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15-20 iyun 2018-ci il
dim edirdi, iran tərəfi yeni yaradı

. Fəzail
İsmayıl
Böyükkişi

UI YAZI
İngilislərin Qafqazı tərk etməsindən

sona N. Yusifoəyli pariamentdəki çıxışın

da rnüət vəkilərinə müraciət edərək de
mişdi: "'Əfəndiləri Dövlətin bu gündən eti

barən istiqlaliyyətə yetməsi münasibəti
ilə sizi təbrik ediərrf. İngilislərin BaMa

qaldığı müddətdə sənədlər göstərir ki,
Azerbaycan parlamenti və Azərbaycan
hökuməti ingilislərin əlində oyuncaq ol

mamış, onlann ötoənin daxili işlərinə qa
rışmasını mütəmadi olaraq məhdudaşdvmtşdır. Ədalət naminə onu da dəyək

ki, ingilislərin Rusiya işlərinə münasibə-

lan dövlətin “Azərbycan” adlandınlmasını böyük səhv adlandınrdı.
İran tərəfi onu da deməyi unut
murdu ki, iran gələcəkdə özünün

tarixi torpaqlarını tələb edəcək və
ona sahib duracaq. Onun bu
əsassız tələbisə Əli Mərdan bə
yin kəskin etirazı ilə qarşılanırdı.
Azərbaycan hökuməti adın
dan Əli Mərdan bəyin Avropanın
bir sıra ölkələrində siyasi və konsul nü
mayəndəliyi yaratmaq təklifi soyuq qarşı
lanırdı, onlann Azərbaycana yad münasi
bəti barədə hökumətə məlumatında Əli
Mərdan bəy göstərirdi ki, “Avropa, xüsu
sən Antanta ölkələri nümayəndələrinin
etirazına görə müsəlman və türk mənşəli
olduğumuzdan günaha (əgər bu günahdısa!) batmışıq". Bu yad münasibət
1919-cu ilin dekabnn 7-də Parisdə çağınlan beynəlxalq sülh konfransında özünü
göstərdi. Bu nümayəndə heyətinin başçı
sı Azərbaycanda nüfuz sahibi olan parla
menti sədri (prezident səlahiyyətli) Əli

Azərbaycan Cümhuriyyətinin yoxdan var olması!
mağa başladı. Böyük maddi-maliyyə çə
tinliyinə baxmayaraq, yerli amerikalılann
fəal iştirakı ilə xüsusi komitə yaradıldı.
Onun əsas vəzifəsi ermənilərlə polemi
kaya girmədən Azərbaycanı tanıtmaq
dan ibarət idi. Belə ki, nümayəndə heyə
ti Azərbaycan tarixini, əhalisinin antropo
logiyası və etnik tərkibi, təsərrüfat, Azər
baycan Respublikasının mövcud vəziy
yəti haqqında ingilis və fransız dillərində
bir neçə dolğun (indi də elmi məzmunu
nu itirməyən) kitabçalar hazırlayıb çap et
dirdilər və Avropada yayılmasını təşkil et
dilər. Bundan başqa nümayəndə heyəti
fransız dilində informasiya bülleteni də
nəşr etməyə başladı, yerli mətbuat orqanlannda Azərbaycana aid bir sıra materiallann çapına da nail oldu, 1919-cu ilin pa
yızında İran tərəfinin Paris konfransında
fəaliyyəti təəccüb doğururdu. Belə ki, İran

tərəfi Bakı, Dərbənd, Şəki, Şamaxı, Gən
cə, Qarabağ, Naxçıvan və İrəvanı tələb

Vilson prinsiplərindən doğan yeni yaran
mış dövlətin şərtlərinə Azərbaycan tam
cavab verirdi. Bu şərflər aşağıdakılardan
ibarət idi: müstəqillik iddiasında olan hər
bir millət fiziki, zehni, dini-mənəvi xüsu
siyyətlərinə görə seçilməli, həmin millət
öz müqəddəratını özünün təyin etməsinə
qabil olduğunu göstərməli, öz xərcini
ödəmək üçün iqtisadi-təbii şəraitdə və
maliyyə vəsaitinə malik olması, xarici tə
cavüzdən özünü qoruya bilməli: əvvəllər
tərkibinə daxil olduğu ölkə hökumətinin
zülmünə məruz qalmış olmalı idi. Nəha
yət, 1920-d ilin yanvann 11-dəLotdKer-

zonun təklifi ilə Paris konfransının ali şu

rası Azərbaycanın və Gürcüstanın istiqla
liyyətinin de-fakto tanınması haqqında

yekdiliklə qərar qəbul etdi. Beləliklə də

Əli Mərdan bəy Topçubaşinin başçılığı ilə
Azərbaycan nüma^ndə heyətinin çəkdi
yi zəhmət həda gətmədi. 1920-d ilin

yanvann 14-də Azərbaycan Parlamenti

raciət edirdi: “Hakim siniflərinizin yenidən
sizi aldatmaması üçün bir daha bütün
dünya qarşısında bəyan etməyi sərvaxt iş
hesab edirik. Rusiyası Sosialist Sovet
Respublikası heç vaxt özgə torpaqlannı
tutmaq, ya özgə torpağında silah gücünə
hakimiyyətini bərpa etmək məqsədilə hə
rəkət etməmişlər. Sovet Rusiyaya öz ha
kimiyyətini bərpa etmək üçün əldə silah
sizin respublikalannız üzərinə əsla yürüş
etmək fikrində deyildir. O, öz müqəddəra
tını təyin etmək hüququnun möhkəm tə
rəfdəndir. Əgər siz, Qafqaz müsəlmanlan və gürcüləri, respublikanızdakı idarə
üsulundan razısınızsa, sakitcə yaşayın,
öz həyatınızı qurun və bizimlə mehriban
qonşuluq münasibətlərini bərpa edin”.
1920-ci ilin yanvannda 23-də Cicerin
verdiyi nota ilə Avropa ölkələrinin Azər
baycan istiqlaliyyətinə əhəmiyyət vermə
diyini göstərirdi. Artıq Denikinin ordusu
əvəzinə Dərbəndə doğru Qızıl ordu irəli

1919-cu ilin aprel ayının 25-də Tiflisi
də Azərbaycan, Dağıstan, Gürcüstan və

TıriHiiziı m şərafli я qm güm

Ermənistan nümayəndələrinin iştirakı ilə
Qafqaz Konfransı işə başladı Lakin Deni

(Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə)

tindəki tebəddüat, beynəlxalq vəziyyətin
keçmiş məzlum xalqiann xeyrinə dəyiş

məsi Azerbaycan hökumətinin öz möv
qelərini, Azərbaycanın suverenliyini qo

rumaq üçün şərait yuadırdf.

kinin Ordusunun Dağıstana hücumu ilə

konfrans öz işini dayandırmağa məcbur
oldu Azerbeycan Respublikası Dağlılar
Rəspddikasına 10 milyon pul borc verdi

və oıda Dənikinln ordusuna qarşı döyüş
mək üçün könüKHa dəstəsi göndərdi.

Burun da əsas səbəbi Dağıstan əhalisi

nin Azərbaycana meyli olması onunla
birləşməkhaqqında dəfələrlə müracitə et

məsi idi.

Çox çəkmədi Denikinin dəstələri
Dərbəndə gəlib çıxdı. Mətbuatda onun
Biləcəriyə qədər dəmir xəttini və Bakı li
manını tutacağı haqqında xəbərlər yayılır
dı. Denikinin bu hücumu Azərbaycan xal
qını qəzəbləndirmişdi, mitinq və nüma
yişlərdə yerli əhali Azərbaycan istiqlaliy
yətini son damla qanına qədər qoruyaca
ğını bildirərək hökumətdən qəti tədbirlər
görməsini tələb edirdi. Parlamentin föv
qəladə iclası çağnlmış, Dövlət Müdafiə
Komitəsi yaranmış və bütün hakimiyyət
onun ixtiyanna keçmişdi. Azərbaycan or
du hissələri könüllülər hesabına möh
kəmləndirilərək Samur çayı hövzəsinə
yeridildi. Xarici işlər nazirinin müavini
AZiyadxan Kuban hökuməti yanındakı
diplomatik nümayəndəsinə 26 iyun tarix
li məktubunda yazırdı: “B'ızim hökumətin
nəzərincə Azərbaycanın istiqlaliyyətinə
təcavüz edən hər bir kəs kimliyindən ası
lı olmayaraq onun düşmənidir. Könüllü
orduya münasibətimiz belədir, birdəfəlik
və qəti olaraq qərara alınmışdır ki, könül
lü ordu hissələrini Azərbaycan Respubli
kası ərazisinə buraxmamalı Dağıstanda
olan könülü ordu hissələrini oradan çıxanlması üstündə israr etməli və Azərbay
can ordusu demokrasiya xəttinə qədər
Dağıstanı tutmalıdır”.
1919-cu ilin iyun ayının 27-də Deni
kinin hücumuna qarşı Azərbaycanla Gür
cüstan arasında hərbi-müdafiə faktı im
zalandı. Bu fakta görə Azərbaycan, Gür
cüstan istiqlaliyyəti hər hansı dövlət tərə
findən təcavüz olunduğu təqdirdə onlar
bir-birinə hərbi yatdım göstərməlidirlər.
Lakin Ermənistan bu fakta qoşulmadı. Er
mənilər Denikinlə gizli müqavilə bağladı
lar, Qarabağda, Dilicanda iğtişaş yarat
mağa başladılar. 1919-cu ilin iyun ayında
istanbulda yeni yaranmış dövlətlərin tale
yini həl edən konfransda M.Ə.Rəsulzadə
7 nəfərdən ibarət nümayəndə ilə iştirak
edirdi. Bu konfransda İran Azərbaycan

adlı müstəqil dövləti tanımaq belə istəmir
di. Bununda səbəbi aydın idi. Şimali
Azəıbaycan vardısa deməli o Cənubi
Azəıbaycanla birləşib öz ərazi bütövlüyü
nü təmin edib qüdrətli dövlətini qurmalı
idi.
Türkiyə hökuməti yanında Azərbay
canın rəsmi nümayəndəsi Əlimərdan
bəy Topçubaşı idi. O xarici ölkələrin Tür
kiyədə olan nümayəndələr ilə görüşlər
apanr. O Azərbaycan Respublikasının
yaranması hazırki vəziyyəti və dünya öl
kələrilə diplomatik əlaqələr yaratması
məzmununda rəsmi memorandum təq

mərdan bəy Topçubaşı idi. Nümayəndə
heyətinin üzvləri M.N.Hacınski (müsa
vat), Ə.Ağaoğlu (bitərəf, demokrat),
Ə.Şeyxülislamzadə (himmət), müşavirlər
M.Məhərrəmov (sosialist), M.Y.Mirmehdiyev (ittihad), C.Hacıbəyli (müsavat),
əməkdaşları Ə.Hüseynzadə (bitərəf),
V.Marcebski (bitərəf) idi. Onlardan başqa
nümayəndə heyətinə katiblər (S.Məlikov,
Ə.Topçubaşov), tərcüməçilər (A.Qafarov,
Q.Qafarova, H.Məmmədova) və heyət
sədrinin şəxsi katibi də (R.Topçubaşov)
daxil idi”.
Bu tonflansçoxgecbaş fufcfci Azər
baycan nümayərrdə həyəti 1919-cu ilin

28 mayında Cümhuriyyət günündə ABŞ

prezident V.VHsorfagörüşəbiidi. Əlimər
dan bəy Topştbaşov Azərbaycan De

mokratik Respublikasının 1-d ildönü

mündə burılan ABŞ-prezidənti V.Vilsona

bildirdi: ‘Azərbaycan tam demokratik
əsaslarla İdarə edilən İstiqlalı ucunda
qubanla verən Respublikadır*.

Hakimiyyətimizin 1 ili müddətində
azğın düşmənlərimiz ermənilər tərəfin

dən 2 şehərimtz, 500-dən çox kəndimiz
dağıdılmış, 100 min nəfərdən çox qurban

vermişik Burdor sonra Əlimərdan bəy
Topçubaşı Azərbaycan istiqlaliyyətinin

tanınmasını, Vilson prinsiplərinin Azər
baycana aid edilməsini, Azərbaycanın

Milətiu cəmiyyətinə qəbul olunmasını,

ABŞ-ın Azərbaycana hərbi yardım gös

tərməsini, ABŞ-la Azərbaycan arasında
diplomatik və İqtisadi əlaqələrin bərqərar

edilməsi məsələlərinde Azərbaycan nü
mayəndə həyətinə köməklikgöstərməsi

ni V. Vilsondan xahiş etmişdir.

Lakin ABŞ prezidenti V.Vilson sülh
konfransının dünyanı kiçik hissələrə par
çalamaq fikrində olmadığını dedikdən
sonra Azərbaycan nümayəndələrinə
konfederasiya ideyasını (yəni böyük döv
lətlərdən biri ilə ittifaq yaratmağı) müdafiə
etməyi məsləhət görmüşdür. Soyuq qar
şılandığını duyan Azərbaycan nümayən
də heyəti Avrova və Amerikanın özündə
Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yay

edirdi və öz tələbini buranın “müsəlman
əhalisinin əksəriyyətinin İran mənşəli, ya
da iran irqindən” olması ilə əsaslandınrdı.

Əlimərdan bəy qarşıda gözlənilən bütün
çətinlikləri nəzərə alaraq Nazirlər Şurası
nın sədrinə yazdığı məktubda göstərirdi:
“Hiss olunur ki, bizim azad, müstəqil ya
şamaq haqqında ümidimizin möhkəm
ləndiyi və onun gerçək formaya çevrildiyi
dövr başlanır. Biz heç vaxt keçmiş Rusi
yanın bütün xalqlan üçün ən əlverişsiz
anlarda belə, hətta üzümüzə çəkdiyimiz
əziyyətlərin nətisəsiz qalacağını dedikləri
vaxtlarda belə ümidimizi itirmirik. Məhz
ona görə ümidimizi itirmirik ki, xalqımızın
müstəqil yaşaya bilməsinə və hansı qur
banlar hesabına olursa-olsun gec-tez öz
istiqlaliyyətinə çatmasına inanınq. Biz
heç vaxt bu əvəzsiz neməti əldən vermək
fikrindən əl çəkməyəcəyik. Bu əvvəllər də
yazdığım kimi verəcəyimiz hər hansı qur
ban qarşısında biz öz haqq yolumuzdan
dönməyəcəyik. Biz arzu edirik ki, hamı
bizim bütün xalqımız dərk etsin ki, bu ay
larda, bu günlərdə biz azad siyasi-ictimai
və iqtisadi həyata qadir olmağımızın sü
butu yolunda imtahan vermək istəyirik...”
Həmin dövrdə Denikinin Azərbayca
na münasibəti günbəgün pisləşirdi.
1920-ci ilin yanvarın 2-də RSDFSR-nın
xalq xarici işlər komissan G.Civerin Azər
baycan hökumətinə verdiyi notasında “nə
qədər ki, gec deyil Denikina qarşı müba
rizəyə başlamağı məsləhət görürdü,
Azərbaycan dövləti və onun əməkçi sinif
lərini siniflərinin sosial-siyasi mənafeyi
nin düzgün başa düşünülməsinin Azər
baycanı razılıq verməyə məcbur edəcəyi
ni” deyib Denikinə qarşı hərbi ittifaq yarat
mağı təklif edirdi. Dövlət Müdafiə Komitə
si başqa tədbirlərlə yanaşı ‘İngiltərənin

nüfuzundan Respublikanın xeyrinə istifa
də etmək” haqqında qərar qəbul etdi.
Paris Sülh Konfransı tərəfindən gön
dərilmiş nümayəndə heyətinin Azərbay
canda apardığı təhqiqat bu məmləkətin
əhalisini müstəqil dövlət şəklində idarə
etməyə qadir və layiq olduğunu göstərdi.

nin təntənəli idası oldu. Milət vəkibri və

parlamentin iclasında iştirak ədən xarici
ölkələrin diplomatik nümayəndələri istiq

lal yolunda quban gətmiş Vətən oğulan

nın və Türkiyə əsga və zabitlərinin xati
rəsini yad etdilər. Bu tarixi hadisə mürrasibəti Hə əhv-ümuml elan edildi. Daha

sonra parlament üzvləri və qonaqla pa

radda iştirak etdila.

1920-ci ilin mart ayının 5-də höku
mətin qəran ilə Paris sülh konfransında
öz funskiyasını müvəffəqiyyətlə yerinə
yetirmiş Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin ləğvi, aprel ayının 1-dən etibarən
Fransa, Böyük Britaniya, İtaliya, ABŞ və

Polşanın paytaxtlannda fəaliyyət göstərə
cək Azərbaycan diplomatik nümayəndə
liklərinin yaranması haqqında parlamen
tə qanun layihəsi təqdim edildi. Polşada
yaradılacaq diplomatik nümayəndəlik ey
ni zamanda Latviya, Litva, Estoniya, Fin
landiya, Ukrayna ilə rəsmi əlaqələr yarat
malı bu ölkələrin hökumətləri ilə diploma
tik münasibətlərdə Azərbaycan hökumə
tini təmsil etməli idi. Hələ 1919-cu ilin dekabnnda başlanmış danışıqlar nəticəsin
də Azərbaycan Respublikası ilə İran ara
sında ticarət, gömrük, poçt-teleqraf mü
qavilələri və konsul konvensiyası imza
landı. Bir sıra sənədlər sübut edir ki, So
vet Rusiyası ilə əlaqələrin yaradılmasını
Azərbaycan Respublikası hökuməti zəruru hesab etmiş, bu yolda addımlar atmaq
təşəbbüsündə olmuşdu. 1919-cu ilin ya
zında Nazirlər Şurasının yeni sədri seçil
miş Nəsib bəy Yusifbəylinin təkşil etdiyi
hökumətin proqramında başqa vacib
məsələlərlə yanaşı, Sovet Rusiyası ilə iq
tisadi və ticarət əlaqələrinin bərpası vəzi
fəsini də irəli sürürdü.
Denikin təhlükəsinin real xarakter al
dığı 1919-cu ilin avqust ayının axırlannda
N.Nərimanov Azərbaycan, Dağıstanın,
Gürcüstan fəhlə və kəndlilərinə belə mü

ləyirdi. Avropa dövlətləri Azərbaycan
Respublikasına hərbi yardım göstərmirdi.
Fətəli xan Xoyski öz məsləkdaşlanna So
vet rusiyasının məqsədinin Azərbaycan
istiqlalının aradan götürülməsi olduğunu
deyirdi. Bunun üçün də o bu sətirləri va
cib bilirdi:
1) Sovet Rusiyasına böyük güzəştlər
verilməsini təklif edən M.Hacınskini daxi
li işlər naziri vəzifəsindən kənarlaşdır
maq, onun yerinə kommunizmlə mübari
zəyə hazır olan adam təyin etmək.
2) Sosialistləri hökumətdə başqalan
ilə əvəz etməli.
3) Parlamenti buraxmalı və ölkəni
müdafiə məqsədi ilə hökumətə fövqəladə
hüquqlan verməli.
4) Azərbaycan Müəssislər Məclisinə
yaxın altı ayda seçkilər keçirilməli.
1920-ci ilin martın 17-də Lenin Qaf
qaz cəbhəsi hərbi inqilab şurası Smilqa
və Orconikidzeyə yazırdı: “Bakını tutmaq
bizə son dərəcə də zəruridir. Bütün səyi
nizi buna verin”. Belə bir şəraitdə Bakıda
hökumət böhranı baş verdi. Mart ayında
kı konfransda Xoyski və tərəfdaşlarının
uğuruna baxmayaraq M.Hacınski qrupu
nun siyasi xətti qalib gəldi. Nəsib bəy Yu
sifbəyli istefa verdi, yeni hökumətin təşki
li M.Hacınskiyə tapşınldı. Laldnoyəni hö
kumətin təşkilini ləngitdi. O bolşevikleriə
danışığa girdi. Bdşeviklu onur öz höku
mətində iştirak etməkdən imtina etdikdə

M.Haarrskinin özü Kommunistpartiyası
na daxil oldu Surət Rusiyasının Aza
baycan Respublikasına qaib gətirəsində

Osmanlı imperiyasının süqutu Hə bahəm
Ermənistanın Azərbaycan respublikası

na qarşı düşmənçiliyi də böyük ıcl oyna

dı. XI Qızıl Ordu Azeraycan sərhəddini
keçəndə bdşovHtiu Azabaycan parla

mentinə hakimiyyətin təhvili haqqında ul
timatum verdi. Onbr bu ulumatimda

aşağıdakı şərtlərə əməl edəcəklərini deyirdilən 1) Rus ordusu Bakıya girmədən

dəmiryolu ilə birbaşa Anadolunuı imda
dına gedəcək 2) Azabaycan istiqlalı və

ərazibütövlüyü hacürtəcavüzdən, talan
dan, ihaqdan, köləHkden qorunacaq. 3)

Azərbaycan Ordusu olduğu kimi qatb
buraxılmayacaq. 4) Azərbaycan siyasi
partiyalan hüriyya ve sərbəstliyini mü
hafizə edəcək 5) Kiəçmiş döMətxadimlə

ri, hökumət üzvləri və mOət vəküərindən

həç biri siyasi dnayetdə ittiham əditnə-

yəcək 6) Azadşəraitdə toplanacaqAza
baycan şurdan hökumətin İdarə şəklini

təyin edəcək". Bolşeviklərin bu dtunatiı-

mu Azərbaycan parlamentində müzakirə
edildi. 1920-d Hin aprel ayının 27-də ax
şam saat 11-də Azərbaycan parlamenti
hakimiyyəti bdşevikbrə vermək haqqın

da qəra qəvd etdi. Lakin bdşəvikbrsə
verdiyi vədlərin heç birinə əməl etmədi.

Yazı Ortaq Dəyərlər İctimai Birliyinin Azerbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında QHT-ləre Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə yardımı ile
icra etdiyi ‘Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 İlliyi çərçivəsində milli
dövlətçilik Idəyalannın təbliği'layihəsi əsasında dərc olunur

