив рішення кавказького бюро 
від 5-го червня 1921 р. про Нагірний карабах. тим самим 
вірмени і їхні російські покровителі підготували основу 
для висунення в майбутньому нових територіальних ви-
мог до Азербайджану. 

завдяки розсудливому втручанню та своєчасній 
підтримці туреччини згідно угоди, підписаної між ту-
реччиною та росією, було визначено законний статус 
Нахчивану як автономії та неподільної частини Азербай-
джану. саме тому сподівання вірмен щодо приєднання 
Нахчивану до Вірменії не здійснились. 9-го лютого 1924 
р. була створена Нахчиванська Арср у складі Азербай-
джану. тим не менш більшовики продовжували політику 
розширення території Вірменської рср за рахунок азер-
байджанських земель і в 1929 р. передали Вірменії три 
селища зангіланського району Азербайджану. В той же 
час, скориставшись нагодою, грузини прибрали до рук 
азербайджанські землі на правобережжі ріки Ганих (Ала-
зань). 

Примусова колективізація, конфіскація всього 
майна населення, політика ліквідації кулацтва як класу, 
що проводилась з кінця 20-х рр., довели терпіння народу 
до крайньої межі. країну знову охопив рух опору. Від-
булись нові повстання в Шекі, закаталі, Нахчивані, Хизи, 
Шамкірі, джебраїлі та інших регіонах Азербайджану. 

особливо сильне повстання відбулось в с. Баш 
Гьойнюк Шекінського району в 1930 році. Гьойнюкці по-
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валили радянську владу в своєму селищі та взялись за на-
ступ на Шекі. коли влада в Шекі перейшла до повстанців, 
піднялось сусіднє село зейзід і його населення поспішило 
на допомогу шекінцям. так в Шекі радянська влада була 
повністю повалена. для придушення повстання в місто 
були направлені частини Червоної Армії. Незважаючи на 
завзятий опір повстанців, м. Шекі було захоплене части-
нами регулярної армії, підкріпленої новими силами. На-
селення Шекі впродовж декількох днів розстрілювалось 
у масовому порядку. Вірмени, які влаштувались у Над-
звичайному комітеті, відігравали активну роль у цій різ-
ні. Над повсталими гьойнюкцями була вчинена особливо 
жорстока розправа. Вони без суду і слідства були привсе-
людно розстріляні і закопані в ями, що їх змусили вико-
пати власними руками. тим самим 
вірмени помстились гьойнюкцям, 
які не дозволили дашнакам в 1918 р. 
взяти контроль над м. Шекі. згодом 
це масове поховання і могила одного 
з ватажків повстання тюрк Ахмеда 
стали святим місцем, що символізує 
рух опору азербайджанського на-
роду проти радянського — комуніс-
тичного режиму. 

Більшовицький режим, осте-
рігаючись посилення руху опору і національного відро-
дження, в 30-і роки проводив в Азербайджані ще жорсто-
кіші репресії. сумбатов, Григорян, Маркарян, Малян та 
інші вірменсько - дашнацькі вбивці, які влаштувались у 
керівництві Азербайджану під виглядом комуністів поча-
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ли очищати Азербайджан від самих 
азербайджанців, а точніше від азер-
байджанських тюрків. Головними 
виконавцями цієї кривавої операції з 
масової «чистки», на чолі з керівним 
вірменським угрупуванням, були та-
кож самі вірмени, оскільки структу-
ри кдБ та НкВс в столиці і на міс-
цях були фактично в руках вірмен. 

таким чином більшовики 
продовжували історичну «тради-

цію» царської росії винищення азербайджанців руками 
вірмен, але в нових умовах і з іншою тактикою. В резуль-
таті «розшуків» і каральних заходів, що проводились під 
завісою сфабрикованих «кримінальних справ», «судів», 
«викриття ворогів народу» були розстріляні і заслані 
десятки тисяч гідних синів азербайджанського народу. 
Лише в 1937 р. були репресовані 29 тисяч осіб. Не можна 
вважати випадковістю те, що більшість з них були пере-
довими вченими і мислителями азербайджанського на-
роду, які становили загрозу існуванню радянському со-
юзу. заслання таких представників інтелігенції як Гусейн 
джавід, Мікаіл Мушвіг, Ахмед джавад, салман Мумтаз, 
Алі Назмі, тагі Шахбазі та інших, стало непоправною 
втратою для азербайджанського народу. В особі цих ви-
датних постатей був грубо знищений інтелектуальний 
потенціал народу. Після цього страшного удару азербай-
джанський народ не міг оговтатись протягом десятиліть. 

Наприкінці 30-х рр. проводились репресії проти 
всього азербайджанського народу. Вірмени, які свавільно 
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переслідували населення західного Азербайджану, в той 
час вигнали десятки тисяч азербайджанців з їхніх спо-
конвічних земель. 

Як і свого часу Шаумян в змові з Андроніком здій-
снювали криваву різню проти азербайджанського народу, 
так вірмено - дашнацьке угрупування, узурпувавши вла-
ду в Баку, діяло спільно з партійним керівництвом Вірме-
нії з метою вчинення нової серії побоїщ у Азербайджані. 
завдяки підтримці сталіна дашнаки володіли безмежною 
владою в Азербайджані. за їхнім наказом тисячі вихід-
ців з Південного Азербайджану, котрі проживали в Баку, 
примусово повернули до ірану. Це підступне вигнання 
було заздалегідь продумане вірменами, щоб піддати спів-
вітчизників азербайджанців утискам і репресіям деспо-
тичної іранської монархії. тиранічний іранський режим 
змусив їх переселитись в Північний Азербайджан. тож 
для збереження життя і в пошуках засобів до існування 
вони втекли до Баку. Відсилаючи їх назад до ірану, ві-
рмени та російські окупанти діяли спільно з іранською 
реакцією у змові проти азербай-
джанського народу. Прихованою ме-
тою росії було очищення Північного 
Азербайджану від азербайджанців і 
подальше включення його до скла-
ду ррФср. Надання певної частини 
цих територій вірменським і грузин-
ським шовіністам також входило до 
цього плану. 

загальнонаціональний лідер 
Азербайджану так висловив своє 
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ставлення до деспотичної політики радянського режиму: 
«репресії 1937-1938 рр. завдали великого удару науці та 
культурі Азербайджану — були розстріляні більше 50 
тисяч осіб, понад 100 тисяч заслані в сибір і казахстан. 
Були знищені такі видатні особистості як Гусейн джавід, 

Мікаіл Мушвіг, тагі Шахбазі, сал-
ман Мумтаз».

разом з масовою різнею, за-
сланнями, систематично знищува-
лись і національно-моральні ціннос-
ті народу. Під клеймом «пантюркіз-
му» та «панісламізму» радянський 
режим проводив пропаганду викрив-
лення і неправильного тлумачення 
історичного спадку Азербайджану, 
оголошуючи національно-духовні й 
моральні цінності народу «залишка-

ми минулого». Навіть національні музичні інструменти 
Азербайджану визнали «застарілими» і заборонили під 
приводом «творчої еволюції». для боротьби з релігією 
функціонували «спільноти атеїстів». Під приводом ство-
рення «національної за формою, а соціалістичною за 
сутністю» культури, знищувалось все, що складало на-
ціонально-духовну цінність азербайджанського народу. 
з переходом на кирилицю азербайджанському народу 
завдали чергового важкого удару. Примус народу, який 
привчався до латинської графіки після ліквідації старого 
алфавіту, до переходу цього разу на новий алфавіт, озна-
чав штучну ізоляцію азербайджанців від скарбниці наці-
онально-моральних багатств, що відображали його істо-
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ричне минуле. В той же час це стало черговим проявом 
політики дискримінації, що проводилась по відношенню 
до Азербайджану та інших тюрксько-ісламських народів. 
той факт, що зміна алфавіту не відбулась у сусідніх хрис-
тиянських країнах ще раз підтвер-
джує несправедливе і упереджене 
ставлення радянської росії до азер-
байджанців та інших мусульман.

В період репресій 20-30-х рр. 
тисячі обдарованих, здібних синів 
азербайджанського народу, щоб не 
потрапити в ізолятори кдБ, зму-
шені були залишити батьківщину 
в пошуках політичного притулку у 
різних закордонних країнах. Багато 
з них вели боротьбу за відновлення 
незалежності рідного Азербайджану, який перетворився 
на більшовицько-дашнацьку в’язницю. Національний 
Центр Азербайджану, створений і очолений М.А. расул-
заде, відігравав важливу роль в об’єднанні боротьби по-
літичних емігрантів як однієї течії. 

Ні більшовики, ані вірменсько-грузинські шові-
ністи, котрі влаштувались в керівництві республіки та 
проводили свою південно-кавказьку політику, до яких би 
жорстоких репресивних заходів не вдавались, скільки би 
кривавих вбивств не чинили, не були в змозі знищити на-
ціонально-духовне існування азербайджанського народу, 
оскільки ідеї незалежності, воля до самостійності і рішу-
чість керувати самим, а не бути керованими, жили в душі 
кожного азербайджанця. Не вперше азербайджанський 
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народ опинився у такій складній ситуації. Хоробрий на-
род Азербайджану не раз виходив переможцем з поді-
бних випробувань у вирі історії. Народ, котрий подарував 
світу такі визначні постаті як джавід, Мушвіг та Ахмед 
джавад не міг бути так легко знищеним, як думали біль-
шовики. 

Важкий радянсько-комуністичний режим і період 
гонінь, що проводились комуністичною диктатурою в 20-
30-і рр. не змогли придушити творчі здібності та новатор-
ський талант азербайджанського народу. Азербайджан 
випередив всі інші радянські країни за рівнем розвитку 
соціалістичного світу. У нафтовій промисловості Азер-
байджану, що забезпечував паливом таку величезну за 
територією державу, як срср, відбулось нове піднесення. 
Баку, як нафтова академія срср, - процвітав. запрацювали 
багаточисленні нові промислові установи, електростанції, 
були проведені дороги, канали, споруджені мости. інтен-
сивно розвивались багато галузей промисловості, сіль-
ського господарства та культури. Була ліквідована нео-
свіченість. створена широка мережа навчальних закладів 
різного рівня, науково-дослідницьких центрів, оздоров-
чих і культурно-просвітницьких закладів. Напередодні 
другої світової війни в Азербайджані вже функціонували  
16 вищих навчальних закладів і 18 театрів. Відкриття 
Азербайджанського філіалу Академії Наук срср в 1938 
р. стало важливою подією в науковому житті країни. По-
чиналось відродження в області культури. 

В роки другої світової війни Азербайджан проде-
монстрував неабиякий героїзм на полях боїв проти фа-
шизму, в тилу, а також в антифашистському русі у різних 



Комуністичний режим в Північному Азербайджані 109

країнах Європи. з-поміж більше 600 
тисяч осіб, мобілізованих в той час 
на війну з Азербайджану, більше 170 
тисяч були нагороджені орденами і 
медалями, 130 осіб удостоєні висо-
кого звання Героя радянського со-
юзу. В Азербайджані під час війни 
вперше за військову історію поча-
лось виробництво високооктанового 
авіаційного бензину на основі нової 
технології, розробленої під керівни-
цтвом академіка Юсіфа Меммедалієва. Бакинська нафта 
відіграла вирішальну роль у війні. отож, якби не паливо, 
що постачалось з Баку, радянські війська не здобули б пе-
ремогу у війні. Плани вірмено-дашнацького угрупування, 
що засіло в кремлі, про депортацію всіх азербайджанців 
з їхньої батьківщини в роки війни, не здійснились. друга 
світова війна ще раз довела, що азербайджанці є героїч-
ним народом, здатним вийти з перемогою у найважчих 
випробуваннях. значний вклад Азер-
байджану в перемогу у війні підняв 
пригнічений народ і значно посилив 
його почуття самовпевненості. 

репресії проти азербайджан-
ського народу як на півночі, так і на 
півдні, продовжувались і після завер-
шення другої світової війни. ство-
рення 12-го грудня 1945 р. на півдні 
Азербайджану Національного уряду 
було визначним проявом національ-
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ного визвольного руху азербайджанського народу проти 
реакційного шахського режиму ірану. завдяки вистраж-
даній боротьбі голови демократичної партії Азербайджа-

ну сеїд джефер Пішевері (1892-1947) 
та його відданих прибічників, врешті 
був сформований Національний уряд 
Азербайджану. слід зауважити, за 
яких складних внутрішніх та зовніш-
ніх обставин відбулось формування 
Національного уряду Азербайджану. 

Мір джафар Пішевері (рані-
ше джавадзаде Халхали) народився 
у 1892 році у місті Халхал, у східній 
частині Азербайджану поблизу кас-

пійського моря. У 1905 р. він залишив іран і подався до 
Баку разом з батьком, котрий шукав роботу на кавказьких 
нафтових родовищах. Пішевері розпочав свою кар’єру 
журналістом, коли в 1917 р. написав статтю для «Ачик 
соз» («Відкрите слово») — азербайджаномовної газети, 
що видавалась у Баку. 

з 1922 р. після повернення в іран, Пішевері осе-
лився в тегерані, де став активним учасником новосфор-
мованого профспілкового руху та заснував газету «Гаґі-
ґат» («Правда»), що була пов’язана з цим рухом. 

12 грудня 1945 р. з присутніми сімдесяти п’ятьма 
зі ста одного депутатами в тебрізі були офіційно відкриті 
Міллі Меджліс Азербайджану (Великі Національні збо-
ри). 

Національний уряд Азербайджану — офіційна на-
зва прийнята Міллі Меджлісом, що охоплювала всі уря-
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дові представництва виконавчої влади в регіонах. сукуп-
ність гілок виконавчої влади, що включала військові і по-
літичні структури, вважалась «повністю відокремленою 
від законодавчої влади» — пізніше 
була об’єднана в Національні збо-
ри Азербайджану. Виконавча влада 
здійснювалась Національним Уря-
дом Азербайджану (Азербайджан 
Міллі Гокумети).

Пішевері був призначений 
Баш Везіром (Прем’єр-міністром) 
і йому доручили формування ка-
бінету Міністрів для затвердження 
Меджлісом. Членами сформовано-
го кабінету Міністрів були: джавід (внутрішні справи), 
кавіян (народна армія), Махташ (сільське господарство), 
Бірія (культура), орангі (охорона здоров’я), ельхамі (фі-
нанси), Азіма (юстиція), кабірі (дороги, поштове спо-
лучення, телеграфний та телефонний зв’язок) і расулі 
(торгівля та економіка). окрім того, Пішевері призначив 
Гіямі головним суддею Верховного суду Азербайджану, 
а Ферийдуна ібрагімі — Генеральним прокурором Азер-
байджану. 

Після формування Національного уряду була ви-
дана програма, що складалась із 20 окремих пунктів. Піс-
ля підтвердження своєї позиції щодо «незалежності та 
територіальної цілісності ірану» і бажання «не поруши-
ти суверенності ірану» Національний уряд Азербайджа-
ну оголосив свої наміри провести в Азербайджані серію 
реформ. 

Mir Jafar PishevariMir Jafar Pishevari



Азербайджан: короткі нариси історії112

В час, коли Національний уряд здобув широку 
підтримку, в Азербайджані було введено серію реформ, 
багато з яких раніше обіцяла Азербайджанська демокра-
тична Партія. Найважливішою була земельна реформа. 

8 січня 1946 р. національними зборами Азербай-
джану був прийнятий законопроект, що регулював поря-
док проведення виборів до провінційних, обласних, ра-
йонних і муніципальних рад. згідно цього проекту впер-
ше в історії ірану жінкам надавалось право голосу. 

Лише через рік після встановлення, 12-го грудня 
1946 року демократичному устрою Азербайджану було 
покладено край. іронічно, що це сталось в час святкувань 
річниці «славетного дня, коли управління провінцією пе-
рейшло до рук народу». 

В результаті хаосу, що відбувався після прибуття 
до Азербайджану урядових військових частин, багато 
людей загинуло та відбулись масові міграції до радян-
ського Азербайджану. Незадовго до падіння національ-
ного уряду лише декільком очільникам АдП порадили 
залишити країну, а впродовж наступних днів відбулось 
масове переселення більше ніж 15000 осіб. Пішевері був 
одним з тих, хто залишив країну. 

дискусії щодо життя Пішевері не обмежуються 
його ранньою кар’єрою. його смерть викликала гарячі 
диспути серед колишнього складу АдП, як і серед до-
слідників радянської історії, котрі спеціалізувались на 
сталінському періоді. Пішевері помер у 1947 році в ра-
дянському Азербайджані за рік після падіння національ-
ного уряду Азербайджану та його звільнення з керівни-
цтва АдП. радянська влада офіційно констатувала його 
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смерть, як результат автотранспортної пригоди. та згідно 
свідчень добре обізнаних джерел, Пішевері був вбитий 
агентами сталіна-Багірова у лікарні, куди потрапив після 
автомобільної катастрофи. 

Вірменські шовіністи, котрі осіли в кремлі, за від-
критої підтримки сталіна-Берії-Мікояна, того часу орга-
нізували масове переселення азербайджанського народу 
з їх споконвічних земель у західному Азербайджані. Цей 
процес набув розмаху протягом 1948-1953 рр. Після ви-
гнання азербайджанського народу вірменське населення 
кількісно переважало і таким чином ще більше зміцнило 
свої позиції на території західного Азербайджану. 
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ВЕЛИКИЙ ПОШТОВХ  
ДО РОЗВИТКУ І ПРОБУДЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
(1969—1982 рр.)

У післявоєнні роки відбувся значний прогрес у 
різних галузях промисловості та сільського господар-
ства. Вживались серйозні заходи для розвитку культури 
та освіти у країні. Бакинська нафта відіграла неабияку 
роль у відродженні зруйнованої війною економіки ра-
дянського союзу. розвідка нових нафтових родовищ в 
татарстані, Башкиртистані та тюмені завдяки чесному 
партнерству азербайджанських фахівців оживила нафто-
ву промисловість по всій країні. сильний азербайджан-

ський народ приймав активну участь 
у відновленні і розбудові радянської 
економіки та інших сфер життя 
срср.

та незважаючи на значні до-
сягнення, здобуті за попередні роки 
завдяки винахідливості й майстер-
ності азербайджанського народу, 
в 60-х роках економіка країни за-
знала занепаду. ряд суб’єктивних і 
об’єктивних причин зумовили важке Heydar AliyevHeydar Aliyev
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становище у промисловій і сільськогосподарській сферах 
економіки. довготривалий занепад в економіці сильно 
сповільнив розвиток країни, і це позначилось на соціаль-
ному становищі населення. Азербайджан відставав від 
союзного рівня за виробництвом промислових товарів, 
об’ємом національного доходу та за темпом підвищення 
продуктивності праці. Найгіршим було те, що спад еко-
номіки і загального становища швидко погіршувався. 
сільське господарство країни було на межі повного зане-
паду. досягнення науково-технічного прогресу фактично 
не впроваджувались у виробництво. 

загальнонаціональний лідер Гейдар Алієв оцінив 
економічну ситуацію країни у 1960-х роках наступними 
словами: «з впевненістю можна сказати, що в 60-і роки 
економіка республіки вступила в смугу глибокої і трива-
лої кризи. Необхідно було знайти вихід з тяжкого стано-
вища, що склалось, розробити принципово нові концеп-
туальні підходи до розвитку економіки, провести корінні 
структурні зміни в народному господарстві, втілити нові 
методи господарювання та економічної стимуляції». 

В такий важкий і відповідальний час у керівни-
цтві країни відбулись важливі переміни на краще. У 1969 
р. до влади прийшов великий захисник азербайджансько-
го народу Гейдар Алієв. В складній історичній ситуації 
панування тоталітарного режиму, Гейдар Алієв, з метою 
перетворення Азербайджану на одну з найбільш передо-
вих республік радянського союзу, приступив до прове-
дення програми широких реформ у всіх сферах життя. 

Більше п’ятдесяти років історії Азербайджану ХХ 
століття тісно пов’язані з постаттю Гейдара Алієва, який 
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вважається творцем і загальнонаціональним лідером су-
часного Азербайджану. Він розпочав свою державотвор-
чу діяльність ще задовго до приходу до влади у 1969 р. 
Гейдар Алієв, котрий почав у ці роки свою діяльність у 
правоохоронних органах Азербайджану, подолав всі пе-
решкоди і труднощі, що штучно створювались на його 
шляху, і дійшов до посади голови комітету державної 
Безпеки Азербайджану — головної опори союзної дер-
жави срср. В результаті його цілеспрямованої і плідної 
діяльності, що протікала у вкрай напружених і складних 
обставинах, в цей період були зроблені дуже серйозні 
кроки у справі очищення комітету державної Безпеки 
від ворогів нашого народу і вперше до роботи в органах 
безпеки почали залучатись кваліфіковані азербайджан-
ські кадри.

В 1920-1930-х роках у керівництві комітету дер-
жавної Безпеки Азербайджану були вірмени і представ-
ники інших національностей. жорстокі репресії і кро-
вопролиття, що в той час здійснювались проти азербай-
джанського народу, планувались, зокрема, цим комітетом 
під приводом заходів державної безпеки. саме тому усу-
нення вірмен та інших ворогів азербайджанського народу 
з комітету державної Безпеки та залучення досвідчених 
азербайджанців до служби в правоохоронних органах 
було надзвичайно важким, але необхідним завданням 
у час, коли вірмени-дашнаки під виглядом більшовиків 
здійснювали жахливі злочини проти азербайджанського 
народу задля встановлення в Азербайджані радянсько- 
комуністичного режиму. слід зазначити, що саме вірме-
ни-дашнаки сприяли окупації Азербайджану в 1920 р. 
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радянською армією після жахливого геноциду, здійсне-
ного проти тюрксько-мусульманського населення Азер-
байджану в березні 1918 р. захопивши ключові позиції в 
кдБ (комітеті державної Безпеки) і НкВс (Народному 
комісаріаті Внутрішніх справ), цього разу дашнаки вби-
вали інтелігенцію і провідних діячів азербайджанського 
народу під завісою зради, щоб зламати дух свободи і не-
залежності. Використовуючи видумані історії криміналь-
них злочинів, вони піддавали азербайджанський народ 
нелюдським мукам і стражданням. тобто, залученням 
до роботи в комітет державної Безпеки кваліфікованих 
і здібних синів азербайджанського народу, Гейдар Алієв, 
по суті, запобігав майбутнім переслідуванням і репресі-
ям азербайджанського народу. 

Наприкінці 60-х р. ХХ століття в життєвому шля-
ху Гейдара Алієва, присвяченому визволенню і розвитку 
свого народу, почався новий, більш широкий, багатогран-
ний і насичений період діяльності. У 1969-му р. — в умо-
вах глибокого занепаду економіки та безвихідного стано-
вища країни, Гейдар Алієв був обраний Першим секре-
тарем Цк комуністичної Партії Азербайджану і став до 
керма вищого партійно-державного управління країни. 
Подальший хід історичного розвитку довів, що ще тоді 
Гейдар Алієв почав закладати фундамент сучасного неза-
лежного Азербайджану. 

Гейдар Алієв, котрий добре знав всі особливості 
радянського режиму завдяки набутому досвіду управлін-
ня, почав вживати рішучих заходів, щоб вивести народ 
Азербайджану з важкого економічного становища. з ге-
ніальною далекоглядністю та проникливістю він доручив 
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підготувати і негайно втілювати глибоко продумані про-
грами комплексного розвитку, що забезпечили б трива-
лий, динамічний і всебічний розвиток вітчизни. Гейдар 
Алієв одразу ж завоював гарячу симпатію і підтримку на-
роду. Він розпочав політику виведення Азербайджану на 
шлях прогресивного розвитку, використовуючи широкий 
економічний потенціал радянського союзу. Він повністю 
присвятив життя визволенню і розвитку свого народу.

Мудрий політик спочатку домагався прийняття 
на рівні Політбюро Цк компартії радянського союзу, на 
пленумах Цк, з’їздах комуністичної партії вигідних рі-
шень з важливих питань у різних галузях економіки та 
сільського господарства для розвитку Азербайджану. 

Гейдар Алієв хотів перетворити Азербайджан на 
могутню, самодостатню країну, здатну самостійно існу-
вати, розвинуту в науково-технічному відношенні скла-
дову радянського союзу. Мобілізувавши весь народ для 
досягнення цієї мети, Гейдар Алієв фактично розпочав 
процес державної розбудови Азербайджану. 

долаючи тисячі перешкод, Гейдар Алієв досягнув 
неможливого — домігся прийняття п’яти спеціальних 
рішень радянського уряду, що забезпечували всебічний 
розвиток Азербайджану. Цією ж постановою він забезпе-
чив втілення цих рішень і підняв азербайджанський на-
род до дій. В результаті повної мобілізації економічних і 
інтелектуальних ресурсів країни, 1970-1985 рр. ввійшли 
в історію як період блискучого зростання і процвітання у 
всіх сферах життя Азербайджану. Відбувся підйом у всіх 
галузях промисловості і сільського господарства. Прово-
дились важливі структурні зміни в економіці республіки. 
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Були створені нові прогресивні галузі промисловості. 
Вживались важливі заходи для пропорційного розвитку 
всієї країни. особлива увага приділялась науково-до-
слідницьким галузям, безпосередньо пов’язаним з ви-
робництвом. за короткий період Азербайджан вийшов на 
передові позиції всього радянського союзу у сфері еко-
номічних і науково-технічних досягнень, що застосову-
вались у промисловому виробництві. Якісний показник 
виробленої продукції піднявся до рівня незрівнянного з 
попередніми періодами.

У результаті далекоглядної політики, мудрого і 
компетентного керівництва Гейдара Алієва, Азербайджан 
на той час перетворився на найбільш передову сільсько-
господарську республіку радянського союзу, як і передо-
вий край бавовництва і виноградарства. корінним чином 
покращилось соціально-економічне становище населен-
ня. також значно піднявся рівень життя селян і робітни-
ків. В азербайджанських селах були проведені небачені 
раніше роботи з будівництва, благоустрою та культурної 
творчості. 

В 1970-1985 рр. в Азербайджані були створені 
сотні нових заводів, фабрик, промислових підприємств. 
кількість запущених промислових підприємств переви-
щувала 213. Азербайджан перетворився на одну з най-
більш передових республік радянського союзу за асор-
тиментом та призначенням вироблених країною товарів. 
350 найменувань продукції, що вироблялись в країні, 
експортувались в 65 країн світу. загальна кількість про-
мислових товарів за ці роки за об’ємом перевищувала 
виробництво протягом останніх 50 років. Азербайджан 
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тих років нагадував величезний будівельний майданчик. 
завдяки реконструкціям і модернізації повністю змінився 
облік столиці м.Баку та районів Азербайджану.

одним із найважливіших історичних досягнень 
названої країни за 1970-1985 рр. було створення потуж-
ного кадрового потенціалу для майбутнього країни. У ці 
роки у відповідності з прискореним і багатогалузевим 
розвитком економіки розширилась мережа вищої і се-
редньої спеціальної освіти республіки. На той час 3500 
студентів отримали стипендії та були направлені на на-
вчання у 170 найпрестижніших університетів радянсько-
го союзу. кількість студентів, яких щорічно відправляли 
на навчання за кордон, перевищувала 800. особлива ува-
га приділялась розвитку військової освіти. Гейдар Алієв 
взяв під особистий контроль відправку молоді у вищі 
авіаційні школи з метою підготовки кадрів для участі у 
космічних програмах радянського союзу. 

В результаті виконання програм комплексного 
розвитку, проведених Гейдаром Алієвим в 70-х — по-
чатку 80-х рр. ХХ століття, економіка Азербайджану пе-
ретворилась на могутню силу в радянському союзі, що 
на той час вступив в період свого розпаду. Азербайджан 
займав передову позицію серед радянських республік з 
огляду на його промисловий, сільськогосподарський та 
культурний прогрес, що було результатом цілеспрямо-
ваної та далекоглядної політики Гейдара Алієва. далеко-
глядність та проникливість загальнонаціонального ліде-
ра Азербайджану відіграли величезну роль у звільненні 
азербайджанського народу і встановленні незалежності 
Азербайджану через багато років. Гейдар Алієв так оці-
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нював ситуацію 1970-1985 років: «Найбільш вагомим ре-
зультатом розвитку Азербайджану в радянський період є 
те, що створений в той період економічний, науково-тех-
нічний і культурний потенціал став міцною основою для 
становлення нашої республіки як повністю незалежної 
держави». 

Гейдар Алієв вів завзяту боротьбу проти автори-
тарного комуністичного режиму так вміло, як ніхто інший 
не зумів би у складних умовах радянської епохи. У відпо-
відь на тяжкі випробування, пережиті народом в умовах 
переслідувань московською владою, він здійснював від-
важні і далекоглядні кроки — були споруджені пам’ятки 
жертвам переслідувань по всій країні, через багато років 
після смерті Гусейна джавіда, який став жертвою репре-
сій, його останки були повернені на Батьківщину, спо-
руджено меморіал біля сапун-гори на південному сході 
від м. севастополь на честь тисяч азербайджанців, котрі 
загинули в криму. 

Незаперечним історичним фактом є і те, що саме 
в роки правління Гейдара Алієва, великій групі видатних 
творчих діячів Азербайджану — поетам, письменникам, 
композиторам і мистецтвознавцям вперше в радянській 
історії були присвоєні звання Героя соціалістичної пра-
ці. за наказом Гейдара Алієва в Баку був споруджений 
пам’ятник Наріману Наріманову. Це було свідченням не-
абиякої відваги Гейдара Алієва з огляду на всесильну ра-
дянську владу. Нарімана Наріманова вигнали з Азербай-
джану і заклеймили «націоналістом» через його відда-
ність і вірне служіння Батьківщині. Гейдар Алієв, котрий 
згодом домігся встановлення пам’ятника Н. Наріманова 
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у м. Ульянівськ, росія, цим ще раз довів, що жодна сила 
на світі, навіть деспотичний радянсько-комуністичний 
режим, не міг заставити його відійти від свого справж-
нього покликання — захисту країни та визволення свого 

народу. 
В період керівництва 

Гейдара Алієва зріс інтерес до 
історичного минулого Азербай-
джану, відбулось відродження 
національно-духовного життя 
азербайджанського народу. На 
той час справжнім втіленням 
національної самосвідомості і 
науково-культурного розвитку 
країни стала Азербайджанська 
енциклопедія, що була зібрана 

великим мислителем Азербай-
джану расулом рзою. Головний 

редактор разом з іншими вченими, котрі працювали над 
енциклопедією, наводили переконливі докази щодо не-
правильного подання історичного походження азербай-
джанського народу. Вони прагнули включення до енци-
клопедії не викривлених безсумнівних історичних фактів 
таких, як роль тюркських етносів у формуванні азербай-
джанського народу, завоювання Північного Азербайджа-
ну російською імперією, надання об’єктивної оцінки ді-
яльності представників азербайджанського народу в часи 
Азербайджанської Народної республіки та вторгнення в 
Азербайджан більшовицьких військ у квітні 1920 р. за 
ініціативою расула рзи вперше були підготовлені і надру-
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ковані історичні карти Азербайджану на картографічній 
фабриці києва. збентежена пробудженням національної 
свідомості, комуністична влада скористалась цим, щоб 
заклеймити інтелігенцію Азербайджану, як «націоналіс-
тів», «буржуазних ідеологів» і «ворогів радянської влади і 
росії» та відправити до Баку в якості першого заступника 
головного редактора «Великої радянської енциклопедії» 
сина с. Шаумяна — вірменського ката, котрий керував 
березневим геноцидом 1918 р., здійсненим проти азер-
байджанського народу. Хоча один з головних радянських 
ідеологів і.с. Шаумян і намагався використати ситуацію, 
щоб зганьбити та очорнити азербайджанську інтеліген-
цію, та завдяки глибокій мудрості та мужності Гейдара 
Алієва і енциклопедисти, і більшість представників інте-
лігенції не лише не піддались переслідуванням кдБ, а й 
уникли звичайного партійного покарання. 

Величезне історичне значення всіх здобутків за 
час керівництва Гейдара Алієва полягало в тому, що в ре-
зультаті всіх досягнень знову пробудився дух свободи і 
незалежності азербайджанського народу. Почуття націо-
нальної гідності і національної свідомості значно зміцни-
лись завдяки вірному керуванню та непохитній відданос-
ті Гейдара Алієва. Відродження національної свідомості 
означало відновлення національного руху. Цей успіх є 
беззаперечною заслугою Гейдара Алієва вітчизні. таким 
чином, 18-го жовтня 1991 р., після розвалу радянського 
союзу на момент прийняття конституційного Акту про 
державну незалежність Азербайджанської республіки, 
Азербайджан уже був повністю готовим функціонувати 
як незалежна держава. 
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ВІДРОДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ В ПІВНІЧНОМУ 

АЗЕРБАЙДЖАНІ:
БОРОТЬБА ЗА ЗМІЦНЕННЯ 

ДЕРЖАВНОСТІ  
(1991—2004)

сьогодні Азербайджан цілком інтегрується у сві-
тову спільноту завдяки успішному зовнішньому і вну-
трішньому політичному курсу. однак працелюбний азер-
байджанський народ переживає вельми складний, але 
славетний період своєї історії. Цей період називається 
перехідним періодом. Усі народи і держави, які досягну-
ли сучасного прогресу, пройшли через нього. звичайно, 
перехідний період в Азербайджані має свої особливості 
та труднощі. зовнішній військово-політичний тиск, оку-
пація Вірменією частини азербайджанської території, на-
явність більше 1-го мільйона біженців і вимушених пе-
реселенців з рідних земель в країні з 8-ми мільйонним 
населенням — все це ускладнює активний перехідний 
процес. 

окрім того давні зовнішні вороги Азербайджану 
роблять все можливе, щоб присікти існування державної 
незалежності і завадити розвитку азербайджанського на-
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роду. Намагаючись перешкодити природному розвитку 
подій, вороги Азербайджану щоразу намагаються ство-
рити серйозні перешкоди на шляху розвитку азербай-
джанського народу і виходу його в ряд держав, що до-
сягнули високого прогресу. той факт, що Азербайджан 
відіграє роль золотого мосту між країнами Європи і Азії, 
росії та Близького сходу викликає незадоволення у во-
рогів азербайджанського народу, що не можуть змири-
тись з суверенністю і зміцненням Азербайджану як не-
залежної, самостійної держави. тому і не припиняється 
політичний, військовий, економічний і моральний тиск 
на Азербайджан, як країну, що володіє багатими при-
родними ресурсами. Через важливу стратегічну позицію 
Азербайджану, зокрема його геополітичне положення та 
значні природні ресурси, такі посягання супротивників 
азербайджанського народу будуть неминучими в майбут-
ньому, як це було і раніше. 

«Вірменська карта», випробувана сторіччями під-
ступними ворогами азербайджанського народу, ніколи 
не використовувалась вірменськими лобі так активно і в 
таких масштабах, як сьогодні. При підтримці та фінансу-
ванні певних кіл вірменське лобі активно діє в багатьох 
країнах, зокрема в росії, Франції та сША. Працюючи в 
різних поважних міжнародних організаціях, тепер вірме-
ни втілюють свої зловмисні наміри більш цілеспрямо-
вано і ретельно, щоб довести до кінця свої протиправні 
справи. Вірменська діаспора, що володіє потужними за-
собами, важливими позиціями і широкими фінансови-
ми можливостями для впливу на діяльність парламентів 
і політично-військових управлінь держав, з якими вона 
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працює, а також на діяльність ряду авторитетних міжна-
родних організацій, вдається до будь-яких засобів, щоб 
завадити стрімкому розвитку відносин Азербайджану з 
іншими світовими державами, намагаючись налагодити 
зовнішні дипломатичні зв’язки з лідируючими держава-
ми та міжнародними організаціями. 

По суті, існування Азербайджану як незалежної 
держави означає відродження всього азербайджанського 
народу та незалежних традицій державності давньої на-
ції, що володіє прогресивними управлінськими здібнос-
тями і багатим духовно-культурним спадком. Це також 
означає пробудження почуттів законного права володін-
ня землею, відірваної частина за частиною від Азербай-
джану у різні історичні періоди, відновлення боротьби 
за встановлення правосуддя, справедливості, рівності та 
національної єдності — за відродження Азербайджану. 
Поступове зміцнення незалежності Азербайджану також 
є міцним гарантом для 50-ти мільйонного азербайджан-
ського народу, розкиданого по всьому світу. Це саме ті 
причини, що викликають побоювання та занепокоєння 
серед ворогів азербайджанського народу сьогодні. 

Проте той факт, що Азербайджаном керував такий 
талановитий політик як Гейдар Алієв, ще більше непо-
коїв підступних ворогів Азербайджану. Більше того, ві-
роломні противники Азербайджану, котрі топили цілу 
країну у крові, здійснюючи жахливу різню підкореного 
азербайджанського народу зрозуміли, що Гейдар Алієв 
був єдиним, хто міг протистояти і присікати їхні підступ-
ні хитрощі і нескінченні виверти завдяки своїй політич-
ній майстерності та незрівнянній далекоглядності. 
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традиційні недруги азербайджанського народу 
добре усвідомлювали, що вже зовсім не та ситуація, яка 
була у 1918-1920 рр. Вони зрозуміли, що цього разу на-
ціональний визвольний рух азербайджанського народу 
переможе і боротьба за сильну незалежну державу, на 
чолі з Гейдаром Алієвим — видатним державним діячем, 
наділеним винятковим даром відчувати пульс часу і по-
літичну ситуацію, увінчається успіхом.

Неординарна особистість Гейдара Алієва є не-
вивченим світом. його унікальний політичний геній та 
надзвичайну мудрість можна порівняти з безкрайнім 
океаном. його неймовірне вміння долати найскладніші 
перешкоди, знаходити вихід з найбільш заплутаних ситу-
ацій було для нього даром божим. Найвидатнішою рисою 
особистості Гейдара Алієва було те, що він робив це все 
задля захисту Азербайджану.

Гейдар Алієв народився у простій звичайній ро-
дині. Він був старанним, обдарованим учнем, самостій-
но вивчав багато предметів і здобував політичні знання. 
Як людина з широким світоглядом, він безмежно лю-
бив свою країну та народ. Ще молодим студентом він 
був очевидцем постійних хитрощів і виворотів ворогів 
Азербайджану, був переповнений почуттям патріотиз-
му і любові до свого пригнобленого народу. Володіючи 
п’ятдесятирічним досвідом і добре знаючи всі тонкощі 
систем управління різного характеру і рівня, Гейдар Алі-
єв досягнув рівня одного з найвищих керівників радян-
ського союзу. Після відсторонення від керівних кіл срср 
через підступні хитрощі Горбачова, Гейдар Алієв зміг 
швидко повернутись на політичну арену, незважаючи на 
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переслідування і погрози М. Горбачова. Гейдар Алієв був 
людиною залізної волі та непохитної рішучості, який ві-
діграв неоціненну роль у спасінні народу Азербайджану 
від бурхливого вихору сум’ять перехідного періоду. 

Протягом 1982-1987 рр. Гейдар Алієв працював 
у Москві високопоставленим членом Політбюро і пер-
шим заступником ради міністрів срср, що вважалась 
центральним органом управління в радянському союзі. 
Гейдар Алієв, який досягнув великих успіхів в управ-
лінні найважчими галузями у гігантській імперії, що 
переживала період внутрішньоурядового розбрату та 
занепаду, завоював великий авторитет у всьому срср і 
продемонстрував свої справжні здібності упередженому 
радянському режиму. оскільки Гейдар Алієв був єдиним 
досвідченим державним діячем в Політбюро, здатним 
самостійно керувати всім радянським союзом і вивести 
його з наростаючої кризи, він викликав заздрощі і недо-
віру шовіністських і некомпетентних керівників кремля. 
особливо М.Горбачов вважав його загрозливим супер-
ником, якого потрібно було негайно знищити. Незважа-
ючи на упереджене ставлення радянського керівництва 
до Азербайджану, навіть за найскладніших обставин 
Гейдар Алієв завжди напористо відстоював питання, що 
стосувались розвитку азербайджанського народу. Гейдар 
Алієв був головною перешкодою для вірменських шо-
віністів, котрі прагнули відділити Нагірний карабах від 
Азербайджану і приєднати його до Вірменії. саме тому 
М.Горбачов — слухняний прислужник вірменської ма-
фії, на чолі зі ставропольською, став інструментом для 
усунення цієї неприступної перешкоди. М.Горбачов на-
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решті досягнув своєї лихої мрії і звільнив Гейдара Алієва 
з керівництва срср. Усунення Гейдара Алієва було най-
важчим ударом, нанесеним азербайджанському народу в 
радянський період. Не випадково, що одразу після від-
сторонення Гейдара Алієва вірменські націоналісти при-
ступили до активної боротьби за узурпування влади та 
загарбання Нагірного карабаху. 

1987-1990 рр. були роками нескінченних пере-
слідувань Гейдара Алієва керівниками кремля на чолі з 
М.Горбачовим. та Гейдар Алієв демонстрував непохит-
ність та силу духу всупереч усіх обмежень та утисків, що 
застосовувались до нього. Навпаки, незважаючи на не-
сприятливі обставини, володіючи величезним досвідом і 
передбачливістю, він продовжував робити все можливе, 
щоб вивести свій розгублений народ з сум’яття, коли в 
1990-х роках радянський союз був на порозі безпово-
ротного розпаду. 30 серпня 1991 р. внаслідок національ-
но-визвольного руху за 
рішенням Великих На-
ціональних зборів була 
проголошена незалеж-
на Азербайджанська 
республіка.

1990-1993 роки 
залишились в пам’яті 
азербайджанського на-
роду як час руйнівних бід і катастроф. Протягом цих років 
Азербайджан знаходився під загрозою повного знищення 
через невміле управління країною спочатку зрадницьки-
ми керівниками, котрі діяли за вказівками з Москви, а 
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згодом некомпетентним керівництвом Народного Фронту 
Азербайджану. На той час єдиною надією розгубленого 
азербайджанського народу був Гейдар Алієв. 21-го січня 
1990 року — наступного дня після знищення невинного 
населення в Баку, яке організували керівники радянсько-
комуністичної влади у Москві, Гейдар Алієв вирушив до 
постійного представництва Азербайджану в Москві і, 
ризикуючи власним життям, висловив свої глибокі спів-
чуття та протест зазначеній владі. Безстрашно висло-
вивши своє обурення і вимагаючи покарання винуватців 
жахливої бійні, Гейдар Алієв очолив визвольну боротьбу 
свого народу та повернувся до Баку 20 липня 1990 року, 
незважаючи на неминучі переслідування з боку кремля. 
однак через підступну позицію керівників Азербайджа-
ну, котрі були під контролем у Москви, він був змушений 
залишити Баку і поїхати до м. Нахчиван Азербайджану. 
Перебуваючи в Нахчивані, Гейдар Алієв занурився у на-
ціонально-визвольний рух, незважаючи на всі труднощі 
і перешкоди, так як Нахчиван був у повній ізоляції через 
військово-політичну і економічну блокаду, встановлену 
ворожими вірменськими збройними силами і їх росій-
ськими заступниками. Усі політичні і економічні зв’язки 
взятого у блокаду Нахчивану були відрізані від країни. 
Не тільки Нахчиван був оточений вражими силами, а вся 
країна була у сум’ятті. Азербайджан знаходився на межі 
повного розпаду. Назрівало довгоочікуване захоплення 
земель Азербайджану вірменськими агресорами. В час, 
коли Азербайджан переживав найнеспокійніший період 
своєї історії, Гейдар Алієв піднявся на боротьбу, щоб ви-
вести азербайджанський народ з виру розрухи. Поклада-
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ючись на бойовий дух вольового населення Нахчивану, 
Гейдар Алієв проявив неабияку мужність і незрівнянну 
політичну майстерність та врятував споконвічні землі 
Азербайджану від окупації вірменськими силами. Нах-
чиван був взятий в оточення сучасними дашнаками і при-
кордонними російськими військами. Визволення Нахчи-
вану з такої страшної небезпеки за надзвичайно важких 
обставин було досягненням, що визначило долю всієї 
країни. 

У той час, коли Азербайджан був оточений сила-
ми ворога з кожного боку і країну захоплювали вірмен-
ські збройні частини, замість організації національного 
руху опору і залучення досвідчених керівників, Гейдару 
Алієву — єдиній особі, здатній мобілізувати весь народ 
на боротьбу проти окупантів, не дали взяти владу у свої 
руки. коли азербайджанський народ так відчайдушно по-
требував управління такого досвідченого політичного ді-
яча, віроломні радянські керівники Азербайджану таєм-
но планували задум, як позбавити Гейдара Алієва влади 
в Нахчивані та придушити розгорнутий ним визвольний 
рух. 

Проте Гейдар Алієв вживав дієвих заходів в Нах-
чивані, направлених на зміцнення щойно відновленої дер-
жавності Азербайджану. для відродження національних 
традицій державності Азербайджану слова «радянська» 
і «соціалістична» були виключені з назви Автономної 
республіки Нахчиван, триколірний прапор Азербайджан-
ської Народної республіки був прийнятий як державний 
прапор Нахчивану. Припинили діяльність усіх місцевих 
органів комуністичної партії, як і урядових. Політич-
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на оцінка трагедії 20 січня, цілковита відмова населен-
ня Нахчивану від участі у референдумі про збереження 
срср, оголошення 31-го грудня 1991 р. днем солідарнос-
ті азербайджанців світу та, врешті, захист Нахчивану від 
ворожих сил в умовах військово-економічної блокади —
ті революційні кроки, що були зроблені за час короткого 
управління Гейдара Алієва в Нахчивані.

коли Гейдар Алієв повернувся у 1993 р. до Баку, 
країна була на межі повного розвалу. Народ намагався 
якось витягнути себе з кривавого виру сум’яття і бід. Ви-
снажений некомпетентним управлінням Аяза Муталібо-
ва протягом 1992-1993 рр. та Абульфаза ельчібея в 1992-
1993 рр. пригнічений народ Азербайджану відчайдушно 
потребував сильного і впевненого керівництва. Над кра-
їною нависла затінена нападами вірменських збройних 
сил неминуча загроза етнічних сутичок та громадянської 
війни. Недосвідчене керівництво країни не мало ні спро-
можності, ні мужності протистояти силам ворога. давні 
плани дашнаків, продумані разом з їхніми російськими 
прибічниками створити «Велику Вірменію» та стерти з 
лиця землі Азербайджан, як незалежну державу, майже 

здійснились через окупацію азер-
байджанських земель. зіштовхнув-
шись із загрозою громадянської ві-
йни, народ був у стані постійного 
відчаю та неврозу. Азербайджан по-
вністю втратив свій зіпсутий імідж 
через зростаючий внутрішній хаос. 
Азербайджанський народ втратив 
віру у майбутнє своєї країни.Heydar Aliyev

Heydar Aliyev
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тому повернення до влади Гейдара Алієва 15-го 
червня 1993 року має особливе значення у сучасній іс-
торії Азербайджану. тільки-но повернувшись, Гейдар 
Алієв взявся за припинення заворушень, використовую-
чи певні політичні і тактичні маневри. Громадянські су-
тички були припинені, загальна ситуація стабілізована. 
таким чином загроза громадянської війни була негайно 
усунена. Лихі задуми ворогів Азербайджану розділити 
азербайджанські землі, щоб добитись повного розпаду 
Азербайджанської незалежної держави, спритно випере-
дило нове стійке керівництво.

Гейдар Алієв сам визначав незалежність Азер-
байджану як вічну, непохитну і безповоротну. Поразки 
спроб державного перевороту у жовтні 1994 р. та березні 
1995 р. підтвердили рішучість і силу волі Гейдара Алієва. 
Відданість і непохитна вірність Гейдара Алієва своєму 
народу надихнули всю країну. Натхненний щирою від-
даністю свого незворушного лідера, азербайджанський 
народ знову повірив у майбутнє Азербайджану. завдяки 
активним зусиллям Гейдара Алієва неспокійна ситуація 
в країні була стабілізована, відновлені закон і порядок. 
Встановлення стабільності та політичного спокою в та-
кий бурхливий час було неймовірним досягненням Гей-
дара Алієва, який своїм президентським указом (від 15 
жовтня 1991 р.) оголосив 18 жовтня — днем незалежнос-
ті Азербайджанської республіки.

діючи розсудливо в питанні війни, Гейдар Алієв 
взяв до уваги реальний стан речей. знаючи про підступні 
плани ворогів Азербайджану та їхню військову перева-
гу, завдяки підтримці їхніх могутніх поплічників, Гейдар 
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Алієв вважав припинення вогню єдиним шляхом збере-
ження азербайджанського народу від кровопролиття. ра-
зом з цим Гейдар Алієв також запобіг національно-духо-
вному розколу країни, відмінивши нерозсудливі рішення 
попереднього керівництва, дещо нереалістичні і надто 
емоційні. 

Нині зростає вплив і авторитет незалежної Азер-
байджанської держави на міжнародній арені. Азербай-
джан визнаний демократичною, правовою і світською 
державою. конституція Азербайджану повністю охо-
плює усі демократичні права і свободи, що також закрі-
плені в конституціях найрозвинутіших держав світу. По-
стійні реформи, що проводяться за наказом Гейдара Алі-
єва та стабільність, яка встановилась у країні, створюють 
сприятливу атмосферу для налагодження і розширення 
стосунків з іноземними країнами за принципом рівно-
правного і взаємного партнерства.

одним з найважливіших успіхів зовнішньої полі-
тики Гейдара Алієва було те, що він вивів Азербайджан з 
ізоляції від загальнотюркського світу, відновивши відно-
сини, зокрема з новими незалежними державами такими 
як, казахстан, Узбекистан, киргизстан і туркменістан. 
слід зазначити, що зростає і вплив Азербайджану у іс-
ламському світі.

«Вірменській карті», що століттями використо-
вується проти азербайджанського народу, Гейдар Алієв 
протиставив політику стратегії нафти. Успішна нафто-
ва політика, започаткована Гейдаром Алієвим, довела 
всьому світу спроможність вирішити проблеми кавказу 
більш ефективними засобами, ніж окупація та експлуа-
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тація. Гейдар Алієв вдало використав ідею відродження 
Великого Шовкового Шляху для виводу Азербайджану з 
економічної блокади, що її встановили північний і півден-
ний сусіди, які намагались знищити Азербайджан, відрі-
завши його головні зв’язки з закордонними країнами. з 
огляду на це міжнародна конференція, що проходила в 
Баку 7-8-го вересня 1998 року за участі 32 держав і 13 
міжнародних організацій, стала великою подією в історії 
Азербайджану. Відновлення Великого Шовкового Шля-
ху означало не лише відродження економічно-духовного 
потенціалу азербайджанського народу, а й культурне від-
родження і об’єднання всього тюркського світу.

 сьогодні Азербайджан є гарантом миру і спокою 
на Південному кавказі. Напружені відносини з росією 
стабілізувались завдяки далекоглядній політиці Гейдара 
Алієва. Прониклива і розсудлива стратегія Гейдара Алі-
єва об’єднала країни каспійського моря в мирній, без-
турботній атмосфері співпраці і союзництва. Азербай-
джан є палким прибічником світової антитерористичної 
кампанії. та найважливіше те, що в результаті неабияких 
зусиль Гейдара Алієва у світі зміцнився авторитет Азер-
байджану. 
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АЗЕРБАЙДЖАН НА ШЛЯХУ  
ПРОГРЕСУ І РОЗВИТКУ

сьогодні Азербайджан очолює ільгам Алієв, ко-
трий належно слідує політичному курсу, взятому Гейда-
ром Алієвим. Він не лише президент Азербайджанської 

незалежної держави, а й лідер 
азербайджанців всього світу. його 
лідерство є справжнім втіленням 
сили волі та рішучості азербай-
джанського народу та уособлен-
ням сили далекоглядного таланту 
Гейдара Алієва. Як видатний по-
літик, ільхгам Алієв користується 
заслуженою повагою і авторите-
том в Азербайджані, визнанням 
на міжнародній політичній арені. 

ільгам Алієв є сином Гейдара Алієва. Він профе-
сійний політик. У 1982 році він закінчив Московський 
державний інститут міжнародних відносин. Після за-
кінчення аспірантури, він розпочав свою науково-педа-
гогічну діяльність як викладач того ж інституту. У 1991 
р. обійняв посаду генерального директора компанії «орі-
єнт» у Москві. В 1994 р. він був призначений віце-прези-
дентом державної Нафтової компанії Азербайджанської 
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республіки з міжнародних зв’язків. Працюючи Прем’єр-
міністром Азербайджану, він був близьким соратником 
Гейдара Алієва. 

ільгам Алієв тісно працював з Гейдаром Алієвим 
для підготовки і реалізації нафтової стратегії в Азербай-
джані. Він відіграв надзвичайно важливу роль у форму-
ванні і вдосконаленні цієї стратегії, як і підготовці різних 
відповідних проектів. ретельно виконуючи свої диплома-
тичні доручення, ільгам Алієв вніс значний вклад у за-
лучення величезних інвестицій у нафтову промисловість 
країни. Перебуваючи на посаді віце-президента держав-
ної Нафтової компанії, ільгам Алієв зробив неоціненні 
послуги своїй країні завдяки своїй активній участі в по-
літичних і державотворчих процесах, такі як, проведення 
економічних реформ в Азербайджані, встановлення і роз-
ширення двосторонніх економічно-культурних відносин 
із закордонними країнами, світова інтеграція Азербай-
джану, укладення контрактів з нафтовими компаніями ве-
дучих країн світу про спільні розробки покладів нафти і 
газу, в тому числі укладення і реалізація довгожданої уго-
ди щодо експортного нафтопроводу Баку-тбілісі-джей-
хан. В результаті послідовного впровадження нафтової 
стратегії, розробленої Гейдаром Алієвим і втіленої іль-
гамом Алієвим, протягом 1994-2000 рр. іноземні компа-
нії надали Азербайджану бонус у розмірі 800 мільйонів 
доларів сША. завдяки іноземному інвестуванню в цей 
сектор більше 30 тисяч осіб отримали нові робочі місця.

ільгам Алієв також є лідером партії Новий Азер-
байджан. Як голова основної політичної партії Азербай-
джану, ільгам Алієв відіграє важливу роль у процесах 
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розбудови демократичної, правової і світської держави. 
На першому з’їзді Партії у 1999 р. він був обраний за-
ступником голови партії, а на другом з’їзді 2001 р. — пер-
шим заступником голови. Гідно виконуючи покладені на 
нього важливі обов’язки, сьогодні ільгам Алієв старанно 
працює, щоб мобілізувати економіку країни та інтелек-
туальні ресурси для швидкого росту і розвитку ново-
встановленої незалежної Азербайджанської держави. На 
парламентських виборах 2000 року виборчою кампанією 
Партії Новий Азербайджан керував ільгам Алієв. саме 
під його керівництвом ПНА отримала блискучу перемогу 
на цих виборах та більшість місць в Міллі Меджлісі — 
Парламенті країни. 

Після виборів ільгам Алієв невпинно працював, 
щоб якнайкраще зберегти національні інтереси Азербай-
джану. Більшість часу він проводив серед народу, вивчав 
його проблеми, знаходив їх вирішення. Він виявляв осо-
бливу турботу населенню, яке потребувало соціального 
захисту, а також біженцям і переселенцям. його щире 
прагнення щодо створення особливого оточення для ін-
валідів карабахської війни — є блискучим проявом його 
любові і турботи про азербайджанський народ. резуль-
тативні роботи, проведені ним в карадагському районі і 
інших регіонах країни за цей період демонструють інший 
аспект різнобічної діяльності ільгама Алієва як члена 
Парламенту. 

Як член постійної комісії з міжнародних відно-
син і міжпарламентських зв’язків Національної Асамб-
леї, ільгам Алієв працював у Парламентській Асамблеї 
ради Європи. Як голова постійної комісії Азербайджану 
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в Парламентській Асамблеї ради Європи, ільгам Алі-
єв невтомно і цілеспрямовано працював, щоб донести 
правду про Азербайджан. В результаті непохитної та 
активної позиції по відношенню до національних інтер-
есів, європейські країни поступово визнали і прийняли 
міжнародну позицію Азербайджану. саме переконливі 
виступи ільгама Алієва у раді Європи змусили європей-
ські країни справедливо оцінити Нагірно-карабахський 
конфлікт і засудити окупацію азербайджанських земель 
вірменськими агресорами, як порушення територіальної 
цілісності Азербайджану. ільгам Алієв відіграв надзви-
чайно важливу роль у представленні реальних фактів про 
вірмено-азербайджанський конфлікт в Нагірному кара-
басі Азербайджану світовій спільноті, що отримав спра-
ведливу оцінку ситуації серед країн заходу. завдяки його 
невпинним зусиллям, Вірменія була врешті визнана кра-
їною-агресором. Протягом цього часу ільгам Алієв зро-
бив все, щоб донести до світової спільноти правду про 
жахливі злочинні дії Вірменії у різні часи і визнати їх як 
складову міжнародного тероризму. саме завдяки ільгаму 
Алієву стало відомо, що окуповані Нагірно-карабахські 
території Азербайджану стали осередком обігу наркоти-
ків і міжнародного тероризму. своїми об’єктивними про-
мовами ільгам Алієв завоював авторитет і визнання се-
ред західних політиків. тож у 2003 році він був обраний 
віце-спікером Парламентської Асамблеї ради Європи. 

Постійна діяльність ільгама Алієва з розвитку 
спорту і оздоровчих закладів в країні направлена на зрос-
тання здорового молодого покоління заслуговує особли-
вої уваги. з часу призначення у 1997 році президентом 
Національного олімпійського комітету Азербайджан-
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ської республіки, ільгам Алієв проводить незмінну по-
літику відкриття ряду спортивно-оздоровчих комплексів 
по всій країні і виділяє ресурси для створення необхід-
ної матеріально-технічної бази для фінансування різних 
галузей спорту в Азербайджані. завдяки його невпинній 
і напруженій праці в цій сфері азербайджанський спорт 
ожив. Азербайджанські спортсмени здобули блискучі пе-
ремоги на регіональних і міжнародних змаганнях. Пере-
творення Баку на центр проведення різноманітних між-
народних спортивних конкурсів визначає міжнародний 
авторитет Азербайджану у світі.

Як професійний політик з глибокими знання-
ми в області історії міжнародних відносин, ільгам Алі-
єв завоював величезну повагу та авторитет у світі. Він 
перебував з офіційними і державними візитами у сША, 
Англії, туреччині, Франції, росії, Україні, Швейцарії, ка-
захстані, Узбекистані, словаччині, Грузії, катарі, італії, 
саудівській Аравії, китаї, Польщі та багатьох інших краї-
нах і виступав з численними доповідями на міжнародних 
з’їздах і конференціях. 

Після перемоги на президентських виборах 2003 
року ільгам Алієв продовжив політику розбудови демо-
кратичної, правової і світської держави, започатковану 
Гейдаром Алієвим. з його приходом до влади в країні ще 
більше поглибились економічні реформи. разом з цим 
була прийнята державна програма з соціально-еконо-
мічного розвитку на 2004-2008 роки. за наказом Гейдара 
Алієва були вжиті заходи для дотримання людських прав 
і свобод у країні. Продовжуючи політичний курс Гейдара 
Алієва, ільгам Алієв керується принципами збереження 
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національно-духовної спадщини Азербайджану. з огляду 
на це він приділяє велику увагу науковому вивченню і 
поширенню історії Азербайджану. розпорядження іль-
гама Алієва щодо зібрання Національної енциклопедії 
Азербайджану та її масового видання азербайджанською 
мовою з латинською графікою, підвищення заробітної 
плати науковців відповідно до їхнього вченого ступеня, 
підвищення стипендії студентам і аспірантам — все це 
показує обсяг заходів, що вживаються у цьому напрямі. 

В результаті цілеспрямованих зусиль ільгама Алі-
єва продовжується успішний розвиток зовнішньополі-
тичного курсу Гейдара Алієва. основна мета цього курсу 
полягає в інформуванні світової спільноти про жахливі 
злодіяння, здійснені вірменськими агресорами, котрі 
захопили 20 відсотків азербайджанських територій. за-
вдяки дотримання ільгамом Алієвим цього політичного 
курсу більшість світових держав визнали і звинуватили 
Вірменію у порушенні міжнародних норм і законів. Во-
лодіючи широким світоглядом і всебічними знаннями, 
ільгам Алієв завоював міцний авторитет і повагу у сві-
тових політиків. Усвідомлюючи швидку динаміку сучас-
ного світу і зміни, що їх приносять процеси глобалізації 
та інтеграції, ільгам Алієв успішно захищає національні 
інтереси Азербайджану на всіх міжнародних зустрічах 
і переговорах високого рівня. роль Азербайджану у ви-
рішенні міжнародних і регіональних проблем поступово 
зростає. таким чином завдяки вдалим внутрішнім рефор-
мам та далекоглядній зовнішній політиці ільгама Алієва 
Азербайджан став лідируючою країною Південного кав-
казу. 
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