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Տաթևիկ Հայրապետյանը պատմական գիտությունների թեկնածու 

է, զբաղվում է Ադրբեջանի ներքաղաքական գործընթացների, ազ-

գային խնդիրների, ազգային փոքրամասնությունների և Եվրոպա-

յում ադրբեջանական լոբբինգի առանձնահատկությունների ու-

սումնասիրությամբ: 2016 թ. մայիսից «Հայաստանի եվրոպացի բա-

րեկամներ» միջազգային հասարակական կազմակերպության հա-

յաստանյան գրասենյակի ծրագրերի ղեկավարն է: Համահեղինակ 

է մեկ կոլեկտիվ մենագրության («Ժողովրդավարության մակար-

դակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդա-

վարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, 

Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, 

Մոլդովա», խմբագիր` Արուսյակ Ալեքսանյան, Երևան, ԵՊՀ հրա-

տարակչություն, 2017, 332 էջ) և հեղինակ մեկ մենագրության 

(Hayrapetyan T., The Peculiarities of National Issue in Soviet 

Azerbaijan, LAP Lambert Academic Publishing, 24/05/2016, page 

76) ու ավելի քան երեք տասնյակ գիտական և վերլուծական հոդ-

վածների: Դասավանդում է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում` 

Կովկասագիտության բաժնում: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1988-1998 թթ. Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումները 

բնորոշվում են ոչ միայն իշխանության և ընդդիմության միջև ընթա-

ցող սուր պայքարով, այլև ներիշխանական և ներընդդիմադիր ճամ-

բարներում առկա լուրջ հակասություններով: Այդ գործընթացներում 

որոշիչ նշանակություն ուներ Լեռնային Ղարաբաղի գործոնը: 

1988 թ. սկզբին Ադրբեջանի կոմունիստական վարչակարգին 

այլընտրանք հանդիսացող քաղաքական ուժերի ձևավորման գլխա-

վոր ազդակը եկավ Լեռնային Ղարաբաղից: Ադրբեջանի անկախաց-

մանը նախորդող ժամանակաշրջանը նշանավորվեց այդ երկրի ներ-

քաղաքական կյանքում ընթացող բուռն զարգացումներով և ադրբե-

ջանական ազգայնականության վերակենդանացմամբ, որը կարճ 

ժամանակ անց վերաճեց ազգայնամոլության` «պարարտ հող» 

ստեղծելով Սումգայիթի, Կիրովաբադի (Գանձակի), Բաքվի հայկա-

կան կոտորածների կազմակերպման և իրականացման համար: Ան-

կախացումից հետո (1991 թ. օգոստոս) Ադրբեջանը թևակոխեց քա-

ղաքական պայքարի նոր փուլ: Ակտիվ պայքար էր ընթանում կոմու-

նիստական վարչակարգի նախկին ներկայացուցիչ, Ադրբեջանի ա-

ռաջին նախագահ Այազ Մութալիբովի և «Ադրբեջանի ժողովրդական 

ճակատ» (հետայսու` ԱԺՃ) կուսակցության ղեկավար Աբուլֆազ Էլ-

չիբեյի միջև: Ա. Մութալիբովի հրաժարականն ու Ա. Էլչիբեյի` Ադրբե-

ջանի նախագահ դառնալը ավելի խորացրին Ադրբեջանի ներքաղա-

քական պառակտվածությունը և հանգեցրին նոր հակասությունների 

առաջացմանը: Իրադրությունը փոխվեց 1993 թ. Հեյդար Ալիևի` երկ-

րի իշխանությունը ստանձնելուց հետո: Ներքաղաքական իրավիճա-

կի որոշակի կայունացումը նշանավորվեց Լեռնային Ղարաբաղում 

լայնածավալ պատերազմական գործողությունների դադարեցմամբ և 

1994 թ. հրադադարի մասին պայմանագրի կնքմամբ, ընդդիմադիր 

դաշտի թուլացմամբ, ինչպես նաև երկրի կառավարման նախագա-

հակենտրոն համակարգի ներդրմամբ և հետագայում անձի պաշտա-

մունքի ձևավորմամբ: 
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Մենագրությունը հիմնականում ընդգրկում է 1988-1998 թթ. 

Ադրբեջանում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատմական ժա-

մանակաշրջանը` մեկնակետ ընդունելով 1988 թ. փետրվարի 20-ի 

ԼՂԻՄ-ի մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանում ընդունված 

«ԼՂԻՄ-Ը Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից Հայկական ԽՍՀ կազմ 

տեղափոխելու հարցով Հայկական ԽՍՀ և Ադրբեջանական ԽՍՀ 

Գերագույն խորհուրդների առջև միջնորդության մասին» հայտնի ո-

րոշումը, որը խորհրդանշեց ղարաբաղյան խնդրի վերաբացումն ու 

պայմանավորեց քաղաքական զարգացումների հետագա ընթացքը: 

Ներառելով Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում այդ որոշմանը 

հաջորդած իրադարձությունների տասնամյակը` ուսումնասիրության 

ժամանակագրությունը հասնում է մինչև 1998 թվականը` Հեյդար 

Ալիևի նախագահության առաջին շրջանի ավարտը և նոյեմբերին 

կայացած նախագահական ընտրություններում նրա վերընտրվելը:  

Մենագրության մեջ վերլուծության են ենթարկվում 1988-1998 

թթ. Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակի հիմնական առանձ-

նահատկությունները, իշխանություն-ընդդիմություն պայքարի խոր-

քային պատճառները, ներիշխանական և ներընդդիմադիր ճամբար-

ներում առկա բազմաթիվ հակասությունները, ինչպես նաև ներքաղա-

քական գործընթացների ու ղարաբաղյան ճակատում ընթացող ռազ-

մական գործողությունների փոխներգործությունը: Հետազոտվում են 

այն հիմնական գործոնները, որոնք վերակառուցման տարիներին 

նպաստեցին Ադրբեջանում ազգայնականության վերելքին: Բացա-

հայտելով ադրբեջանական ազգայնականության գաղափարական 

հիմքերն ու բնորոշ առանձնահատկությունները` դիտարկվում են ազ-

գային ինքնության հիմնական հայեցակարգերը և դրանց փոխակեր-

պումները: Ներկայացվում են 1988 թ. քաղաքական ասպարեզում 

հայտնված, կոմունիստական վարչակարգին այլընտրանք հանդի-

սացող հիմնական քաղաքական ուժերի ու կուսակցությունների գա-

ղափարախոսական առանձնահատկությունները: Մենագրության 

մեջ անդրադարձ է կատարվում Ադրբեջանի առաջին նախագահ 

Այազ Մութալիբովի վարած ներքին քաղաքականության հետևանքով 
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երկրում ստեղծված իրադրությանը և վերջինիս ազդեցությանը ղա-

րաբաղյան ճակատում ընթացող ռազմական գործողությունների ըն-

թացքի վրա, բացահայտվում են Ա. Մութալիբովի հրաժարականի 

հիմնական պատճառները: Վեր են հանվում «Ադրբեջանի ժողովրդա-

կան ճակատ» կուսակցության (Աբուլֆազ Էլչիբեյի գլխավորու-

թյամբ) քաղաքական հաղթանակի հիմքերը և գործունեության հե-

տևանքները: Մասնավորապես ներկայացվում են ԱԺՃ որդեգրած 

թյուրքականության գաղափարախոսության պատճառով Ադրբեջա-

նում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների (հատկապես լեզ-

գիների և թալիշների) շրջանում առաջացած դժգոհությունները, ինչ-

պես նաև արտաքին քաղաքականության ասպարեզում Իրանի և 

Ռուսաստանի հետ ունեցած խնդիրները:  

Անդրադառնալով Ա. Էլչիբեյի տապալման հիմնական պատ-

ճառներին և Հեյդար Ալիևի քաղաքական վերադարձի նախադրյալ-

ներին` աշխատության մեջ վերլուծության են ենթարկվում ղարա-

բաղյան պատերազմի դադարեցման, 1994 թ. հրադադարի մասին 

պայմանագրի կնքման հիմնական պատճառները: Ներկայացվում են 

Հեյդար Ալիևի ձևավորած քաղաքական համակարգը, զինվորական 

ընդդիմության վերացմանն ուղղված քայլերը, քաղաքական հակա-

ռակորդներից ազատվելու գործելաոճը: 

Այսպիսով՝ 1988-1998 թթ. Ադրբեջանի ներքաղաքական գործըն-

թացների համակողմանի վերլուծության միջոցով մենագրության մեջ 

բացահայտվում են դեպքերի զարգացման պատճառահետևանքային 

կապերն ու ներքին տրամաբանությունը: Ադրբեջանի մինչանկախա-

կան և հետանկախական ժամանակահատվածների քաղաքական 

համապատկերի, ազգայնամոլության վերաճած ադրբեջանական 

ազգայնական գաղափարախոսության համատեքստում բացահայտ-

վում են հակահայկական և ագրեսիվ տրամադրությունների արմա-

տավորման ու տարածման հետևանքները: 

Աշխատությունը շարադրելիս, որպես ուսումնասիրվող տաս-

նամյակում Ադրբեջանի ներքաղաքական իրադարձությունների ըն-

թացքի և ժամանակագրության վերականգման սկզբնաղբյուրներ, 
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օգտագործվել են պաշտոնական վիճակագրական տվյալները, հրա-

պարակված պետական փաստաթղթերն ու որոշումները, ինչպես նաև 

միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների զեկույցները: 

Օգտագործվել են նաև այդ տարիների խորհրդային, հետագայում` 

ռուսական, ադրբեջանական և հայկական մամուլի հրապարակում-

ները, մասնավորապես «Известия», «Красная Звезда», «Комсо-
мольская правда», «Аргументы и факты», «Московские Новости», 

«Бакинский рабочий», «Правда», «Советский Карабах», «Собесед-
ник», «Ազգ» պարբերականները, ինչպես նաև ցարական ժամանա-

կաշրջանում հրատարակվող «Баку» (1911 թ.) թերթը: Պարբերական 

մամուլի հրապարակումներն օգտագործելիս հաշվի է առնվել նաև 

այն հանգամանքը, որ խորհրդային մամուլի գնահատականները կո-

մունիստական հասարակարգին «խորթ երևույթների» վերաբերյալ 

ամենևին միանշանակ չէին: Նախ՝ ադրբեջանցիների կողմից ազ-

գային հողի վրա կատարվող ոճրագործությունները, որպես կանոն, 

որակվում էին որպես «խուլիգանական» տարրերի հանցանքներ: 

Երկրորդ՝ ընթերցողին ներկայացվում էր «կես ճշմարտությունը», այ-

սինքն` տրվում էր դեպքերի դիպվածային, ընտրովի, մակերեսային 

նկարագրությունը: Եվ երրորդ՝ ադրբեջանցիների կողմից հայ բնակ-

չության հանդեպ իրականացվող ոճրագործություները քողարկվում 

էին ժողովուրդների «եղբայրության և բարեկամության» կեղծ կոչե-

րով: Հարկ է նշել, որ գորբաչովյան վերակառուցման և հրապարա-

կայնության ժամանակաշրջանում մամուլը, այնուամենայնիվ, սկսել 

էր անդրադառնալ կոմունիստական հասարակարգի որոշ ցավոտ 

երևույթներին, ընդ որում` այդ համատեքստում երբեմն արտահայտ-

վում էին կուսակցական ընտրախավի ներսում առկա գաղափարա-

կան հակասությունները: Դա, ինքնին վերցրած, աննախադեպ 

երևույթ էր Խորհրդային Միության պատմության մեջ:  

Ադրբեջանի անկախացումից հետո նախագահի պաշտոնը 

ստանձնած քաղաքական գործիչներ Այազ Մութալիբովի, Աբուլֆազ 

Էլչիբեյի և Հեյդար Ալիևի վարած քաղաքականության և հայացքների 

վերաբերյալ հնարավորինս ամբողջական պատկերացում ձևավորե-
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լու նպատակով ուսումնասիրվել են երեք նախագահների հարցա-

զրույցները1, ելույթները2, ինչպես նաև նրանց գործունեությանը վե-

րաբերող փաստավավերագրական ֆիլմերը3: Ա. Էլչիբեյի ազգայնա-

մոլական հայացքների ներկայացման համար ուսումնասիրվել են 

նրա հեղինակած աշխատությունները4, որոնք բացառիկ աղբյուր են 

ադրբեջանական թյուրքականության գաղափարախոսության վերլու-

ծության համար: Մենագրությունում առաջին անգամ գիտական 

շրջանառության մեջ է դրվել ադրբեջանական «ANS TV» հեռուս-

տաընկերության` «Ən Yeni Tarix» («Նորագույն պատմություն») 

ադրբեջանալեզու հաղորդաշարը5, որտեղ հետադարձ հայացք է 

նետվում 1988-1994 թթ. ներքաղաքական զարգացումների և իշխա-

նությունների գործած սխալների վրա: Հաղորդաշարը հյուրընկալում 

է գերազանցապես ժամանակաշրջանի գործող պաշտոնատար ան-

ձանց, այդ թվում` Այազ Մութալիբովին, Աբուլֆազ Էլչիբեյին, Նեմեթ 

Փանահովին, Էթիբար Մամեդովին, Սուրաթ Հուսեյնովին և այլոց: 

                                                            

1 Ayaz Mütəllibov: «Bunu birinci dəfə sizə danışıram»,  
http://www.azadliq.org/content/article/24926491.html, 12.03.2013. 
2 Выступление президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева по 
национальному телевидению и радио - 3 октября 1994, http://lib.aliyev-
heritage.org/ru/4547485.html, 7.01.2016. 
Обращение к народу президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева по 
национальному радио и телевидению - 15 марта 1995, http://lib.aliyev-
heritage.org/ru/7029330.html, 1.15.2016. 
Заявление Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на встрече 
государственного секретаря Соединенный Штатов Америки Колина Паэлла с 
Президентами Азербайджанской Республики и Республики Армения, с 
сопреседателями Минской группы ОБСЕ - Ки Уэст, 3 апреля 2001, 
http://lib.aliyevheritage.org/ru/9130794.html, 12.01.2016. 
3 Հեյդար Ալիևի` 1993 թ. ռուսական РТР հեռուստաալիքի «Момент истины» 
հաղորդման վարողին տված հարցազրույցը,   
https://www.youtube.com/watch?v=kK0wm-mQt3g, 5.01.2016. 
Heydar Aliyev, Surat Huseynov, ANS, Ən Yeni Tarix, 
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zj5xXI8Y, 3.01.2016. 
1994 cu il Oktyabır hadisələri haqqında veriliş (Rövşən və Mahir Cavadovlar), ANS, Ən 
Yeni Tarix, https://www.youtube.com/watch?v=2L38Q-Fqlcs, 10.01.2016. 
4 Əbülfəz Elçibəy, Milli kimliyimizin təməlləri haqqında, Birici bölüm. 
5 ANS TV, Ən Yeni Tarix, Buraxılışlar, http://www.anstv.ws/site/tvshows/137-an-yeni-
tarix, 21.02.2015. 
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Հաղորդաշարի նյութերի ուսումնասիրությունը հնարավորություն է 

ընձեռում ադրբեջանական աղբյուրների միջոցով լուսաբանելու 

Ադրբեջանի ներքին կյանքի նրբությունները, բացահայտելու ղարա-

բաղյան պատերազմում ադրբեջանական զինված ուժերի որոշ գոր-

ծիչների կողմից իրագործված դավաճանությունները, վերհանելու 

ռազմական հրամանատարության ներսում առկա հակասություննե-

րը, ինչպես նաև իրական պատկերացում կազմելու Բաքվում հայերի 

հանդեպ տարվող «ընդհատակյա» քաղաքականության վերաբեր-

յալ:  

Մենագրության մեջ արծարծվող հիմնախնդիրներին տարբեր 

ժամանակներում անդրադարձել են հայ և օտարերկրացի, այդ թվում` 

ադրբեջանցի հեղինակներ: «Ադրբեջանական» ազգայնականության 

ակունքների ուսումնասիրության առումով հետաքրքրական են Այդըն 

Բալաևի, Իրադա Բաղիրովայի և Էլդար Ազիզովի աշխատություննե-

րը: Հայ-թաթարական բախումների պատճառներին, «ադրբեջանա-

կան» ազգայնականության ձևավորման ակունքներին և 20-րդ դա-

րասկզբի պատմական դեպքերի բնույթին վերաբերող մեկնաբանու-

թյուններում ադրբեջանցի հեղինակները հաճախ դրսևորում են միա-

կողմանի մոտեցում: Այդուհանդերձ, նրանց աշխատություններում 

երբեմն ներկայացվում են պատմական ուշագրավ իրողություններ, 

երբեմն էլ փաստերի ճնշման ներքո վերոնշյալ հեղինակները հան-

գում են պատմական իրադրությանը համարժեք հետևությունների: 

Այսպես՝ Ա. Բալաևի աշխատություններում6 թեև բացակայում է 20-րդ 

դարասկզբի իրադարձությունների գնահատման համարժեք մոտե-

ցումը, սակայն ընդգծվում է, որ հայ-թաթարական բախումները կա-

                                                            

6 Տե՛ս Балаев А., Азербайджанская нация: основные этапы становление на рубеже 
XIX-XX вв., Москва, ООО «ТиРу», 2012, 403 էջ:  
Балаев А., Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг., Баку, «Елм», 
1998, 280 с. 
Балаев А., Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955), Москва, Издательство «Флинта», 
2009, 288 с. 
Балаев А., Народный фронт Азербайджана. Историческая хроника: 1988-1991, 
журнал «Страна и мир», №2, Мюнхен, 1991.  
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րևոր ազդակ են եղել «ադրբեջանցիների» ազգակերտման գործըն-

թացի համար: Ի. Բաղիրովայի աշխատությանը7 ևս պետք է մոտե-

նալ վերապահումներով, սակայն այն հետաքրքրական է 20-րդ դարի 

սկզբին` Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության (հետայ-

սու` ԱԴՀ) ձևավորման նախօրեին գործող քաղաքական տարբեր 

ուժերի և դրանց գաղափարախոսությունների ներկայացման տե-

սանկյունից: «Ադրբեջանական» ազգայնականության ձևավորման 

գործընթացում հայերի ունեցած դերի ընկալման առումով ուշագրավ 

է Էլդար Ազիզովի աշխատությունը8` նվիրված «Դիֆայի»9 («Կովկա-

սի համամուսուլմանական պաշտպանական կոմիտե») կոչվող 

գաղտնի խմբավորման պատմության և գաղափարախոսության 

ուսումնասիրությանը:  

Դարասկզբին ազգային գաղափարախոսական հայեցակար-

գում իսլամականությունից թյուրքականության անցման շրջանի 

առանձնահատկությունների ուսումնասիրման, ինչպես նաև Մամեդ 

Էմին Ռասուլզադեի, Ալիմարդան բեկ Թոփչիբաշևի և այլոց հայացք-

ների ներկայացման տեսակետից հետաքրքրական է լեհ պատմա-

բան Թադեուշ Սվիտոխովսկու աշխատությունը10: Հեղինակի հիմնա-

կան նպատակն է 1905 թ. ռուսական հեղափոխության համատեքս-

տում ուսումնասիրել Հարավային Կովկասի մահմեդականների շրջա-

նում ի հայտ եկած գաղափարախոսությունները և դրանց հարող ան-

ձանց գործունեությունը: Այդուհանդերձ, Թ. Սվիտոխովսկին անտե-

սում է այն պատմական իրողությունը, որ մինչև 1918 թ. մայիս տա-

րածաշրջանում «Ադրբեջան» անունով պետություն գոյություն չի 

ունեցել:  

                                                            

7 Տե՛ս Багирова И., Политические партии и организации Азербайджана в начале 
века: 1900-1917, Баку, «Елм», 1997, 336 էջ:  
8 Տե՛ս Əzizov E., Difai, XX əsrin əvvəllərində erməni-azərbaycanlı münaqişəsinin ilkin 
tarixi şərtləri və səbəbləri, Bakı-2009, 364 էջ: 
9 Կազմակերպության «Difai» անվանումը առաջացել է ադրբեջաներեն «müdafiə» 
բառից, որը թարգմանաբար նշանակում է «պաշտպանություն»:  
10 Տե՛ս Swietochowski T., Russian-Azerbaijan 1905-1906: The Shaping of National 
Identity in a Muslim Community, London, 2004,  256 էջ: 
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Ղարաբաղյան շարժման և պատերազմի տարիներին Ադրբեջա-

նում ծավալվող դեպքերի ուսումնասիրման տեսանկյունից կարևոր 

են տարբեր հետազոտողների, ինչպես նաև օտարերկրյա լրագրող-

ների` տարածաշրջան կատարած այցերի հիման վրա արված վեր-

լուծություններն ու մեկնաբանությունները: Այսպես՝ 1980-ականների 

վերջին ղարաբաղյան խնդրի բարձրաձայնման, ինչպես նաև Ադրբե-

ջանում ձևավորվող քաղաքական հոսանքների և խմբավորումների, 

առաջին հերթին` «Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ»-ի պատմու-

թյան ու գաղափարախոսության ուսումնասիրման առումով մեծ հե-

տաքրքություն են ներկայացնում Թոմաս Գոլցի11, Թոմաս դե Վաա-

լի12, Սվանթե Քորնելի13, Սուհա Բոլուքբաշիի14, Շրին Հանթերի15, 

Բրենդա Շաֆերի16, ինչպես նաև հայ հեղինակներ Թաթուլ Հակոբյա-

նի17, Վիգեն Չեթերյանի18, Բագրատ Ուլուբաբյանի19 և ադրբեջանցի 

                                                            

11 Տե՛ս Goltz Th., Azerbaijan Diary: A Rogue Reporter’s Adventures in an Oil-Rich, War-
Torn, Post Soviet Republic, M. E, Sharpe, Armonk, New York, London, England, 1999,  
496 էջ: 
12 Տե՛ս Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War, 
New York and London, 2003, 337 էջ: 
13 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh conflict, Uppsala University, 1999, 162 էջ: 
Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, Armonk, New York, 2011, 485 էջ: 
Տե՛ս Cornell S., Small Nations and Great Powers: A study of ethnopolitical conflict in the 
Caucasus, Richmond: Curzon Press, 2001, 341 էջ: 
14 Տե՛ս Bolukbasi S., Azerbaijan: A Political History, I.B. Tauris, New York, 2011, 282 էջ: 
15 Տե՛ս Hunter Sh., The Transcaucasus in Transition: National Building and Conflict, 
Significant Issues Studies, Volume XVI, Number 7, The Center for Strategic and 
International Studies, Washington D.C., 1994, 223 էջ:   
16 Տե՛ս Shaffer B., Borders and Brethren, Iran and the Challenge of Azerbaijan Identity, 
London, 2002, 248 էջ: 
17 Տե՛ս Հակոբյան Թ., Կանաչ ու սև. Արցախյան օրագիր, Երևան-Ստեփանակերտ, 
Հեղինակային  հրատարակություն, 2008, 584 էջ: 
18 Տե՛ս Cheterian V., War and Peace in the Caucasus: Ethnic Conflict and the New 
Geopolitics, Columbia University Press, New York, 2009, 395 էջ: 
19 Տե՛ս Ուլուբաբյան Բ., Արցախի պատմությունը սկզբից մինչև մեր օրերը, Երևան, 
«Մ. Վարանդեան», 1994, 378 էջ: 
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հեղինակներ Զարդուշտ Ալիզադեի20, Էլդար Իսմայիլովի21, Լեյլա 

Ալիևայի22 աշխատությունները: Հաշվի առնելով որոշ հետազոտող-

ների (Թ. Գոլց, Ս. Քորնել և ուրիշներ) կողմնապահ դիրքորոշումը 

ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ` նրանց աշխատությունները ևս 

օգտագործվել են վերապահումներով: Թ. Գոլցի աշխատությունը 

կարևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ նա իրադարձություն-

ների ականատես է և, այդ ժամանակաշրջանում լրագրողական գոր-

ծունեություն ծավալելով Ադրբեջանում, սերտ կապեր է ունեցել 

ադրբեջանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ: Հատկանշա-

կան է նաև բրիտանացի լրագրող Թոմաս դե Վաալի աշխատությու-

նը, որում հեղինակը հետպատերազմյան տարիներին Հայաստա-

նում, Ադրբեջանում և Լեռնային Ղարաբաղում անցկացրած հետա-

զոտության ու հարցազրույցների հիման վրա փորձում է վերականգ-

նել պատերազմի տարիներին հակամարտող պետությունների ներ-

քաղաքական զարգացումների ընդհանուր պատկերը: Կատարելով 

հսկայածավալ աշխատանք` հեղինակը, այնուամենայնիվ, ձգտում է 

«հավասարության նշան» դնել ադրբեջանական ու հայկական կող-

մերի գործողությունների միջև, ուստի տարաբնույթ երևույթների 

գնահատումներում երբեմն «հարկադրված է» լինում դրսևորել որո-

շակի կողմնակալություն: 

Յուրատեսակ գրական աղբյուր է Զարդուշտ Ալիզադեի` «Конец 

второй республики» մենագրությունը` նվիրված «Ադրբեջանի ժո-

ղովրդական ճակատ» կուսակցության ձևավորման պատմությանը, 

նախագահներ Այազ Մութալիբովի, Աբուլֆազ Էլչիբեյի վարած ներ-

քին քաղաքականությանը և Հեյդար Ալիևի` իշխանության գալու 

պատճառների լուսաբանմանը: Զ. Ալիզադեն Ժողճակատի հիմնա-

                                                            

20 Տե՛ս Ализаде З., Конец второй республики, 
http://www.azeribooks.narod.ru/politika/zardusht_alizade/konets_vtoroy_respubliki.htm, 
07.03.2012. 
21 Տե՛ս Исмаилов Э., Очерки по истории Азербайджана, Москва, 2010, 424 էջ: 
22 Советское наследие 22 года спустя: переодоление или консолидация? Под ред. 
Лейли Алиевой, Изд-во Qanun, Баку, 2013, 252 с.  
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դիրներից, դրա չափավոր թևի ներկայացուցիչներից էր և ակտիվ 

մասնակցություն էր ունեցել 1990-ականների ներքաղաքական զար-

գացումներում: Ավելի ուշ նա դարձավ Ադրբեջանի Սոցիալ-դեմոկրա-

տական կուսակցության հիմնադիրներից մեկը: Նրա` որպես այս 

շրջադարձային ժամանակաշրջանի քաղաքական գործչի և իրա-

դարձությունների մասնակցի մեկնաբանություններում ևս նկատվում 

են սուբյեկտիվ մոտեցումներ, որոնք հատկապես ակներև են Հեյդար 

Ալիևի գործունեությանը տրված գնահատականներում:  

1988-1998 թթ. Ադրբեջանի ներքաղաքական գործընթացների 

ուսումնասիրության կարևորությունը նախ և առաջ պայմանավոր-

ված է ներկայիս Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքի գլխավոր 

առանձնահատկությունները հասկանալու անհրաժեշտությամբ: Մե-

նագրության շրջանակներում ներկայացված նոր փաստերը օգնում 

են բացահայտել ժամանակակից Ադրբեջանի իշխանական համա-

կարգում առկա բազմաթիվ խնդիրների պատճառներն ու ակունքները: 

Ուսումնասիրությունը կարևոր է նաև ղարաբաղյան խնդրի վերա-

բերյալ ադրբեջանական դիրքորոշման խորքային ընկալման և մեկ-

նաբանման, այդ երկրի ներկայիս ղեկավարության գործելակերպի 

դրդապատճառների ու հետևանքների վերլուծության տեսանկյունից: 

Նշված ժամանակահատվածում Ադրբեջանում ազգային, պե-

տական և էթնիկ ինքնագիտակցության առանձնահատկությունների, 

ներքաղաքական պայքարի փուլերի, անկախացման գործընթացի 

յուրահատկությունների և, ի վերջո, ավտորիտար վարչակարգի ձևա-

վորման պատճառների խոր և համակողմանի ուսումնասիրությունն 

արդիական է հատկապես մեր օրերում ղարաբաղյան պատերազմի 

վերսկսման վտանգի առկայության, բանակցային գործընթացում շո-

շափելի առաջխաղացման բացակայության և տարածաշրջանային 

բարդ իրադրության պայմաններում: 
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ԳԼՈՒԽ I  

 

ԱԶԳԱՅՆԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՄԸ ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ 

(1988-1990 ԹԹ.) 

 

1985 թ. ԽՄԿԿ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար դարձավ Մի-

խայիլ Գորբաչովը: Նրա կողմից հռչակված «վերակառուցման» և 

«հրապարակայնության» քաղաքականությունն անհետևանք չմնաց 

միութենական հանրապետությունների, այդ թվում` Ադրբեջանի հա-

մար: Ադրբեջանում «վերակառուցման» քաղաքականության ազդե-

ցությունը և հաջորդող զարգացումները սերտորեն կապված են 

ադրբեջանական ազգայնական գաղափարախոսության հիմքերի և 

ազգային տեսական հայեցակարգերի փոխակերպումների մի շարք 

առանձնահատկությունների հետ: 

Ադրբեջանցիների ազգային ինքնության ձևավորման գործըն-

թացը սկիզբ է առել ներկայիս Ադրբեջանի տարածքում բնակվող 

կովկասյան թաթարների շրջանում XX դարի սկզբին23: Այդ գործում 

                                                            

23 XIX դարի վերջի և XX դարի սկզբի ցարական վիճակագրական տեղեկագրերում, 
ինչպես նաև ռուս հեղինակների աշխատություններում ներկայիս Ադրբեջանի 
Հանրապետության տարածքում բնակվող թյուրքալեզու մահմեդականների համար 
գործածվում էին գերազանցապես «թաթար» կամ «կովկասյան թաթար» 
տերմինները: Տե՛ս Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
года, Санкт Петербург, Товарищество «Печатия С. П. Яковлева», 2-я Рождественская 
ул. √7, 1897, http://elib.shpl.ru/ru/nodes/15163-vyp-1-naselenie-gorodov-po-perepisi-28-
go-yanvarya-1897-goda-po-uezdam-1897#page/1/mode/inspect/zoom/4, 12.04.2015. Տե՛ս 
նաև Дубровина Н., История войны и владычества русских на Кавказе (том 1-ый, 
книга 2-ая), СПб., 1871, էջ 328: 
1918 թ. Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության ի հայտ գալուց հետո 
շրջանառության մեջ մտավ «թուրք» տերմինը` խորհրդանշելով այդ տարածքում 
ապրող թյուրքալեզու մահմեդականների լեզվական ինքնությունը ազգային ինքնու-
թյան հետ նույնականացնելու հնարավորությունը: Սրան հակադրվում էր թյուրքա-
լեզուների կրոնական ինքնությունը` իսլամի շիա ուղղությունը, որն այդ ժամանակա-
շրջանում քաղաքական և մշակութային հակասություններ ուներ սուննիզմի, ուրեմն 
նաև օսմանյան թուրքիզմի հետ և կրոնական ընդհանրություն Իրանի շիիզմի հետ: 
Այսրկովկասի թյուրքալեզու մահմեդականների «թուրքական» ազգային ինքնության 
ընտրության հարցում որոշակի դերակատարում է ունեցել նաև Վ. Լենին-Մ. Քեմալ 



 16

մեծ է ցարական Ռուսաստանի վարած քաղաքականության նշանա-

կությունը: Ըստ ամերիկացի հեղինակ Մայքլ Քրոյսանտի` «XIX դա-

րի վերջին ռուսական կայսրության տնտեսական զարգացումները 

հանգեցրին հայերի և ադրբեջանցիների միջև սոցիալական շերտա-

վորման խորացմանը. ադրբերջանցիները գերազանցապես աղքատ 

էին, ոչ արհեստավարժ և ներգրավված էին հիմնականում գյուղա-

տնտեսական աշխատանքներում, մինչդեռ հայերը քաղաքաբնակ 

էին և որպես ձեռնարկատերեր ու առևտրականներ՝ զբաղեցնում էին 

եկամտաբեր պաշտոններ: Այս իրողությունները նպաստում էին 

ադրբեջանցիների շրջանում կենցաղային մակարդակում հակահայ-

կական տրամադրությունների առաջացմանը: Իսկ ադրբեջանցիների 

կրթված խավի շրջանում պանթուրքիզմի աճը այդ տրամադրություն-

ներին հաղորդում էր ինտելեկտուալ հիմք»24: 

Ցարական Ռուսաստանը մտադիր էր հասնել Այսրկովկասի ամ-

բողջական ռուսականացմանը թե՛ մշակութային, թե՛ տնտեսական և 

թե՛ քաղաքական առումներով: Այդ ճանապարհին հնարավոր չէր 

հաշվի չառնել արդեն կայացած հայկական մտավորականության 

գործոնը, ուստի XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին ցարական իշ-

խանության գաղութատիրական քաղաքականության ծավալմանը և 

ռուսական ազդեցության ուժեղացմանը խոչընդոտող հեղափոխա-

                                                                                                                                

ռուս-թուրքական դաշինքը, որով մասնավոր պայմանավորվածություններ էին ձեռք 
բերվել նաև Ադրբեջանի վերաբերյալ: Սակայն XX դարի 30-ական թվականներին 
ԽՍՀՄ քաղաքական իշխանությունները բարձրացնում են Ադրբեջանի թյուրքալե-
զուների ազգային ինքնության առանձնահատկության ընդգծման հարցը: 1937 թ. 
մարդահամարի հարցումներից սկսած՝ կիրառության մեջ դրվեց «ադրբեջանցի»-ն` 
Ադրբեջանի տարածքում բնակվողների անվանումից աստիճանաբար վերածվելով 
ազգային պատկանելություն արտահայտող եզրույթի: Տե՛ս Özcelik Y., The 
Development and Establishment of Political Identity in the Republic of Azerbaijan, Bonn-
Berlin, EuroKaukAsia, Euxeinos 9 (2013), p. 27: Նշված հանգամանքները հաշվի 
առնելով` սույն մենագրության շրջանակներում XX դարասկզբի իրողություններին 
անդրադառնալիս մենք կիրառելի ենք համարում «կովկասյան թաթար» անվանումը, 
սակայն անփոփոխ ենք թողնում մեր կողմից հղվող որոշ հեղինակների օգտագործած 
«ադրբեջանցի» անվանումը: 
24 Croissant M., The Armenia-Azerbaijan conflict: Causes and implications, London, 
1998, p. 8. 
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կան հնարավոր շարժումներից խուսափելու նպատակով գործի 

դրվեց ազգամիջյան բախումների հրահրման քաղաքականությունը: 

Հայերի և վրացիների պարագայում մեծ դեր էին խաղում մշակու-

թային, կրոնական ընդհանրությունները և դարերի ընթացքում առկա 

շփումները: Ուստի ռուսների` վրացիներին հայկական կապիտալով և 

հարստություններով շահագրգռելու փորձերը հաջողություն չունե-

ցան: Այդ առումով առավել նպատակահարմար էր հայերի դեմ 

հրահրել Այսրկովկասում բնակություն հաստատած մահմեդականու-

թյուն դավանող կովկասյան թաթարներին: Ինչպես նշում է գերմա-

նացի պատմաբան Յորգ Բաբերովսկին, «ռուսները չունեին գերակա 

դիրքեր Այսրկովկասի սոցիալական և տնտեսական ոլորտներում, 

ուստի չէին կարող հավակնել լիակատար վերահսկողության սահ-

մանմանը, ինչին ձգտում էր կենտրոնը: Այդ իսկ պատճառով էլ ներ-

քին գործերի նախարարը և տեղական կառավարիչները հայկական 

ընտրախավերի` քաղաքային ինքնակառավարման մարմիններում և 

Կովկասի արդյունաբերական ձեռնարկություններում ունեցած քա-

ղաքական կշիռը դիտում էին որպես սպառնալիք իրենց իշխանու-

թյանը»25: Այսրկովկասի քաղաքներում ռուսական ոչ բավարար ազ-

դեցությունը ուժեղացնելու և հայկական ընտրախավերի դիրքերը սա-

սանելու նպատակով էլ ցարական իշխանությունը սկսեց հրահրել 

հայ-մահմեդական բախումներ26:  

Այսպիսով՝ կենտրոնական քաղաքականության իրականացման 

նպատակով 1896 թ. Կովկասի հարցերով կառավարչապետ նշանակ-

ված Գրիգորի Գոլիցինը հստակ քայլեր ձեռնարկեց մահմեդական-

ների դերը կայսրությունում ուժեղացնելու և հայերի ազդեցությունը 

թուլացնելու ուղղությամբ: Օրինակ՝ քաղաքացիական ծառայության 

ոլորտում պաշտոնների 50-90 տոկոսը զբաղեցնող հայերի թիվը 

կտրուկ կրճատելուց հետո նա այդ պաշտոնները հանձնեց մահմե-

                                                            

25 Баберовски Й., Враг есть везде. Сталинизм на Кавказе, Фонд «Президентский 
центр Б. Н. Ельцина», Москва, 2010, с. 72.  
26 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 73:  
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դականներին: Գոլիցինի քաղաքականությունը շարունակեց Բաքվի 

նահանգապետ Միխայիլ Նակաշիձեն: 1905 թ. հունվարին նա թույլ 

տվեց մահմեդականներին մեծ քանակությամբ զենք ձեռք բերել: Այդ 

զենքը գործադրվեց հայ-թաթարական բախումների ժամանակ27: 

Այսպիսով՝ մի կողմից՝ նավթարդյունաբերության զարգացման, 

սոցիալ-տնտեսական անհավասարության խորացման, մյուս կող-

մից` ռուսական վարչակարգի վարած քաղաքականության հետևան-

քով 1905-1906 թթ. տեղի ունեցած հայ-թաթարական բախումների 

ժամանակ առաջին անգամ թաթարների շրջանում դրսևորվում են 

հակահայկական տրամադրությունները: 

Չեխ պատմաբան Միրոսլավ Հրոչը նշում է, որ էթնիկ կամ ազ-

գային առումով սոցիալական լուրջ հակամարտության առկայությու-

նը կանխորոշիչ է ազգային գաղափարախոսությունների քարոզչու-

թյան և դրա զանգվածային շարժում դառնալու գործում, ինչը շատ 

ընդգծված դրսևորվեց Կովկասում 1905-1909 և 1917-1921 թվականնե-

րին, այդ թվում` հայ-թաթարական արյունալից բախումների ժամա-

նակ28: Ադրբեջանցի հեղինակ Այդըն Բալաևը ևս արձանագրում է, որ 

այդ շրջանում «Ադրբեջանում» ազգակերտման գործընթացների վրա 

էական ազդեցություն ունեցան հայ-ադրբեջանական բախումները, 

որոնք դարձան «ադրբեջանցիների» համախմբման գլխավոր ազ-

դակը29: Լեհ պատմաբան Թադեուշ Սվիտոխովսկին ընդգծում է. 

«Առաջին անգամ «hայ-թաթարական պատերազմը» նպաստեց մու-

սուլմանների միասնության ձևավորմանը՝ հանուն մի նպատակի, որը 

գերազանցում էր տեղական կամ կրոնական կապվածությունը, և այ-

սուհետ այս բաժանումները դադարեցին քաղաքական գործողության 

համար լուրջ խոչընդոտ լինելուց: Միասնության խորհրդանիշը դեռևս 

մարգարեի կանաչ դրոշն էր, բայց կրոնական բողոքը հիմնականում 

                                                            

27 Տե՛ս Swietochowski T., նշվ. աշխ., էջ 40-41: 
28 Հղումն ըստ Shissler H., Between Two Empires, Ahmet Ağaolu and The New Turkey, I. 
B. Tauris, London, 2002, էջ 11: 
29 Տե՛ս Балаев А., Азербайджанская нация: основные этапы становление на рубеже 
XIX-XX вв., М., 2012, էջ 212: 
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ուներ մուսուլման բնակչությանը էթնիկ կոնֆլիկտի համար համա-

խմբելու (մոբիլիզացնելու) գործառույթ: Թեև կարգախոսն էր՝ «մահ 

անհավատներին», սակայն դա գերազանցապես ուղղված էր հայերի 

դեմ` բացառելով բռնության կիրառումը ռուսների, վրացիների և այլ 

քրիստոնյա ազգերի նկատմամբ»30: Հայ-թաթարական հակամար-

տությունը վերածվեց բազմակողմանի խնդրի. կրոնամշակութային 

ուղղվածությանը զուգահեռ՝ այն ներառեց այնպիսի գործոններ, ինչ-

պիսիք են անզիջում պայքարի վրա հիմնված ադրբեջանական նո-

րաթուխ բուրժուազիայի դժգոհությունը, մասնագիտական հմտու-

թյուններից զուրկ թաթարների և հայ գործարարների ու առևտրա-

կանների միջև շահերի բախումը, ինչպես նաև գերազանցապես գյու-

ղաբնակ մահմեդականների ատելությունը քաղաքաբնակ հայերի 

նկատմամբ31: 

Զուգահեռաբար XX դարի սկզբին ասպարեզ են գալիս «ադրբե-

ջանական» ազգայնականության «նախահայրերը», ովքեր կարևոր 

դերակատարություն ունեցան կովկասյան թաթարների շրջանում 

սկսված խմորումները քաղաքական ուղով տանելու հարցում: Նրանց 

շարքում էին Ալի բեյ Հուսեյնզադեն, Ահմեդ բեյ Աղաօղլուն, Ալիմար-

դան բեյ Թոփչիբաշևը և Մամեդ Էմին Ռասուլզադեն32: Հատկանշա-

կան է, որ իրենց գործունեության սկզբում նրանք գաղափարախոսա-

կան առումով ավելի հակված էին մեծ դեր և նշանակություն տալու 

                                                            

30 Տե՛ս Swietochowski T., նշվ. աշխ., էջ 42: 
31 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 39: 
32 Այս ժամանակաշրջանը նշանավորվում է Կովկասի մահմեդականների հանդեպ 
իրանական ազդեցության թուլացմամբ և փոխարենը թուրքական ազդեցության 
ուժեղացմամբ, որը հատկապես արտահայտվեց հրատարակվող մամուլի տեսքով: 
Այսպես՝ «Իրշադ», «Հայաթ» թերթերը (1905-1906) և «Ֆույուզաթ» ամսագիրը (1906-
1907) հրատարակվում էին օսմանյան լեզվի ստամբուլյան բարբառով, ինչը մեծ դեր 
խաղաց Թուրքիայի ազդեցության մեծացման և Կովկասի թյուրքախոս մահմեդա-
կանների շրջանում համաթուրքական ինքնության ձևավորման գործընթացում: Մա-
մուլի միջոցով «milliyətçilik» («ազգայնականություն») տերմինը, ավելի ճիշտ՝ «նա-
սիոնալիզմ» փոխառված բառը մտավ կիրառության մեջ, և թերթերը սկսեցին իրենց 
ընթերցողներին կոչել ոչ միայն մահմեդականներ, այլ նաև Կովկասի թուրքեր կամ 
պարզապես թուրքեր: Մանրամասն տե՛ս Swietochowski T., նշվ. աշխ., էջ 56-63: 
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կրոնին` իսլամին: 1905-1907 թթ. հեղափոխական շարժումների ժա-

մանակ ի հայտ եկած ադրբեջանական քաղաքական կազմակերպու-

թյունները խնդիր էին դնում պայքարելու ոչ թե ադրբեջանցիների` որ-

պես ինքնաբավ էթնիկ ամբողջության ազգային իրավունքների, այլ 

Կովկասի բոլոր մահմեդականների իրավունքների համար33, ինչը 

բնական էր, քանի որ «ադրբեջանցի» էթնոս գոյություն չուներ: Ուս-

տի այս փուլում կովկասյան թաթարների ինքնությունը հիմնված չէր 

ազգային գիտակցության վրա, այն կառուցվում էր կրոնական և տա-

րածաշրջանային պատկանելության շուրջ, այդ իսկ պատճառով 

բնական և բացատրելի էին կրոնի շուրջ համախմբման փորձերը: Այս 

գործընթացները նշանավորվում են մշակութային վերելքով թատրո-

նի, լրագրության և այլ ոլորտներում34: Միաժամանակ հատկանշա-

կան է, որ մահմեդականության մշակութային իրավունքները 

քննարկվում էին բացառապես թյուրքալեզուների` կովկասյան թա-

թարների համար. այս դիսկուրսի մաս չէին կազմում մահմեդական 

կովկասալեզու լեզգիները, ավարները և այլ խմբեր: Կրոնական ըն-

կալումների հիման վրա տարանջատված էին նաև շիաները և սուն-

նիները, ընդ որում՝ շիաները գլխավորապես թյուրքալեզու էին՝ բացա-

ռությամբ իրանալեզու թաթերի և թալիշների, իսկ սուննիները կովկա-

սալեզու մահմեդականներն էին (լեզգիներ, ավարներ, ցախուրներ և 

այլն): 

1905-1907 թթ. ռուսական հեղափոխության ժամանակ կովկաս-

յան թաթարների շրջանում ի հայտ եկած քաղաքական կազմակեր-

պությունների և կուսակցությունների ծրագրային դրույթներում 

(դրանցից էին «Հեյրաթ»-ը, «Դիֆայի»-ն և այլն) շարունակվում էր 

                                                            

33 Տե՛ս Балаев А., Мамед Эмин Расулзаде (1884-1955), էջ 15: 
34 Օրինակ՝ 1908 թ. առաջին անգամ բեմադրվում է «Լեյլա և Մաջմուն» պիեսը: 
Մանրամասն տե՛ս Swietochowski T., նշվ. աշխ., էջ 56: Ուշագրավ է, որ 1911 թ. 
Բաքվում լույս տեսնող «Баку» թերթում, որտեղ ներկայացվում է բաքվաբնակների 

կյանքը, կա երկու հստակ բաժանում` «Армянская жизнь» և «Мусульманская 
жизнь»: Տե՛ս «Баку», 1911, воскресенье, 9-ого января; Вторникь, 24-ого января; 
Среда, 9-ого февраля և այլն: Այսինքն` այստեղ ևս որևէ խոսք չկա «ադրբեջանցի-
ների» մասին: 
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մեծ տեղ տրվել իսլամի գաղափարներին, միևնույն ժամանակ սկսեց 

էական գործոն դառնալ հայերի դեմ պայքարը: Դա հատկապես սուր 

կերպով դրսևորվեց հայ-թաթարական բախումներից հետո35: 

Նշված իրողությունները հաշվի առնելով` կարելի է պնդել, որ 

XX դարասկզբին կովկասյան թաթարների շրջանում սկսում են ի 

հայտ գալ ազգային ինքնության ձևավորման առաջին տարրերը: Այդ 

գործընթացում մեծ էր հայ-թաթարական բախումների նշանակու-

թյունը, որոնք յուրօրինակ «կատալիզատորի» դեր խաղացին կովկա-

սյան թաթարների շրջանում ազգայնական գաղափարախոսության 

վերելքի գործում: Քաղաքական տարբեր նորաթուխ կազմակերպու-

թյունների կողմից Այսրկովկասի բոլոր մահմեդականներին միավորե-

լու և կրոնը որպես հիմք օգտագործելու պանիսլամիստական գաղա-

փարախոսական նպատակներ հետապնդող փորձերն առանձնակի 

հաջողությունների չհասան, ուստի քայլ առ քայլ ազգային գաղա-

փարախոսական շարժման մեջ մեծ դեր սկսեց խաղալ թյուրքակա-

նությունը: Դա պայմանավորված էր, մի կողմից, տարածաշրջանում 

Թուրքիայի ազդեցության ուժեղացմամբ, մյուս կողմից` թաթարական 

մտավորականության` թյուրքական գաղափարախոսության ուժեղ 

ներգործության տակ լինելու հանգամանքով: Որպես արդյունք՝ 

թյուրքականությունը սկսեց որոշիչ ազդեցություն ունենալ կովկաս-

                                                            

35 Ի հայտ եկած կուսակցություններից ամենաազդեցիկը «Դիֆայի» («Կովկասի 
համամուսուլմանական պաշտպանական կոմիտե») կոչվող գաղտնի խմբավորումն 
էր, որն «ինքնապաշտպանական» մահմեդական քաղաքական կազմակերպություն 
էր և, ըստ Շիսլերի, Կովկասում ներկայանում էր որպես «Հայ հեղափոխական դաշ-
նակցություն» կուսակցության հակակշիռ: Տե՛ս Shissler H., նշվ. աշխ., էջ 127: Կազ-
մակերպության խնդիրներից էր մահմեդական բնակչության համար վտանգավոր 
համարվող և հայանպաստ դիրքորոշում ունենալու մեջ կասկածվող անձանց ահա-
բեկչության թիրախ դարձնելը: Տե՛ս Əzizov Е., նշվ. աշխ., էջ 93: Ուշագրավ է, որ 
կուսակցությունը որոշում էր ընդունել նաև Ղարաբաղի վերաբերյալ. ծրագրված էր 
բաքվեցի կապիտալիստների` Թաղիևների և Ասադուլաևների օգնությամբ հայերից 
գնել իշխան Ուցմիևների` Աղդամի մոտակայքում գտնող կալվածքները, ինչպես նաև 
Աղդամից Խոջալուի կայարան ընկած բոլոր հողատարածքները` «բնակեցնելով 
բացառապես մահմեդականներով, հարկադրել շուշեցիներին բնակվել հենց Շուշիում 
և ընդհանրապես Ղարաբաղը դարձնել մահմեդական նահանգ»: Տե՛ս Багирова И., 
նշվ. աշխ., էջ 91:  
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յան թաթարների շրջանում սկիզբ առած ազգային շարժումների գա-

ղափարախոսությունների ձևավորման հետագա գործընթացում: 

Ադրբեջանի հասարակական-քաղաքական կյանքում 

հայտնվում են «ումմայից» «ազգին», իսլամականությունից թյուրքա-

կանությանն անցնելու առաջին նախանշանները36: Այս գործընթա-

ցում մեծ է Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության (1918-

1920) հիմնադիր Մամեդ Էմին Ռասուլզադեի և 1913 թվականից նրա 

գլխավորած «Մուսավաթ» կուսակցության դերը: Դեռևս 1911 թ. 

ստեղծված կուսակցության գաղափարախոսական հիմքում ևս 

սկզբնական շրջանում ընկած էր իսլամականությունը, սակայն աս-

տիճանաբար այն իր տեղը զիջեց թյուրքականությանը: 1917 թ. 

փետրվարի նախօրեին գրած իր աշխատություններում Ռասուլզա-

դեն «Մուսավաթ»-ի գաղափարախոսության հիմքում դրեց ազգայի-

նը, ինչն էլ ի վերջո նպաստեց կուսակցության` իսլամական միության 

հայեցակարգից անցում կատարելու ադրբեջանցիների և թյուրք մյուս 

ժողովուրդների իրավունքների համար պայքարին37: «Մուսավաթ» 

կուսակցության նշանաբանն էր. «Թուրքացում, իսլամացում, արդիա-

կանացում»38: Այս գործընթացները պայմանավորեցին նաև պետու-

թյան անվանման ընտրությունը: Ռասուլզադեն, խոսելով 1918-1920 

թթ. Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության ձևավորման 

մասին, նշում է. ««Ադրբեջան» անունը միանգամից չի ընտրվել որ-

պես երիտասարդ հանրապետության անվանում: Դրան նախորդել 

են քննարկումներ, որոնց ժամանակ, «Ադրբեջան»-ից բացի, 

քննարկվել է նաև «Թուրքիա» անվանելու տարբերակը, քանի որ 

Թուրքիայի Հանրապետությունը դեռևս գոյություն չուներ (հարևան 

երկիրը պաշտոնապես կոչվում էր Օսմանյան կայսրություն)»39: Ի 

                                                            

36 Տե՛ս Балаев А., Азербайджанская нация: основные этапы становление на рубеже 
XIX-XX вв., էջ 221: 
37 Տե՛ս Балаев А., Азербайджанское национальное движение в 1917-1918 гг., էջ 33: 
38 Տե՛ս Nəcəfov E., Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının Xüsusiyyətləri. Elmi Jurnal 
«Azərbaycan Bu Gün və Sabah», Bakı, 2007, № 5, էջ 29-38: 
39 Տե՛ս Özcelik Y., նշվ. աշխ., էջ 28: 
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վերջո հաստատվում է «Ադրբեջան» անվանումը, քանի որ, ըստ Ռա-

սուլզադեի, «Ադրբեջան»-ը վերաբերում էր Ադրբեջանի թուրքերին` 

որպես էթնանվանում40: Առաջին հանրապետության անվանումը 

«Ադրբեջան» էր, մինչդեռ ազգի անունը թուրք էր, և լեզուն էլ թուրքե-

րենն էր41: Հատկանշական է, որ նորաստեղծ հանրապետության 

«Ադրբեջան» անվանակոչումը դժգոհություններ առաջացրեց թե՛ 

երկրի ներսում, թե՛ դրանից դուրս42: Մասնավորապես թուրքական 

բուրժուազիան դեմ էր նման անվանակոչմանը. նրանք առաջարկում 

էին անվանել Հարավային Կովկասի Թուրքական Հանրապետու-

թյուն43:  

Այսպիսով՝ դարասկզբին կովկասյան թաթարների շրջանում 

սկսված ազգայնական շարժումները, էթնիկ համախմբման միտում-

ները, զուգադրվելով 1917 թ. հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հե-

տո տարածաշրջանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակին, մաս-

նավորապես թուրքական ազդեցության աճին, պայմանավորեցին 

                                                            

40 Տե՛ս նույն տեղը: 
41 Տե՛ս Ələkbərov F., Biz kimin varislik: Milli Azərbaycanın, yoxsa Sovet Azərbaycanın?, 
http://modern.az/articles/21059/1/, 4.05.2012. 
42 Նշենք, որ «Ադրբեջան» կամ «Ազարբայջան» անվանումը ծագում է Ատրպա-
տական կոչվող տարածքի անվանումից: Այսրկովկասի հյուսիսարևելյան հատվածին 
տրված «Ադրբեջան» անվանումը չէր համապատասխանում պատմական և աշխար-
հագրական ավանդույթներին. պատմականորեն Ադրբեջան է կոչվել Արաքսից 
հարավ և Վանա լճից արևելք ընկած տարածքը` Թավրիզ կենտրոնով: Տարբեր ժողո-
վուրդներ «Այսրկովկասյան Ադրբեջանի» առանձին հատվածներին տարբեր անվա-
նումներ են տվել` Փայտակարան, Աղվանք-Ալբանիա, Սյունիք, Սակասեն, Րան, Շիր-
վան, Գանձակ և այլն, քանի որ այդ տարածքի համար ընդհանուր անվանում չի եղել: 
Տե՛ս Всероссийская научная ассоциация Востоковедения при народном комиссариате 
по делам национальностей (1923 г.), Современный Азербайджан, էջ 167: Ադրբեջանի 
Դեմոկրատական Հանրապետության հռչակումը մեծ դժգոհություն առաջ բերեց 
Իրանում, որտեղ Առանի և Շիրվանի «Ադրբեջան» անվանակոչումը դիտվում էր որ-
պես Իրանի Ատրպատական նահանգի հանդեպ տարածքային հավակնությունների 
ակնհայտ դրսևորում: Առաջարկ եղավ անգամ Ատրպատական նահանգը վերանվա-
նելու Ազադիստան, սակայն դա չընդունվեց: Մանրամասն տե՛ս Реза Э., Азербайджан 
и Арран, Ереван, 1993, էջ 126-135: 
43 Տե՛ս Ələkbərov F., Türk Cümhuriyyətinə nədən «Azərbaycan» adı verildi?, 07.04.2012, 
http://modern.az/articles/22735/1/, 18.09.2012. 
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1918-1920 թթ. Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետության ի 

հայտ գալը44: 

Խորհրդային շրջանում «ադրբեջանցի» եզրույթի` որպես էթ-

նանվանման կիրառմանն ուղղված գործուն քայլերը որոշիչ նշանա-

կություն ունեցան «ադրբեջանական» ինքնագիտակցության ձևա-

վորման գործընթացում` ստեղծելով գաղափարական հիմք թյուրքա-

կանությունից «ադրբեջանականությանը» անցնելու համար: Եթե 

Խորհրդային Միության ձևավորման առաջին տարիներին ադրբե-

ջանցիների անձնական փաստաթղթերում ազգության համար կի-

րառվում էր «թուրք» եզրույթը, ապա 1937 թ. դրան փոխարինեց 

«ադրբեջանցի»-ն45: Ազգության և լեզվի իմաստով «Ադրբեջան» ան-

վանումը սկսեց կիրառվել խորհրդային կարգերի հաստատումից հե-

տո, և միայն 1937 թ. այն ստացավ պաշտոնական կարգավիճակ, իսկ 

«թուրք» եզրույթն արգելվեց46:  

Խորհրդային ժամանակաշրջանում ադրբեջանցի պատմաբան-

ների կողմից շրջանառության մեջ դրվեցին ադրբեջանցիների ծագ-

ման վերաբերյալ մի շարք, հաճախ միմյանց հակասող տեսություն-

ներ, որոնցից կարելի է առանձնացնել երեք հիմնականները` դրանք 

պայմանականորեն անվանելով աղվանական, իրանական և թյուր-

քական ծագումնաբանական տեսություններ47: 

Խորհրդային տարիներին կոմունիստական վարչակարգի ազ-

գային քաղաքականությունը փաստացի ուղղված էր, մի կողմից, 

                                                            

44 ԱԴՀ ձևավորման առանձնահատկությունների մասին մանրամասն տե՛ս Հայրա-
պետյան Տ., Ադրբեջանի Դեմոկրատական Հանրապետություն. պատմական անհրա-
ժեշտությո՞ւն, թե՞ հաջողված դիվանագիտություն, «ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին 
նվիրված հոբելյանական գիտական նստաշրջանի հոդվածների ժողովածու», Երևան, 
2010, էջ 261-268:  
45 Տե՛ս Özcelik Y., նշվ. աշխ., էջ 29: 
46 Տե՛ս Ələkbərov F., Biz kimin varislik: Milli Azərbaycanın, yoxsa Sovet Azərbaycanın?, 
11.02.2012, http://modern.az/articles/21059/1/#gsc.tab=0, 4.05.2013. 
47 Այդ տեսությունների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Հայրապետյան Տ., Ադրբեջա-
նական ծագումնաբանական հիմնական տեսությունների որոշ առանձնահատկու-
թյուններ, «Մերձավոր Արևելք. պատմություն, քաղաքականություն, մշակույթ» 
հոդվածների ժողովածու, պրակ VIII, Երևան, 2012, էջ 212-224: 



 25 

«ադրբեջանցիների» էթնիկ ինքնագիտակցության ձևավորմանը, 

մյուս կողմից` տարածաշրջանում նրանց «բնիկության ապացուցմա-

նը»: Ինչպես նշում է ամերիկահայ պատմաբան Ռոնալդ Սունին, 

«Խորհրդային Միությունը դարձավ նոր ազգերի կերտման ինկուբա-

տոր»48, որը հստակ դրսևորվեց «ադրբեջանցիների» դեպքում: 

Այսպիսով՝ XX դարի սկզբին սկսում են ձևավորվել կովկասյան 

թաթարների, ներկայիս` ադրբեջանցիների ազգային ինքնության ա-

ռաջին տարրերը: Նոր ձևավորվող ազգային գաղափարախոսու-

թյունների հիմքում դրվում է իսլամականությունը, որը հետագայում 

փոխարինվում է թյուրքականությամբ: Էթնիկ համախմբման կարևոր 

գործոն է դառնում ընդհանուր թշնամու, տվյալ դեպքում` հայերի դեմ 

պայքարելու գաղափարը: Ազգայնական գաղափարախոսության 

այս առանձնահատկությունները դրսևորվեցին նաև հետագայում` 

վերակառուցման տարիներին, ղարաբաղյան հիմնախնդրի վերա-

բացման, ազգային ինքնության վերելքի, ազգայնական գաղափա-

րախոսությունների վերածնման և հակակոմունիստական ուժերի ի 

հայտ գալու գործընթացում: 

Խորհրդային տարիներին Ադրբեջանում ազգային գործոնը 

սկսեց որոշակիորեն դրսևորվել Հեյդար Ալիևի` Կոմկուսի առաջին 

քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին (1969-1982): Վեր-

ջինս թեև հետևում էր Մոսկվայի կարգադրություններին, այդուհան-

դերձ հանդուրժում և երբեմն խրախուսում էր պատմական թեմաների 

քննարկումն ու ազգային հպարտության դրսևորման փորձերը, եթե 

դրանք բացահայտ ձևով չէին հակադրվում մարքսիստական գաղա-

փարախոսությանը49: Հատկանշական է, որ այս տարիներին պատ-

                                                            

48 Հղումն ըստ Չեթերյանի: Տե՛ս Cheterian V., նշվ. աշխ., էջ 45: 
49 1980-ականների սկզբին Հ. Ալիևը թույլ էր տալիս ազգայինի որոշակի դիսկուրս ոչ 
պաշտոնական ամսագրերում և թերթերում: Աստիճանաբար շրջանառության մեջ 
մտավ «Հարավային և Հյուսիսային Ադրբեջանների բաժանվածության» և 1828 թ. 
Թուրքմենչայի պայմանագրի «անարդար» լինելու մասին թեզը: Հ. Ալիևն անձամբ 
շեշտում էր «Հարավային Ադրբեջանի» հետ գրականության ոլորտում կապերի ուժե-
ղացման անհրաժեշտությունը: Անգամ այդ շրջանի թատերական ներկայացումնե-
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մագրության մեջ ակտիվացավ ադրբեջանցիների ծագումնաբանա-

կան դիսկուրսը, որը նշանավորվեց աղվանական ծագումնաբանա-

կան տեսության առաջ քաշմամբ և աղվանական ժառանգության յու-

րացման փորձերով: Այս գործընթացի տեսական հիմքն ապահովեց 

Զիյա Բունյաթովը, որի ակադեմիական վերելքը մեծապես աջակցու-

թյուն էր ստանում և խրախուսվում Հեյդար Ալիևի կողմից: 

Այս շրջանում ազգայնական գաղափարների ակտիվացումը 

դրսևորվում էր նաև մամուլի և գրականության ոլորտում: Սկսում է 

թույլատրվել նախկինում արգելված հեղինակների (օրինակ` Ի. Հու-

սեյնով, Ա. Ահմեդով և այլն) աշխատությունների հրատարակումը: 

Այս երևույթները մեծ նշանակություն ունեցան վերակառուցման տա-

րիներին ազգային գաղափարների վերածնման գործընթացում: 

1960-ականների վերջին և 1970-ականների սկզբին սկսեցին ձևավոր-

վել ազգային ուղղվածություն ունեցող սոցիալ-քաղաքական փոքր 

խմբավորումներ: Առաջին գաղտնի խմբավորումը ձևավորվել էր ազ-

գայնական տրամադրություններ ունեցող երիտասարդների կողմից, 

ովքեր 1960-ականներին ուսանել էին Բաքվի համալսարանում: 

Նրանց թվում էին Աբուլֆազ Էլչիբեյը, Մալիք Մահմուդովը, Ալիմ Հա-

սաևը և Ռաֆիգ Իսմայիլովը, ովքեր կոչված էին դառնալու 1980-

ականների վերջին ձևավորվող «Ադրբեջանի ժողովրդական ճա-

կատ»-ի գլխավոր գործող անձիք50: Խումբը նպատակ ուներ բարձ-

րացնելու ադրբեջանցիների ազգային ինքնագիտակցությունը և հիմք 

ստեղծելու երիտասարդների համար ազգային պայքար մղելու գոր-

ծում, սակայն նրա գործունեությունն արգելվեց առաջնորդների ան-

փորձության պատճառով և ԿԳԲ ճնշման ներքո51: 1970-ականների 

կեսերին Աբուլֆազ Էլչիբեյը ձերբակալվեց և բանտարկվեց` մեղա-

                                                                                                                                

րում խոսվում էր «մասնատված Ադրբեջանի» մասին: Մանրամասն տե՛ս Bolukbasi 
S., նշվ. աշխ., էջ 55-59: 
50 Turgut D., Sedat L., The role of the Karabakh issue in restoration of Azerbaijani 
nationalism, Turkish Weekly, 23. 11. 2004, http://dergipark.gov.tr/download/article-
file/46439, 10.01.2016.  
51 Տե՛ս նույն տեղը:  
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դրվելով պանթուրքիստական և ադրբեջանական ազգայնական գա-

ղափարախոսություններին հարելու մեջ52: Մեծ հաշվով նման գործ-

ընթացները խորհրդային տարիներին բնորոշ մտավորական այլա-

խոհության` դիսիդենտականության ադրբեջանական դրսևորումներն 

էին, որոնք նաև ադրբեջանական ներքին, քողարկված տեղական 

գաղափարախոսական ուղղվածության մաս էին կազմում: 

1980-ականների սկզբին Խորհրդային Ադրբեջանում նկատվեց 

ադրբեջաներենը «մաքրելու» միտում, որի հետևանքով ռուսական 

շատ բառեր փոխարինվեցին թյուրքական արմատ ունեցող բառե-

րով53: Այսպիսով՝ արդեն «վերակառուցման» քաղաքականության 

նախօրեին Ադրբեջանում նկատվում էին ազգային ինքնության վե-

րելքի քողարկված միտումներ: 

1985 թ. գորբաչովյան «վերակառուցման» քաղաքականության 

շրջանակներում ԽՍՀՄ-ում ազգային բնույթի բազմաթիվ այլ հարցե-

րի արծարծման հետ մեկտեղ կրկին ասպարեզում հայտնվեց ղարա-

բաղյան խնդիրը, ինչին հաջորդեցին ակտիվ զարգացումներ 

Խորհրդային Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում: 1980-ականնե-

րի վերջին գլուխ բարձրացրած կոնֆլիկտները պետք է դիտարկել որ-

պես հին խնդիրների վերաբացում, նախկին հակամարտությունների 

շարունակություն, որոնք արհեստականորեն կասեցվել էին բոլշևիկ-

ների միջամտության հետևանքով: Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծ-

ված իրավիճակը փայլուն օրինակ է, թե ինչպես են կրկին ակտիվա-

նում խորհրդային շրջանում ճնշված հակամարտությունները54: 

Գորբաչովի նախաձեռնած բարեփոխումների քաղաքականու-

թյունը հաճախ ընկալվում է որպես վերևից ներքև ուղղված գործըն-

թաց, որը կոչված էր կենտրոնից  դեպի ծայրամասեր տարածվելուն: 

Ինչպես միութենական մյուս հանրապետություններում, այնպես էլ 

Ադրբեջանում «վերակառուցման» քաղաքականությունը սկզբնական 

                                                            

52 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 56:  
53 Տե՛ս Shaffer B., նշվ. աշխ., էջ 111: 
54 Տե՛ս Cheterian V., նշվ. աշխ., էջ 20:  
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շրջանում արտահայտվեց պատմագրության, գրականության և մշա-

կույթի ոլորտում նոր երևույթների ի հայտ գալով: Քայլեր ձեռնարկ-

վեցին նախկինում արգելված հեղինակների աշխատանքների վե-

րահրատարակման ուղղությամբ. անցյալում ազգային բուրժուական 

գաղափարախոսության քարոզչության մեջ մեղադրվող և արգելված 

հեղինակները, ինչպես, օրինակ՝ Ալիմարդան բեյ Թոփչիբաշևը, Ահ-

մեդ բեյ Աղաևը, Ալիբեյ Հուսեյնզադեն և Ահմեդ Ջաֆարօղլուն սկսե-

ցին ներկայացվել որպես Ադրբեջանի պատմության մեջ դրական դե-

րակատարում ունեցած գործիչներ55: Ադրբեջանի պատմության 

պաշտոնական մեկնաբանությանը մարտահրավեր նետելու գործըն-

թացում կարևոր քայլերից էին 1918-1920 թթ. ԱԴՀ-ի և դրա հիմնա-

դիրների հանդեպ վերաբերմունքի փոփոխությունը և այդ շրջանի 

պատմությունը նոր լույսի ներքո ներկայացնելու փորձերը: Նման 

զարգացումները փաստում են Ադրբեջանում «վերակառուցման» քա-

ղաքականության ազդեցության մասին հատկապես հասարակական 

և մշակութային կյանքում: Մտավորականների տարբեր գաղտնի 

խմբավորումների կողմից առաջադրվում և քննարկվում էին ազգային 

հուշարձանների վերականգնման, երկրի տնտեսական հետընթացի, 

ինչպես նաև էկոլոգիական աղետի հետ կապված խնդիրներ56: 

Դրանք ոչ այնքան դասական իմաստով գաղտնի, որքան գաղտնիու-

թյան քող ունեցող խմբավորումներ էին ԽՍՀՄ համատարած գրա-

քննության պայմաններում, որոնք հնարավորություն էին տալիս 

հանրապետության պաշտոնական ղեկավարներին միշտ «ապացու-

ցելու» իրենց հավատարմությունը խորհրդային քաղաքական գծին: 

Ադրբեջանում բուն և արտահայտված քաղաքական փոփոխու-

թյան ազդակը եկավ Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզից (հե-

տայսու` ԼՂԻՄ): Ի պատասխան հայերի` ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանական 

ԽՍՀ կազմից դուրս բերելու և Հայկական ԽՍՀ կազմ մտցնելու պա-

հանջին` ադրբեջանցի մտավորականները սկսեցին հանդես գալ 

                                                            

55 Տե՛ս Turgut D., Sedat L., նշվ. աշխ.: 
56 Տե՛ս նույն տեղը: 
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հրապարակումներով, որոնք կոչված էին «ապացուցելու» Ղարաբա-

ղի պատկանելությունը Ադրբեջանին: 1988 թ. փետրվարին ադրբե-

ջանցի բանաստեղծ Բախթիյար Վահաբզադեն և պատմաբան Սու-

լեյման Ալիարովը համահեղինակեցին «Բաց նամակ»-ը` հակափաս-

տարկելով հայկական կողմի պնդումներին: Այդ նամակը ոչ միայն 

ուղղված էր հայկական պահանջի դեմ, այլև կարևոր աշխատություն 

էր ադրբեջանական ինքնության վերաբերյալ57: Հեղինակները ներ-

կայացնում էին իրենց տեսակետը, այն է` ադրբեջանցիները և Ղա-

րաբաղի հայերը ծագել են նույն էթնիկ արմատից` կովկասյան ալբա-

նացիներից58: Թեև նամակի գլխավոր նպատակը ղարաբաղյան 

հարցում Մոսկվայից աջակցություն ստանալն էր, այդուհանդերձ 

«Բաց նամակ»-ում անդրադարձ էր կատարվում նաև 1828 թ. Թուրք-

մենչայի պայմանագրին` կրկին բարձրացնելով «Հարավային 

Ադրբեջանի» խնդիրը, ինչը կարելի է համարել ադրբեջանցիների 

ինքնության բազմաշերտության դրսևորումներից մեկը: 

Ադրբեջանում առաջին քաղաքական ընդվզումը տեղի ունեցավ 

1988 թ. փետրվարի 19-ին` հայկական ցույցերի յոթերորդ օրը59: Մի 

խումբ ուսանողներ, բանվորներ և մտավորականներ ցուցապաս-

տառներով երթ կազմակերպեցին Բաքվում` Լեռնային Ղարաբաղի` 

Ադրբեջանին պատկանելու պնդումով: Այդուհանդերձ, կազմակերպ-

վածություն չկար: Բաքվում բազմաթիվ մտավորականներ ասում էին, 

որ իրենք մինչև 1988 թ. երբեք չեն հետաքրքրվել ղարաբաղյան հար-

ցով և տեղյակ չեն եղել, որ դա խնդիր է հայերի համար, իրենք պար-

զապես մտածել են, որ Ղարաբաղը միշտ իրենցը կլինի: Թոմաս դե 

Վաալը գտնում է, որ «ադրբեջանցիները զգացին, որ հայերը փոր-

ձում են քանդել իրենց հանրապետությունը և վտանգի տակ դնել 

ադրբեջանցիների ազգային ինքնությունը»60: Այս կարծիքը, պետք է 

ենթադրել, Ադրբեջանի որոշ մտավորականների` դեպքերից տասն-

                                                            

57 Տե՛ս Shaffer B., նշվ. աշխ., էջ 127: 
58 Տե՛ս նույն տեղը: 
59 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 29: 
60 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 29-30: 
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հինգ տարի անց Թոմաս դե Վաալին տրված մեկնաբանության 

դրսևորում է: Իրականում այնքան էլ միանշանակ չէ, որ ադրբեջանցի 

մտավորականությունը հեռու է եղել ղարաբաղյան հարցի վերա-

բերյալ դեռևս խորհրդային շրջանում առկա լուրջ խնդիրներից և ան-

տեղյակ հայերի կողմից 1921 թ. հուլիսի 4-ի Կովբյուրոյի որոշումը վե-

րանայելու խնդրանքով Կրեմլ ուղարկվող նամակներից61: 

Գորբաչովի հռչակած դեմոկրատական բարեփոխումների տրա-

մաբանությունից ելնելով` 1988 թ. փետրվարի 20-ին ԼՂԻՄ-ի մարզ-

խորհրդի արտահերթ նստաշրջանում ընդունվում է ԼՂԻՄ-ը 

Խորհրդային Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու վերաբերյալ հայտ-

նի որոշումը62: ԼՂԻՄ-ի մարզխորհրդի նստաշրջանի վերաբերյալ 

տեղեկություններն ու Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդին դիմելու որո-

շումը Ադրբեջանում առանձնապես լայն հրապարակում չգտան, սա-

կայն որոշ աղբյուրներ, այնուամենայնիվ, ադրբեջանական հասա-

րակությանը իրազեկեցին տեղի ունեցածի մասին: Որպես արդյունք՝ 

փետրվարի 21-ին «Յուրդ» («Հայրենիք») ոչ ֆորմալ շարժման մի 

խումբ ակտիվիստներ և ուսանողներ ոչ մեծ մասշտաբի հանրահա-

վաք են կազմակերպում Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի շենքի 

մոտ63: Դրան հաջորդեցին ուսանողների կողմից կազմակերպված 

                                                            

61 Հատկապես Ստալինի մահից հետո և խրուշչովյան ձնհալի տարիներին հայերը 
չէին դադարում Մոսկվա նամակներ ուղարկելուց: Օրինակ` 1954 թ. հայ կոմունիստ-
ները կրկին դիմել են խորհրդային ղեկավարությանը` Կովկասյան բյուրոյի` Լեռնա-
յին Ղարաբաղը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ին փոխանցելու մասին որոշումը վերանայե-
լու խնդրանքով: Տե՛ս Казинян А., Полигон “Азербайджан” , Ереван, 2011, էջ 466: 
62 «Ընդառաջելով ԼՂԻՄ-ի աշխատավորության ցանկություններին` խնդրել Ադրբե-
ջանական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդին ու Հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհրդին` 
խոր գիտակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության իղձերի 
նկատմամբ և լուծել ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կազմից հանելու և Հայկական 
ԽՍՀ-ի կազմ մտցնելու հարցը, միաժամանակ միջնորդել ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 
առաջ` ԼՂԻՄ-ը Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից Հայկական ԽՍՀ կազմ մտցնելու 
հարցը դրականորեն լուծելու համար: 1988 թ. փետրվար 20, Ստեփանակերտ»: Բա-
նաձևը ընդունվեց ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ. 110 պատգամավոր 
«կողմ» քվեարկեց բանաձևին, 17-ը` «դեմ» (ադրբեջանցի պատգամավորները), իսկ 
13-ը` «ձեռնպահ»: Տե՛ս Hovhannisyan N., նշվ. աշխ., էջ 53: 
63 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
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բողոքի ելույթներ Ադրբեջանի Գիտությունների ակադեմիայում: Այս-

պիսով՝ Ղարաբաղի հայ բնակչության նախաձեռնած շարժումը, որն 

ուղղված էր Ադրբեջանական ԽՍՀ կազմից դուրս գալուն, անմիջա-

կանորեն հանգեցրեց Ադրբեջանում քաղաքական ակտիվության 

դրսևորմանը, մեծապես ազդեց ադրբեջանցիների ազգայնական և 

քաղաքական գիտակցության վերելքի վրա` միևնույն ժամանակ 

ունենալով ողբերգական հետևանքներ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ում 

բնակվող հայերի համար: ԼՂԻՄ-ում և նրա շրջակա տարածքում ըն-

թացող զարգացումների մասին տեղեկությունները հաճախ հակասա-

կան և խիստ աղավաղված ձևով էին հասնում Բաքու, ինչը նպաս-

տում էր իրավիճակի սրմանը64: 

1988 թ. փետրվարի 22-ին Ասկերանի մոտակայքում տեղի ունե-

ցած դեպքերը և երկու երիտասարդների սպանության մասին տեղե-

կությունները Բաքու հասան շատ աղավաղված ձևով` ներկայացվե-

լով որպես «Ղարաբաղի հայերի կողմից ադրբեջանցիների դեմ գոր-

                                                            

64 Դրա վառ օրինակ է Աղդամի մոտակայքում տեղի ունեցած միջադեպը: Նշենք, որ 
մինչ այդ լուրեր էին տարածվել, թե Ստեփանակերտում բախումներ են տեղի ունեցել 
հայերի և ադրբեջանցիների միջև, որոնց հետևանքով մի ադրբեջանցի է սպանվել: 
1988 թ. փետրվարի 22-ին ադրբեջանցիների ամբոխը շրջապատում է Աղդամի տեղա-
կան Կոմունիստական կուսակցության շրջկոմի շենքը` պահանջելով տեղեկություն 
տրամադրել այն խոսակցությունների վերաբերյալ, որ Ստեփանակերտում ադրբե-
ջանցի է սպանվել: Տեղեկացնում են, որ նման բան չի եղել, իսկ նրանք, հրաժարվելով 
հավատալուց, մի քանի հազար հոգով շարժվում են դեպի Լեռնային Ղարաբաղ` վրեժ 
լուծելու նպատակով: Տեղի պաշտոնյաներն արագորեն ոտքի են հանում ոստիկանա-
կան ուժերը, որոնք էլ փորձում են կանխել խռովությունը: Ոստիկանության և բնակիչ-
ների միջև ծագած բախման հետևանքով զոհվում են երկու ադրբեջանցի երիտա-
սարդներ` Ալին և Բախթիարը, վիրավորվում են թվով 50 հայ և անհայտ թվով ադրբե-
ջանցի գյուղացիներ, ինչպես նաև ոստիկաններ: Տե՛ս Kaufman S., Ethnic Fears and 
Ethnic War in Karabagh, University of Kentucky, October 1998, էջ 23: Տեղեկություն է 
տարածվում, որ ադրբեջանցի երիտասարդներից մեկը զոհվել է ադրբեջանցի ոստի-
կանի արձակած գնդակից, իսկ մյուսին սպանել են քարով: ԽՍՀՄ զինվորական դա-
տախազ Ալեքսանդր Կատուսևը, Բաքվի ռադիոյով ելույթ ունենալով, նշում է. «Այս 
անկարգությունների հետևանքով Ադրբեջանի Աղդամի շրջանի երկու բնակիչներ` 16-
ամյա Բախտիար Ուլիևը և 23-ամյա Ալի Գաջիևը, սպանվել են»: Տե՛ս Keller B., A 
Test of Change Explodes in Soviet, March 11, 1988,  
http://www.nytimes.com/1988/03/11/world/a-test-of-change-explodes-in-
soviet.html?pagewanted=all&src=pm, 31.11.2013. 



 32

ծադրվող բռնության և անհնազանդության հերթական դրսևորում»65: 

ԽՍՀՄ զինվորական դատախազ Ալեքսանդր Կատուսևի ելույթը, 

որում շեշտվում էր սպանվածների ադրբեջանցի լինելը, և ոչ հստակ 

տեղեկատվության մատուցումն ավելի սրեցին լարվածությունն 

Ադրբեջանում` ազդելով դեպքերի հետագա զարգացման վրա: Այս 

առումով կարելի է որոշակի զուգահեռներ անցկացնել 1905-1906 թթ. 

հայ-թաթարական բախումների նախօրեին ստեղծված իրադրության 

հետ: Ռուս պաշտոնյայի կողմից տեղեկության սխալ ներկայացումը 

և դեպքի հետևանքով տուժածների ազգային պատկանելության շեշ-

տադրումը հերթական անգամ դառնում են ազգամիջյան ատելության 

հրահրման պատճառ: Հետաքրքիր է, որ առաջին հայացքից միջազ-

գային թվացող Խորհրդային Միությունում որոշ դեպքերում ազգային 

պատկանելությունը ոչ միայն չէր անտեսվում, այլև նույնիսկ շեշտ-

վում էր: 

Ադրբեջանում հայերին որպես «հինգերորդ շարասյուն» ընկալե-

լու գիտակցությունն ակնհայտորեն դրսևորվեց Սումգայիթի, Կիրո-

վաբադի (Գանձակի) և Բաքվի հայկական ջարդերի ժամանակ: Հա-

կահայկական տրամադրությունների հրահրումը շարունակվում և 

ագրեսիվ գործողությունների է վերաճում Բաքվից մոտ 26 կիլոմետր 

հեռավորության վրա գտնվող Սումգայիթ քաղաքում: 1988 թ. 

փետրվարի 26-ին, ըստ ականատեսների, Լենինի հրապարակում` 

Քաղկոմի շենքի դիմաց, մոտ 40-50 մարդ էր մասնակցում Ղարաբա-

ղում տեղի ունեցող իրադարձությունների առթիվ կազմակերպված 

բողոքի ցույցին: Փետրվարի 27-ին ցուցարարների թիվն արդեն հասել 

էր մի քանի հարյուրի: Շարունակ շրջանառության մեջ էին դրվում 

պատմություններ «հայերի կողմից ադրբեջանցիների հանդեպ կի-

րառվող դաժանությունների մասին»66: Այդ նույն մեխանիզմը հետա-

գայում կիրառվում է նաև Բաքվում հակահայկական տրամադրու-

                                                            

65 Զարդուշտ Ալիզադեն գրում է, որ երկու երիտասարդ ադրբեջանիցների մահվան 
մասին լուրերը Բաքու են հասել աղավաղված ձևով` առանց ճշտելու, թե ով է կրակել, 
ում վրա և այլն: Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.:  
66 Տե՛ս նույն տեղում: 
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թյունների հրահրման ժամանակ, երբ «Հայաստանից ադրբեջանցի-

ների զանգվածային հեռացման հետևանքով խոսակցություններ են 

տարածվում, թե ադրբեջանցիների թվում կան սպանվածներ և ծանր 

վիրավորներ. ոմանք պնդում են, որ հայերը կտրել են նրանց ականջ-

ները, քթերը, մինչդեռ այդ բոլոր տեղեկությունները սուտ են, նման 

դեպքեր իրականում չեն գրանցվել: Այդ քայլերն ուղղված էին իրադ-

րությունը սրելուն»67: Փետրվարի 27-ի երեկոյան հայտնի դարձան 

կինոթատրոնում և շուկայում հայերի դեմ ուղղված բռնությունների 

կիրառման առաջին դեպքերը: Այն հանգամանքը, որ խորհրդային 

բանակը և ՆԳՆ զորքերը գտնվում էին տարածքում, ոչինչ չփոխեց, 

բանակը փաստացի կանգնած հետևում էր, թե ինչպես են տեղի ունե-

նում ջարդերը68: Մի բան ակնհայտ էր` այն ուժերի անգործությունը, 

որոնցից առաջին հերթին էր օգնություն սպասվում, խրախուսում էր 

ամբոխին69: ԽՍՀՄ գլխավոր դատախազության տվյալներով զոհերի 

թիվը կազմում էր 32 մարդ (26 հայ և 6 ադրբեջանցի), թեև որոշ աղբ-

յուրներ նշում են մի քանի տասնյակ և անգամ հարյուրավոր սպան-

վածների մասին70: Խորհրդային զորքերը Սումգայիթ մտան 

փետրվարի 29-ին` երեք օր ուշացումով: 

Սումգայիթի առնչությամբ Թոմաս դե Վաալը նշում է. «Սում-

գայիթի կոտորածը ջրբաժան էր Խորհրդային Միության համար: Ան-

խոս դա աղետ էր հայերի համար: 26-29 հայ սպանվեց, և հարյուրա-

վորները վիրավորվեցին: Սումգայիթի` մոտ 14 հազարանոց հայ 

բնակչությունը գրեթե ամբողջությամբ լքեց քաղաքը: Բացի այդ՝ դա-

ժանությունը ցնցեց Ադրբեջանի՝ մոտ 350 հազարանոց հայ բնակչու-

                                                            

67 «Бакинский рабочий» // Сообщение Азеринформа, 3.12.1988. 
68 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh conflict, Uppsala University, 1999, էջ 17: 
69 Տե՛ս Лошак В., Сумгаит. Эпилог Трагедии // «Московские новости», 22.05.1988. 
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թյանը, որից հազարավորները հեռացան հանրապետությունից: 

Սումգայիթը աղետ էր նաև Ադրբեջանի համար, որը, փորձելով ար-

ձագանքել Ղարաբաղի անսպասելի դեպքերին, դրսևորեց ամենա-

վայրի միջհամայնքային դաժանությունը Խորհրդային Միության 

պատմության մեջ: Վայրագությունը շատ ցավոտ հակադրություն էր 

Հայաստանում ընթացող խաղաղ ցույցերին, և սովորական ադրբե-

ջանցիները սարսափած էին ու շփոթված... Երբ դրանք ավարտվեցին 

[Սումգայիթի ջարդերը - Տ. Հ.], խորհրդային ղեկավարությունը որո-

շեց ստորադասել կոտորածի հակահայկական բնույթը` փոխարենը 

կոչելով դրանք «խուլիգանական» տարրերի գործողություն...»71: 

Սումգայիթի ողբերգական դեպքերի վերբերյալ կան նաև վկա-

յություններ ականատես ադրբեջանցիների կողմից: Օրինակ՝ Սում-

գայիթ քաղաքի բնակիչ, հայկական կոտորածների ականատես 

ադրբեջանցի Նաթիգ Ջավադլըն 2013 թ. BBC–ին տված հարցա-

զրույցում նշել էր. «27-ին, 28-ին եղել եմ հրապարակում, հետաքրքիր 

էր, թե ինչ է լինելու: Այդ անգամ ևս չափազանց շատ մարդ կար, մեկն 

ասում է, որ գիտի, թե որ տներում են հայեր ապրում, և մարդիկ զանգ-

վածաբար լցվում են թաղամասերը: Այդ թաղամասը, ուր մենք գնա-

ցինք… այդտեղ՝ բակի կողմից առաջին բնակելի շենքի մոտ, մարդ-

կանց ձեռքում փայտե և երկաթե մահակների նման բաներ կային: 

Այդտեղ երեխաներին կոտորեցին, և նույնիսկ նրանցից մեկի աղիո-

ղորմ ձայնը լսվում էր դռնից: Այդ էլ որ տեսա, դուրս եկա բնակարա-

նից: Մի քանի թաղամասերում նման վայրագություններ են եղել... 

Այդտեղ շատերի աչքի առաջ էր տեղի ունենում այդ ամենը, շատերը 

հետաքրքրասիրությամբ նայում էին, ես ինքս էի ապշած նայում, թե 

ինչ է տեղի ունենում. ինչո՞ւ բողոք, դժգոհություն չկա, չէ՞ որ մենք 

պետք է բողոքեինք՝ տեսնելով այդ ամենը»72: 

                                                            

71 Thomas de Waal, նշվ.աշխ., էջ 40: 
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Այդուհանդերձ, խորհրդային մամուլը տեղի ունեցածը գլխավո-

րապես ներկայացրեց որպես «խուլիգանական» տարրերի գործունե-

ության հետևանք: Ինչպես, օրինակ` «Бакинский рабочий» թերթի 

անդրադարձի մեջ նշված է. «Փետրվարի 28-ին Սումգայիթում խուլի-

գանական տարրերը մի շարք անկարգություններ են հրահրել: Եղել 

են վայրագությունների և բռնության դեպքեր: Միջոցներ են ձեռնարկ-

վել քաղաքում կյանքը կարգավորելու, կարգ ու կանոն հաստատելու 

և հասարակական կարգը վերականգնելու ուղղությամբ»73: Մեկ այլ` 

«Московские новости» թերթը գրում է. «Խուլիգանական տարրերը 

անկարգություններ են հրահրել Ադրբեջանական ԽՍՀ Սումգայիթ 

քաղաքում, որոնք հանգեցրել են ողբերգական հետևանքների»74: 

Մինչդեռ ակնհայտ էր, որ խնդիրը ազգային հենք ունի. տուժողների 

ազգային պատկանելությունը չէր հիշատակվում: Սակայն որոշ հե-

ղինակներ էլ նշում են, որ ջարդերը նախօրոք կազմակերպված են 

եղել, որովհետև մարդասպանները ստույգ իմացել են հայերի հասցե-

ները, հեռախոսահամարները, բացի այդ՝ նրանք զինված են եղել 

միանման մետաղաձողերով, բաժանված են եղել խմբերի75: Ոմանց 

գնահատմամբ էլ` «բացառված չէ, որ Ադրբեջանում հայերի առաջին 

կոտորածները հրահրվում էր տեղական հանցախմբի կողմից, որը 

ղեկավարում էր Ադրբեջանի Պետական անվտանգության կոմիտեի 
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(КГБ) նախկին առաջնորդ Հեյդար Ալիևը»76: Ինչ վերաբերում է 

ԱԺՃ-ականներին, ապա նրանցից շատերի կողմից Սումգայիթը 

դիտվում էր որպես կարևոր քայլ «ազգային-ազատագրական» շարժ-

ման գործընթացում: Այդ առումով հատկանշական է Էթիբար Մամե-

դովի հայտարարությունը, որ «Սումգայիթի բնակչությունը Ադրբեջա-

նում սկսված ազգային-ազատագրական շարժման առաջին իսկ օր-

վանից ընտրեց վճռական պայքարի ուղին»77: 

Սումգայիթյան իրադարձություններն այդպես էլ չստացան 

իրենց արժանի գնահատականը, իսկ ջարդերը հրահրողներն անպա-

տիժ մնացին: Խորհրդային կարճատև դատավարությունն անգամ 

շեշտեց պաշտոնապես ներկայացվող «խուլիգանության» գնահա-

տականը: Ուստի Խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում շարունակ-

վեց հայ բնակչության նկատմամբ բռնությունների հետագա կիրա-

ռումը: Զբաղեցրած պաշտոններից հեռացվեցին Սումգայիթի քաղկո-

մի առաջին քարտուղար Մուսլիմզադեն, քաղաքային գործադիր կո-

միտեի ղեկավար Մամեդովը, ոստիկանության պետ Ջաֆարովը78: 

Սումգայիթի հայերի ջարդերը Ադրբեջանում, հատկապես Բաք-

վում հայերի հանդեպ քարոզվող ատելության և անհանդուրժողակա-

նության ողբերգական հետևանքն էին: ԼՂԻՄ-ում և Հայկական 

ԽՍՀ-ում տեղի ունեցած խաղաղ ցույցերին ի պատասխան` ադրբե-

ջանական բնակչության կողմից հայերի հանդեպ կիրառված բռնու-

թյունները թեև բացառիկ երևույթ էին Խորհրդային Միությունում, սա-

կայն դրանց նախադեպերը կարելի է գտնել դեռևս XX դարասկզբի 

իրադարձությունների և դրանց հետևանքով ընդգծված հակահայկա-

կան տրամադրությունների առկայության մեջ, որոնք էլ ստացան 

նոր, առավել սուր դրսևորումներ: Սումգայիթի հայկական կոտորածն 

իր ազդեցությունն ունեցավ Ադրբեջանի ներքաղաքական իրադար-

ձությունների հետագա զարգացումների և ի հայտ եկող քաղաքական 
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խմբավորումների գաղափարական ուղղվածության վրա: Հստակո-

րեն ուրվագծվում էր հետևյալ քաղաքական գիծը` հակակոմունիս-

տական ուժերը սկսում են ակտիվորեն շահարկել ղարաբաղյան 

հարցն ու Ադրբեջանում հայերի առկայության հանգամանքը` նրանց 

նկատմամբ ատելության սերմանումը դարձնելով իրենց պայքարի 

գլխավոր զենքը: 

Սումգայիթի ջարդերից հետո իրավիճակը սրվեց նաև մայրաքա-

ղաք Բաքվում: 1988 թ. մայիսի 15-ին Բաքվում` Լենինի հրապարա-

կում (ներկայիս` «Ազադլըգ»), տեղի է ունենում համաքաղաքային ա-

ռաջին հանրահավաքը: Դրան մասնակցում էր մոտ 15 հազար մարդ՝ 

մեծ մասամբ երիտասարդներ և ուսանողներ79: Հնչեցվում էին կոչեր 

Ղարաբաղի «անջատողականների» հետագա գործողությունները 

կանխելու վերաբերյալ: Հաջորդ ցույցը կազմակերպվում է մայիսի 

18-ին. ցուցարարների թիվը կրկնապատկվել էր` հասնելով 30 հազա-

րի: Հավաքվածները տեղի կոմունիստական իշխանությանը մեղադ-

րում էին անգործության մեջ և կոչ անում քայլեր ձեռնարկելու Ղա-

րաբաղում իրադրությունը շտկելու ուղղությամբ: Ճնշումների և բազ-

մաթիվ դիմումների շնորհիվ 1988 թ. մայիսի 21-ին Քյամրան Բաղի-

րովը ազատվում է Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քար-

տուղարի պաշտոնից` իր տեղը զիջելով Աբդուռահման Վեզիրովին: 

Արդեն 1988 թ. ամռանը Բաքվում ձևավորվում է ադրբեջանցի 

մտավորականության ներկայացուցիչներից բաղկացած «Բաքու քա-

ղաքի գիտնականների ակումբը», որը միավորում էր մարդկանց, «ով-

քեր զբաղվում են գիտական հետազոտություններով և իրենց առաջ 

դնում են գիտական ու լուսավորչական խնդիրներ»80: Ակումբի ներ-

կայացուցիչները հիմնականում փորձեր էին կատարում հրատարա-

կելու աշխատություններ, հոդվածներ, որոնցում կապացուցվեր «Ղա-

րաբաղի ադրբեջանական լինելու» պնդումը: Ակումբի հիման վրա էլ 

                                                            

79 Տե՛ս Лошак В., Сумгаит. Месяц спустя // «Московские новости», 17.04.1988. 
80 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
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ձևավորվեց «Ժողովրդական ճակատ»-ի նախաձեռնողական խում-

բը: 

1988 թ. վերջին Ադրբեջանում գործող հասարակական-քաղա-

քական կազմակերպությունների թիվը հասնում էր 40-ի: Ասպարե-

զում հայտնվում են ազգայնական միտումներ ունեցող մի շարք 

խմբեր և կազմակերպություններ: Դրանցից առավել նշանակալի են՝ 

Kızılbaş (Կարմրագլուխ), Birlik (Միություն), Dirçəliş (Վերածնունդ), 

Yeni Müsavat (Նոր Մուսավաթ), Inkişaf (Զարգացում) և մի շարք այլ 

կազմակերպություններ: «Կըզըլբաշ» անվանումը կապված է Սեֆ-

յան դինաստիայի հիմնադիր Շահ Իսմայիլի զորքերի անվան հետ: 

«Կըզըլբաշ»-ների օրակարգում դրված էր երկու «Ադրբեջանների 

միավորման հարցը»81: «Բիրլիք» կազմակերպության գաղափարա-

խոսությունը այդքան էլ պարզ չէ: Որոշ հետազոտողներ նրանց հա-

մարում են իրանամետ կամ իսլամամետ խմբավորում82: «Դիրչալի-

շը» ազգայնական գաղափարախոսություն կրող կազմակերպություն 

                                                            

81 Տե՛ս Hunter Sh., նշվ. աշխ., էջ 67: 
Նշենք, որ, այսպես կոչված, երկու` Հյուսիսային և Հարավային Ադրբեջանների 
մասին տեսությունը շրջանառության մեջ էր դրվել դեռևս խորհրդային տարիներին: 
Այս տեսության հիմնական նպատակն է ապացուցել ադրբեջանցիների ծագումնա-
բանական կապը պարսկական ծագում ունեցող թրքախոս ազարների կամ ազե-
րիների հետ, որոնք բնակվում են իրանական Ատրպատականում: Հատկանշական է, 
որ եթե նախկինում իրանական Ատրպատականում բնակվող ազարների հետ կապը 
ապացուցելու համար ադրբեջանցիները իրենց վերագրում էին մարական ծագում` 
փորձելով ապացուցել, որ իրենք թրքախոս են դարձել թյուրքական քոչվոր ցեղերի 
արշավանքների հետևանքով, ապա այժմ ադրբեջանցի հեղինակները պնդում են, որ 
ազարներն ունեն թյուրքական, ավելի ստույգ` ադրբեջանական ծագում, իսկ ազար-
ների բնակեցրած տարածքը անվանում են Հարավային Ադրբեջան: Այսպես՝ «Наро-
ды Кавказа» գրքում ադրբեջանցիներին նվիրված հատվածում նշված է. «Մ. թ. ա. VI 
դարի կեսերին (550 թ.) Մարաստանը, այդ թվում՝ նրա կազմի մեջ մտնող Ադրբեջանի 
հարավային հատվածը, նվաճվել է պարսկական Աքեմենյան դինաստիայի կողմից: 
IV դարի վերջին քառորդում Աքեմենյանների պետությունը ենթարկվում է Ալեքսանդր 
Մակեդոնացու զորքերի հարձակումներին: Մարաստանի մի մասը, որը կոչվում էր 
Փոքր Մարաստան կամ Մեդիա-Աթուրփաթեն և զբաղեցնում էր ներկայիս Հարավա-
յին Ադրբեջանի տարածքը, դարձավ ինքնուրույն պետություն»: Տե՛ս Народы Кавказа 
(II), под ред. Б. А. Гарданова, М., 1962, էջ 43: 
82 Տե՛ս Hunter Sh., նշվ. աշխ., էջ 67: 



 39 

էր, իսկ «Յենի Մուսավաթը» համարվում էր «Մուսավաթ» կուսակցու-

թյան իրավահաջորդը: Փաստացի այս կազմակերպություններից շա-

տերն առնչություն չունեին ղարաբաղյան խնդրի հետ, սակայն Ղա-

րաբաղում ծավալվող իրադարձությունները և կոմունիստական վար-

չակարգի «անտարբեր» վերաբերմունքը քաղաքականացրին այդ 

ուժերին` նրանց համար առաջնային դարձնելով ղարաբաղյան հար-

ցը83: Եթե կրկին զուգահեռներ անցկացնենք ԱԴՀ ձևավորման նա-

խօրեին գործունեություն ծավալած քաղաքական խմբավորումների և 

դրանց գաղափարախոսությունների հետ, ապա պարզ կտեսնենք, 

որ, մի կողմից, սկսում է ակտիվություն ցուցաբերել մտավորականու-

թյունը, մյուս կողմից` ի հայտ են գալիս իսլամիստական խմբավո-

րումներ, սակայն հետագայում կրկին առաջնահերթությունը տրվում 

է թյուրքականությանը հարող կազմակերպություններին, մասնավո-

րապես «Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ» կուսակցությանը: 

ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի հայտնի որոշման ընդունումից հե-

տո84 Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Վեզիրովը ցանկու-

թյուն հայտնեց հանդիպելու «Բաքու քաղաքի գիտնականների 

ակումբ»-ի ներկայացուցիչների հետ: Վերջիններս Վեզիրովին խոր-

հուրդ են տալիս որոշակի փոփոխություններ մտցնելու կառավար-

ման համակարգում` փորձելով բավարարել հասարակության պա-

հանջները: Ակումբի ներկայացուցիչները` Զարդուշտ Ալիզադեն, Լեյ-

լա Յունուսովան, Էլդար Նամազովը, Արազ Ալիզադեն, Թոֆիկ Քա-

սիմովը, հիասթափված էին Վեզիրովի հետ հանդիպումից. նրանց 

գաղափարները ընդունելի չէին Ադրբեջանի խորհրդային ղեկավա-

րության կողմից: Ընդունված է համարել, որ այս հանդիպումից հետո 

                                                            

83 Տե՛ս Turgut D., Laciner L., նշվ. աշխ.: 
84 1988 թ. հուլիսի 18-ին հրավիրվեց ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 
նիստ` Հայաստանի, Ադրբեջանի և ԼՂԻՄ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, 
որի ժամանակ էլ «անհնար համարվեց սահմանների փոփոխությունը և սահմանա-
դրական հիմք ունեցող ազգային-տարածքային բաժանումը Հայկական ԽՍՀ-ի և 
Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի միջև»: Տե՛ս Постановление президиума Верховного Совета 
СССР о решениях Верховных Советов Армянской ССР и Азербайджанской ССР по 
вопросу о Нагорном Карабахе // «Московские новости», 24.07.1988: 
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Ադրբեջանի մտավորական խավի ներկայացուցիչները հասկացան 

Մերձբալթյան երկրների օրինակով «Ժողովրդական ճակատ»-ի 

ստեղծման անհրաժեշտությունը: 

Սեպտեմբերի սկզբին մտավորականների խումբն արդեն շա-

րադրել էր ««Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ»-ի ձևավորումը որ-

պես աջակցություն «վերակառուցմանը»» ծրագրի նախագիծը: Ինչ-

պես հուշում է անվանումը, դա գորբաչովամետ բարեփոխական կազ-

մակերպություն էր, որի քաղաքականության հիմքում ընկած գաղա-

փարներից շատերը պարզապես արտագրված էին «Էստոնիայի ժո-

ղովրդական ճակատ»-ի ծրագրից: Սակայն կարևորվում էր այն հան-

գամանքը, որ Ադրբեջանում ստեղծվում էր այլընտրանքային քաղա-

քական կազմակերպություն, որի շուրջ կարող էին համախմբվել ակ-

տիվիստները85: Այդուհանդերձ, ի սկզբանե Ադրբեջանի իշխող կու-

սակցության և այլախոհների միջև համագործակցությունը բացառ-

վեց, թեև ձևավորվող քաղաքական նոր ուժի շուրջ հավաքվեցին նաև 

ավելի լայնախոհ կոմունիստները, որոնք կարծում էին, որ կոմունիս-

տական վարչակարգը չպետք է տապալել, այն միայն նոր գաղա-

փարների ներմուծման և ազատականացման կարիք ունի: 

1988 թ. հոկտեմբերին Ադրբեջանի Ժողճակատի նախաձեռնո-

ղական խումբը առաջարկ է ստանում հանդիպելու ազգային-մտավո-

րական խմբավորման հետ, որը կոչվում էր «Վարլըգ» («Գոյու-

թյուն»)86: «Վարլըգ»-ի գլխավոր նպատակներից էր «ապահովել ժո-

ղովրդական զանգվածների լայն մասնակցությունը հանրապետու-

թյան հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և մշա-

կութային հարցերի լուծմանը»87: «Վարլըգ»-ի և Ադրբեջանի Ժողճա-

կատի նախաձեռնողական խմբի միավորման հիման վրա էլ ձևավոր-

վում է «Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ» կուսակցությունը: 

                                                            

85 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 82: 
86 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
87 Տե՛ս Балаев А., Народный фронт Азербайджана. Историческая хроника: 1988-
1991:  



 41 

1988 թ. նոյեմբերի 17-ին Բաքվում` Լենինի հրապարակում, 

սկսված հանրահավաքի և դրան հաջորդող հակահայկական նոր 

հուզումների առիթ դարձավ Թոփխանայի շուրջ ստեղծված իրադրու-

թյունը: Ադրբեջանի Կոմկուսի տպագիր օրգանը` «Коммунист» թեր-

թը, հրապարակում է ԼՂԻՄ-ի Շուշի քաղաքի բնակիչների կողմից 

ստորագրված «Թոփխանայի ճիչը» վերտառությամբ նամակը: Նա-

մակում բանակիչներն իրենց բողոքն են հայտնում Շուշիի մոտակայ-

քում` Թոփխանայում, Երևանի ալյումինի գործարանի աշխատողնե-

րի համար հանգստյան տուն կառուցելու մտադրության առթիվ88: 

Ծառերի և էնդեմիկ բույսերի հատման մասին լուրերը բողոքի մեծ ա-

լիք են բարձրացնում բաքվեցիների շրջանում, հանրահավաքի մաս-

նակիցների թիվը գնալով ավելանում է: Այդ ժամանակահատվածում 

ԼՂԻՄ-ի տարածքում հայ աշխատավորների համար հանգստյան 

գոտու կառուցման վերաբերյալ որոշումը հավանաբար Վեզիրովի 

դեմ ուղղված սադրանք էր, համենայն դեպս, այդպիսի գնահատա-

կան են տալիս դեպքերի վերաբերյալ առավել սթափ դատող ադրբե-

ջանցի մտավորականները89: 

«Бакинский рабочий» թերթը 1988 թ. նոյեմբերի 21-ի համարում 

գրում է. «Ինչպես և նախորդ օրերին, Լենինի հրապարակում կրքերը 

չեն հանդարտվում: Մի քանի հազար բաքվեցիներ եկել են այստեղ` 

իրենց դժգոհությունն արտահայտելու ոչ միայն Թոփխանայի դեպ-

քերի, այլ նաև մի քանի ամիս շարունակ Լեռնային Ղարաբաղում և 

դրա շուրջ ստեղծված իրադրության կապակցությամբ: Թոփխանայի 

միջադեպը հարուցել է մարդկանց դժգոհությունը, քանի որ շարու-

նակվում են ինքնավար մարզում և ընդհանրապես ամբողջ հանրա-

պետության տարածքում իրադրությունն ապակայունացնելու փոր-

ձերը: 

Այդ դեպքերից մեծապես օգտվում են հանրապետության ներ-

սում առկա հակակառավարական ուժերը, որոնք ցանկանում են շե-
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ղել ժողովրդի, կուսակցական կազմակերպությունների և Ադրբեջանի 

կառավարության ուշադրությունը սոցիալ-տնտեսական բնույթի 

խնդիրների լուծումից: Հանրահավաքների մասնակիցներից շատե-

րին անհանգստացնում է այն հանգամանքը, որ արդար պահանջնե-

րի հետ հնչեցվում են նաև ապակառուցողական, ծայրահեղ բնույթի 

կարգախոսներ»90: 

«Бакинский рабочий» թերթը գրում է, որ ժողովուրդը հե-

տաքրքրությամբ էր լսում «Վարլըգ» կազմակերպության պահանջնե-

րը, որոնք վերաբերում էին էկոլոգիական խնդիրներին և մայրենի լեզ-

վի ու պատմության հարցերի հանդեպ դրսևորվող ոչ պատշաճ վերա-

բերմունքին91: Զուգահեռաբար «Մեյդան»-ի նոյեմբերյան ցույցերում 

առաջին անգամ Ադրբեջանական ԽՍՀ դրոշի հետ հայտնվում է 

1918-1920 թվականների ԱԴՀ եռագույն դրոշը: Հնչում են ելույթներ 

խորհրդային կայսրության տապալման, ազգային գաղափարախո-

սությունների ճնշման, ադրբեջանցի ժողովրդի իրավունքների և մշա-

կույթի ոտնահարման վերաբերյալ, ինչպես նաև վիրավորական ար-

տահայտություններ կուսակցական նոմենկլատուրայի, ծախված 

մտավորականության և հայերի հասցեին92: ԱԴՀ պետական 

խորհրդանիշների ի հայտ գալը պատահական չէր. սա գալիս է փաս-

տելու, որ հասունանում էր անկախացման, ԽՍՀՄ-ից անջատվելու 

հարցը: Բացի այդ՝ ազգայնական ուղղվածություն ունեցող տարա-

բնույթ տարերային կարգախոսների մեջ կրկին առանձնանում էին 

ընդգծված հակահայկական տրամադրություններ հրահրող կոչերը: 

Լենինի հրապարակում հանրահավաքները շարունակվեցին 

ավելի քան մեկ շաբաթ, ընդ որում՝ ցուցարարներից ոմանք գիշերում 

էին հրապարակում: «Комсомольская правда» թերթը գրում է, որ Լե-

նինի հրապարակում գիշերային ժամերին ցուցարարների թիվը հաս-
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նում էր 20 հազարի, իսկ ցերեկային ժամերին հավաքվում էր կես մի-

լիոն մարդ93: 

Կենտրոնական իշխանությունների, մասնավորապես Ադրբեջա-

նական ԽՍՀ Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար Աբդուռահ-

ման Վեզիրովի դեմ ուղղված այս հանրահավաքները չէին կարող 

այլևս անպատիժ մնալ: 1988 թ. նոյեմբերի 23-ի լույս 24-ի գիշերը 

Բաքվում պարետային ժամ է հայտարարվում: Նոյեմբերի 28-ին 

Բաքվում իրավապահ մարմինների կողմից վերահսկողությունն ուժե-

ղանում է, արգելվում է մյուս քաղաքներից Բաքու շարժվող ավտոմե-

քենաների մուտքը94: Իրավապահ մարմինների կողմից ձեռնարկված 

միջոցառումների հետևանքով «Մեյդան»-ում հավաքվածների թիվը 

սկսում է օրեցօր նվազել, իսկ դեկտեմբերի 3-ին այնտեղ մնացել էր 

մոտ երկու հազար մարդ: Նույն օրը ոստիկանական ուժերը պահան-

ջում են ցուցարարներին ազատել հրապարակը: Դեկտեմբերի 4-ը 

ցույցերի վերջին օրն էր: Նրանք, ովքեր շարունակում էին համառո-

րեն մնալ «Մեյդան»-ում, դեկտեմբերի 4-ի լույս 5-ի գիշերը շրջա-

փակվեցին ոստիկանների կողմից և ձերբակալվեցին: Այնուհետև 

ճնշումներ են գործադրվում շարժման ակտիվիստների դեմ. շատերին 

հեռացնում են աշխատանքից, հարցաքննության ենթարկում, ոմանց 

սպառնում են, սակայն բոլոր ձերբակալվածներին կարճ ժամանա-

կով կալանքի տակ պահելուց հետո ազատ են արձակում: 

«Մեյդան»-ի դեպքերը հատկանշական էին Ադրբեջանում կոմու-

նիստական ղեկավարության դեմ ուղղված այլընտրանքային քաղա-

քական ուժի` ԱԺՃ հետագա ձևավորման և կայացման գործում: 

Նախ և առաջ նոյեմբերի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 5-ը շարունակվող 

ցույցերը իրենց մասշտաբներով և մասնակիցների թվով առաջին խո-

շոր ելույթներն էին, որոնք մասնակիորեն ուղղված էին նաև տեղի կո-

մունիստական ղեկավարության դեմ: Ընդունված է համարել, որ 
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դրանց հիմքում ընկած էր ղարաբաղյան հարցը, սակայն դրա կազ-

մակերպիչներն ու ակտիվիստները հաճախ էին իրենց ելույթներում 

հնչեցնում ծայրահեղ, հայերի հանդեպ ատելություն սերմանող կո-

չեր: Այս երևույթը պատահական չէր. դեռևս ցարական Ռուսաստա-

նում կովկասյան թաթարների շրջանում հիմնավորված էր այն տե-

սակետը, որ կենտրոնական իշխանությունն աջակցում է հայերին` 

ուղղելով իրենց դեմ: Հենց դրան էին ուղղված դարասկզբին «Դի-

ֆայի» կազմակերպության` հայամետ համարվող ռուս պաշտոնյա-

ների դեմ ահաբեկչություն իրականացնելու ծրագրերը: Եթե XX դարի 

սկզբին տեղի էր ունեցել հակացարական և հակահայկական տրա-

մադրությունների սերտաճում, ապա 80-ականներին ծավալված 

իրադարձությունների ժամանակ այդ երևույթն արտահայտվեց հա-

կակոմունիստական և հակահայկական տրամադրությունների հա-

մադրմամբ: 

ԱԺՃ ձևավորման նախօրյակին ի հայտ եկած քաղաքական ի-

րարամերժ տրամադրությունները, որոնք արտահայտվում էին հրա-

պարակային ելույթներում, ի սկզբանե կանխորոշեցին քաղաքական 

այդ ուժի հետագա մասնատումը: Ակնհայտ էր ԱԺՃ-ի ներսում երկու 

հակադիր դիրքորոշումների առկայությունը. մտավորականների 

խումբը փորձում էր շեշտը դնել ոչ թե Վեզիրովի տապալման, այլ Կո-

մունիստական կուսակցության վերափոխման և իշխող վարչակարգի 

հետ համագործակցության վրա, մինչդեռ ցույցերում ելույթ ունեցող 

ակտիվիստներն առավել ծայրահեղ և ընդգծված հակակոմունիստա-

կան գաղափարների ջատագով էին: 

Միաժամանակ «Մեյդան»-ում մի քանի օր շարունակվող ցույ-

ցերն ակնհայտորեն ուղղված էին Բաքվի և Ադրբեջանի այլ շրջաննե-

րում բնակվող հայերի դեմ: Այս անգամ ևս, ինչպես 1988 թ. նոյեմբերի 

վերջին, Բաքվում ձեռնարկված նախազգուշական քայլերի շնորհիվ 

հնարավոր եղավ խուսափել կոտորածից, սակայն սերմանվող ատե-

լության զոհ դարձավ Գանձակի` Կիրովաբադի95 և Ադրբեջանի հա-

                                                            

95 Կիրովաբադի դեպքերի մասին մանրամասն տե՛ս Оганезов Г., Харатян Г., 
Самооборона армян Кировабада в 1988-1989 гг. глазами очевидцев, Ереван, 2014: 
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յաբնակ այլ տարածքների` Նախիջևանի, Շաքիի, Շամախու, Իս-

մայիլիի, Խանլարի, Դաշքեսանի հայությունը96: 

1988 թ. դեկտեմբերի 5-ի իրադարձություններից հետո Ադրբեջա-

նի ժողովրդական շարժման զարգացումը ժամանակավորապես կա-

սեցվեց, սակայն դեպքերի հետագա ընթացքը, այնուամենայնիվ, 

հանգեցրեց «Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ» կուսակցության 

ձևավորմանը: 1989 թ. փետրվարի վերջին և մարտի սկզբին ԱԺՃ 

նախաձեռնողական խմբի և «Վարլըգ»-ի միջև ընթացող բանակցու-

թյունների արդյունքում ստորագրվեց քաղաքական համաձայնու-

թյուն, որով ստեղծվեց ԱԺՃ ժամանակավոր նախաձեռնողական 

կենտրոնը` տաս հոգուց բաղկացած Համակարգող խորհրդի գլխա-

վորությամբ97: «Վարլըգ»-ից նորաստեղծ խորհրդի կազմի մեջ 

ընգրկվեցին Իսա Գամբարը, Նաջաֆ Նաջաֆովը, Փանահ Հուսեյնո-

վը, Վուրղուն Էյուբը և Աբուլֆազ Ալիևը (Էլչիբեյ)98, իսկ նախաձեռնո-

ղական խմբից` Թոֆիկ Քասիմովը, Լեյլա Յունուսովան, Աղաջավադ 

Սալամովը, Հիքմեթ Հաջիզադեն և Զարդուշտ Ալիզադեն: Մարտի           

13-ին նրանք դիմում են Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական 

Հանրապետության Գերագույն խորհրդին` պահանջելով գրանցել 

ԱԺՃ ժամանակավոր նախաձեռնողական կենտրոնը99: Ապրիլին 

Համակարգող խորհրդի ներկայացուցիչները մի քանի հանդիպում-

ներ ունեցան Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղար 

Վեզիրովի հետ: Առաջին քարտուղարը փորձում էր նրանց հետ բա-

նակցելու և նույնիսկ որոշ պաշտոններ տրամադրելու միջոցով կան-

                                                            

96 Տե՛ս Խառատյան Հ., Հայերի տեղահանությունը Ադրբեջանից. 1988 թ. Կիրովաբա-
դի հայերի ինքնապաշտպանության դասերը, «Հայագիտական ուսումնասիրություն-
ներ» գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու (6), Ստեփանակերտ, ԱրՊՀ 
հրատարակչություն, 2015, էջ 75-99: 
97 Տե՛ս Балаев А., Народный фронт Азербайджана. Историческая хроника: 1988-
1991, журнал “Страна и мир”, № 2, Мюнхен, 1991: 
98 Նշենք, որ Աբուլֆազ Ալիևն ավելի ուշ սկսեց հանդես գալ Էլչիբեյ անունով, որը 
ադրբեջաներենից թարգմանաբար նշանակում է «դեսպանորդ, ավետաբեր»: 
99 Տե՛ս Балаев А., Народный фронт Азербайджана. Историческая хроника: 1988-
1991, журнал “Страна и мир”, № 2, Мюнхен, 1991: 
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խել շարժման հետագա ծավալումը, ընդ որում՝ նրան սարսափեցնում 

էր կառույցի` «Ադրբեջանի ժողովրդական ճակատ» անվանումը, որն 

ասոցացվում էր Մերձբալթյան երկրների հակակոմունիստական 

ուժերի հետ: Վեզիրովը հանդիպումների ժամանակ ընդգծում էր, որ 

քաղաքական նոր ուժի ստեղծման կարիք չկա, քանի որ վերջինիս 

հետապնդած նպատակները և առաջ քաշած խնդիրները գտնվում են 

Կոմկուսի ղեկավարության վերահսկողության ներքո, որն էլ փորձում 

է լուծումներ տալ այդ բոլոր հարցերին: Առաջին քարտուղարի հա-

մոզմամբ՝ ԱԺՃ ձևավորումը միայն կխոչընդոտեր կուսակցական 

ապարատի աշխատանքին: Մինչդեռ Համակարգող խորհրդի ան-

դամները հավաստիացնում էին Վեզիրովին, որ իրենք միանշանակ 

օժանդակում են «վերակառուցման» քաղաքականությանը, սակայն, 

իրենց համոզմամբ, Ադրբեջանի դեպքում այդ քաղաքականությունը 

պետք է իր ուրույն դրսևորումն ունենա` հարմարեցվելով հանրապե-

տության առանձնահատկություններին: 

Ըստ էության, ձևավորված այլախոհական շարժման և տեղի կո-

մունիստական վարչակարգի միջև համաձայնության ձեռքբերմանն 

ու համատեղ գործողությունների կազմակերպմանն ուղղված այս 

հանդիպումներն այդպես էլ չտվեցին սպասված արդյունքը: Այդ հան-

գամանքը նախանշեց ևս մեկ առանձնահատկություն. ԱԺՃ-ն և 

Ադրբեջանի Կոմունիստական կուսակցությունը, չկարողանալով հա-

մագործակցության եզրեր գտնել, ներքաշեցին երկիրը երկարատև 

պայքարի մեջ, որն էլ նոր բարդություններ առաջացրեց անկախաց-

ման ուղի բռնած Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում: 

Վեզիրովի հետ անարդյունք հանդիպումները հանգեցրին նաև 

ԱԺՃ-ում ազգայնամոլական, ծայրահեղական և հակակոմունիստա-

կան տրամադրություններ ունեցող նոր կերպարների ի հայտ գալուն: 

Նրանցից էր, օրինակ, Էթիբար Մամեդովը, ով ուներ ընդգծված հա-

կակոմունիստական դիրքորոշում և իր ելույթներում աչքի էր ընկնում 

էթնիկ անհանդուրժողականության վերաբերյալ կոչերով: Ինչպես 

նշում է Թոմաս Գոլցը, «այնքան էլ պարզ չէր, թե իրենից ինչ էր ներ-

կայացնում ԱԺՃ-ն. այնտեղ ներգրավված էին մարդիկ` սկսած պան-
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թուրքական «Գորշ գայլեր» (Bozkurt) շարժմանը սատարող Իսկան-

դեր Համիդովից, վերջացրած կանանց իրավունքների պաշտպանու-

թյամբ զբաղվող կազմակերպության ներկայացուցիչ տիկին Հալիլո-

վայով»100: 

1989 թ. հուլիսի 16-ին տեղի է ունենում ԱԺՃ համագումարը, որի 

ժամանակ ընտրվում է նաև կուսակցության նախագահը: Ժողճակա-

տի նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էին երկու թեկնածու-

ներ` արմատականների կողմից առաջադրված Աբուլֆազ Էլչիբեյը և 

չափավոր ուժերի կողմից հովանավորվող Յուսուֆ Սամեդօղլուն: 

Սակայն քվեարկությունից րոպեներ առաջ ճնշումների ներքո Յու-

սուֆ Սամեդօղլուն հանում է իր թեկնածությունը, ինչի հետևանքով էլ 

Աբուլֆազ Էլչիբեյը 80 կողմ, 11 դեմ և 20 ձեռնպահ ձայների շնորհիվ 

դառնում է նորաստեղծ ԱԺՃ նախագահը101: Այսպիսով, ինչպես 

ԱԴՀ նախորդ փուլում, այս անգամ ևս ադրբեջանցիների շրջանում 

մեծ մասսայականություն և համակրանք սկսեց վայելել թյուրքակա-

նությանը հարող քաղաքական ուժը` Աբուլֆազ Էլչիբեյի գլխավորու-

թյամբ: 

Վերոնշյալ համագումարի շրջանակներում վերջնականապես 

հաստատվեց կազմակերպության անվանումը` «Ադրբեջանի 

ժողովրդական ճակատ»: Հաստատվեց նաև ծրագիրը, որն իր առջև 

դրեց հետևյալ նպատակները`  

1) հասնել հասարակության ժողովրդավարացմանը և ապահո-

վել հանրապետությունում բնակվող յուրաքանչյուր քաղաքացու 

մարդկային և քաղաքացիական իրավունքները,  

2) ձեռք բերել տեղական վերահսկողություն ընտրությունների 

նկատմամբ,  

3) «ԽՍՀՄ-ի ներսում հասնել Ադրբեջանի քաղաքական, տնտե-

սական և մշակութային ինքնիշխանության ապահովմանը»` վերա-

                                                            

100 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 50: 
101 Տե՛ս Исмаилов Э., նշվ. աշխ., էջ 304: 
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կանգնելով պատմական անվանումները և տնտեսական ու մշակու-

թային կապը Իրանական Ադրբեջանի հետ,  

4) վերջ տալ բնական հանածոների շահագործմանը` հասնելով 

միութենական հանրապետությունների միջև առևտրի ոլորտում հա-

վասար իրավունքների ապահովմանը,  

5) վերադարձնել հողը գյուղացուն և տալ նրան «լիակատար ա-

զատություն» գյուղատնտեսության ոլորտում,  

6) երաշխավորել հավասարություն ազգությունների միջև և 

պաշտպանել մշակութային բոլոր ազատությունները,  

7) վերջ դնել «Ադրբեջանի բնական հանածոների դաժան շահա-

գործմանը» և քայլեր ձեռնարկել շրջակա միջավայրի պաշտպանու-

թյան ուղղությամբ102:  

Փաստացի ծրագրի հիմնական խնդիրն էր հասնել ԽՍՀՄ-ի ներ-

սում Ադրբեջանի ինքնիշխանության մակարդակի բարձրացմանը և 

սահմանել տեղական վերահսկողություն մի շարք հարցերի նկատ-

մամբ: Չնայած անկախացման վերաբերյալ ծրագրային դրույթի բա-

ցակայությանը, այդուհանդերձ, չէր շրջանցվել, այսպես կոչված, 

«մասնատված Ադրբեջանների» տեսությունը, և իրանական Ադրբե-

ջանի հետ մշակութային կապերի խորացման ընդգծումը դրա վառ 

ապացույցն է: Հատկանշական է, որ 1989 թ. վերջին արդեն անկա-

խացմանն ուղղված առաջին ակնհայտ դրսևորումները կապվելու են 

«երկու Ադրբեջանների» միավորման ուղղությամբ ցուցադրական 

գործողությունների հետ: Ժողճակատի ծրագիրը ինքնին ուներ առա-

ջադիմական բնույթ, սակայն այն իրականացնող ուժերը դեռևս 1988 

թ. փետրվարից ցույց էին տվել իրենց ծայրահեղական և ընդգծված 

ազգայնական դիրքորոշումը, ուստի ազգերի հավասարության վերա-

բերյալ դրույթները որևէ կերպ կիրառելի չէին կարող համարվել103: 

                                                            

102 Տե՛ս Altstadt A., նշվ. աշխ., էջ 205: 
103 ԱԺՃ նախագահ Աբուլֆազ Էլչիբեյը իր` «Խոհեր Ադրբեջանի միավորման մասին» 
աշխատությունում, դիմելով ոմն Յաղմուր անունով մի տղայի, գրել է. «Այսօր դու կես 
տարեկան ես դարձել: Ես իմ կտակը կազմել եմ, հիշարժան դառնալու համար իմ 
լուսանկարն էլ եմ դրել: Իմ կտակը միշտ հիշիր: 
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Աբուլֆազ Էլչիբեյի` ԱԺՃ նախագահ ընտրվելուց օրեր անց` 

հուլիսի 21-ից հետո, Լենինի հրապարակում ցույցերը վերսկսվում են: 

Սկզբում դրանց ներկա էր մի քանի հարյուր մարդ, բայց մեկ շաբաթ 

անց ցուցարարների թիվն արդեն հասնում էր մի քանի հազարի: 

ԱԺՃ-ի անունից ելույթ էին ունենում Նեմեթ Փանահովը և Էթիբար 

Մամեդովը: Նրանց ազգայնամոլական ելույթները մեծ արձագանք 

էին գտնում հավաքվածների շրջանում: Նրանք այն մարդիկ էին, ով-

քեր աչքի ընկան իրենց «հերոսություններով» 1990 թ. հունվարի հայ-

կական կոտորածի ժամանակ, ինչը ամիսներ շարունակ քարոզվող 

էթնիկ ատելության հերթական դրսևորումն էր: 

1989 թ. օգոստոսի երկրորդ կեսին Բաքվում թափ է առնում գոր-

ծադուլների նոր ալիքը: Լենինի հրապարակում հավաքված ցուցա-

րարների թիվը հասնում է մոտ 50 հազարի: Հայտարարված գործա-

դուլի հետևանքով իրենց աշխատանքը դադարեցնում են երկաթուղու, 

բազմաթիվ ձեռնարկությունների աշխատողներ: Աշխատում էին մի-

այն սննդամթերքի արտադրությամբ զբաղվող ձեռնարկությունները: 

Հանրապետությունը գրեթե կաթվածահար վիճակում էր104: Երկաթու-

ղային աշխատողները դադարեցնում են բեռների մատակարարումը 

դեպի ԼՂԻՄ, Հայաստան և Վրաստան105: 

Օգոստոսի 19-ին Վեզիրովը կրկին հանդիպում է ժողճակա-

տայիններ Աբուլֆազ Էլչիբեյի, Իսա Գամբարի, Զարդուշտ Ալիզա-

դեի, Յուսիֆ Սամեդօղլուի և Էթիբար Մամեդովի հետ: Նրանք պա-

                                                                                                                                

Լավ թուրք եղի՛ր: Կոմունիզմը մեր թշնամին է: Դու իմացի՛ր դա: 
Հրեաները բոլոր ժողովուրդների թաքնված թշնամիներն են: 
Ռուսները, չինացիները, իրանցիները, հույները մեր հին թշնամիներն են: 
Բուլղարները, գերմանացիները, իտալացիները մեր նոր թշնամիներն են: 
Ճապոնացիները, աֆղանները, ամերիկացիները մեր ապագա թշնամիներն են: 
Հայերը, քրդերը, լեզգիները, չերքեզները, գնչուները մեր ներքին թշնամիներն են: 
Տեսնու՞մ ես որքան թշնամիներ ունենք: Հարվածելու համար լա՛վ պատրաստվիր, Ալ-
լահը քեզ օգնական»: Սա ռասիստական կոչ է և ցույց է տալիս, թե գաղափարական 
ինչ համոզմունքներ ուներ ԱԺՃ ղեկավարը: Տե՛ս Əbülfəz Elçibəy, Bütöv Azərbaycan 
Yolunda, Bakı, 2004, էջ 62-64: 
104 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
105 Տե՛ս Altstadt A., նշվ. աշխ., էջ 206: 
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հանջում են, որ Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը չեղյալ հայտա-

րարի ԼՂԻՄ-ի Հատուկ կառավարման կոմիտեի (ՀԿԿ)106 ստեղծման 

մասին միութենական ղեկավարության որոշումը` որպես հանրապե-

տության ինքնիշխանության խախտում, և վերադարձնի ԼՂԻՄ-ը 

հանրապետության վերահսկողության ներքո: Պահանջ է դրվում նաև 

թույլատրելու ոստիկանական տեղական ուժերի և ազգային տարբեր 

խմբավորումների զինումն ու Ղարաբաղ ուղարկումը107: Այդ պա-

հանջներին ի պատասխան` Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը 

սեպտեմբերի 15-ին անցկացրած իր արտակարգ նստաշրջանում ըն-

դունում է հատուկ որոշում ՀԿԿ-ն ցրելու և Լեռնային Ղարաբաղն 

Ադրբեջանին վերաենթարկեցնելու մասին108: Այսպիսով՝ Ադրբեջանի 

կոմունիստական ապարատը սկսում է հաշվի նստել ԱԺՃ-ի հետ, 

իսկ դրա պատճառներից մեկն էլ այն էր, որ Մոսկվան ճնշում էր գոր-

ծադրում Բաքվի վրա` պահանջելով քայլեր ձեռնարկել երկաթուղու 

աշխատանքը վերականգնելու և երկրի բնականոն կյանքը վերսկսե-

լու ուղղությամբ: ԱԺՃ-ն լավագույնս օգտագործում է այդ հանգա-

մանքը` հասնելով կազմակերպության պաշտոնական գրանցմանը: 

Հատկանշական է, որ շրջափակման առնչությամբ Ժողճակատի չա-

փավոր թևի ներկայացուցիչ համարվող Լեյլա Յունուսովան 

«Московские новости» թերթին տված հարցազրույցում նշում է. 

«Ընդհանրապես ես կարծում եմ` դա նույնիսկ չի կարելի շրջափա-

կում համարել: Ուղղակի մենք դադարեցրինք Հայաստանին տալ 

                                                            

106 Միխայիլ Գորբաչովի` 1989 թ. հունվարի 12-ի որոշմամբ ԽՍՀՄ-ում առաջին 
անգամ մտցվում է կառավարման հատուկ ձև` ուղղակի կառավարում Մոսկվայից: 
Իրավական առումով պահպանելով Լեռնային Ղարաբաղի` Ադրբեջանի կազմում 
ինքնավար մարզի կարգավիճակը՝ ձևավորվում է Հատուկ կառավարման կոմիտե 
(ՀԿԿ), որը ենթարկվում էր ԽՍՀՄ պետական իշխանության և կառավարման 
բարձրագույն մարմիններին, օժտված էր ինքնավար մարզի ժողպատգամավորների 
խորհրդի և նրա գործադիր կոմիտեի լիազորություններով, իսկ կոմիտեի նախագահը` 
մարզխորհրդի գործկոմի նախագահի իրավունքներով: ՀԿԿ նախագահ է նշանակ-
վում Արկադի Վոլսկին, ով մինչ այդ Կրեմլի հատուկ ներկայացուցիչն էր Լեռնային 
Ղարաբաղում: Տե՛ս Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 83: 
107 Տե՛ս Zülfüqarlı M., նշվ. աշխ., էջ 31: 
108 Տե՛ս Ուլուբաբյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 301-302: 
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այն, ինչ նախկինում անվճար էինք տալիս` մեր նավթն ու մթերքնե-

րը...»109: Հոկտեմբերի 4-ին ԱԺՃ առաջնորդները հանդիպում են 

Կոմկուսի ներկայացուցիչների հետ, իսկ հաջորդ օրը ԱԺՃ-ն գրանց-

վում է որպես օրինական կազմակերպություն110: Պաշտոնական 

գրանցումից հետո ԱԺՃ-ն համաձայնեց վերացնել երկաթուղային 

շրջափակումը: Այդուհանդերձ, տրանսպորտային հաղորդակցու-

թյան նախկին ծավալը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այդպես էլ 

չվերականգնվեց111. շուտով այդ հաղորդակցությունը առհասարակ 

պետք է դադարեր: 

1989 թ. նոյեմբերի 17-ին Լենինի հրապարակում կրկին խոշոր 

ցույց է կազմակերպվում 1988 թ. նոյեմբերի 17-ից մինչև դեկտեմբերի 

5-ը տևած լայնամասշտաբ ցույցի մեկամյակի առթիվ: Հենց այդ ժա-

մանակ էլ առաջին անգամ հնչեցվում է ԱԴՀ հիմնը: 

Թեև ԱԺՃ-ն իր գործողությունների շնորհիվ կարողացավ հաս-

նել օրինական գրացմանը, սակայն կազմակերպության ներսում առ-

կա հակադիր մոտեցումները գնալով խորանում էին. ակնհայտ էր 

դառնում, որ կայացման փուլում գտնվող ԱԺՃ-ում առկա են մաս-

նատման միտումներ: Դեկտեմբերի 9-ին որոշում է ընդունվում ԱԺՃ 

ղեկավարության (այն բաղկացած էր Համակարգող խորհրդի նախ-

կին անդամներից) գործունեության սառեցման մասին, որի պատճա-

ռը կազմակերպության ներսում առաջացած սուր տարաձայնություն-

ներն էին: Փոխարենը ստեղծվում է Աբուլֆազ Էլչիբեյի գլխավորու-

թյամբ հինգ հոգուց բաղկացած հանձնաժողով, որը կոչված էր քայ-

                                                            

109 Այդ նույն հարցազրույցում լրագրողի այն հարցին, թե ինչպես են Ադրբեջանում 
ընդունվող նոր օրենքները տարածվելու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա,   
Լ. Յունուսովան պատասխանում է. «Ով այդ օրենքին չի կարող հարմարվել, կարող է 
Հայաստան գնալ: Նրանց փոխարեն մենք կիրականացնենք մեր անտուն փախստա-
կանների վերաբնակեցումը»: Տե՛ս «Это не блокада», считает член правления На-
родного фронта Азербайджана Лейка Юнусова // «Московские новости», 1.09.1989. 
Փաստացի անգամ Ժողճակատի չափավոր թևի ներկայացուցիչները ցանկանում էին, 
որ ԼՂԻՄ-ը հայաթափվի և վերաբնակեցվի ադրբեջանցիներով: 
110 Տե՛ս Altstadt A., նշվ. աշխ., էջ 206: 
111 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 87: 
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լեր ձեռնարկելու իրադրությունը շտկելու և կազմակերպության երկ-

րորդ համագումարը նախապատրաստելու ուղղությամբ: Սակայն 

այս նոր հանձնաժողովի ստեղծումն ավելի արագացրեց ԱԺՃ մաս-

նատման գործընթացը: Արդեն հաջորդ օրը` դեկտեմբերի 10-ին, 

«Ազադլըգ» («Ազատություն») ռադիոկայանով ելույթ ունենալիս 

ԱԺՃ աջակողմյան թևի ներկայացուցիչներից Լեյլա Յունուսովան 

հայտարարեց Ադրբեջանի Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության 

ստեղծման մասին, սակայն դա նրա անձնական նախաձեռնությունն 

էր, քանի որ կուսակցության ստեղծման վերաբերյալ հիմնադիր ժո-

ղով չէր կայացել: Լ. Յունուսովայի այդ որոշումը պաշտպանեցին 

նրա համախոհներ Արազ Ալիզադեն, Զարդուշտ Ալիզադեն, Աբդուլ-

վագաբ Մանաֆովը, Արզու Աբդուլաևան և Ֆահրադին Աղաևը112:      

Լ. Յունուսովայի այդ քայլը հստակորեն ընդգծում էր ԱԺՃ երկու 

թևերի միջև եղած հակասությունները և գործողությունների համա-

ձայնեցված լինելու հանգամանքը: 1989 թ. ընթացքում ԱԺՃ-ն ընթա-

ցավ ընդարձակման և մասնատման ուղով: Այս շրջանում ավելի 

հստակ ընդգծվեց կուսակցության ազգայնական, թուրքամետ, ավե-

լին` պանթուրքական բնույթը113: Միևնույն ժամանակ ձևավորվեցին 

բազմաթիվ իսլամիստական խմբավորումներ, որոնցից շատերը գոր-

ծում էին ԱԺՃ հովանու ներքո: Իսլամիստական խմբավորումները 

մեծ մասամբ ոչ քաղաքական համայնքներ էին, այսինքն` կուսակ-

ցական կառույցներ չէին: Դրանցից առավել հայտնի է «Թովբե» 

(«Ջղջում») խմբավորումը, որը նպատակ ուներ խրախուսելու սոցիա-

լական ու անհատական բարոյականությունը և վերադարձը Ալլահի 

նախանշած ճշմարիտ ուղուն114: Հենց այս շրջանում էլ հստակ ուր-

վագծվեց, որ իսլամը, լինելով ադրբեջանցիների ազգային ինքնու-

թյան բաղկացուցիչներից մեկը, այդուհանդերձ չդարձավ քաղաքա-

կան գաղափարախոսություն: Ինչպես և XX դարասկզբին, այնպես էլ 

                                                            

112 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
113 Տե՛ս Shireen T., նշվ.աշխ., էջ 69: 
114 Տե՛ս Demiretepe T., Laciner S., նշվ. աշխ.: 
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«վերակառուցման» տարիներին ազգայնականության վերելքի գոր-

ծընթացում իսլամականությունը կրկին իր տեղը զիջեց թյուրքակա-

նությանը: Սակայն պետք է հաշվի առնել իսլամականության և թյուր-

քականության որակական ընկալումների տարբերությունը դա-

րասկզբի և 80-ականների ներքաղաքական զարգացումների համա-

տեքստում: 

Դեռևս 1989 թ. դեկտեմբերի երկրորդ կեսից ԱԺՃ շտաբի դիմաց 

փակցված էին Բաքվի հայ բնակիչների հասցեները: Բացի այդ՝ 10-

15 հոգուց բաղկացած մարդկանց խմբերը մտնում էին հիմնարկներ և 

ձեռնարկություններ` պահանջելով տնօրեններից աշխատանքից հե-

ռացնել ազգությամբ հայ աշխատողներին: Ոստիկանությունը ոչինչ 

չէր ձեռնարկում: Իրադրությունը հիշեցնում էր Սումգայիթի նախօր-

յակը: 

Միևնույն ժամանակ սրվում է իրադրությունը նաև շրջաններում, 

մասնավորապես ԱԺՃ ներկայացուցիչները մեծ ակտիվություն են 

ցուցաբերում Ջալիլաբադի շրջանում և Նախիջևանի Ինքնավար 

Հանրապետությունում: Նրանք ակնհայտորեն հանդես էին գալիս կո-

մունիստական վարչակարգի տապալման կոչերով, ինչի հետևանքով 

բռնություններ կիրառվեցին կոմունիստական ապարատի տեղական 

ներկայացուցիչների դեմ: Դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան զինված 

ծայրահեղական խմբավորումները, որոնց ղեկավարում էր ԱԺՃ՝ 

Ջալիլաբադի շրջանի ներկայացուցիչ Միրալիմ Բահրամովը` «շտա-

պօգնության բժիշկը», հարձակվում են կուսակցության և ՆԳՆ շրջա-

նային բաժանմունքի ներկայացուցիչների վրա, որի հետևանքով 

եղան տուժածներ, որոնցից մեկը վիրավորվել էր հրազենային զեն-

քից: Ջալիլաբադում իրադրության կարգավորման համար այնտեղ 

են մեկնում Ադր. ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի (այսուհետ՝ ԳԽ) պատ-

գամավորների խումբը և հանրապետության իրավապահ մարմիննե-

րի ներկայացուցիչներ: Այդ մասին գրում է «Бакинский рабочий» 
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թերթը115: Ըստ էության, Ջալիլաբադի գործողությունները Ադրբեջա-

նում խորհրդային կարգերի տապալման առաջին փորձերն էին, ինչը 

կանխվեց զորքերի միջամտության հետևանքով: 

1989 թ. դեկտեմբերի 31-ին ԱԺՃ՝ Նախիջևանի ներկայացուցիչ-

ների, ինչպես նաև Բաքվից Նախիջևան ժամանած Նեմեթ Փանահո-

վի կոչով ադրբեջանցիները հարձակվում և ոչնչացնում են իրանա-

ադրբեջանական, ավելի ստույգ՝ Իրանի և Նախիջևանի Ինքնավար 

Հանրապետության սահմանագծի փշալարերը` Իրանի իրենց 

ադրբեջանցի «եղբայրների» հետ միավորվելու համար116: Մոսկվան 

դատապարտեց այս աննախադեպ գործողությունը, իսկ կենտրոնա-

կան մամուլի հրապարակումները պնդում էին, որ ադրբեջանցիները 

շտապում են ընկնել մահմեդական արմատականության գիրկը117: 

Իրանի հետ սահմանին տեղադրված 590 կիլոմետր երկարությամբ 

փշալարերի ոչնչացումը մեծապես ողջունվեց ԱԺՃ ծայրահեղական 

տարրերի կողմից, որոնք դա դիտարկեցին որպես Ադրբեջանի միաս-

նականության վերականգման առաջին քայլ118: Փաստացի Հարա-

վային Ադրբեջանի հետ միավորման գործոնը ուրույն դեր էր խաղում 

ադրբեջանական ազգայնական գաղափարախոսության մեջ` կազ-

մելով ինքնության յուրատեսակ բաղադրիչներից մեկը:  

Այսպիսով՝ անկախացման և խորհրդային վարչակարգի տա-

պալման ամենահամարձակ փորձերը ձեռնարկվեցին 1989 թ. վեր-

ջին: Այդ փորձերը, սակայն, անհաջողության մատնվեցին, իսկ հե-

տագա պայքարը տեղափոխվեց Բաքու: 

1990 թ. հունվարի 2-ին ժողճակատային Էթիբար Մամեդովը իր 

հրապարակային ելույթներից մեկում, դիմելով տեղի կոմունիստա-

                                                            

115 Տե՛ս К событиям в Джалилабадском районе // «Бакинский рабочий», 30.12.1989: 
116 Ուշագրավ է, որ 1991 թ. դեկտեմբերի 16-ին ՆԻՀ-ի ԳԽ ղեկավարի պաշտոնը զբա-
ղեցնող Հեյդար Ալիևի նախաձեռնությամբ դեկտեմբերի 31-ը հռչակվեց «ադրբեջան-
ցիների համերաշխության օր», և այդուհետ այդ օրը ամեն տարի նշվում է որպես 
տոն: Տե՛ս Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi,  Maddə 105. Bayram günləri, 
http://shaki.cls.az/uploads/files/261281449142194.pdf, 12.01.2016: 
117 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 104: 
118 Տե՛ս Demiretepe T., Laciner S., նշվ. աշխ.: 
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կան ուժերին, պահանջում է. «Կտրե՛ք բոլոր կապերը Հայաստանի 

հետ, Ադրբեջանի օրենքներին չենթարկվելու համար զրկե՛ք Ղարա-

բաղի հայերին քաղաքացիությունից և դուրս շպրտե՛ք հայերին հան-

րապետությունից...»119: Սա, փաստորեն, Ադրբեջանի և ԼՂԻՄ-ի հա-

յափաթումը շարունակելու և պետական մակարդակով օրինակա-

նացնելու կոչ էր: Հունվարի 6-7-ը տեղի ունեցավ ԱԺՃ երկրորդ հա-

մագումարը, որի ժամանակ էլ վերջնականապես ակնհայտ դարձավ 

կազմակերպության պառակտվածությունը: Առավել չափավոր հա-

յացքներ ունեցող մտավորականների խումբը լքեց ԱԺՃ-ն` հետագա-

յում ձևավորելով Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը: 

Հունվարի 11-ին ԱԺՃ ակտիվիստները Բաքվում տեղի ունեցած 

ցույցի ժամանակ վերջնագիր են ներկայացնում Ադրբեջանական 

ԽՍՀ պետական և կուսակցական ղեկավարությանը` պահանջելով 

շտապ հրավիրել Ադր. ԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նիստ և պաշտոնից 

հեռացնել ադրբեջանական Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտու-

ղար Վեզիրովին: Հենց այդ իրադրության պայմաններում էլ սկսվում 

են Բաքվի հայկական կոտորածները120: 

Հունվարի 12-ին ԱԺՃ արմատական թևի ներկայացուցիչներից 

Նեմեթ Փանահովին թույլ են տալիս ելույթ ունենալ Բաքվի հեռուս-

տատեսությամբ, որը կուսակցության պաշտոնական լրատվամիջոցն 

էր: Փանահովը հեռարձակման ժամանակ բողոքեց, որ Հայաստանից 

տեղափոխված ադրբեջանցի բազմաթիվ փախստականներ անտուն 

են մնացել, մինչդեռ բազմաթիվ հայեր շարունակում են բնակվել 

հարմարավետ պայմաններում121: 

Հունվարի 11-ին հեռուստատեսային իր ելույթում ադրբեջանա-

կան Կոմկուսի առաջին քարտուղար Վեզիրովը հայտնում է, որ Կոմ-

կուսը և ԱԺՃ-ն միավորվել են հանուն Ղարաբաղի: Իսկ ԱԺՃ ներ-

կայացուցիչներից Էթիբար Մամեդովը իր համախոհների հետ հան-

                                                            

119 Տե՛ս Zülfüqarlı M., նշվ. աշխ., էջ 35: 
120 Տե՛ս Казинян А., նշվ. աշխ., էջ 521: 
121 Տե՛ս Keller B., նշվ. աշխ.: 
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դիպման ժամանակ նշում է, որ Ազգային պաշտպանության խորհուր-

դը ստեղծվել է ԼՂԻՄ-ից հայերի զանգվածային տեղահանումը ա-

պահովելու նպատակով122: Բաքվի հայության կոտորածի նախօրե-

ին` հունվարի 12-ին, «Ժողովրդական ճակատ»-ի ծրագրով ձևավոր-

վեց Ազգային պաշտպանության խորհուրդ (Milli Müdafia Şurası-
MMŞ)՝ իբրև Լեռնային Ղարաբաղ` «ռազմական գործողությունների 

գոտի» ուղարկվելու համար, սակայն այն մնաց Բաքվում123: Ամեն 

ինչ կանխամտածված և նախօրոք ծրագրված էր` ազատել Բաքուն 

հայերից: Այդ մասին է վկայում նաև տարիներ անց` 2012 թ., ադրբե-

ջանական «ANS TV» հեռուստաընկերության հեռարձակած «Ən 

Yeni Tarix» հաղորդման` 1990 թ. հունվարի դեպքերին նվիրված թո-

ղարկման ժամանակ MMŞ-ի փոխնախագահ Նուրադդին Խոջայի 

խոստովանությունն այն մասին, որ Ժողճակատը հստակ ծրագիր է 

ունեցել ազատել Բաքուն հայերից. «Հայերին Բաքվից հանելը ճիշտ 

էր, հայերը դանդաղ ազդեցության ռումբ էին... հայերը մեզ համար 

վտանգավոր էին...»124: 

Հունվարի 13-ին ԱԺՃ ղեկավարությունն ամբողջական կազմով 

մասնակցում էր Լենինի հրապարակի ցույցին, որի ժամանակ էլ հայ-

տարարում է MMŞ-ի ստեղծման մասին: Այդ ցույցն անց էր կացվում 

բացառապես հակահայկական կարգախոսների ներքո: Հունվարի 

13-ը ճակատագրական դարձավ Բաքվի հայության համար: Այդ օրը 

բազմահազարանոց ամբոխը, խմբերի բաժանված, նախանշված 

հասցեներով ներխուժում է հայերի բնակարաններ, սկսում իրակա-

նացնել ծեծ ու բռնություններ, մարդկանց դուրս նետում պատուհան-

ներից, բռնաբարում կանանց, շատերին ողջակիզում: Հայ բնակչու-

թյունից խլում են դրամը, արժեքավոր իրերը, բնակարանի փաս-

տաթղթերը: Նավահանգստում, որտեղից հայերը պետք է մեկնեին, 

                                                            

122 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
123 Տե՛ս Мосесова И., Овнанян А., Вандализм в Баку, Ереван, 1991, էջ 89: 
124 Ən yeni tarix, 1990-cı il 13 Yanvar Hadisələri, 12.01.2012, 
https://www.youtube.com/watch?v=9FMKc2oAg64, 11.02.2015. 
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խուզարկում են տեղահանվածներին, կողոպտում ու ծեծում, Կաս-

պից ծովով լաստանավերով ուղարկում Թուրքմենստան: Նույնը կա-

տարվում է նաև օդանավակայանում125: Հատկանշական է, որ ցույ-

ցից հետո Վեզիրովը զանգահարում է Կրեմլ և ԽՍՀՄ Նախարարնե-

րի խորհրդի նախագահ Նիկոլայ Ռիժկովին հայտնում, որ ցույցի 

ավարտից հետո քաղաքում ջարդեր են սկսվել: Հիմնականում հայե-

րի վրա են հարձակվում, սակայն տուժածների մեջ կան նաև այլ ազ-

գությունների ներկայացուցիչներ126: Անգամ այդ նախազգուշացու-

մից հետո Կրեմլը որևէ քայլ չի ձեռնարկում ջարդերը կանխելու ուղ-

ղությամբ: Հայ բնակչության ջարդերը շարունակվում են վեց օր: 

Հունվարի 14-15-ին Բաքվի ցույցերում ու հանրահավաքներում 

հայերին կոտորելու և արտաքսելու կոչերի հետ արդեն հնչում են հա-

կախորհրդային` խորհրդային պետությունը տապալելու հրահանգ-

ներ և հակառուսական կոչեր` «ռուսները օկուպանտ են» և այլն127: 

Նույնիսկ այդ պայմաններում ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը Ադրբե-

ջանական ԽՍՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու փոխա-

րեն հունվարի 15-ին որոշում է ընդունում արտակարգ իրավիճակ 

հայտարարել ԼՂԻՄ-ում և շրջակա տարածքներում, ինչպես նաև 

Հայկական ԽՍՀ մի շարք շրջաններում128: Այս քայլը անհասկանալի 

էր և ավելի արձակեց Բաքվի ջարդարարների ձեռքերը: Բաքվում 

հարձակումներ են սկսվում կառավարական շենքերի և լրատվության 

կենտրոնների վրա: Զինված ավազակախմբերը պահանջում են վերջ 

դնել իրենց ազգային կյանքը խաթարած խորհրդային կարգերին և 

իշխանությունը հանձնել «Ժողովրդական ճակատ»-ին129: 

                                                            

125 Տե՛ս «Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ» (1988-1994). Հանրագիտա-
րան, Երևան, 2004, էջ 115: 
126 Տե՛ս Рыжков Н., Истоки разрушения: Баку. Январь 90-го, http://nash-
sovremennik.ru/p.php?y=2005&n=12&id=8, 12.07.2015: 
127 Տե՛ս Афанасьев И., Заложники неизвестности // «Учительская газета», 1990, № 5. 
128 Указ Президиума Верховного Совета СССР об обьявлении черезвычайного поло-
жения в Нагорно-Карабахской автономной области и некоторых других районax // 
«Известия», 17.01.1990: 
129 Տե՛ս Ուլուբաբյան Բ., նշվ. աշխ., էջ 307: 
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Հունվարի 19-ին Գորբաչովին հայտնում են, որ Բաքվում զին-

ված խմբավորումները շրջափակել են Նախարարների խորհրդի, 

Գերագույն խորհրդի և Կոմկուսի կենտկոմի շենքերը, և իրավիճակն 

ամբողջությամբ դուրս է եկել վերահսկողությունից130: Միայն 

խորհրդային կարգերի տապալման իրական սպառնալիքն է հար-

կադրում կենտրոնական իշխանություններին վճռական քայլեր ձեռ-

նարկել Ադրբեջանում զանգվածային բռնությունները դադարեցնելու 

ուղղությամբ: Այս դեպքերի կապակցությամբ ԽՍՀՄ Գերագույն 

խորհուրդը որոշում է ընդունում «Բաքու քաղաքում արտակարգ դրու-

թյուն հայտարարելու մասին»131: Մոսկվան զորքեր մտցրեց Բաքու 

հունվարի 19-ի լույս 20-ի գիշերը: 

Արտակարգ դրություն հայտարարելուց հետո Բաքու մտած ռու-

սական զորքերը կանխեցին Ադրբեջանում խորհրդային կարգերի 

տապալումը: «Ժողովրդական ճակատ»-ի շատ անդամներ ձերբա-

կալվեցին, բայց նրանք արդեն իրականացրել էին իրենց հիմնական 

նպատակը. Բաքուն հայաթափված էր ամենադաժան և վայրագ մե-

թոդներով: Փաստացի «Ժողովրդական ճակատը» փորձում էր իշխա-

նության գալ հայերին կոտորելու և արտաքսելու միջոցով: Այդ ժա-

մանակահատվածում «Ժողովրդական ճակատ»-ին իշխանության 

գալ այդպես էլ չհաջողվեց, իսկ ադրբեջանական խորհրդային իշխա-

նությունները հայերի կոտորածների մեջ դարձյալ մեղադրեցին «խու-

լիգանական տարրերին», իբրև թե տեղի ունեցած ողբերգությունը 

նրանց անկարգությունների արդյունք է132: 

1990 թ. հունվարի 13-19-ի ջարդերից հետո Բաքուն հայաթափ-

վում է (ավելի քան 250000 հայ). կային բազմաթիվ սպանվածներ, 

փախստականներ և անհայտ կորածներ: Բաքվում պաշտոնական 

հետաքննություն այդպես էլ չանցկացվեց, ուստի սպանվածների և 

տուժածների ստույգ թվաքանակ ներկայացնել հնարավոր չէ:  

                                                            

130 Տե՛ս Рыжков Н., նշվ. աշխ.: 
131 Указ Президиума Верховного Совета СССР о введении черезвыйчайного поло-
жения в городе Баку // «Известия», 22.01.1990. 
132 Տե՛ս «Ղարաբաղյան ազատագրական պատերազմ», էջ 117: 
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Այսպիսով՝ Բաքուն դարձավ Սումգայիթի, Գանձակի ողբերգա-

կան իրադարձությունների շարունակությունը: Ամեն ինչ կրկնվում էր 

նույն սցենարով` հայերին վերացնելու կոչեր, որոնց հաջորդում էին 

ջարդարարների` նախօրոք ծրագրված գործողությունները: Ունենա-

լով հայերի բնակարանների հասցեները և քաղաքի քարտեզը` 

ադրբեջանցի ջարդարարներն արագությամբ գտնում էին հայկական 

տները և դաժանորեն սպանում մարդկանց ազգային պատկանելու-

թյան համար: Այդ առնչությամբ «Комсомольская правда»-ն գրում է. 

«Հավաքվածների մոտ հայտնվեցին հայերի հասցեներով ցուցակ-

ներ, և Բաքուն պայթեց... Քաղաքում ուժեղացել էր հակահայկական 

հիստերիան, հնչում էին կոչեր համընդհանուր թշնամու դեմ միավոր-

վելու մասին»133: 

Ինչպես Սումգայիթում և Գանձակում, այնպես էլ Բաքվում 

կային ՆԳՆ ուժեր, զորքեր, որոնք ցանկության դեպքում կարող էին 

կասեցնել դեպքերի նման զարգացումը, սակայն հրաման չլինելու 

պատճառաբանությամբ նրանք ոչ մի քայլ չէին ձեռնարկում այդ ուղ-

ղությամբ: Սումգայիթի օրինակով կրկին «մի քանի օր ուշացած»134 

խորհրդային բանակը մտավ Բաքու, բայց, ըստ էության, ոչ այնքան 

հայերի կոտորածը կասեցնելու, որքան Ադրբեջանում խորհրդային 

կարգերը փրկելու նպատակով: Հունվարի 26-ին ԽՍՀՄ պաշտպա-

նության նախարար Դմիտրի Յազովը մամուլի ասուլիսի ժամանակ 

խոստովանում է, որ Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ռազմական շրջա-

փակումը նախատեսված էր Ադրբեջանի «Ժողովրդական ճակատ»-ի 

կողմից կոմունիստական իշխանության տապալումը կանխելու հա-

մար135: Խորհրդային զորքերի իրականացրած ռազմական գործողու-

թյունների հետևանքով սպանվում են ցուցարարներ և գրոհայիններ, 

                                                            

133 Крайний А., Хроника трагедии. Семь дней в Баку // «Комсомольская правда», 
24.01.1990. 
134 Սումգայիթի դեպքերից հետո Մ. Գորբաչովը հայտարարել էր, որ խորհրդային 
բանակը ուշացել էր ընդամենը երեք ժամ: Տե՛ս Сьезд народных депутатов ССР // 
«Известия», 29.05.1989: 
135 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh Conflict, էջ 26: 
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որոնց մի մասը մասնակցել էր Բաքվի հայկական ջարդերին: Բա-

խումների հետևանքով սպանվում են խոհրդային բանակի քսանից 

ավելի զինվորներ136: 

Կա նաև տեսակետ, որ Բաքվի ջարդերի ետևում կանգնած էին 

Մոսկվայի և Ադրբեջանի կուսակցական «ապարատչիկները»: Կո-

մունիստական կուսակցության առաջնորդները խրախուսում էին 

Ադրբեջանում ազգայնական քաղաքական շարժման` ԱԺՃ-ի ուժե-

ղացումը և մեկ տարի շարունակ փորձում էին հրահրել շովինիստա-

կան և ագրեսիվ գործողությունների իրականացումը137: Այդ քայլով 

կոմունիստները նպատակ էին հետապնդում շարժումը որակելու որ-

պես ծայրահեղական և մոլեռանդ: Բացառված չէ, որ կոմունիստա-

կան ապարատը փորձեր շահարկել շարժման ծայրահեղական 

բնույթն այն ճնշելու նպատակով: Բայց, մյուս կողմից, «Ժողովրդա-

կան ճակատ»-ը ձևավորումից կարճ ժամանակ անց արդեն ցուցա-

բերել էր ակնհայտ արմատական մոտեցումներ: Ձևավորվելով ղա-

րաբաղյան հարցի վերաբացման ժամանակաշրջանում` հակակոմու-

նիստական այս ուժը զանգվածներին գրավելու հիմնական միջոց է 

դարձնում հայերի դեմ ատելության և անհանդուրժողականության 

քարոզչությունը: Այդ մասին է վկայում նաև այն հանգամանքը, որ 

չափավոր և լիբերալ գաղափարներ դավանող գործիչները կարճ ժա-

մանակ անց հեռանում են ԱԺՃ-ից: ԱԺՃ-ն կոմունիստների դեմ 

պայքարում շարունակ օգտագործում էր ղարաբաղյան գործոնը, սա-

կայն այդ կուսակցության հետագա գործողությունները ցույց են տա-

                                                            

136 Տե՛ս Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 95-96: 
137 Տե՛ս Keller B., նշվ. աշխ.: Հեղինակը որպես ապացույց նշում է 1989 թ. մարտին 
Ադրբեջանի Կոմկուսի երկրորդ քարտուղար Պոլյանիչկոյի հանդիպումը ԱԺՃ երկու 
ներկայացուցիչների` Զարդուշտ Ալիզադեի և Թոֆիկ Քասիմովի հետ, որի շրջա-
նակներում նա իր կարծիքն է հայտնել նոր սկզբնավորվող շարժման վերաբերյալ: 
Պոլյանիչկոն նշում է, որ մեծ թվով զանգվածներ գրավելու համար ԱԺՃ-ն պետք է 
շրջանառության մեջ դնի թուրքական ազգային համերաշխության և իսլամական 
ֆունդամենտալիզմի գաղափարներ: Պոլյանիչկոն վերցնում է սեղանին դրված Ղու-
րանը` մահմեդականների սուրբ գիրքը, և ասում. «Միգուցե Բաքվում ձեր եվրոպական 
մոտեցումները ընդունելի լինեն, սակայն գյուղական շրջաններում մահմեդականները  
հավատացյալ են, ուստի դուք պետք է հաշվի առնեք իսլամականության գործոնը»: 
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լիս, որ առաջնահերթ նպատակը իշխանության գրավումն էր ու կո-

մունիստներին տապալելը, ընդ որում՝ ոչ թե քաղաքակիրթ ճանա-

պարհով` ընտրությունների միջոցով, այլ ագրեսիվ գործողություննե-

րի իրականացմամբ և քաոսային իրադրության ստեղծմամբ: Հատ-

կանշական է, որ Բաքվում իրադրության լարման և խորհրդային զոր-

քերի մուտք գործելու պայմաններում ժողճակատային բազմաթիվ 

գործիչներ, հատելով խորհրդա-իրանական սահմանը, ապաստան 

են գտնում Իրանում138: 

Բաքվի հայկական ջարդերի թողտվության և դրա իրականաց-

ման պայմաններում իրենց առջև դրված քաղաքական խնդիրներ էին 

փորձում լուծել բոլոր ուժերը. «Ժողովրդական ճակատ»-ը իշխանու-

թյան էր ձգտում, Մոսկվան առիթ էր փնտրում հակակոմունիստական 

շարժումը վերջնականապես ճնշելու համար, իսկ Ադրբեջանի կոմու-

նիստական ապարատը շարժվում էր գերազանցապես Մոսկվայի թե-

լադրանքով: Կար ևս մեկ ազդեցիկ ուժ` իշխանության ձգտող Հեյդար 

Ալիևը, ով, ըստ էության, փորձում էր օգտվել ստեղծված իրադրու-

թյունից և վերադառնալ իշխանության: Այդ մասին վկայում է տարի-

ներ անց «Момент истины» հաղորդման ժամանակ արված նրա 

«խոստովանությունը»: Նա նշել է, որ հունվարի 19-ին խոսակցու-

թյուն է տեղի ունեցել իր և Միխայիլ Գորբաչովի միջև: Հեյդար Ալիևը, 

բացահայտելով խոսակցության «գլխավոր գաղտնիքը», նշել է, որ        

Մ. Գորբաչովը զանգահարել է իրեն և պահանջել փողոցից հեռացնել 

«իր մարդկանց», ինչին ի պատասխան՝ Ալիևը նշել է, որ ինքը նման 

լիազորություններ չունի: Նա ակնհայտորեն հուշում էր Մ. Գորբաչո-

վին, որ իրեն օժտի նման լիազորություններով` կրկին նշանակելով 

Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարի պաշտո-

նում139: 

                                                            

138 С советско-иранской границы // «Известия», 21.01.1990. 
139 Տե՛ս Караулов А., Вокруг Кремля: книга политических диалогов, М., 1990, էջ 
262-273: Տե՛ս նաև Эфендиев В., Алиевщина или Плач по «сладкому» времени // 
«Правда», 4.02.1990: 
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ԱԺՃ-ի, կոմունիստների և Հեյդար Ալիևի` քաղաքական ծրա-

գրերի իրականացման և իշխանության համար մղվող պայքարի 

հետևանքով հայկական գործոնը և հայերի հանդեպ ազգային ան-

հանդուրժողականության քարոզչությունը դարձան անկախացման 

ուղի բռնած Ադրբեջանի գլխավոր քաղաքական լծակները, ինչի 

հետևանքով էլ ձևավորվում է անհանդուրժողական տրամադրու-

թյուններ ունեցող ադրբեջանական հասարակություն: Ղարաբաղյան 

շարժումը «կատալիզատորի» դեր խաղաց Ադրբեջանի ազգային 

շարժման ձևավորման փուլում, ավելին՝ ղարաբաղյան խնդիրը շա-

րունակ անհանգստություն էր պատճառելու Ադրբեջանի քաղաքա-

կան գործիչներին` դառնալով կենտրոնական հարց նրանց հա-

մար140: 

Այսպիսով՝ կարելի է արձանագրել, որ 1980-ականների վերջին 

Ադրբեջանում սկիզբ առած ազգայնական շարժումը պատմական և 

գաղափարական սերտ աղերսներ ուներ XX դարի սկզբին կովկաս-

յան թաթարների շրջանում ծավալված ազգային գաղափարախոսու-

թյունների, մասնավորապես իսլամականությունից թյուրքականու-

թյան անցման հայեցակարգային փոխակերպումների հետ: 1920 թ. 

Ադրբեջանի խորհրդայնացմանը հաջորդող շրջանում «ադրբեջան-

ցի» եզրույթի` որպես էթնանվանման կիրառմանն ուղղված նպատա-

կային քայլերը կարևոր նշանակություն ունեցան «ադրբեջանական» 

ինքնագիտակցության ձևավորման և դրան տեսական հիմնավորում 

տալու գործընթացում` ստեղծելով գաղափարական հիմք թյուրքա-

կանությունից ադրբեջանականությանը անցում կատարելու համար: 

Ինչպես XX դարասկզբին, 1980-ականներին ևս հայերի հետ հակա-

սությունները դարձան յուրատեսակ «կատալիզատոր» և ազդակ 

ադրբեջանական ազգայնական տրամադրությունների ակտիվաց-

ման գործընթացում: Եվ եթե XX դարասկզբին կովկասյան թաթարնե-

րի ազգայնական տրամադրությունների վերելքն ուղեկցվեց հակա-

                                                            

140 Տե՛ս Saroyan M., Minorities, Mullahs and Modernity: Reshaping Community in the 
Former Soviet Union, printed in the USA, 1997, էջ 130. 
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ցարական և հակահայկական տրամադրությունների սերտաճմամբ, 

ապա 1980-ականներին ծավալված իրադարձությունների ժամանակ 

ադրբեջանցիների շրջանում ազգայնամոլության աճն արտահայտ-

վեց հակակոմունիստական և հակահայկական տրամադրություննե-

րի զուգադրմամբ: Փաստացի անկախության ուղի բռնած Ադրբեջա-

նի հասարակական-քաղաքական դաշտում ծայրահեղական, հակա-

հայկական տրամադրությունների և արմատական, ազգայնամոլա-

կան գաղափարների` տեղական իշխանությունների թողտվության և 

հասարակության լայն շերտերի կողմից աջակցություն ստանալու 

հետևանքով տեղի ունեցան Սումգայիթի, Գանձակի և Բաքվի հայու-

թյան կոտորածներն ու տեղահանությունը: Ադրբեջանի ներքին քա-

ղաքականության մեջ հստակորեն դրսևորվում էր ղարաբաղյան 

հարցի շահարկման միտումը: Ղարաբաղյան գործոնը իշխանության 

դեմ մղվող պայքարում յուրօրինակ զենք դարձավ ընդդիմության 

ձեռքում՝ բացառելով իշխանություն-ընդդիմություն հնարավոր համա-

գործակցությունը և դժվարացնելով անկախացման հետագա գործըն-

թացը:  
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ԳԼՈՒԽ II 

 

ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՅԱԶ  

ՄՈՒԹԱԼԻԲՈՎԻ ԵՎ ԱԲՈՒԼՖԱԶ ԷԼՉԻԲԵՅԻ  

ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (1991-1993 ԹԹ.) 

 

1990 թ. հունվարի դեպքերը և խորհրդային զորքերի մուտքը Բա-

քու կանխորոշեցին Ադրբեջանում ազգայնականության վերելքի նոր 

փուլ, որն ավելի ուշ հանգեցրեց Ադրբեջանի` ԽՍՀՄ կազմից դուրս 

գալուն և անկախության հռչակմանը: Բաքվի դեպքերին հաջորդող 

ժամանակաշրջանում ավելի ակտիվացան ռազմական բախումները 

Ղարաբաղում` ի վերջո հանգեցնելով լայնամասշտաբ պատերազ-

մական գործողությունների ծավալմանը: Հունվարի դեպքերից հետո 

Ադրբեջանում ստեղծված իրադրության վրա շարունակում էին մեծ 

ազդեցություն ունենալ Ղարաբաղում ընթացող զարգացումները: 

Հունվարյան դեպքերից հետո Վեզիրովը հեռացվում է զբաղեց-

րած պաշտոնից: Նրա փոխարեն 1990 թ. հունվարի 24-ին ադրբեջա-

նական Կոմկուսի առաջին քարտուղար է նշանակվում Այազ Մութա-

լիբովը: 1989 թ. հունվարից Ա. Մութալիբովը զբաղեցնում էր Ադրբե-

ջանի Նախարարների խորհրդի նախագահի պաշտոնը: Նա 

հավատարմություն էր ցուցաբերում Մոսկվայի հանդեպ` փորձելով 

փրկել Կոմունիստական կուսակցության դիրքերը և մեղմել հակառու-

սական տրամադրությունների վերելքն Ադրբեջանում: Այդուհան-

դերձ, ադրբեջանական հասարակությունը նախկինում երբեք այդ-

քան հակախորհրդային չէր եղել141: «Սև հունվարը» հանգեցրեց նաև 

                                                            

141 Ուշագրավ է, որ այս ժամանակաշրջանում բազմաթիվ ադրբեջանցիներ իրենց ազ-
գանունների «ով» վերջավորությունները փոխարինեցին թուրքական ազգանունների 
վերջավորություններով: Գամբարով-ը դարձավ Գամբար, Մեհդիև-ը` Մեհդի, մինչդեռ 
ոմանք իրենց ազգանվանը ավելացնում էին այնպիսի վերջավորություններ, ինչպի-
սիք են թուրքական «բեյլի»-ն կամ պարսկական «զադե»-ն: Տե՛ս Cornell S., 
Azerbaijan since Independence, էջ 56:   
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ԱԺՃ անդամների` անկախ, հակառուսական և պանթուրքական 

տրամադրությունների աճին142: 

Բաքվի դեպքերից հետո իրադրությունն Ադրբեջանում լարված 

էր, կոմունիստական ապարատի դիրքերը թուլացել էին, ինչի դրսևոր-

ման ակնհայտ դեպքեր գրանցվեցին շրջաններում143, իսկ ավելի սուր 

ձևով` Նախիջևանում: Նախիջևանի Գերագույն խորհրդի պատգա-

մավորները որոշում էին ընդունել ՆԻՀ-ը դուրս բերել Ադրբեջանա-

կան ԽՍՀ և ԽՍՀՄ կազմից144: Սակայն Նախիջևանում «Ժողովրդա-

կան ճակատ»-ի ազդեցությունը պահպանվեց ընդամենը ութ օր145: 

Խորհրդային զորքերը վերջնագիր ներկայացրին Նախիջևանում իշ-

խանությունը վերցրած Ժողճակատի ներկայացուցիչներին` պահան-

ջելով հանձնվել, ինչից հետո Նախիջևանում վերականգնվեցին 

խորհրդային կարգերը146: 

Ստանձնելով Ադրբեջանի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քար-

տուղարի պաշտոնը` Ա. Մութալիբովը քայլեր ձեռնարկեց կուսակցու-

թյան հեղինակության վերականգման և գործունեության աշխուժաց-

ման ուղղությամբ: Նրա ղեկավարման ժամանակաշրջանում անհան-

գիստ իրադրություն էր ստեղծվել Ադրբեջանում: Թեև խորհրդային 

զորքերը վերահսկում էին իրավիճակը, այդուհանդերձ հասարակա-

կան տրամադրությունները գերազանցապես հակակոմունիստական 

ուղղվածություն ունեին: Կար ևս մեկ կարևոր հանգամանք. hունվարի 

դեպքերից հետո ԱԺՃ-ն զբաղված էր գլխավորապես ներկուսակցա-

կան խնդիրների լուծմամբ: Բացի այդ՝ հետագա գործողությունների 

                                                            

142 Տե՛ս Tukluoglu C., Definations of national identity, nationalism and ethnicity in post-
Soviet Azerbaijan in the 1990s, Ethnic and Racial Studies, Vol. 28, 4 July 2005, էջ 727: 
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Центр МВД сообщает // «Известия», 22.01.1990: 
144 Пресс Центр МВД сообщает // «Известия», 21.01.1990.  
145 Տե՛ս Altstadt A., նշվ. աշխ., էջ 219:  
146 Տե՛ս նույն տեղը:  
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վերաբերյալ հստակ ծրագրի բացակայության պայմաններում այն 

որոշակիորեն կորցրել էր իր հեղինակությունը ժողովրդական զանգ-

վածների շրջանում147: Հասարակական հիասթափությունների և ան-

կումային տրամադրությունների պայմաններում Ա. Մութալիբովը 

փորձում էր Ադրբեջանի Կոմունիստական կուսակցությունը ներկա-

յացնել որպես հասարակական տրամադրությունների և շահերի հիմ-

նական պաշտպան: 

1990 թ. փետրվարին իր առաջին ելույթներում Մութալիբովը 

փորձում էր ցույց տալ, որ Կոմկուսը պատրաստ է իրագործել հասա-

րակական շահերը: Նա մասնավորապես կոչ էր անում դուրս բերելու 

խորհրդային զորքերը Բաքվից, դադարեցնելու Բաքվում և ԼՂԻՄ-ում 

հայտարարված արտակարգ դրությունը և «մաքրելու կուսակցությու-

նը անսկզբունքային կոմունիստներից»148: Իր հետագա գործողու-

թյուններում Ա. Մութալիբովը ցանկանում էր ստանալ նաև ԱԺՃ 

աջակցությունը, քանի որ վերջինս դեռևս որոշակի ազդեցություն 

ուներ երկրում: Ուստի Ա. Մութալիբովի քաղաքականությունն ուղղ-

վեց ոչ թե Ժողճակատի հետ առճակատմանը, այլ հակառակը` հա-

մագործակցության ուղիների մշակմանը: 

1990 թ. մայիսի 17-ին հանդիպում է տեղի ունենում ադրբեջանա-

կան Կոմկուսի և ԱԺՃ ներկայացուցիչների միջև: Այդ հանդիպման 

շրջանակներում քննարկվում են ղարաբաղյան խնդիրը, ԱԺՃ` հան-

րապետական բանակ ձևավորելու առաջարկը, Ժողճակատի և կա-

ռավարական ինստիտուտների միջև հարաբերությունները, ինչպես 

նաև ռազմական հրամանատարության ձևավորման հարցը: Հան-

դիպման արդյունքում ձևավորվում է Խորհրդատվական խորհուրդ, 

որում ընդգրկվում են ադրբեջանական Կոմկուսի, Ժողճակատի, ինչ-

պես նաև մտավորական վերնախավի ներկայացուցիչներ: Խորհուր-

դը հանդես եկավ հետևյալ առաջարկներով. առաջին` հանրապետու-

թյան նախագահը պետք է ընտրվի համընդհանուր քվեարկության 
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միջոցով, սակայն, հաշվի առնելով երկրում ստեղծված արտակարգ 

իրադրությունը, նրան կընտրի Գերագույն խորհուրդը, երկրորդ` 

Ադրբեջանը պետք է իր ներուժով առաջ ընկնի Հայաստանից, ինչ-

պես նաև պետք է դադարեցվի ադրբեջանցիների զինվորական ծա-

ռայությունը երկրի սահմաններից դուրս, երրորդ` 1918 թ. մայիսի 28-

ը պետք է պաշտոնապես նշվի որպես ԱԴՀ հիմնադրման օր149: 

ԱԺՃ չեզոք դիրքորոշման պայմաններում 1990 թ. մայիսի 19-ին 

Գերագույն խորհրդի նիստի ժամանակ ընդունվեց «հանրապետու-

թյան նախագահի» պաշտոնը: Նույն օրը, Գերագույն խորհրդի որոշ-

մամբ, Այազ Մութալիբովն ընտրվեց Ադրբեջանական ԽՍՀ նախա-

գահ150: Նախագահ ընտրվելուց հետո Ա. Մութալիբովն իր առաջին 

իսկ որոշումներից մեկով մայիսի 28-ը սահմանեց որպես հանրային 

տոն. այն հռչակվեց «ադրբեջանական պետականության օր»151: 

Այսպիսով, թեև հունվարի դեպքերից հետո ԱԺՃ շատ ակտի-

վիստներ հայտնվել էին բանտում, և քաղաքական այդ ուժն որոշա-

կիորեն թուլացել էր, այդուհանդերձ այն շարունակում էր զգալի ազ-

դեցություն ունենալ Ադրբեջանի հասարակական-քաղաքական 

կյանքում: Նման իրավիճակում ԱԺՃ-ի համար լավագույն տարբե-

րակը Մութալիբովի իշխանության գալն էր: Նա չուներ ամուր լծակ-

ներ երկրի ներսում, սատարող միակ ուժը Մոսկվան էր, սակայն գնա-

լով ակնհայտ էր դառնում, որ ԽՍՀՄ գոյությանը հաշված օրեր են 

մնացել: ԱԺՃ-ին ժամանակ էր անհրաժեշտ իր հետագա գործողու-

թյունները համակարգելու և իշխանության համար մղվող պայքարը 

շարունակելու համար: Ուստի Ա. Մութալիբովի հանդեպ ԱԺՃ, կարե-

լի է ասել, բարյացակամ վերաբերմունքն ուներ իր պատճառները և 

հեռահար նպատակներ էր հետապնդում: ԱԺՃ-ն, ըստ էության, հաշ-

վարկել էր, որ Ա. Մութալիբովն այն մարդն է, որին հետագայում կա-

րելի էր հեշտությամբ տապալել: 
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Հետագա ամիսներին Ադրբեջանի քաղաքական ուժերը և կազ-

մակերպությունները սկսեցին պատրաստվել սեպտեմբերին կայա-

նալիք Գերագույն խորհրդի ընտրություններին, ընդ որում՝ այդ ընտ-

րությունները հետաձգվել էին մինչև սեպտեմբեր հենց ԱԺՃ ջանքե-

րով` այն պնդման հիման վրա, որ չի կարող օրինական (լեգիտիմ) 

քարոզարշավ ընթանալ արտակարգ դրության պայմաններում, երբ 

հանրահավաքների ու ցույցերի կազմակերպումն արգելվում է152: 

1990 թ. հուլիսի 28-ին Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը՝ թվով 

քսան կազմակերպություն, ձևավորում են Դեմոկրատական դաշինքը 

և միասին հանդես գալիս ընտրություններում153: ԱԺՃ-ն ևս միացել էր 

այդ դաշինքին` ստանձնելով առաջատար դեր և հանդես գալով որ-

պես հակակոմունիստական գլխավոր քաղաքական ուժ: 

1990 թ. սեպտեմբերի 30-ին Ադրբեջանում տեղի ունեցան ԳԽ 

ընտրություններ: Դեմոկրատական դաշինքից առաջադրված թեկնա-

ծուների ճնշող մեծամասնությունը ԱԺՃ-ից էր, ներկայացուցիչներ 

կային նաև «Դիրչալիշ» («Վերածնունդ»), «Բիրլիք» («Միություն») 

կուսակցություններից և սոցիալ-դեմոկրատական խմբից154: Ադրբե-

ջանի նորընտիր ԳԽ-ում 360 պատգամավորական մանդատներից 

30-ը պատկանում էր Դեմոկրատական դաշինքի անդամներին: Հատ-

կանշական է, որ խորհրդարանի պատգամավոր ընտրված ԱԺՃ 

ներկայացուցիչներից երկուսի` Էթիբար Մամեդովի և Ռահիմ Ղազի-

ևի դեմ դատական գործ էր ընթանում` կապված հունվարի դեպքերի 

հետ, սակայն դատական գործընթացը ժամանակավորապես դադա-

րեցվեց նրանց` պատգամավոր դառնալու պատճառով: Է. Մամեդովի 

դեմ հարուցված քրեական գործը փակվեց Հեյդար Ալիևի իշխանու-

թյան գալուց հետո, իսկ Ռ. Ղազիևը այդ «պատվին չարժանա-

ցավ»155: Այս հանգամանքն ակնհայտորեն ցույց է տալիս, որ Ադրբե-
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вости», 7.10.1990: 
155 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
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ջանի ԳԽ-ում ընտրված ԱԺՃ ներկայացուցիչները 1990 թ. Բաքվի 

հայկական ջարդերի գլխավոր կազմակերպիչներից էին, արմատա-

կան հայացքների տեր մարդիկ, որոնք հետագայում վճռորոշ դեր 

խաղացին Ա. Մութալիբովի տապալման գործում: 

Նորընտիր ԳԽ-ում Նախիջևանից պատգամավոր ընտրվեց Հեյ-

դար Ալիևը: Կա տեսակետ, որ նա սերտ կապեր է ունեցել Ժողճակա-

տի մի շարք ներկայացուցիչների հետ, որոնք էլ հետագայում մեծա-

պես նպաստել են նրա վերադարձին: Նրանց թվում էին ԱԺՃ-ական` 

առավել արմատական դիրքորոշում ունեցող Էթիբար Մամեդովը և 

Նեմեթ Փանահովը: Նրանք երկուսն էլ 1940-ական թվականներին 

Հայաստանից հեռացած «երազների»156 կլանից էին157: Նրանցից           

Ն. Փանահովը 1991 թ. սկսել է համագործակցել Հ. Ալիևի հետ, իսկ 

1993 թ., երբ Ալիևը դարձավ Ադրբեջանի նախագահ, աշխատանք 

տվեց Փանահովին նախագահի աշխատակազմում158: Վերջինս 

մինչև 1995 թ. զբաղեցնում էր նախագահի խորհրդականի պաշտոնը: 

Պատգամավոր ընտրվելուց կարճ ժամանակ անց Հ. Ալիևը վե-

րադարձավ Նախիջևան` այլևս չմասնակցելով ԳԽ աշխատանքնե-

րին: Վերադարձից հետո նա ընտրվեց ինքնավար հանրապետու-

թյան Գերագույն խորհրդի նախագահ և հանդես եկավ մի շարք 

առաջարկներով, որոնք ընդունվեցին ԳԽ պատգամավորների կող-

մից. Նախիջևանի Ինքնավար ԽՍՀ-ն վերանվանվեց Նախիջևանի 

Ինքնավար Հանրապետություն, որի պետական դրոշն ընդունվեց 

1918-1920 թթ. ԱԴՀ եռագույնը159: 

Այս զարգացումները չէին կարող չազդել Ա. Մութալիբովի վա-

րած քաղաքականության վրա: 1991 թ. փետրվարին՝ Ադրբեջանա-

կան ԽՍՀ ԳԽ նիստի ժամանակ, հանրապետության անվանումից 

                                                            

156 Երազ-ը «Եր»ևանի «ազ»երբեջանցի բառերի առաջին երկու տառերից կազմված 
բառային հապավում է: Ադրբեջանում «Երազ» են անվանում Հայաստանում ապրած 
ադրբեջանցիներին: 
157 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 83: 
158 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 85:  
159 Տե՛ս Исмаилов Э., նշվ. աշխ., էջ 311:  
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դուրս բերվեցին «խորհրդային» և «սոցիալիստական» բառերը, իսկ 

պետական դրոշ ընդունվեց եռագույնը` կիսալուսնով և աստղերով160: 

Այս գործընթացները Ա. Մութալիբովը բացատրում էր «ադրբեջանցի-

ների ազգային ինքնագիտակցության վերելքով»161: Փաստացի հուն-

վարի դեպքերին հաջորդող ժամանակաշրջանն Ադրբեջանում նշա-

նավորվեց 1918-1920 թթ. ԱԴՀ ազգային խորհրդանիշների պաշտո-

նական հաստատմամբ, ինչն էլ նախապատրաստում էր, որ հետա-

գայում անկախացած Ադրբեջանն իրեն հռչակի ոչ թե Ադրբեջանա-

կան ԽՍՀ, այլ ԱԴՀ իրավահաջորդ: 

Այդուհանդերձ, Ա. Մութալիբովը չէր շտապում էական փոփո-

խություններ մտցնել երկրի արտաքին քաղաքական առաջնահերթու-

թյունների մեջ` պահպանելով հավատարմությունը Մոսկվային, ինչն 

ուղեկցվում էր ղարաբաղյան հարցում Կրեմլից շահաբաժիններ (դի-

վիդենտներ) ձեռք բերելու փորձերով: Դրա վառ ապացույցը ԽՍՀՄ 

պահպանմանն ուղղված միութենական նոր համաձայնագրի վերա-

բերյալ անցկացված հանրաքվեում Ադրբեջանի որդեգրած դիրքորո-

շումն էր: Ադրբեջանը, մասնակցելով 1991 թ. մարտի 17-ի հանրա-

քվեին, կողմ արտահայտվեց ԽՍՀՄ պահպանմանը, մինչդեռ Հայաս-

տանը, Վրաստանը, Մերձբալթյան երկրները հրաժարվեցին  հան-

րաքվեին մասնակցելուց: Ադրբեջանի ԳԽ-ում Կոմկուսին հաջողվեց 

այդ որոշումն անցկացնել 254 կողմ, 43 դեմ և 6 ձեռնպահ ձայնե-

րով162: 

Թեև այս որոշումը քննադատությունների մեծ ալիք բարձրաց-

րեց Մութալիբովի դեմ, այդուհանդերձ այն, մի կողմից, ուղղված էր 

Ադրբեջանում Կոմկուսի դիրքերի պահպանմանը, մյուս կողմից` 

փորձ էր արվում օգտագործել Մոսկվայի բարեհաճ վերաբերմունքը 

ղարաբաղյան հարցում ձեռքբերումներ գրանցելու համար, ինչն էլ, 

ըստ էության, արտահայտվեց «Օղակ» օպերացիայի իրագործմամբ: 

                                                            

160 Տե՛ս նույն տեղը:  
161 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 163: 
162 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 164: 
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Հատկանշական է, որ 2013 թ. մարտին «Ազատություն» ռադիոկայա-

նի ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցի ժամանակ 

Մութալիբովը, խոսելով հանրաքվեի և այդ հարցում իր որդեգրած 

դիրքորոշման մասին, ասել է. «Ես գիտեի, որ հանրաքվեն լուրջ նշա-

նակություն չունի, Խորհրդային Միությունը քանդվում էր: Պետք էր 

օգտվել դրանից: Մեկ օր առաջ Մ. Գորբաչովին թղթերը ցույց էի 

տվել, որ ԳԽ-ն կողմ է քվեարկել ԽՍՀՄ պահպանմանը... Հարցրեց` 

ի՞նչ ես ուզում: Ասացի` հրաման կա, սակայն չի իրագործվում, մաք-

րե՛ք Ղարաբաղը»163: 

Եվ այսպես, ի պատասխան միութենական նոր համաձայնա-

գրին միանալու Բաքվի պատրաստակամությանը` Մոսկվան համա-

ձայնություն տվեց ադրբեջանական օպերացիային` ուղղված «ապօ-

րինի զինված խմբավորումները» ճնշելուն, որոնք վերահսկում էին 

Շահումյանի շրջանը, այդ թվում` ԼՂԻՄ-ից հյուսիս ընկած գյուղե-

րը164: Ադրբեջանում դա ներկայացվեց որպես «անձնագրերի ստուգ-

ման գործողություն», բայց այն հայտնի դարձավ իր գաղտնանվամբ` 

«Օղակ» օպերացիա165, որը մեկնարկեց 1991 թ. ապրիլից և շարու-

նակվեց մինչև օգոստոս: ԽՍՀՄ 4-րդ բանակի 23-րդ դիվիզիան ՆԳՆ 

զորքերի և ադրբեջանական ՕՄՕՆ-ի166 ստորաբաժանումների հետ  

ներխուժում էր գյուղեր, փնտրում զենքեր և զինված խմբավորումներ, 

ստուգում բնակիչների անձնագրերը: Այդ գործընթացի շրջանակնե-

րում նրանք հարցաքննում և ծեծի էին ենթարկում խաղաղ բնակիչնե-

րին, բռնում տղամարդկանց, մասնակից դառնում կամ թույլատրում 

բնակարանների թալանն ու հրկիզումը167: Որոշ գյուղերում նման գոր-

                                                            

163 Mütəllibov Ayaz: «Bunu birinci dəfə sizə danışıram», 
http://www.azadliq.org/content/article/24926491.html, 12.03.2013. 
164 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 165: 
165 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 114: 
166 1990 թ. գարնանը Ադրբեջանը ձևավորել էր սեփական ոստիկանական հատուկ 
ուժերը` ОМОН-ը (Отряд милиции особого назначения): Դրա անդամերին հաճախ 
անվանում էին նաև «սև բերետավորներ»: Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 110: 
167 Տե՛ս Bloodshed in the Caucasus, Escalation of the Armed Conflict in Nagorno 
Karabakh, Human Rights Watch/Helsinki, September 1992, էջ 9: 
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ծողությունները հանդիպում են հայերի համառ դիմադրությանը: 

Դրան ի պատասխան` ապրիլի վերջին ԽՍՀՄ ՆԳՆ զորքերը դիր-

քավորվում են Շահումյանի շրջանի գյուղերից մեկի` Չայքենդի 

շրջակա տարածքում և սկսում կանոնավոր կերպով հրետանակոծել 

խաղաղ բնակիչներին168: «Օղակ» օպերացիայի հետևանքով ամբող-

ջությամբ հայաթափվում են Շահումյանն ու Գետաշենը169: Ընդ 

որում՝ բնակիչներից շատերին հարկադրում են փաստաթուղթ ստո-

րագրել, որ իրենց կամքով են հեռանում170: Սա ադրբեջանական իշ-

խանությունների և ԽՍՀՄ ղեկավարության համատեղ ջանքերով ի-

րագործված հակահայկական հերթական գործողությունն էր, որը մե-

ծապես սահմանափակեց խնդրի խաղաղ կարգավորման հնարավո-

րությունը: Փոխարենը կտրուկ աճեց ռազմական բախումների թիվը: 

«Օղակ» օպերացիան անգամ համեմատվում է Աֆղանստանում 

խորհրդային զորքերի իրականացրած գործողությունների հետ171: 

Ղարաբաղում տեղի ունեցող իրադարձությունները շարունակում էին 

անմիջական ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի ներքաղաքական 

զարգացումների վրա, մասնավորապես դա արտահայտվում էր Գե-

րագույն խորհրդի քննարկումների ժամանակ, երբ շարունակաբար 

վճռական գործողությունների դիմելու կոչեր էին հնչում: Ինչպես 

գրում է «Советский Карабах» թերթը, «ղարաբաղյան ուրվականը 

շրջում էր ադրբեջանական ԳԽ դահլիճում և թելադրում այդ երկրի 

ներքաղաքական մթնոլորտը»172: 

                                                            

168 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10: 
169 Մանրամասն տե՛ս 1991 թ. մայիս-նոյեմբեր ամիսներին ներքին գործերի նախկին 
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1991 թ. օգոստոսի 19-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ պետական 

հեղաշրջման անհաջող փորձ, և այդ հարցում հակասական դիրքորո-

շումների առկայությունը նպաստեց Ադրբեջանի ներքաղաքական 

կյանքի ակտիվացմանը: Ուշագրավ է, որ այդ ժամանակ պաշտոնա-

կան այցով Իրանում գտնվող Ա. Մութալիբովը Բաքու վերադառնա-

լուն պես ողջունեց հեղաշրջման փորձը: Նա հայտարարել էր, որ 

«Գորբաչովին հեռացնելը նրա իսկ վարած քաղաքականության 

տրամաբանական հետևանքն է»173: Ավելի ուշ Ա. Մութալիբովը հեր-

քեց նման դիրքորոշում արտահայտելու վերաբերյալ տեղեկություն-

ները: Իրականում նա սատարո՞ւմ էր «պուտչը», թե՞ ոչ, հստակ 

հայտնի չէ, սակայն երկակի ընկալումը ճակատագրական նշանա-

կություն ունեցավ Մութալիբովի քաղաքական ապագայի համար174: 

Մինչդեռ Ժողճակատը քննադատեց օգոստոսյան «պուտչը»` նշելով, 

որ դա հակաժողովրդավարական է175: Մութալիբովի հաշվարկը սխալ 

էր, հեղաշրջման փորձը տապալվեց, ինչի հետևանքով նա կորցրեց 

Բորիս Ելցինի գլխավորությամբ իշխանության գլուխ եկած մոսկով-

յան նոր իշխանությունների վստահությունն ու օժանդակությունը: 

Մոսկվայում տեղի ունեցող զարգացումները, ԽՍՀՄ փլուզման ան-

խուսափելիությունը, ինչպես նաև Ադրբեջանում աճող ազգայնամո-

լական տրամադրությունները քայլ առ քայլ մոտեցնում էին անկա-

խության հռչակումը: ԱԴՀ առաջին նախագահ Մամեդ Էմին Ռասուլ-

զադեի (1918-1920 թթ.) նկարները և ԱԴՀ եռագույնը փակցված էին 

ամենուրեք: Լենինի թանգարանի երկրորդ հարկում ցուցադրվում էին 

1918-1920 թթ. դեպքերի և դեմքերի վերաբերյալ նախկինում արգել-

ված հրապարակումները: Ռասուլզադեի հայտնի արտահայտությու-

նը` «Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz» («Մի անգամ բարձրաց-
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ված դրոշը չի կարող իջեցվել»), գրված էր թանգարանում կախված 

նրա նկարի տակ176: 

1991 թ. օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի արտահերթ 

նստաշրջանը որոշում ընդունեց պետականության վերականգման 

մասին` Ադրբեջանի Հանրապետությունը հռչակելով 1918-1920 թթ. 

ԱԴՀ իրավահաջորդ: Դրանից օրեր անց` 1991 թ. սեպտեմբերի 2-ին, 

ԼՂԻՄ մարզգործկոմի արտահերթ նստաշրջանն ընդունեց որոշում, 

որ այսուհետ մարզը կկոչվի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյուն, որի մեջ մտավ նաև Շահումյանի շրջանը177: Այսպիսով՝ իր ան-

կախությունը հռչակեց նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու-

թյունը: 

Ադրբեջանի ԳԽ-ի կողմից անկախության հռչակագրի ընդունու-

մը քննադատաբար ընդունվեց ԱԺՃ ղեկավար Ա. Էլչիբեյի կողմից: 

Նա գտնում էր` քանի դեռ Ադրբեջանը չունի պետականության այն-

պիսի բաղադրիչներ, ինչպիսին է, օրինակ, սեփական ռեսուրսների և 

տարածքի նկատմամբ վերահսկողությունը, այն չի կարող լինել իրա-

կան պետություն: Չկան ադրբեջանական բանկեր, երկիրը չունի տա-

րադրամ և բանակ: Կառավարությունը հույս ունի, որ Մոսկվան է լու-

ծելու ղարաբաղյան օրեցօր սրվող խնդիրը: Հետևաբար Մութալիբովի 

կողմից «անկախության» հռչակումը վիրավորում է 1918 թ. ԱԴՀ հե-

րոս-հիմնադիրների հիշատակը178: Իրականում անկախության հռչա-

կումը այն էր, ինչին ձգտում էին ԱԺՃ-ականները, սակայն նրանք 

ցանկանում էին, որ դա նշանավորվի իրենց իշխանության գալով, ին-

չը տեղի չունեցավ:  

Թեև ԱԺՃ-ի, ինչպես նաև Հեյդար Ալիևի կողմից հնչում էին 

քննադատություններ, այդուհանդերձ Ա. Մութալիբովը որոշեց անց-

կացնել նախագահական արտահերթ ընտրություններ, որոնցում 

առաջադրված միակ թեկնածուն ինքն էր: Այդ առնչությամբ 
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«Московские новости» թերթը գրում է. «Նրան ոչ ոք չէր հարկադրում 

նախագահական արտահերթ ընտրություններ անցկացնել, նա ինքը 

գնաց դրան: Կանխատեսել էր արդյունքը` ինքը կստանա 70-75% 

ձայն: Ժողճակատը կբոյկոտի ընտրությունները, այնուհետև կմե-

ղադրի իրեն, որ դրանք կեղծված են, միակ մրցակիցը` Սոցիալ-դե-

մոկրատական կուսակցությունից առաջադրված Զարդուշտ Ալիզա-

դեն, վերջին պահին դուրս կգա խաղից»179: 

1991 թ. սեպտեմբերի 8-ին Ադրբեջանում տեղի ունեցած նախա-

գահական ընտրությունների արդյունքներով միակ թեկնածու Այազ 

Մութալիբովը դարձավ նորանկախ Ադրբեջանի Հանրապետության 

առաջին նախագահ: Հատկանշական է, որ Հեյդար Ալիևի նախաձեռ-

նությամբ ՆԻՀ-ի ԳԽ-ն որոշում է ընդունում ընտրություններ չանց-

կացնելու վերաբերյալ, որից հետո Նախիջևանը բոյկոտում է ընտրու-

թյունները և չի մասնակցում քվեարկությանը: Այս քայլով Հ. Ալիևը 

ցույց տվեց, որ չի ընդունում Բաքվի վարչակարգը: 

Սեպտեմբերի երկրորդ կեսին Ա. Մութալիբովը հրավիրում է Կոմ-

կուսի վերջին նստաշրջանը, որտեղ էլ կուսակցությունը որոշում է ըն-

դունում ինքնալուծարման մասին: Այդ քայլով նա զրկեց իրեն քաղա-

քական հենարանից, ինչպիսին նրա համար կարող էր դառնալ Կո-

մունիստական կուսակցությունը` հանդես գալով թեկուզ և այլ անվան 

ներքո, բայց լինելով նախագահին սատարող և ԱԺՃ-ին հակակշիռ 

քաղաքական ուժ Ադրբեջանում: Անկախացած Ադրբեջանում ներ-

քաղաքական իրավիճակն անհանգիստ էր, անկայուն, առաջացել 

էին «իշխանության» երեք թևեր. նախագահը Մութալիբովն էր, բայց 

չէր վայելում ժողովրդի վստահությունը, ԱԺՃ-ն դեռ իշխանության 

չէր եկել, սակայն հասարակության շրջանում հեղինակություն և 

աջակցություն ուներ, իսկ Հ. Ալիևը ամրապնդում էր դիրքերը իր 

ծննդավայր Նախիջևանում և սպասում Բաքու վերադառնալու հար-

մար առիթի180: 
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1991 թ. հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի խորհրդարանն ընդու-

նում է երկրի անկախության մասին սահմանադրական ակտը, որը, 

ըստ էության, փոփոխություն և հավելում էր Սահմանադրության մեջ 

և իրավականորեն ամրագրում էր Ադրբեջանի անկախությունը և 

ձևավորված իշխանական կառուցվածքի լեգիտիմությունը: Այդ փաս-

տաթղթում հստակ ասվում էր, որ Ադրբեջանը 1918-1920 թթ. մուսա-

վաթական հանրապետության իրավահաջորդն է181: 

Նախագահ Ա. Մութալիբովի իրականացրած կադրային քաղա-

քականությունը որոշակիորեն թելադրվում էր ԱԺՃ ղեկավարության 

կողմից: Մութալիբովը քաղաքական հենարանի բացակայության 

պայմաններում հարկադրված էր իր իշխանության պահպանման 

համար համագործակցել և հաշվի նստել ԱԺՃ-ի հետ: Այդ քաղաքա-

կան գիծը հստակորեն ուրվագծվել էր Ա. Մութալիբովի` դեռևս Կոմ-

կուսի առաջին քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ և 

շարունակական դարձավ նրա նախագահության շրջանում: Այսպես՝ 

Մութալիբովը իշխանության գալուց անմիջապես հետո պաշտպանու-

թյան նախարարի պաշտոնում նշանակում է գեներալ-լեյտենանտ 

Վալեհ Բարշադլիին, սակայն նշանակումից կարճ ժամանակ անց 

ԱԺՃ ճնշման ներքո Ա. Մութալիբովը հեռացնում է Վ. Բարշադլիին` 

նախարարի պաշտոնում նշանակելով հանրապետության ռազմա-

կան կոմիսար, գնդապետ Թաջեդին Մեհտիևին: Վերջինս ՊՆ ղեկա-

վարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ստացավ գեներալ-մայորի կո-

չում: Նրա նշանակումից 15 օր անց ԱԺՃ-ն կրկին պահանջում է նա-

խարարի հրաժարականը` պատճառաբանելով Ղարաբաղում 

ադրբեջանական բանակի կրած կորուստներով: Այս անգամ ևս Մու-

թալիբովը հաշվի է նստում ժողճակատայինների հետ` հեռացնելով         

Թ. Մեհտիևին և նշանակելով Շահին Մուսաևին, ով այդ պաշտոնում 

մնաց մոտ մեկ ամիս: Նրանից հետո ՊՆ ղեկավարի պաշտոնը 

                                                            

181 Տե՛ս The Constitutional Act on the State Independence of the Republic of Azerbaijan, 
http://azerbaijan.az/portal/History/HistDocs/Documents/en/09.pdf, 03.11.2015: 
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ստանձնեց Թահիր Ալիևը: Փաստորեն, հաշված ամիսների ընթաց-

քում Ադրբեջանում ՊՆ չորս ղեկավար է փոխվում: 

Ա. Մութալիբովի` որպես քաղաքական գործչի թուլությունն ու 

անվճռականությունը, ուժային կառույցներում ԱԺՃ ճնշման ներքո 

իրականցվող կադրային հաճախակի փոփոխություններն անկայուն 

իրադրություն են ստեղծում Ադրբեջանում: Ավելին՝ Մութալիբովը աս-

տիճանաբար կորցնում էր վերահսկողությունը ռազմաճակատում ըն-

թացող գործողությունների նկատմամբ, որտեղ ազդեցիկ էին դառնում 

ԱԺՃ-ականները: Զուգահեռաբար ամրապնդվում էին ժողճակա-

տայինների դիրքերը, ինչը հիմք էր նախապատրաստում Մութալիբո-

վի իշխանության տապալման համար: Նախագահական նստավայ-

րի առջև հաճախ էին ցույցեր կազմակերպվում, ԱԺՃ-ն նախագահին 

մեղադրում էր անգործության, Ղարաբաղը կորցնելու մեջ: ԱԺՃ ղե-

կավարներն իրենց բնորոշ քաղաքականությամբ ներքին պայքարում 

կրկին սկսեցին շահարկել ղարաբաղյան գործոնը: Այսինքն, եթե         

Ա. Մութալիբովը փորձում էր ԱԺՃ-ի հետ հաշվի նստելու միջոցով 

ապահովել իր նախագահության հետագա կայուն ընթացքը, ապա 

ԱԺՃ-ն, Մութալիբովի նկատմամբ ազդեցություն ունենալով հան-

դերձ, չէր պատրաստվում թույլատրել նրա հետագա պաշտոնավա-

րումը: Ուստի 1990 թ. հունվարին հաջորդող շրջանում ժողճակա-

տայինները իրենց դիրքերն ամրապնդելուց հետո հստակ քայլեր էին 

ձեռնարկում Մութալիբովին տապալելու և իշխանությունը ստանձնե-

լու ուղղությամբ: 

1991թ. նոյեմբերի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի Բերդաշեն գյու-

ղի տարածքում կործանվում է ադրբեջանական ՄԻ-8 ուղղաթիռը` 

դառնալով 23 հոգու մահվան պատճառ: Ուղղաթիռում էին գտնվում 

ադրբեջանցի մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ռուս և ղա-

զախ դիտորդներ: Զոհվածների թվում էին Ա. Մութալիբովին հավա-

տարիմ և վստահելի այնպիսի անձինք, ինչպիսիք էին պետական 

քարտուղար Տոֆիգ Իսմայիլովը, նախագահի աշխատակազմի ղե-

կավար Օսման Միրզաևը, Ադրբեջանի ՆԳՆ ղեկավար Մուհամեդ 

Ասադովը, փոխվարչապետ Զուլֆի Գաջիևը, գլխավոր դատախազ 
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Իսմեթ Գայիբովը և շատ ուրիշներ: Պատահարի առնչությամբ գնա-

հատականները միանշանակ չէին: Նոյեմբերի 30-ին տարածված 

պաշտոնական հաղորդագրության մեջ ասվում էր. «Ռազմական ուղ-

ղաթիռի աղետի քրեական գործի հետաքննության առնչությամբ ան-

ցկացված դատաբժշկական հետազոտության արդյունքում անձնա-

կազմի անդամների մոտ հայտնաբերվել են հրազենային վնասվածք-

ներ»182: Վթարը փաստացի կազմակերպված էր: Ադրբեջանական 

կողմն անմիջապես մեղադրեց հայկական կողմին: Սակայն որոշ 

նեոկոմունիստներ կարծում էին, որ տեղի ունեցածի համար պատաս-

խանատու է ընդդիմություն համարվող Ժողճակատը183: Հատկանշա-

կան է, որ ուղղաթիռի կործանմանը նվիրված «Ən Yeni Tarix»-ի` 

2001 թ. նոյեմբերին հեռարձակված հաղորդման ժամանակ «Թովբե» 

շարժման ղեկավար Հաջը Աբդուլը, ով սերտ հարաբերություններ է 

ունեցել Ա. Մութալիբովի հետ, ևս մեկ անգամ շեշտում է, որ աղետի 

կազմակերպիչները ոչ թե հայերն են, այլ Մութալիբովի քաղաքական 

հակառակորդները184: Աղետին հաջորդող իրադարձությունները չա-

փազանց բարդ իրադրություն ստեղծեցին Ադրբեջանի նախագահի 

համար: Վթարից կարճ ժամանակ անց Ժողճակատի նախաձեռնու-

թյամբ Բաքվում լայնամասշտաբ ցույց տեղի ունեցավ: Առաջ էին 

քաշվում նախագահ Ա. Մութալիբովի և ԳԽ անդամների հրաժարա-

կանների, ինչպես նաև բնակչության համընդհանուր ռազմական զո-

րակոչի հայտարարման պահանջներ185: Ա. Մութալիբովը հար-

կադրված էր քայլեր ձեռնարկել բողոքի ալիքը մեղմելու ուղղությամբ: 

Նոյեմբերի 26-ին Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը արտահերթ 

նստաշրջան հրավիրեց: Օրակարգում էին հանրապետության տա-

րածքում ռազմական դրություն հայտարարելու, խորհրդային բանա-

                                                            

182 Когда заговарит «черный ящик»? // «Известия», 2.12.1991. 
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կից ազգությամբ ադրբեջանցիներին հետ կանչելու և Հայաստանի 

հետ բանակցությունները դադարեցնելու վերաբերյալ հարցերը186: 

Նույն օրը ԳԽ-ն որոշում ընդունեց ԼՂԻՄ-ի ինքնավարության վե-

րացման վերաբերյալ: Ուղղաթիռի աղետը ավելի սրեց հայ-ադրբե-

ջանական հարաբերությունները` նպաստելով ռազմական գործողու-

թյունների ակտիվացմանը: Միևնույն ժամանակ այն ունեցավ լուրջ 

հետևանքներ Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում: Մի կողմից՝ 

դա հանգեցրեց կառավարման ճգնաժամի, քանի որ Ա. Մութալիբովը 

կորցրեց իր թիմի ամենակարևոր մարդկանց, մյուս կողմից` ողբեր-

գությունը հնարավորություն տվեց ԱԺՃ-ին համախմբելու ժո-

ղովրդական զանգվածներին ազգայնական և հակակառավարական 

կարգախոսների ներքո187: Որպես արդյունք՝ ԱԺՃ ճնշման ներքո 350 

պատգամավորներից բաղկացած խորհրդարանը փոխարինվեց 50 

հոգանոց «Milli Şura»-ով կամ «Ազգային խորհուրդ»-ով, որը կազմ-

ված էր կառավարությունից ընտրված և ընդդիմություն համարվող 

Դեմոկրատական դաշինքի կողմից առաջադրված 25-ական ներկա-

յացուցիչներից188: Այսպիսով՝ ԱԺՃ-ն ամրապնդում էր իր դիրքերը` 

ավելի մոտենալով իշխանությանը: 

Պետք է փաստել, որ Ադրբեջանի գերագույն գլխավոր հրամա-

նատարը գրեթե չէր վերահսկում ադրբեջանական զինված խմբավո-

րումների իրականացրած ռազմական գործողությունները: Այդ 

առնչությամբ «Собеседник» թերթը գրում է. «1992 թ. հունվարից նա-

խագահ Այազ Մութալիբովը վերջնականապես կորցրել էր վերա-

հսկողությունը տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություննե-

րի նկատմամբ, իսկ ռազմական գործողությունների ղեկավարությու-

նը իրականացնում էին Աղդամի շրջանի ժողճակատայինները: Գոր-

ծը հասավ նրան, որ ադրբեջանական ջոկատները սկսեցին երբեմն 
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187 Տե՛ս Mehdiyeva N., Power games in the Caucasus: Azerbaijan՛s Foreign and Energy 
Policy towards the West, Russia and the Middle East, New York, 2011, էջ 84: 
188 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 114: 
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կրակել իրար վրա, իսկ Շուշիում ադրբեջանցիները վիրավորեցին 

ԱԺՃ անդամ Ռահիմ Ղազիևին»189: Ըստ Թոմաս դե Վաալի` «զին-

վորական խմբավորումների մի մասը ստեղծվում էր ընդդիմության 

առաջնորդների կողմից սեփական անվտանգությունը ապահովելու 

նպատակով: Լենքորանի շրջանում Ժողճակատի առաջնորդ Ալիք-

րամ Գումբատովն իր բրիգադն էր ձևավորել: Նույնն էր արել նաև 

ընդդիմադիր շարժման վետերան Էթիբար Մամեդովը, ով վստահեց-

նում էր, որ 1992 թ. կեսերին իր վերահսկողության տակ են եղել մոտ 

2000 զինված մարդիկ` գերազանցապես ուսանողներ: Պարզ էր, որ 

այդ մարդկանց ձեռքում գտնվող զենքը նախատեսված էր ոչ միայն 

հայերի դեմ կռվելու, այլև հենց Ադրբեջանում իշխանության համար 

մղվող պայքարում կիրառելու համար»190: Բացի այդ՝ ներիշխանա-

կան դաշտում առկա հակասությունները հանգեցրել էին նաև նախա-

գահ-վարչապետ առճակատմանը. երկրի վարչապետ Հասան Հասա-

նովը սերտ կապերի մեջ էր Ժողճակատի հետ: Նման երևույթները ևս 

բարդություններ էին ստեղծում Ա. Մութալիբովի համար` լուրջ հար-

ված հասցնելով նրա հեղինակությանը: Նախագահը փաստացի 

կերպով կորցրել էր վերահսկողության հիմնական լծակները երկրի 

ներսում` միաժամանակ վատատեղյակ լինելով Ղարաբաղում ընթա-

ցող գործողություններից: Նրա շուրջ օղակը գնալով սեղմվում էր, սա-

կայն պետք էր վճռական որևէ գործողություն, որը կհանգեցներ նա-

խագահի հրաժարականին: Դրան ծառայացվեց Խոջալուի օպերա-

ցիան: 

Դեռ 1992 թ. փետրվարի 18-ին ԱԺՃ-ն իր տպագիր օրգանում` 

«Ազադլըգ» թերթում, հանդես եկավ հոդվածով` առաջարկելով Մու-

թալիբովին ինքնակամ հրաժարական տալ: Միայն այդ դեպքում էր 

ԱԺՃ-ն խոստանում երաշխավորել նրա ու նրա ընտանիքի ան-

վտանգությունը և ցանկության դեպքում հնարավորություն տալ            

Ա. Մութալիբովին լքելու երկիրը: Հակառակ դեպքում ԱԺՃ-ն սպառ-

                                                            

189 Сердюков М., Измена: Еще раз о трагедии Ходжалы // Собеседник, √ 18, 1992. 
190 Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 164: 
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նում էր ուժ կիրառել և կանգ չառնել արյունահեղության առջև191: Մու-

թալիբովն այդ օրերին հրաժարական չտվեց, սակայն Խոջալուում 

ծավալված իրադարձությունները հարկադրեցին նրան հեռանալ 

պաշտոնից:  

Փետրվարի 25-26-ը հայկական զինված միավորումները իրա-

կանացրին Խոջալուի օպերացիան, մի բնակավայրի, որտեղից 

ռմբակոծում էին Ստեփանակերտը: Խոջալուի օպերացիայի նպա-

տակն էր դուրս բերել Ստեփանակերտը շրջափակումից: «1991-92 

թթ. ձմռանը Ադրբեջանի` եռամյա տնտեսական և տրանսպորտային 

շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղը մնացել էր առանց 

վառելիքի (թեև ուներ բնական գազ), էլեկտրականության, հոսող ջրի, 

հեռահաղորդակցության միջոցների և սպառողական ապրանքնե-

րի»192: Այսինքն՝ Ստեփանակերտի խաղաղ բնակչությունը կանգնել 

էր հումանիտար ճգնաժամի առաջ, և Խոջալուի օպերացիայի նպա-

տակն էր կանխել դրա հետագա խորացումը, որը կարող էր անդառ-

նալի հետևանքներ ունենալ քաղաքացիական բնակչության համար: 

ԼՂՀ ներքին գործերի նախարարության տվյալների համաձայն՝ 

միայն 1992 թ. ձռմանը Ստեփանակերտում ստեղծված իրադրության 

հետևանքով զոհվել էր 227 և վիրավորվել 391 մարդ193: 

Օպերացիայից մեկ ամիս առաջ արդեն հայկական կողմը տեղե-

կացրել էր սպասվող հարձակման մասին: Այսպես՝ «Собеседник» 

թերթը գրում է. «Հունվարի վերջին հայ կապավորներն անդադար 

կապի էին դուրս գալիս` խնդրելով տարհանել քաղաքացիական 

բնակչությանը: Նրանք նույնիսկ հայտնել էին գրոհի օրը` փետրվարի 

                                                            

191 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
192 Bloodshed in the Caucasus: escalation of the armed conflict in Nagorno Karabakh, 
September 1992, 
https://ia801205.us.archive.org/31/items/bub_gb_ywAU3VomIpkC/bub_gb_ywAU3VomI
pkC.pdf, p. 12. 
193 Доклад Правозащитного Центра «Мемориал» о Массовых Нарушениях Прав 
Человека, Связанных с Занятием Населенного Пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 г. Вооруженными Формированиями,  
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/index.htm, 09.06.2012.   
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25»194: Այն, որ հայկական զինված ուժերն ադրբեջանական կողմին 

տեղյակ են պահել նախատեսվող օպերացիայի և հումանիտար մի-

ջանցքի գոյության մասին, փաստում են նաև ադրբեջանական աղ-

բյուրները: Այսպես՝ 1992 թ. «Независимая газета» թերթին տված 

հարցազրույցում Այազ Մութալիբովը նշել է. «...ամեն դեպքում հայե-

րի կողմից միջանցք էր թողնվել քաղաքացիների համար...»195: Նույն 

թվին «Русская мысль» ամսագրին տված հարցազրույցում Խոջալուի 

քաղաքապետ Էլման Մամադովը ընդունում է, որ «իրենք տեղյակ են 

եղել հումանիտար միջանցքի գոյության մասին»196: 

Չնայած հումանիտար միջանցքի առկայությանը` բնակչության 

մի մասը շարժվում է ոչ թե հատկացված ուղով, այլ հայկական զոր-

քերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներով: Այդ առնչու-

թյամբ հատկանշական է, որ 2005 թ. ադրբեջանցի լրագրող Էյնուլա 

Ֆատուլաևը197 Ղարաբաղ կատարած իր այցից հետո «Реальный 
Азербайджан» ընդդիմադիր ուղղվածության թերթում հրապարակում 

                                                            

194 Տե՛ս Сердюков М., նշվ. աշխ.: 
195 Сергей Звягин, Ходжалу: правда и вымыслы, http://www.ng.ru/cis/2010-03-
05/6_hojalu.html, 05.03.2010. 
196 Доклад Правозащитного Центра «Мемориал» о Массовых Нарушениях Прав 
Человека, Связанных с Занятием Населенного Пункта Ходжалы в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 г. Вооруженными Формированиями, 
http://old.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/Hojaly/index.htm. 
197 Էյնուլա Ֆատուլաևը 2000-ական թվականներին համարվում էր Ադրբեջանի ընդ-
դիմադիր լրագրողներից մեկը, ով շարունակ հետապնդումների էր ենթարկվում 
իշխանությունների կողմից: 2007 թ. ապրիլին «Ղարաբաղյան օրագիր» հոդվածի, 
մասնավորապես «Խոջալուի բնակիչներին վիրավորելու» համար Ֆատուլաևը դա-
տապարվում է 2,5 տարվա ազատազրկման: Հետագայում նրա դեմ առաջ է քաշվում 
նոր մեղադրանք` կապված «թմրանյութերի անօրինական պահպանման հետ», որի 
հետևանքով լրագրողը դատապարտվում է 8,5 տարվա ազատազրկման: 2011 թ. 
մայիսին Եվրոպայի խորհրդի ճնշման ներքո նախագահ Իլհամ Ալիևը մի շարք քաղ-
բանտարկյալների թվում ներում է շնորհում նաև Ֆատուլաևին: Մանրամասն տե՛ս 
Case of Fatullayev v. Azerbaijan, (Application no. 40984/07), Strasbourg, 22 April, 2010, 
file:///C:/Users/PC/Downloads/CASE%20OF%20FATULLAYEV%20v.%20AZERBAIJA
N.pdf, 5.05.2017: Հարկ է նշել նաև, որ ազատ արձակվելուց կարճ ժամանակ անց           
Է. Ֆատուլաևը որդեգրում է ընդգծված իշխանամետ դիրքորոշում, գործարկում է քա-
րոզչական haqqin.az կայքը, որը հանդես է գալիս ոչ միայն հայերի, այլև «ներքին» 
(ընդդիմադիր ուժեր, այլախոհներ և այլն) թշնամիների դեմ ուղղված հոդվածներով: 
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է «Ղարաբաղյան օրագիր» վերտառությամբ հոդված, որտեղ, ան-

դրադառնալով Խոջալու (ներկայիս` Իվանյան) կատարած իր այցին, 

արձանագրում է. «Հանուն արդարության պետք է խոստովանեմ, որ 

մի քանի տարի առաջ ես հանդիպել եմ Խոջալուի փախստականների 

հետ, ովքեր ժամանակավորապես ապրում էին Նաֆթալանում: 

Նրանք բացահայտ կերպով խոստովանեցին ինձ, որ հայ-ռուսա-

կան198 զորքերի լայնամասշտաբ հարձակումից առաջ քաղաքը 

շրջափակման մեջ էր, և հարձակումից մի քանի օր առաջ հայերը 

բարձրախոսներով անդադար զգուշացնում էին բնակչությանը 

սպասվող գործողության մասին, բնակչությանը առաջարկում էին 

լքել իրենց բնակավայրերը և դուրս գալ շրջափակումից Կառկառ գե-

տի երկայնքով ձգվող հումանիտար միջանցքով: Խոջալուի բնակիչ-

ների խոսքով՝ իրենք օգտագործել են այդ միջանցքը, և, իրոք, հայ 

զինվորները նրանց վրա կրակ չեն բացել: Ժողճակատի գումարտա-

կի մի քանի զինվորներ, չգիտես ինչու, բնակչության մի մասին տարել 

են Նախիջևանիկ գյուղի ուղղությամբ, որն այդ ժամանակ գտնվում 

էր Ասկերանի հայկական գումարտակի վերահսկողության ներքո... 

Ինչպես երևում է, ժողճակատայինների գումարտակը ոչ թե փորձում 

էր փրկել բնակիչներին, այլ մեծ արյունահեղության էր ձգտում Մու-

թալիբովին տապալելու ճանապարհին»199: 

Վերոնշյալ վկայությունները փաստում են, որ, հայկական հրա-

մանատարության հաղորդման համաձայն, Խոջալուի խաղաղ բնակ-

չությանը դուրս գալու նպատակով մարդասիրական միջանցք էր 

հատկացվել, և տեղական կառավարման մարմիններն ու բնակչու-

թյունը տեղեկացվել էին այդ մասին, սակայն հեռացող բնակչության 

մի մասին ուղղորդող ժողճակատայինները շեղվել էին հատկացված 

ուղուց, բնակչությանը շատ մոտ բերել Նախիջևանիկի հայկական 

                                                            

198 Ադրբեջանական աղբյուրների պնդումների համաձայն` Խոջալուի օպերացիային 
մասնակցել է նաև խորհրդային բանակի 366-րդ մոտոհրաձիգային գունդը, մինչդեռ 
հայկական կողմը ժխտում է դա: 

199 “Карабахский дневник”   азербайджанского журналиста, 01.09.2012, 
http://nv.am/karabahskij-dnevnik-azerbajdzhanskogo-zhurnalista/, 7.04.2017.  
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դիրքերին և առանց զգուշացնելու կրակ բացել հայկական դիրքերի 

ուղղությամբ` կրակահերթի տակ դնելով խաղաղ բնակչությանը և հե-

տագայում մեղքը բարդելով հայկական կողմի վրա200: Խոջալուի 

իրադարձությունները հերթական անգամ ապացուցում են, որ ԱԺՃ-ն 

ոչնչի առջև կանգ չէր առնելու և սեփական ժողովրդի արյան գնով 

անգամ պատրաստ էր իշխանության գալու: 1992 թ. Խոջալուի դեպ-

քերի201 առնչությամբ ստեղծված ադրբեջանական քննչական հանձ-

նաժողովի ղեկավար Ռամիզ Ֆաթալլիևը 2009 թ. «Ազադլըգ» թերթին 

տված հարցազրույցում նշում է. «Այդ ընթացքում պայքար էր ընթա-

նում իշխանության համար: Բոլորն էլ գիտեն, թե ում միջև էր ընթա-

նում այդ պայքարը: Մի կողմը չէր ցանկանում կորցնել իշխանությու-

նը, իսկ մյուսն էլ ցանկանում էր գալ իշխանության... Եթե հիշում եք, 

ես 1992 թ. մայիսի 14-ին Միլլի մեջլիսի հարթակից նշեցի, որ մեր աշ-

խատանքը դեռ չի ամփոփվել, այդ պատճառով էլ ոչինչ չեմ կարող 

ասել: Սակայն հիմա արդեն կարող եմ ասել, որ Խոջալուի դեպքերը 

անտարբերության, կադրային սխալ քաղաքականության և քաղա-

քական անհեռատեսության հետևանք են եղել...»202: Խոջալուն փաս-

տացի դարձավ Մութալիբովին տապալելու գլխավոր զենքը ԱԺՃ-ի 

ձեռքում: 

1992 թ. մարտի 5-ին հրավիրվում է Ադրբեջանի ԳԽ նստաշրջա-

նը` Էլմիրա Կաֆարովայի փոխարեն ԳԽ նոր նախագահ ընտրելու 

նպատակով: Այդ պաշտոնը զբաղեցրեց Յաղուբ Մամեդովը: Օրա-

կարգի քննարկման ժամանակ ԱԺՃ ներկայացուցիչները պահան-

ջում են, որ Խոջալուում ադրբեջանցի լրագրող Չինգիզ Մուստաֆաևի 

                                                            

200 Դեպքերի մասին մանրամասն տե՛ս Демоян А., Мелик-Шахназарян Л., 
Ходжалинское дело: особая папка, Ереван, 2002, 
http://www.armenianhouse.org/mshakhnazaryan/docs-ru/khojaly_f/khojaly.html, 
11.03.2015: 
201 Խոջալուի դեպքերը ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է որպես հայերի 
կողմից ադրբեջանցիների դեմ իրագործված «ցեղասպանություն»` փորձելով հասնել 
դրա միջազային ճանաչմանը: Տե՛ս http://www.khojaly.org.az/, 12.02.2014:  
202 «Siyasi uzaqgörənliyin olmaması Xocalı hadisəsinə gətirib çıxırdı», Sentyabr 09, 2009, 
https://www.azadliq.org/a/1818751.html, 5.05.2016. 
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նկարահանած կադրերը հեռարձակվեն ուղիղ եթերով203: Այնուհետև 

նրանք պահանջում են, որ Խոջալուի հարցը դրվի քննարկման: Կադ-

րերի ցուցադրման հետևանքով համատարած ատելության և քամահ-

րանքի տրամադրություններ են առաջանում Ա. Մութալիբովի դեմ, ով 

պետության առաջին դեմքն էր և պատասխանատվություն էր կրում 

քաղաքացիների մահվան համար: Դրանով ԱԺՃ-ականները բարո-

յահոգեբանական ճնշում են գործադրում Ա. Մութալիբովի վրա` հար-

կադրելով հրաժարական տալ: Միևնույն ժամանակ ԱԺՃ մոտ երկու 

հազար համակիրներ շրջափակում են ԳԽ շենքը` թույլ չտալով որևէ 

մեկին դուրս գալ և նույնպես պահանջելով Մութալիբովի հրաժարա-

կանը: Հատկանշական է, որ Էթիբար Մամեդովը 1992 թ. «ANS TV» 

հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում փաստում է, որ ժո-

ղովրդական զանգվածների հայտնվելը ԳԽ շենքի մոտ պատահա-

կան չէր, և ցույցը կազմակերպված էր Ժողճակատի կողմից204: Այ-

սինքն` Ա. Մութալիբովին տապալելու գործողությունները հստակ նա-

խապատրաստված են եղել ԱԺՃ-ի կողմից: 

                                                            

203 Չինգիզ Մուստաֆաևը միակ օպերատորն էր, ով նկարահանել էր Աղդամի մոտա-
կայքում մահացած մարդկանց դիակները: Մուստաֆաևի նկարահանած տեսանյու-
թերը ոչ մի ընդհանուր բան չունեն այն տեսանյութերի և լուսանկարների կադրերի 
հետ, որոնք ադրբեջանական կողմը ներկայացնում է որպես նրա նկարահանած 
նյութեր: Լրագրողը ուղղաթիռով մեկնել էր այնտեղ և մահացածների դիակների մի 
մասը դուրս բերել հողին հանձնելու համար: Դրանք թուրք մեսխեթցիների դիակներ 
էին, որոնք գտնվում էին Աղդամից մոտավորապես տասը կիլոմետր հեռավորության 
վրա: Տարածքը գտնվում էր ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, իսկ դիակ-
ների մոտ Չ. Մուստաֆաևը նկատել է զինվորական հագուստով մի մարդու, ով չէր 
վախեցել ադրբեջանական ուղղաթիռից: Մի քանի օր անց, երբ նա կրկին վերադառ-
նում է դիակների հետևից, տեսնում է, որ դիակների գանգամաշկերը հանված են:         
Չ. Մուստաֆաևի նկարահանած տեսանյութում չեն եղել մերկ կանայք և երեխաներ, 
գանգամաշկված տղամարդկանց դիակներ, որոնք ներկայացնում է ադրբեջանական 
կողմը: Տե՛ս Աննախադեպ զեղծարարությունների և կեղծարարությունների ժամանա-
կագրություն, http://xocali.net/HA/DanaMazalova.html: Որոշ ժամանակ անց Չ. Մուս-
տաֆաևը սպանվում է չբացահայտված հանգամանքներում: 
204 Ayaz Mütəllibovun istefaya göndərilməsinin gizli məqamları, ANSPRESS, 11.04.2016, 
http://www.anspress.com/siyaset/11-04-2016/ayaz-mutellibovun-istefaya-gonderilmesinin-
gizli-meqamlari, 12.04.2016. 
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Ստեղծված իրավիճակում Ա. Մութալիբովը փորձում էր ելք 

գտնել. «Եթե անհրաժեշտ է, եկեք արտակարգ դրություն հայտարա-

րենք, պարետային ժամ մտցնենք... ես արյունահեղության կողմնա-

կից չեմ... սա հեղաշրջում է, ես դեմ եմ առճակատմանը, չեմ ցանկա-

նում զինվորականներ ներգրավվել այդ գործում»205: Նա նույնիսկ ա-

ռաջարկում է կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել, ինչից ԱԺՃ-ն 

հրաժարվեց: Մութալիբովը հրամայում է ՆԳՆ ուժերին ցրել հավաք-

վածներին, սակայն ՆԳՆ պետը հրաժարվում է  հրամանը կատա-

րելուց, մինչև ԳԽ-ն նման որոշում չընդունի: Երբ Մութալիբովը պա-

հանջում է ԳԽ նորանշանակ նախագահ Յաղուբ Մամեդովից 

քննարկման դնել ուժի կիրառման հարցը, վերջինս հրաժարվում է՝ 

ըստ էության վախենալով պատասխանատվությունից և հասկանա-

լով, որ նման քայլերով կարող է դառնալ ԱԺՃ հերթական «քավու-

թյան նոխազը»: Հատկանշական է, որ «Ən Yeni Tarix»-ի` Ա. Մութա-

լիբովի հրաժարականին նվիրված հաղորդման ժամանակ դեպքերի 

ականատես և մասնակից, Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության 

հիմնադիր Արազ Ալիզադեն նշում է. «Այազ Մութալիբովի շրջապա-

տը «ծախված էր»... Բախթիյար Ալիևը` քաղաքային ոստիկանու-

թյան ղեկավարը, Թոֆիք Քարիմովը` ներքին գործերի նախարարը, 

Ռուֆաթ Աղաևը` Բաքվի քաղաքապետը... շատ մարդիկ էին ծախ-

վել»206: Փաստորեն, Մութալիբովի շրջապատը դավաճանում է նրան` 

հրաժարվելով աջակցել և անցնելով Ժողճակատի կողմը: 

ԳԽ շենքի շուրջ հավաքված ցուցարարները շարունակում էին 

բացականչել «Istefa» («Հրաժարական»)` պահանջելով Ա. Մութալի-

բովի հեռացումը: Մարտի 5-ի գիշերը ԳԽ պատգամավորները և նա-

խագահը մնում են դահլիճում: Մարտի 6-ի երեկոյան Մութալիբովը 

հրաժարական է տալիս: «Եղել են սխալներ, և ժողովուրդը պահան-

ջում է, որ ես հեռանամ: Այդպիսով՝ ես խնդրում եմ Գերագույն 

                                                            

205 Таранов С., Азербайджанские части переходят в наступление: отставка Аяза 
Муталибова ужесточит войну // «Известия», 7 марта 1992. 
206 Ən Yeni Tarix, Ayaz Mütəllibovun istefası, 10.11.2011, 
http://www.anstv.ws/site/video/952-an-yeni-tarix-10-11-2011, 12.05.2015.  
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խորհրդին ընդունել իմ հրաժարականը»207: Ա. Մութալիբովի հրաժա-

րականից հետո Գերագույն խորհրդի նախագահ Յաղուբ Մամեդովը 

ժամանակավորապես ստանձնում է Ադրբեջանի ղեկավարի պար-

տականությունները մինչև նախագահական ընտրությունների անց-

կացումը, որը տեղի էր ունենալու հունիսի 7-ին: 

Չնայած Ա. Մութալիբովի` չափավոր հայացքների տեր, զգուշա-

վոր քաղաքական գործիչ լինելու հանգամանքին՝ նրա կառավարման 

տարիներին ադրբեջանական հասարակության մեջ, հատկապես 

հունվարյան դեպքերից հետո տիրող հակառուսական տրամադրու-

թյունների մթնոլորտում մեծ տարածում գտան ազգայնական գաղա-

փարները: Միաժամանակ ԱԺՃ-ի ներսում ավելի ուժեղացան պան-

թուրքական հակումները, ինչպես նաև ամրապնդվեցին կապերը 

թուրքական քաղաքական տարբեր խմբավորումների, այդ թվում` 

ծայրահեղական պանթուրքիստների հետ208: 

Մութալիբովը թե՛ Կոմկուսի առաջին քարտուղարի, թե՛ Ադրբե-

ջանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու ժա-

մանակ մեծ կախվածություն ուներ ԱԺՃ-ից և շատ դեպքերում չէր 

կարող հաշվի չնստել քաղաքական այդ ուժի հետ: Միևնույն ժամա-

նակ, փորձելով օգտվել Կրեմլի բարեհաճ վերաբերմունքից, Մութալի-

բովը ջանում էր հաջողություններ արձանագրել Ղարաբաղում: Այդ 

առումով նրա ամենամեծ «ձեռքբերումը» «Օղակ» օպերացիան էր, 

որի հետևանքով հայաթափվեցին Շահումյանն ու Գետաշենը: 

Նախագահ դառնալուց հետո Ա. Մութալիբովը ԱԺՃ ազդեցու-

թյան ներքո ուժային կառույցներում իրականացրած կադրային քա-

ղաքականության հետևանքով գրեթե ամբողջությամբ կորցրեց վե-

րահսկողությունը Ղարաբաղում ընթացող զարգացումների նկատ-

մամբ և չէր տիրապետում իրավիճակին: Այդ իսկ պատճառով ԱԺՃ-ն 

ղարաբաղյան դեպքերը լավագույնս օգտագործեց Ա. Մութալիբովին 

ճնշելու և նրա հրաժարականին հասնելու նպատակով: Չունենալով 

                                                            

207 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 157: 
208 Տե՛ս Hunter Sh., նշվ. աշխ., էջ 72: 
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հասարակության աջակցությունը` Ա. Մութալիբովը որոշակիորեն 

զրկվել էր նաև Մոսկվայի օժանդակությունից օգոստոսյան «պուտ-

չի» հանդեպ իր վերաբերմունքի պատճառով, ուստի նրա հեռանալը 

պայմանավորված էր թե՛ ներքին և թե՛ արտաքին գործոններով: Մու-

թալիբովի հեռացումը նշանավորեց ազգայնականների և ԱԺՃ հաղ-

թանակը` վկայելով Ադրբեջանում ազգայնականության, ավելի 

ստույգ` թյուրքական ինքնության հաղթանակի մասին: 

Ա. Մութալիբովի հրաժարականից հետո` 1992 թ. մարտից մինչև 

մայիսն ընկած ժամանակահատվածում, չափազանց լարված իրադ-

րություն էր ստեղծվել Ադրբեջանում: Դա պայմանավորված էր քա-

ղաքական տարբեր ուժերի միջև սկսված պայքարով, այդ թվում` Մու-

թալիբովի վերադարձի փորձերով, ինչպես նաև ղարաբաղյան ճակա-

տում ընթացող ռազմական գործողություններով: Վերոնշյալ ժամա-

նակահատվածում պատերազմական գործողությունների ընթացքը, 

ինչպես նաև կողմերի միջև զինադադարի հաստատման փորձերը ա-

վելի քան երբևէ փոխկապակցված էին Ադրբեջանի ներքաղաքական 

պայքարի և տարածաշրջանային ու միջազգային ուժերի միջև առկա 

մրցակցության հետ209: 

1992 թ. մարտի 17-ին պաշտպանության նախարար Թահիր 

Ալիևին փոխարինեց ԱԺՃ հայտնի անդամներից Ռահիմ Ղազիևը, 

ով, ըստ էության, կոչված էր վերահսկողություն սահմանելու ադրբե-

ջանական զինված ջոկատների նկատմամբ, սակայն դա նրան չհա-

ջողվեց: Մայիսի 8-ին հայկական զինված ուժերը ազատագրեցին 

Շուշին: Շուշիի կորուստը էլ ավելի խորացրեց քաղաքական պառակ-

տումներն Ադրբեջանում` հանգեցնելով նաև Ժողճակատի ներսում 

հակասությունների սրմանը: Բաքվում բոլոր կողմերը միմյանց մե-

ղադրում էին անիրազեկության ու դավաճանության մեջ: Ընդ որում՝ 

Ռ. Ղազիևին դավաճանության մեջ մեղադրող հայտարարությամբ 

հանդես եկավ Յաղուբ Մամեդովը, ով, ըստ էության, փորձում էր բո-

ղոքի ալիքն ուղղել ՊՆ ղեկավարի դեմ: Դրան ի պատասխան`        

                                                            

209 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 73: 
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Ռ. Ղազիևը հայտարարեց, որ «շուտով կվերադառնա Բաքու` պար-

զելու, թե ով է «ծախել» Շուշին: Ավելին՝ նա երդվեց, որ շուտով ոչ մի-

այն ետ կվերադարձնի քաղաքը, այլև արմատախիլ կանի Բաքվի 

այն դավաճաններին, ովքեր վարկաբեկում են իր անունը»210: Ավելի 

ուշ` 1994 թ.՝ Հեյդար Ալիևի նախագահության ժամանակ, Ղազիևի 

նկատմամբ հետաքննություն սկսվեց Շուշին հանձնելու առնչու-

թյամբ: Շուշիի դեպքերի առնչությամբ Ադրբեջանի ՊՆ բարձրաստի-

ճան պաշտոնյաներից մեկը ռուսական «Известия» թերթին տված 

հարցազրույցում ասել է. «Ղարաբաղյան պատերազմը դարձել է 

զենք մեր քաղաքական գործիչների վարած խաղերում, հաղթանակը 

հնարավորություն կտա մնալու իշխանության, իսկ պարտությունը 

կզրկի իշխանությունից: Մինչ օրս գաղտնիք է, թե ինչպես ընկավ 

փաստացի անառիկ քաղաք Շուշին»211: 

Այս իրավիճակում կրկին շրջանառության մեջ են դրվում Մութա-

լիբովին իշխանության բերելու մասին խոսակցությունները: 1992 թ. 

մայիսի 14-ին Յաղուբ Մամեդովը ԳԽ արտահերթ նստաշրջան է 

հրավիրում` դնելով Ա. Մութալիբովի վերադարձի խնդիրը: Նույն օրը 

Ադրբեջանի ԳԽ որոշմամբ վերականգնվում են Ա. Մութալիբովի նա-

խագահական լիազորությունները: ԳԽ-ում ելույթ ունենալիս Ա. Մու-

թալիբովը հայտարարում է, որ ժամանակն է միանալու ԱՊՀ-ին, և 

ինքը կուղևորվի Տաշքենդ` ԱՊՀ գագաթաժողովին մասնակցելու և 

համաձայնագիրը ստորագրելու նպատակով212: Ըստ էության,         

Ա. Մութալիբովը հույս ուներ այս քայլով ստանալու ռուսական կողմի 

աջակցությունն ու ետ վերադարձնելու իշխանությունը, ինչը, սա-

կայն, նրան չհաջողվեց: Մութալիբովի վերադարձը հարուցեց ԱԺՃ 

խիստ դժգոհությունը, որը տեղի ունեցածը որակեց որպես պետական 

հեղաշրջում: Զինված ԱԺՃ-ականները կրկին շրջափակում են 

Ադրբեջանի ԳԽ շենքն ու հեռուստակենտրոնը: Աբուլֆազ Էլչիբեյի 

                                                            

210 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 186: 
211 Белых В., В тылу и на фронте (репортаж из зоны карабахской войны) // «Из-
вестия», 22.04.1993. 
212 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 191: 



 90

համոզմամբ՝ խորհրդարանում տեղի էր ունեցել հեղաշրջում՝ Ադրբե-

ջանի Սահմանադրության խախտում: «Դա անընդունելի է, մենք եր-

կար ուղի ենք անցել, և ետ չենք դառնա: Մահ կամ ազատություն: 

Մենք վերջնագիր ենք ներկայացում Այազ Մութալիբովին. եթե նա 

մինչև մայիսի 15-ի առավոտը չթողնի նախագահական նստավայրը, 

ապա մենք ինքներս դուրս կշպրտենք նրան»,- հայտարարում է Ա. 

Էլչիբեյը, իսկ ամբոխը պատասխանում է նրան` բղավելով «Azadlıq» 

(Ազատություն)213: Հաջորդ օրը` մայիսի 15-ին, Մութալիբովը կրկին՝ 

այս անգամ վերջնականապես հեռացվում է իշխանությունից: Նա 

ռուսական ռազմական ուղղաթիռով տեղափոխվում է Մոսկվա214: 

Մայիսի 16-ին Ադրբեջանում իրադրության վերահսկողությունն 

անցնում է ԱԺՃ-ի ձեռքը: Պաշտոնից հեռացվում է Յաղուբ Մամեդո-

վը, ով մեծ դերակատարում էր ունեցել Մութալիբովի վերադարձի 

հարցում: Հատկանշական է, որ Յաղուբ Մամեդովի հեռացումից հե-

տո խորհրդարանի նոր նախագահի հնարավոր թեկնածուներից էր 

Հեյդար Ալիևը: Վերջինիս թեկնածությունն առաջ քաշած պատգա-

մավորները` Արիֆ Ռահիմզադեն, Սամուր Նովրուզովը և այլք, փոր-

ձում են հեռախոսային կապ հաստատել Ալիևի հետ, ինչը, սակայն, 

չի հաջողվում215: Մայիսի 18-ին խորհրդարանի նախագահ է 

ընտրվում 35-ամյա Իսա Գամբարը, ով նաև ստանձնում է երկրի ղե-

կավարի լիազորությունները մինչև նախագահական ընտրություննե-

րի անցկացումը216: 

Բաքվում պայքար էր մղվում իշխանության համար, իսկ ղարա-

բաղյան ճակատում հայերի ռազմական հաջողությունները շարու-

նակվում էին. մայիսի 18-ին հայկական զորքերն իրենց վերահսկո-

                                                            

213 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 191: 
214 Abulfaz Elchibey, Independence: Second Attempt, 
http://www.zerbaijan.com/azeri/hhz4.htm, 1993, էջ 5, December, 16.11.2015: 
215 Մանրամասն տե՛ս Ən Yeni Tarix, Ayaz Mütəllibovun istefası, 10.11.2011, 
http://www.anstv.ws/site/video/952-an-yeni-tarix-10-11-2011, 12.05.2015: 
216 Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 171: 
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ղության տակ վերցրին Լաչինը (ներկայումս` Բերձոր), ինչի շնորհիվ 

էլ Հայաստանի և Ղարաբաղի միջև ապահովվեց ցամաքային կապ: 

Ադրբեջանի համար հենց այս քաոսային իրավիճակում 1992 թ. 

հունիսի 7-ին տեղի ունեցան նախագահական ընտրություններ: 

Ներկայացնելով Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտում ստեղծված 

բարդ իրավիճակը` Հեյդար Ալիևը «Reuters» գործակալությանը 

տված հարցազրույցում նշում է, որ Բաքվում նախագահական ընտ-

րությունների անցկացում հնարավոր չէ, քանի որ այնտեղ սոսկ քաոս 

է տիրում217: Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում էին ԱԺՃ 

ղեկավար Աբուլֆազ Էլչիբեյը, «Ադրբեջանցի մտավորականների դե-

մոկրատական միություն» կուսակցությունից Նիզամի Սուլեյմանովը, 

«Հանուն Ադրբեջանի դեմոկրատական բարեփոխումների» հասա-

րակական շարժման ներկայացուցիչ և արդարադատության նախա-

րար Իլյաս Իսմայիլովը, Մեջլիսի նախկին խոսնակ Յաղուբ Մամեդո-

վը և «Ազգային դեմոկրատական խմբավորում» կուսակցության ղե-

կավար Ռաֆիգ Աբդուլաևը: Առաջադրված ևս երկու թեկնածու հրա-

ժարվեցին մասնակցությունից նախքան նախընտրական քարոզար-

շավի մեկնարկը: Նրանցից մեկը ԱԺՃ նախկին հիմնադիրներից 

Էթիբար Մամեդովն էր, ով, 1991 թ. հոկտեմբերին դուրս գալով ԱԺՃ-

ից, ձևավորել էր իր սեփական քաղաքական ուժը` «Ազգային անկա-

խություն» կուսակցությունը, իսկ մյուսը` Միլլի մեջլիսի փոխխոսնակ 

Թամերլան Կարաևը: Իշխանության ձգտող Հեյդար Ալիևը չկարողա-

ցավ առաջադրել իր թեկնածությունը, քանի որ Մութալիբովի կառա-

վարման ժամանակահատվածում «Նախագահի ընտրության վերա-

բերյալ» օրենքում կետ էր մտցվել, որտեղ նշվում էր, որ նախագահի 

թեկնածու կարող է լինել մինչև 65 տարին լրացած անձը218, իսկ 1923 

թ. ծնված Հ. Ալիևն արդեն 69 տարեկան էր: Սակայն ուշագրավ է, որ 

Ալիևը սկսեց մեծ աջակցություն ցուցաբերել թեկնածուներից Նիզա-

մի Սուլեյմանովին: Վերջինս չէր թաքցնում, որ իր ընտրվելուց անմի-

                                                            

217 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 181: 
218 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
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ջապես հետո ինքը Բաքու կհրավիրի Հեյդար Ալիևին` խնդրելով 

նրան կառավարել երկիրը219: Այսինքն՝ Ալիևը որոշակիորեն ազդում 

էր Բաքվի ներքաղաքական զարգացումների վրա` փորձելով ապա-

հովել իր վերադարձը, ինչը, սակայն, 1992 թ. տեղի չունեցավ: Հեյդար 

Ալիևը իր քաղաքական ազդեցությունը ցուցադրելու նպատակով 

դեռևս 1992 թ. մայիսին, անտեսելով, որ Իսա Գամբարի գլխավորու-

թյամբ ադրբեջանական իշխանությունները նախատեսում են ԱԴՀ 

հիմնադրման օրվա առթիվ տոնակատարություններ իրականացնել 

Գյանջայում` ԱԴՀ առաջին մայրաքաղաքում, Նախիջևան հրավի-

րեց Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրելին և թուրք ու ադրբե-

ջանցի պաշտոնատար անձանց` մասնակցելու իր կազմակերպած 

տոնակատարություններին: Այդ քայլով հարկադրեց կառավարու-

թյան բոլոր անդամներին, այդ թվում` Իսա Գամբարին մասնակցել 

իր կազմակերպած տոնակատարությանը: Ուշագրավ է նաև, որ Նա-

խիջևանում կազմակերպված տոնակատարությունների ժամանակ 

ԱԴՀ հիմնադիր Ռասուլզադեի նկարների կողքին ցուցադրվում էին 

նաև Մուստաֆա Քեմալի և թուրք այլ գործիչների նկարներ` շեշտե-

լով ԱԴՀ թյուրքականությունը220: 

Եվ այսպես, 1992 թ. հունիսի 7-ին Ադրբեջանում տեղի ունեցած 

նախագահական արտահերթ ընտրությունների արդյունքներով հաղ-

թանակ տարավ Աբուլֆազ Էլչիբեյը, որը պաշտոնական տվյալներով 

հավաքել էր ձայների 59.4 տոկոսը: Ձայների քանակով երկրորդ տե-

ղում էր Նիզամի Սուլեյմանովը: Ըստ պաշտոնական տվյալների` նա 

հավաքել էր ձայների 33 տոկոսը221: 

Ա. Էլչիբեյի առաջնային խնդիրներից էր լցնել այն գաղափարա-

կան վակուումը, որն առաջացել էր կոմունիստական գաղափարա-

                                                            

219 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 66: 
220 Տե՛ս Gholtz Th., նշվ. աշխ., էջ 209-211: Տե՛ս նաև` Cornell S., Azerbaijan since 
Independence, էջ 66: 
221 Azərbaycanda prezident seçkiləri: 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2003, 09.16.2008, 
http://www.mediaforum.az/articles.php?article_id=20080916125753876&page=02&lang=
az#.Ulq7qdJSiZ8, 17.11.2015. 
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խոսության ճգնաժամի հետևանքով: Մեծ էր վտանգը, որ կարող էին 

կրկին ակտիվանալ իսլամական գաղափարակիրները շիա մահմե-

դական ուժեղ պետության` Իրանի հարևանության պայմաններում: 

Սակայն Ա. Էլչիբեյը, ունենալով ընդգծված թուրքամետ դիրքորոշում 

և լինելով թյուրքականության կողմնակից, տեսական հենք ստեղծեց 

Ադրբեջանում ազգայնական գաղափարախոսության, մասնավորա-

պես թյուրքականության խորացման համար, ինչը, սակայն, լուրջ 

հետևանքներ էր ունենալու բազմազգ բնակչություն ունեցող Ադրբե-

ջանի համար: 

1992 թ. հունիսի 16-ին տեղի ունեցավ նորընտիր նախագահի 

երդմնակալության արարողությունը: Ելույթ ունենալով պատգամա-

վորների, օտարերկրյա դեսպանների և այլ հյուրերի առջև՝ Ա. Էլչի-

բեյը նշեց, որ Ադրբեջանի պետականության հիմքում դրվում են երեք 

սկզբունքներ` ուժեղ իշխանություն, հոգևոր միասնություն և ազգային 

համաձայնություն222: Ավելի մանրամասն խոսելով իր առաջիկա գոր-

ծունեության մասին` նա ընդգծեց, որ Ադրբեջանը զարգանալու է գա-

ղափարական երեք հիմնական ուղղություններով` ժողովրդավարու-

թյուն, թյուրքականություն և իսլամականություն223: Ա. Էլչիբեյն իր 

արտասահմանյան առաջին այցը կատարեց Թուրքիա: Թուրքիայի 

Ազգային մեծ ժողովում հուզիչ և հոտնկայս ծափահարությունների 

արժանացած ելույթի ժամանակ Ա. Էլչիբեյն ասաց, որ, Թուրքիան 

ընդունելով որպես «երկիր մոդել», Ադրբեջանը ևս շարժվելու է Մուս-

տաֆա Քեմալի նախանշած ուղով224: 

Ա. Էլչիբեյը համոզված էր, որ «ադրբեջանցի» անվանումը ար-

հեստականորեն է տրվել իրենց. իրականում իրենք պետք է թուրք 

կոչվեն: Այսպես՝ իր աշխատություններից մեկում նա նշում է. 

                                                            

222 Տե՛ս Էլչիբեյ Ա., Ռուսաստանի և Ուկրաինայի հետ հարաբերությունները առաջ-
նային են Ադրբեջանի համար // «Ազգ», 18.06.1992: 
223 Տե՛ս Гавриленко В., Азербайджан. Новые власти. Новые лозунги. Новый курс? // 
«Красная Звезда», 16.06.1992:  
224 Տե՛ս Turqut Ər, “Azadlıqdan Tiranlığa: Sanki Stalin və Beriya xortlamışdı”, 
http://azadliq.info/bash_yazi/5641.html, 10.12.2010: 
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««Ադրբեջանցի» անվանումը վերաբերում է Ադրբեջանում ապրող 

քաղաքացիներին: Այն երբեք չի կրել էթնիկության կամ ազգության 

իմաստ: Կա տարբերություն ռուսի և ռուսաստանցու միջև: Մոսկվա-

յում ապրող թաթարը կասի, որ ինքը ռուսաստանցի է: Մարդը, ով 

ծնվել և մեծացել է Ադրբեջանում, կասի, որ ինքը ադրբեջանցի է: 

Ուրիշ ի՞նչ պետք է նա ասի: Այդ անվանումը կապված է տարածքի 

հետ: Մինչդեռ «թուրք» անվանումը ունի էթնիկության կամ ազգու-

թյան իմաստ, հետևաբար մեր ազգը պետք է կոչվի թուրք»225: 1992 թ. 

դեկտեմբերին Ադրբեջանի Հանրապետության Միլլի մեջլիսը Ա. Էլչի-

բեյի պնդմամբ ընդունեց օրենք լեզվի մասին, որով ադրբեջաներենը 

վերանվանվեց թուրքերեն226: Այդ որոշումը բազմաթիվ դժգոհություն-

ների տեղիք տվեց հատկապես Ադրբեջանի ազգային փոքրամասնու-

թյունների շրջանում: 

Ժողճակատի քաղաքականությունը որոշակիորեն հիմնված էր 

խորհրդային գաղափարախոսության ժխտման վրա: Քանի որ Մոսկ-

վան էր Ադրբեջանում բնակվողներին հռչակել ադրբեջանցի, իսկ 

նրանց լեզուն` ադրբեջաներեն, այդ անվանումների ճշմարտացիու-

թյունը դրվեց հարցականի տակ: Ազգայնական կառավարությունը 

խնդիր ուներ շտկելու անցյալի սխալները227: Սակայն այդ քաղաքա-

կանությունը միանշանակ չընկալվեց 70 տարվա խորհրդային անց-

յալ ունեցող Ադրբեջանում, որտեղ գլխավորապես պատմագրության 

շնորհիվ տեսական հիմք էր ստեղծվել ադրբեջանականության գա-

ղափարախոսության ձևավորման համար: 

Ա. Էլչիբեյի թուրքամետ դիրքորոշումը իր արտացոլումն էր 

գտնում թե՛ արտաքին քաղաքականության մեջ և թե՛ ներքաղաքա-

կան իրադարձություններում: Օրինակ՝ Թուրքիայի Մարմարայի հա-

                                                            

225 Əbülfəz Elçibəy, Milli kimliyimizin təməlləri haqqında, Ikinci bölüm, s. 31. 
226 Տե՛ս Чернявский С., Азербайджан и Турция – стратегическое партнерство // 

Независимый Азербаиджан: Новые ориентиры, т. 2, М., 2000, էջ 176: Նշենք, որ 1995 

թ. Ադրբեջանի Սահմանադրության մեջ հանրապետության պետական լեզուն կրկին 
վերանվանվեց ադրբեջաներեն: 
227 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 256: 
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մալսարանի պրոֆեսոր Սալեհ Մամեդովը զբաղեցրեց ֆինանսների 

նախարարի պաշտոնը228: Արտաքին գերատեսչության ղեկավարի 

պաշտոնը ստանձնեց Թոֆիկ Քասիմովը, իսկ ներքին գործերի նա-

խարարի պաշտոնը՝ Իսկանդեր Համիդովը, ով սերտ կապեր ուներ 

«Բոզքուրդ» («Գորշ գայլեր») պանթուրքական կազմակերպության 

հետ229: 

Ազգայնական կառավարության առկայությամբ հանդերձ` Ա. Էլ-

չիբեյի ղեկավարման շրջանը աչքի էր ընկնում Ադրբեջանում քաղա-

քական կուսակցությունների որոշակի ակտիվությամբ: 1992 թ. վեր-

ջին գործում էին մոտ 30 կուսակցություններ, որոնցից շատերը, 

իհարկե, ունեին ձևական բնույթ, ինչպիսին էր, օրինակ, Թամերլան 

Կարաևի «Ճշմարիտ ուղի» կուսակցությունը: Առավել ակտիվ էին 

Իսա Գամբարի «Նոր Մուսավաթ», Էթիբար Մամեդովի «Ադրբեջանի 

ազգային անկախություն» և Արազ Ալիզադեի Սոցիալ-դեմոկրատա-

կան կուսակցությունները: Ա. Ալիզադեն խիստ քննադատության էր 

ենթարկում Ա. Էլչիբեյի թյուրքական քաղաքականությունը: Լեզվի 

վերանվանումից հետո իր հրապարակային ելույթում Ա. Ալիզադեն 

հայտարարեց. «Այսօր մեր լեզուն է դառնում թուրքերեն, վաղը նրանք 

մեզ թուրք կկոչեն, իսկ հաջորդիվ մենք կհռչակվենք Թուրքիայի նա-

հանգ»230: Այս ելույթը մեծապես ազդեց ազգային փոքրամասնու-

թյունների շրջանում իշխող տրամադրությունների վրա` խորացնելով 

մտավախությունը Ա. Էլչիբեյի քաղաքականության հանդեպ: 

Նախկին ակնառու ժողճակատայիններից շատերը, այդ թվում` 

Էթիբար Մամեդովը և Իսա Գամբարը ստեղծել էին իրենց քաղաքա-

կան ուժերը, և այդ հանգամանքը փաստում է Ժողճակատի ներսում 

առկա հակասությունների և տարանջատվածության մասին: Հե-

տաքրքրական էր նաև 1992 թ. վերջին Ադրբեջանում Իսլամական 

կուսակցության ի հայտ գալու հանգամանքը: Ըստ իր կանոնադրու-

                                                            

228 Տե՛ս Ализаде З., նշվ. աշխ.: 
229 Համիդովի` «Բոզքուրդ» լինելու վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս Goltz Th., նշվ. 
աշխ., էջ 259: 
230 Նույն տեղում, էջ 257: 
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թյան և ծրագրերի` կուսակցությունը հավատարիմ էր ժողովրդական 

արժեքներին, կողմ էր այլ կուսակցությունների հետ համագործակ-

ցությանը, ծրագրում էր նաև ակտիվորեն մասնակցել երկրի հասա-

րակական-քաղաքական կյանքին231: Թեև վերջինս ֆինանսական 

աջակցություն էր ստանում Իրանից, այդուհանդերձ նման կուսակ-

ցության գործունեության թույլատրումը փաստում է, որ իսլամը դեռևս 

ուներ գափարախոսական որոշակի ազդեցություն Ադրբեջանի ներ-

քաղաքական կյանքում: 

Ա. Էլչիբեյը ուներ կոշտ դիրքորոշում ղարաբաղյան խնդրի լուծ-

ման վերաբերյալ: Նա ոչ միայն կողմ էր խնդրի` ռազմական ճանա-

պարհով կարգավորմանը, այլև բացառում էր ինքնավարության կար-

գավիճակի վերադարձը Ղարաբաղին232: Ռազմական գործողություն-

ների ձեռնարկումը չուշացավ: Ադրբեջանի նախագահական ընտրու-

թյուններից հինգ օր անց` 1992 թ. հունիսի 12-ից 15-ն ընկած ժամա-

նակահատվածում, ադրբեջանական զինուժը լայնածավալ գրոհով 

վերահսկողության տակ է վերցնում Ասկերանի և Մարտակերտի 

շրջանի շուրջ մեկուկես տասնյակ բնակավայրեր, Շահումյանի ողջ 

շրջանը233: Գրոհը իրականացվում էր Իսկանդեր Համիդովի «Բոզ-

քուրդ»-ական ջոկատների և ՕՄՕՆ-ական միավորումների գլխավո-

րությամբ234: 1992 թ. աշունը Ադրբեջանի ռազմական հաջողություն-

ների գագաթնակետն էր: Այդ առիթով հոկտեմբերի 9-ին անկախ 

Ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամ Բաքվում զինվորա-

կան շքերթ է կազմակերպվում: Հոկտեմբերին վերջին, սակայն, 

                                                            

231 Տե՛ս  Փաշայան Ա., Իսլամն Ադրբեջանում. անցյալն ու ներկան, Երևան, 2014, էջ 39: 
232 Օրինակ՝ 1992 թ. սեպտեմբերի 3-ին «Հայաթ» թերթին տված հարցազրույցում            
Ա. Էլչիբեյը հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավարության կարգա-
վիճակի վերադարձի հարցը կարող է քննարկվել միայն այն դեպքում, եթե Հայաս-
տանից հեռացած ադրբեջանցիներին էլ շնորհվի նման կարգավիճակ ՀՀ կազմում: 
Տե՛ս Война в Нагорном Карабахе? это война, в которой не может быть победителя // 
«Красная Звезда», 09.09.1992: 
233 Տե՛ս Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 205: 
234 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 229: 
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ադրբեջանցիների առաջխաղացումը կասեցվեց, հարձակումը մա-

րեց235: 

1992 թ. հոկտեմբերին` ռազմաճակատում ադրբեջանական բա-

նակի ժամանակավոր հաջողություններից հետո, երբ իրադրությունը 

կրկին փոխվեց հօգուտ հայկական կողմի, Ադրբեջանում սկսվեց ներ-

քաղաքական լարվածության հերթական փուլը: Ստեղծված իրավի-

ճակից լավագույնս օգտվում էր Նախիջևանի Գերագույն խորհրդի 

նախագահ Հեյդար Ալիևը: 1992 թ. հոկտեմբերին ժողճակատայիննե-

րի` Հ. Ալիևին չեզոքացնելու անհաջող փորձից հետո վերջինս վճռա-

կան քայլեր ձեռնարկեց Նախիջևանի քաղաքական դաշտից ԱԺՃ 

ներկայացուցիչներին վտարելու ուղղությամբ: Հատկանշական է, որ 

Հեյդար Ալիևը իշխանության վերադառնալու հիմքեր էր ստեղծում ոչ 

միայն ներքաղաքական դաշտում, այլև արտաքին քաղաքականու-

թյան մեջ ձեռնարկված քայլերի շնորհիվ: 1992 թ. մայիսին «Հույս» 

կոչվող կամուրջի կառուցմամբ ցամաքային կապ հաստատվեց Նա-

խիջևանի և Թուրքիայի միջև, ինչը մեծապես նպաստեց, որ, Բաքվից 

անկախ, Հ. Ալիևը խորացնի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ: 

Միաժամանակ Հ. Ալիևը սերտ կապեր ուներ Իրանի նախագահ Ալի 

Աքբար Ռաֆսանջանիի և Ռուսաստանի ղեկավարության հետ: Ավե-

լին՝ հանդես գալով Ա. Էլչիբեյի դեմ` նա թույլ չտվեց, որ նախագահի 

առաջարկով Նախիջևանից երկրորդ ճակատ բացվի` դրանով կան-

խելով ռազմական գործողությունները Նախիջևանի և Հայաստանի 

միջև: Մինչդեռ Ա. Էլչիբեյի արտաքին ոչ ճկուն քաղաքականության 

հետևանքով Ադրբեջանի հարաբերությունները հարևան երկրների 

հետ սրվեցին: Իրանի հետ հարաբերությունները հատկապես վատ-

թարացան Ա. Էլչիբեյի` թուրքական «Turkish Times» թերթին տված 

հարցազրույցից հետո, որի ժամանակ նա ընդգծել էր. «Իրանն ապա-

գայում կմասնատվի. նրա տարածքում կստեղծվեն հինգ` քրդերի, բե-

լուջների, արաբների, ֆարսերի և թուրքերի երկրներ: Ողջ Ադրբեջանը 

միասնական կդառնա, և ծնունդ կառնի 40 միլիոն ազերի բնակչու-

                                                            

235 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 210:  
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թյամբ երկիր»236: Բնական է, որ նման հայտարարություններն 

ակնհայտ սպառնալիք էին Իրանի տարածքային ամբողջականու-

թյան համար և պետք է լուրջ հակազդեցության հանդիպեին: Ուշա-

գրավ է, որ երբ խոսքը Իրանին էր վերաբերում, Ա. Էլչիբեյի բառա-

պաշարում «թուրք»-ը փոխարինվում էր «ազերի»-ով՝ ներառելով 

Ադրբեջանի՝ իր կողմից «թուրք» անվանված թրքալեզու բնակչությանը: 

Ա. Էլչիբեյի արտաքին քաղաքականությունն որոշակիորեն 

հիմնված էր քաղաքական կարծրատիպերի վրա: Դա արտացոլվում 

էր Ռուսաստանի դեմ ուղղված խիստ թշնամական և Թուրքիայի 

հանդեպ դրսևորվող իդեալիստական վերաբերմունքի մեջ237: Փաս-

տորեն, Ա. Էլչիբեյի ընդգծված թուրքամետ քաղաքականության 

հետևանքով լուրջ խնդիրներ առաջացան թե՛ ադրբեջանա-իրանա-

կան և թե՛ ադրբեջանա-ռուսական հարաբերություններում238: Դա իր 

արտացոլումը գտավ Ա. Էլչիբեյի կառավարության վարած նավ-

թային քաղաքականության մեջ, որն ուղղված էր գլխավորապես 

Արևմուտքի և Թուրքիայի հետ կապերի խորացմանը: Մասնավորա-

պես նախատեսվում էր նավթային պայմանագրի ստորագրում, որը 

թույլ կտար երեք՝ «Ազերի», «Չըրագ», «Գյունեշլի» նավթային հան-

քավայրերի շահագործումն անգլիական «Բրիթիշ Փեթրոլի»-ում և 

թուրքական նավթային ընկերությունների կողմից: Ռուսական «Լու-

կօյլ» և իրանական նավթային ընկերությունների ներգրավվումը 

մերժվեց Ա. Էլչիբեյի կառավարության կողմից239: Սակայն 1993 թ. 

                                                            

236 Բեգիջանյան Է., Իրանա-ադրբեջանական փոխհարաբերությունների հարցի 
շուրջ, Երևան, 2001, էջ 52: 
237 Տե՛ս Mehdiyeva N., նշվ. աշխ., էջ 53: 
238 Իր հեղինակած «Ազգային ինքնության հիմքերի մասին» աշխատությունում Աբուլ-
ֆազ Էլչիբեյը գրում է. «Մեզ հարցնում են` ինչու ենք թշնամություն անում Ռուսաս-
տանի, Իրանի դեմ: Պատասխանում ենք, որ Ռուսաստանն է մեր դեմ թշնամություն 
անում: Թշնամու հետ պետք է թշնամանական քաղաքականություն վարել, նրան 
արժանի պատասխան պետք է տալ: Մենք պարզապես թշնամիների դեմ պայքար 
ենք մղում»: Əbülfəz Elçibəy, Milli kimliyimizin təməlləri haqqında, Birici bölüm, s. 62. 
239 Տե՛ս Energy and Azerbaijan: History, Strategy and Cooperation, edited by Javadov R., 
Baku, SAM, 2013, էջ 22: 
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հունիսի վերջին նախատեսվող պայմանագրի ստորագրումը կանխ-

վեց դեպքերի հետագա զարգացման հետևանքով: 

Ի տարբերություն Ա. Էլչիբեյի` Հեյդար Ալիևը կարողացավ կարճ 

ժամանակահատվածում ինքնավար հանրապետության ղեկավարից 

վերածվել տարածաշրջանային մասշտաբի գործչի: Շարունակ 

թմբկահարելով, որ Բաքվի իշխանությունները անհրաժեշտ ուշադ-

րություն չեն դարձնում ինքնավար հանրապետության բնակչության 

խնդիրներին, Հ. Ալիևը հասավ նրան, որ բնակչությունը բոլոր խնդիր-

ների մեջ սկսեց մեղադրել Բաքվի կառավարությանը, իսկ ցանկա-

ցած առաջընթաց ասոցացվում էր նրա անվան հետ: Բաքվի և Նա-

խիջևանի միջև քաղաքական լուրջ հակասություններ առաջացան 

1992 թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին: Հոկտեմբերի 24-ին 

ԱԺՃ զինված կազմավորումները (մոտ 2 հարյուր հոգի) գրավում են 

Նախիջևանի ներքին գործերի նախարարության շենքն ու հեռուս-

տակենտրոնը240: Այդ գործողությունը նպատակ ուներ անհրաժեշտ 

պայմաններ ստեղծելու մեկ ամիս առաջ Բաքվում նշանակված և 

Նախիջևանի Գերագույն խորհրդի կողմից չհաստատված Նա-

խիջևանի ներքին գործերի նախարար Սիյավուշ Մուստաֆաևի 

պարտականությունների կատարման համար: Նույն օրը երեկոյան 

Հ. Ալիևը վերջնագիր է ներկայացնում ԱԺՃ զինյալներին` սպառնա-

լով շենքերը չազատելու դեպքում Գերագույն խորհրդի շենքի առջև 

հավաքված 30 հազար կողմնակիցներով շարժվել նրանց դեմ241: 

ԱԺՃ-ն տեղի է տալիս` վերջնականապես կորցնելով վերահսկողու-

թյունը Նախիջևանի նկատմամբ: 

Հեյդար Ալիևից բացի՝ անհնազանդության նշաններ դրսևորեցին 

նաև Ա. Էլչիբեյի կադրերը, մասնավորապես պաշտպանության նա-

խարար Ռահիմ Ղազիևը և Մարտակերտում նախագահի ներկայա-

ցուցիչ ու Ղարաբաղի հյուսիսային ճակատի հրամանատար Սուրաթ 

                                                            

240 Տե՛ս «Ադրբեջան-Նախիջևան. հարաբերությունները սպառնալից բնույթ են կրում» 
// «Ազգ» , 29.10.1992: 
241 Տե՛ս նույն տեղը: 
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Հուսեյնովը242: Նրանք ռուսամետ դիրքորոշում էին դրսևորում, ինչը 

հարուցում էր Ա. Էլչիբեյի ակնհայտ դժգոհությունը: Բացի այդ՝ 

նրանցից յուրաքանչյուրը գործում էր ինքնուրույն, ինչն իր հերթին ևս 

լուրջ խնդիրներ էր առաջացնում ադրբեջանական բանակի համար: 

Մինչև 1993 թ. վերջերը հայկական ուժերն ազատագրեցին Մար-

տակերտի շրջանի` ավելի վաղ գրավված շուրջ մեկուկես տասնյակ 

գյուղերը: Հայկական ուժերի համեմատաբար հեշտ առաջխաղացու-

մը պայմանավորված էր նաև նրանով, որ հակասություններ էին 

առաջացել Ղարաբաղի հյուսիսային ճակատի հրամանատար Սու-

րաթ Հուսեյնովի և ԱԺՃ ղեկավարության միջև: Փետրվարին Ս. Հու-

սեյնովը մեղադրվեց շրջանի պաշտպանությունը ոչ ճիշտ կազմակեր-

պելու և այդ տարածքից ռազմամիավորումներն ու ծանր տեխնիկան 

հետ քաշելու հրաման արձակելու մեջ243: 

1993 թ. փետրվարի 20-ին և 23-ին հաջորդաբար պաշտոնից 

ազատվում են ՊՆ ղեկավար Ռահիմ Ղազիևը և Ղարաբաղի հյուսի-

սային ճակատի հրամանատար Սուրաթ Հուսեյնովը: Պաշտպանու-

թյան նախարար է նշանակվում Դադաշ Ռզաևը: 

Ս. Հուսեյնովը թողնում է ռազմաճակատը և իր ղեկավարած  

709-րդ զորամիավորման ու իր վերահսկողության տակ գտնվող ռազ-

մատեխնիկայի հետ տեղափոխվում Գյանջա, որը դառնում է նրա 

անձնական հենակետը` ընդդեմ Բաքվի իշխանությունների: Ս. Հու-

սեյնովի դիրքերի ամրապնդումը Գյանջայում դարձավ իրական 

սպառնալիք Բաքվի վարչակարգի համար244: 

                                                            

242 Օրինակ՝ 1992 թ. սեպտեմբերի 19-ին Սոչիում Հայաստանի և Ադրբեջանի պաշտ-
պանության նախարարների միջև համաձայնագիր է կնքվում, ըստ որի` նախատես-
վում էր սեպտեմբերի 26-ից 60 օրով դադարեցնել կրակը: Տե՛ս «Զինադադար. Համա-
ձայնագիրը դեռևս ավարտված չէ» // «Ազգ», 25.09.1992: Թեև այդ պայմանավորվա-
ծությունը շուտով խախտվեց, սակայն դեպքերի հետագա զարգացումը հիմք է տալիս 
ենթադրելու, որ Ռ. Ղազիևը իր քայլերը չէր համաձայնեցնում երկրի նախագահի 
հետ, ինչի պատճառով էլ նրանց միջև լուրջ հակասություններ առաջացան: 
243 Տե՛ս Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 230: 
244 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh conflict, էջ 34: 
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Ներքաղաքական ճգնաժամն ուղեկցվում էր ադրբեջանական 

բանակի` ռազմաճակատում կրած նոր կորուստներով և պարտու-

թյուններով: 1993 թ. մարտի 27-ից ապրիլի 2-ը տեղի ունեցած ռազ-

մական գործողությունների շնորհիվ հայկական ուժերը նվազագույն 

կորուստներով ազատագրեցին Քելբաջարը (իմա` Քարվաճառ): Հայ-

կական ուժերի հերթական հաղթանակը կրկին ցնցում առաջացրեց 

Ադրբեջանի ներսում: Ա. Մութալիբովի պես Ա. Էլչիբեյը ևս կորցրել էր 

վերահսկողությունը հրամանատարության նկատմամբ: Հատկանշա-

կան է, որ «Ən Yeni Tarix»-ի` Քելբաջարի «գրավմանը» նվիրված 

հաղորդման ժամանակ Ա. Էլչիբեյը խոստովանում է. «Զինված ուժե-

րի ներսում երկիշխանություն էր ստեղծվել. հրամանատարությունը 

չէր հասկանում` ում է հաշվետու` ի՞նձ, թե՞ Հուսեյնովին»245: Նույն 

հաղորդման ժամանակ գեներալ-մայոր Զաուր Ռզաևը հայտնում է, 

որ Քելբաջարի հանձնման հիմնական մեղավորներից մեկը այդ 

շրջանում ռազմաճակատի հրամանատարի առաջին տեղակալի 

պաշտոնը զբաղեցնող Նեջմեդդին Սադիգովն է, ով հրաման էր ար-

ձակել, որ ադրբեջանական զորքերը դուրս գան Քելբաջարից: «Եկա 

հարցրի` ինչո՞ւ է դուրս բերում Լաչինի բրիգադը, ասաց` պաշտպա-

նության նախարարի հրաման կա»: Դադաշ Ռզաևը, ով ևս ներկա էր 

վերոնշյալ հաղորդմանը, հայտնում է, որ ինքը նման հրաման չի ար-

ձակել, և հասկանալի չէ, թե ինչու են զորքերը դուրս բերվել Քելբաջա-

րից: Փաստորեն, զորքերը միտումնավոր էին դուրս բերվել` առանց 

ՊՆ ղեկավարի և գերագույն գլխավոր հրամանատարի իմացության 

և հրամանի: Սա փաստում է, մի կողմից, հրամանատարության ներ-

սում առկա լուրջ խնդիրների, մյուս կողմից` Ա. Էլչիբեյի դիրքերի թու-

լացմանն ուղղված հստակ քայլերի մասին: Ուշագրավ է, որ Հեյդար 

Ալիևը նախագահ դառնալուց հետո` 1993 թ. նոյեմբերի 2-ին, Ն. Սա-

դիգովին նշանակում է Ադրբեջանի ԶՈՒ-ի գլխավոր շտաբի պետ` 

                                                            

245 Ən Yeni Tarix, Kəlbəcərin işğalı, 01.04.2000, http://www.anstv.ws/site/video/976-an-
yeni-tarix-01-04-2000, 2.02.2015. 
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շնորհելով գեներալ-գնդապետի կոչում: Սադիգովը մինչ օրս զբաղեց-

նում է այդ պաշտոնը: 

Իր՝ ռազմական առաջին խոշոր պարտության հետևանքները 

հաղթահարելու համար Ա. Էլչիբեյը 60 օրով արտակարգ դրություն 

հայտարարեց: Սկսվեց երիտասարդների համընդհանուր զորակոչ246: 

Քելբաջարի կորուստը և Մարտակերտում կրած անհաջողություննե-

րը լավագույնս օգտագործվեցին Ա. Էլչիբեյի հակառակորդների, 

առաջին հերթին` Հեյդար Ալիևի կողմից նրան տապալելու համար:    

Ա. Մութալիբովի դեմ կիրառված ԱԺՃ զենքը` ղարաբաղյան ճակա-

տում կորուստները ղեկավարության վրա բարդելու գործելակերպը, 

ուղղվել էր իրենց իսկ դեմ: Շուտով Ա. Էլչիբեյի դեմ սկսեցին հնչեցվել 

նաև անձնական բնույթի մեղադրանքներ: Նրան մեղադրում էին 

հարբեցողության և ղեկավարման անկարողության մեջ: 

Նման զարգացումների հետևանքով Ա. Էլչիբեյի և Ժողճակատի 

հեղինակությունը ժողովրդական զանգվածների շրջանում գնալով 

անկում էր ապրում: Պատճառներից մեկն էլ կառավարության վա-

րած տնտեսական քաղաքականությունն էր, որ չուներ հստակ մշակ-

ված ռազմավարություն: Թեև ազգային արժույթը` մանաթը, մտավ 

շրջանառության մեջ, ընդունվեցին օրենքներ տնտեսության մասնա-

վորեցման մասին, և մեկնարկեց սպառողական ապրանքների ներ-

մուծման գործընթացը, այդուհանդերձ կառավարությունը մեղա-

դըրվում էր գնաճի վերահսկողությունը ձախողելու մեջ, որի տարե-

կան գործակիցը 1992 թ. գրանցված 616-ից 1993 թ. հասավ 1130-ի247: 

Այսպիսով՝ անցումային տնտեսություններին հատուկ բազմաթիվ 

խնդիրների առաջացումը խիստ բացասական ազդեցություն ունե-

ցավ Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական իրադրության վրա: Շրջա-

նառվում էին նաև որոշ պաշտոնյաների կոռումպացվածության և յու-

րացումների մասին լուրեր, որոնք վերաբերում էին անգամ ՄԱԿ-ի և 

                                                            

246 Տե՛ս  Human Rights Watch, Azerbaijan, Seven Years of Conflict in Nagorno Karabakh, 
New York, 1994, էջ 16: 
247 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 74: 
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միջազգային այլ կազմակերպությունների կողմից ադրբեջանցի 

փախստականներին տրամադրվող օգնությանը248: 

Այս ամենին զուգահեռ՝ երկրի հասարակական լայն խավերում, 

հատկապես ազգային փոքրամասնությունների շրջանում մեծ դժգո-

հություն էր առաջացնում նախագահի ընդգծված թրքամետ քաղա-

քականությունը: Ադրբեջանը թյուրքացնելու Ա. Էլչիբեյի ծրագրերը 

հանգեցրին երկրի ներսում մասնատվածության վտանգի առաջաց-

մանը: Ազգային փոքրամասնությունները, վախենալով թուրքակենտ-

րոնության հետագա խորացումից, սկսեցին ցուցաբերել ինքնավա-

րության ձեռքբերման միտումներ249: Դա հատկապես վառ կերպով 

դրսևորվեց թալիշների, լեզգիների շրջանում, որոնք որոշակի օժան-

դակություն էին ստանում Ռուսաստանի և Իրանի կողմից250: Օրի-

նակ՝ հյուսիսում իր գործունեությունն ակտիվացրեց դեռևս 1989 թ. 

ստեղծված լեզգիական «Սադվալ» շարժումը, որը ցանկանում էր 

հասնել անկախ լեզգիական պետության հիմնադրմանը251: Հարա-

վում ակտիվություն էին դրսևորում թալիշները: 1993 թ. հունիսին 

նրանք Ալիքրամ Գումբատովի գլխավորությամբ հայտարարեցին 

Թալիշ-Մուղանյան Ինքնավար Հանրապետության ստեղծման մա-

սին252: Ինքնավար հանրապետությանը տրված Թալիշ-Մուղանյան 

անվանումը պայմանավորված էր 1919 թ. մարտ-հունիս ամիսներին 

Մուղանյան Խորհրդային Հանրապետության կազմավորմամբ, որը 

ձևավորվել էր ի հակակշիռ ԱԴՀ-ին253: Հատկանշական է, որ ինք-

նահռչակ ինքնավար հանրապետության ղեկավար Ալիքրամ Գում-

բատովը, որը նախկինում ոստիկանական ուժերի ղեկավար էր եղել 

                                                            

248 Մանրամասն տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 398-399: 
249 Տե՛ս Hunter Sh., A Question of Identity, Baku՛s House of Cards, Armenian 
International Magazine, Yerevan, July 1993, էջ 20: 
250 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 75: 
251 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 200: 
252 Տե՛ս Mehdiyeva N., նշվ. աշխ., էջ 170: 
253 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 84: 
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Լենքորանի նահանգում, ԱԺՃ-ական էր և սերտ կապի մեջ էր Սու-

րաթ Հուսեյնովի հետ: 

Էլչիբեյը փաստացի  հայտնվել էր բարդ իրավիճակում. ռազմա-

կան անհաջողություններ, քաղաքական հենարան հանդիսացող 

ԱԺՃ մասնատվածություն և պառակտում, ուժային կառույցների ան-

հնազանդություն, դժգոհություններ էթնիկ փոքրամասնությունների 

շրջանում, ինչպես նաև քաղաքական ուժեղ հակառակորդ` հանձին 

Հեյդար Ալիևի: Այդուհանդերձ, Ա. Էլչիբեյը փորձեց վճռական քայլեր 

ձեռնարկել իշխանության պահպանման ուղղությամբ: Նա նպատակ 

էր հետապնդում վերացնելու Սուրաթ Հուսեյնովի կողմից ստեղծված 

սպառնալիքը, մասնավորապես զինաթափելու 709-րդ բրիգադը:  

1993 թ. հունիսի 4-ին Գյանջայում ծավալված դեպքերի վերա-

բերյալ գնահատականները միանշանակ չեն: Ա. Էլչիբեյի պնդմամբ՝ 

ինքը ռազմական հարձակման հրաման չի տվել, և Գյանջա ուղարկ-

ված պատվիրակությունը նպատակ ուներ խաղաղ բանակցություն-

ներ վարելու Ս. Հուսեյնովի հետ` հասնելով 709-րդ բրիգադի կամա-

վոր զինաթափմանը 254: Մինչդեռ Ս. Հուսեյնովը հայտարարում էր, որ 

հունիսի 4-ի լուսաբացին 709-րդ բրիգադի դեմ առանց նախազգու-

շացման գրոհ է սկսվել, ինչին ի պատասխան` իրենք հարկադրված 

են եղել պաշտպանվել255: Տեղի ունեցած ռազմական բախումների հե-

տևանքով երկու կողմերի զոհերի թիվը հասնում է 35-ի: Բացի այդ՝ 

հունիսի 5-ին տեղեկություն տարածվեց, որ Ս. Հուսեյնովի զինյալնե-

րը գերի են վերցրել գլխավոր դատախազ Իհթիյար Շիրինովին, ազ-

գային անվտանգության փոխնախարար Սուլհեդին Աքպերովին և 

«ապօրինի խմբավորումների զինաթափման» օպերացիան գլխավո-

րելու նպատակով Գյանջա ժամանած Գաբիլ Մամեդովին256: Փաս-

տացի իրավիճակի վերահսկողությունն անցավ Ս. Հուսեյնովի ձեռքը, 

                                                            

254 Տե՛ս Ən Yeni Tarix, Gəncə Qiyamı, 02.06.2000, http://www.anstv.ws/site/video/1015-
an-yeni-tarix-02-06-2000, 12.04.2015: 
255 Տե՛ս Мамедов С., Иванов-Смоленский Г., Сурат Гусейнов, «Я раб своего наро-
да» // «Известия», 26 июня 1993: 
256 Տե՛ս Петров В., Мятеж у линии фронта // «Красная Звезда», 9.06.1993: 
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ինչի հետևանքով էլ նա շուտով պահանջում է Ա. Էլչիբեյի հրաժարա-

կանը` հրամայելով իր զինված միավորումներին շարժվել Բաքվի ուղ-

ղությամբ: Կարճ ժամանակահատվածում խռովարարների ձեռքն են 

անցնում Մինգեչաուրի, Աղդաշի, Լենքորանի, Խանլարի շրջաննե-

րը257: 

Բաքվի իշխանությունների համար ստեղծված ներքաղաքական 

բարդ իրավիճակում հունիսի 9-ին և 13-ին հաջորդաբար հրաժարա-

կան են տալիս վարչապետ Փանահ Հուսեյնովը և Միլլի մեջլիսի խոս-

նակ Իսա Գամբարը: Սակայն դա չի կանգնեցնում խռովարարներին, 

որոնք պահանջում էին ամբողջ կառավարության, ինչպես նաև նա-

խագահի հրաժարականը, ավելին՝ նրանք կոչ էին անում հրավիրելու 

Գերագույն խորհրդի արտահերթ նստաշրջան և քաղաքական գնա-

հատական տալու հունիսի 4-ի Գյանջայի դեպքերին258: Վարչապե-

տի և Միլլի մեջլիսի խոսնակի հրաժարականը որոշակիորեն պայմա-

նավորված էր հետագա զարգացումների պատասխանատվությունից 

խուսափելու նրանց ցանկությամբ, ինչը, սակայն, բացասական նշա-

նակություն ունեցավ Ա. Էլչիբեյի իշխանության պահպանման տե-

սանկյունից: Այս պայմաններում էլ առաջ է քաշվում Հեյդար Ալիևին 

Բաքու հրավիրելու առաջարկը: Հատկանշական է, որ դեռևս հունիսի 

4-ի խռովությունից առաջ Նեմեթ Փանահովը գաղտնի հանդիպումեր 

է ունենում Սուրաթ Հուսեյնովի հետ: «Ən Yeni Tarix»-ի` Գյանջայի 

խռովության պատմությանը նվիրված եթերում Նեմեթ Փանահովը 

նշում է. «Ես երկու անգամ հանդիպում եմ ունեցել Սուրաթ Հուսեյնո-

վի հետ` ելնելով նրա անձնական խնդրանքից: Նրա հետ հանդիպե-

լուց հետո ես վերադարձա Բաքու, քննարկեցի իրավիճակը Էթիբար 

Մամեդովի հետ: Հասկանալով, որ երկիրը կանգնած է քաղաքացիա-

կան պատերազմի շեմին, որոշում կայացրինք դիմելու Հ. Ալիևին: Ես 

ուղևորվեցի Նախիջևան»: Ն. Փանահովը փաստացի ապահովել էր 

                                                            

257 Տե՛ս «Գյանջան, Աղդաշը, Մինգեչաուրը, Խանլարը և Լենքորանը ապստամբների 
ձեռքին» // «Ազգ», 8.06.1993: 
258 Տե՛ս Князьков С., Повстанцы Гусейнова категоричны в своих требованиях // 
«Красная Звезда», 16.06.1993: 
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Հուսեյնով-Ալիև կապը` դառնալով միջնորդ նրանց միջև ընթացող 

բանակցություններում: Սա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ «Մեյ-

դանի» շարժման ժամանակ աչքի ընկած Նեմեթ Փանահովն ու Էթի-

բար Մամեդովը սերտ կապերի մեջ են եղել Հեյդար Ալիևի հետ, ինչը 

վառ կերպով դրսևորվեց Գյանջայի դեպքերի ժամանակ: Ստեղծված 

պայմաններում Ա. Էլչիբեյը հարկադրված է լինում համաձայնություն 

տալ Ալիևի վերադարձին259: Նախագահը առաջարկում է Նախիջևա-

նի ԳԽ ղեկավարին գալ Բաքու և զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը, 

սակայն Հ. Ալիևը հրաժարվում է: 

ԱԺՃ-ի և Հեյդար Ալիևի միջև սկսված «քաղաքական առուծա-

խին» ակտիվորեն միջամտում էր Թուրքիան` հանձին վարչապետ 

Սուլեյման Դեմիրելի: Վերջինս, ջերմ հարաբերություններ ունենալով 

Հեյդար Ալիևի հետ, հունիսյան դեպքերի ժամանակ մի քանի անգամ 

հեռախոսազրույց է ունենում նրա հետ և խորհուրդ տալիս վերադառ-

նալ Բաքու: Թեև թուրքամետ Ա. Էլչիբեյը՝ որպես Ադրբեջանի նախա-

գահ, առաջին հայացքից հիանալի տարբերակ էր Թուրքիայի հա-

մար, սակայն Թուրքիայի իշխող վերնախավը ակնհայտորեն տես-

նում էր երկիրը կառավարելու նրա անկարողությունը: Թուրքիան         

Ա. Էլչիբեյի գլխավոր թերացումը համարում էր այն, որ նա տատան-

վում էր և խուսափում իշխանությունը փրկելու ուղղությամբ վճռական 

քայլեր ձեռնարկելուց: Ըստ Թոմաս Գոլցի` «ԱԺՃ իշխանությունը 

փաստացի Անկարայի վարչակարգն էր, հետևաբար դրա անկումը 

նշանակում էր Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տնտեսական 

էքսպանիսիայի վերաբերյալ թուրքական ծրագրերի խախտում: Ուս-

տի Անկարան սկսեց այլընտրանքային տարբերակ փնտրել Ա. Էլչի-

բեյին, և դա Հեյդար Ալիևն էր»260: 

                                                            

259 Ընդ որում՝ Բաքու ժամանելուն պես Հ. Ալիևը հայտարարում է, որ Ա. Էլչիբեյն 
անձամբ է հրավիրել իրեն: Սակայն «Ən Yeni Tarix»-ի հաղորդումներից մեկում Էլչի-
բեյը հայտարարում է. «Ես Ալիևին չեմ հրավիրել, ես համաձայնություն եմ տվել, որ 
նրան հրավիրեն»: Տե՛ս Ən Yeni Tarix, Gəncə Qiyamı, 02.06.2000,  
http://www.anstv.ws/site/video/1015-an-yeni-tarix-02-06-2000, 12.04.2015: 
260 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 367: 
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1993 թ. հունիսի 10-ին Հ. Ալիևը Նախիջևանից ժամանեց Բաքու: 

Նա հրաժարվում է  վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց` առանց 

ուժային կառույցների հանդեպ վերահսկողություն ունենալու իրա-

վունքի ընձեռնման: Այնուհետև նախագահ Ա. Էլչիբեյի, վարչապետի 

պաշտոնին հավակնող «Ազգային անկախություն» կուսակցության 

նախագահ Էթիբար Մամեդովի, ընդդիմադիր մի շարք պատգամա-

վորների հետ հետկուլիսյան բանակցությունների հետևանքով ձեռք 

բերվեց համաձայնություն, ըստ որի` Ալիևը զբաղեցնելու էր Գերա-

գույն խորհրդի նախագահի պաշտոնը: Այդպես նա վերահսկողու-

թյուն էր ձեռք բերում կառավարության հանդեպ և օժտվում լայն լիա-

զորություններով ճգնաժամի հաղթահարման գործում261: Հեյդար 

Ալիևը հունիսի 15-ին զբաղեցրեց Միլլի մեջլիսի նախագահի պաշտո-

նը262: 

Մեջլիսի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Հ. Ալիևը 

անմիջական բանակցություններ է սկսում Ս. Հուսեյնովի հետ: Գյան-

ջայում նրա խաղաղարար միջնորդական գործունեությունը էական 

ձեռքբերումներ չարձանագրեց. Սուրաթ Հուսեյնովի առաջխաղացու-

մը շարունակվում էր, և նա պահանջում էր Ա. Էլչիբեյի հրաժարակա-

նը: Այս իրավիճակում Ա. Էլչիբեյին անհրաժեշտ էր իր իշխանության 

պահպանման համար ռազմական դիմադրություն ցույց տալ Սուրաթ 

Հուսեյնովին, ինչը, սակայն, տեղի չի ունենում: Ըստ էության, նախա-

գահը համոզված չէր, որ կստանա զինվորականության աջակցու-

թյունը, քանի որ շատերը սատարում էին Ս. Հուսեյնովին: Զրկվելով 

նախկինում իրեն սատարող անձանց աջակցությունից, ձեռք բերելով 

մեծաթիվ հակառակորդներ իր իսկ ղեկավարած ԱԺՃ-ի ներսում և 

այլևս չունենալով զինվորականության ու ժողովրդի աջակցությունը` 

Ա. Էլչիբեյը փաստացի միայնակ էր մնացել քաղաքական ասպարե-

զում: Խոսելով այն մասին, թե ինչպես Ս. Հուսեյնովին հաջողվեց ա-

                                                            

261 Տե՛ս Смоленский И., Мамедов С., Г. Алиев обещает Азербайджану гражданский 
мир // «Известия», 17.06.1993: 
262 Հեյդար Ալիևի` 1993 թ. հոկտեմբերին Ադրբեջանի նախագահ դառնալուց հետո 
հունիսի 15-ը սկսեց նշվել որպես «Ազգային փրկության օր»: 
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ռանց լուրջ դիմադրության մոտենալ Բաքվին, Ադրբեջանի ներքին 

գործերի նախարար Ռովշան Ջավադովը նշում է. «Եթե դուք ցանկա-

նում եք իմանալ ճշմարտությունը, ապա բնակչության 90 տոկոսը 

պաշտպանում էր նրա առաջ քաշած պահանջները»263: 

Ստեղծված իրավիճակում հունիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը Ա. Էլ-

չիբեյն իր անձնական պահակախմբի ուղեկցությամբ հեռանում է 

Նախիջևան` հաստատվելով Օրդուբադի շրջանի Քելեքի գյուղում: 

Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն՝ նա հեռացել էր Նա-

խիջևան «իր անվտանգությունը ապահովելու և Բաքվում արյունալի 

դեպքերը կանխելու նպատակով», մինչդեռ նրա քաղաքական հակա-

ռակորդները պնդում էին, որ նա ուղղակի փախել է264: Ա. Էլչիբեյը հե-

ռանում է իր նախագահության մեկ տարին լրանալու նախօրեին: 

Տարիներ անց` Գոլցին տված հարցազրույցի ժամանակ, անդրա-

դառնալով Բաքուն լքելու իր որոշմանը, Էլչիբեյն ասել է. «Դուք գի-

տեք, թե ինչ իրադրություն էր ստեղծվել 1993 թ. ամռանը: Կառավա-

րությունը կազմալուծվել էր, երկիրը լի էր Սուրաթ Հուսեյնովի և Ռա-

հիմ Ղազիևի պես դավաճաններով: Իմ մնալու դեպքում քաղաքացի-

ական պատերազմ կսկսվեր, և Ադրբեջանը կդառնար երկրորդ Տա-

ջիկստան կամ Աֆղանստան»265: 

Հունիսի 18-ին Հեյդար Ալիևը հայտարարեց, որ Ա. Էլչիբեյի հե-

ռացումից հետո որպես Մեջլիսի խոսնակ՝ ինքն է ստանձնում երկրի 

նախագահի լիազորությունները: Շուտով Միլլի մեջլիսը վերջնագիր է 

ներկայացնում Ա. Էլչիբեյին` պահանջելով մինչև հունիսի 24-ը որո-

շում ընդունել Բաքու վերադառնալու կամ հրաժարական տալու վե-

րաբերյալ266: Էլչիբեյը չի վերադառնում, և հունիսի 25-ի երեկոյան 

Ադրբեջանի խորհրդարանը ընդունեց որոշում, որտեղ ասվում էր` 

                                                            

263 Տե՛ս Смоленский И., Мамедов С., Войска мятежного полковника у стен Баку. 
Парламент требует возвращения президента // «Известия», 22.06.1993. 
264 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh Conflict, էջ 37: 
265 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 473: 
266 Տե՛ս Гавриленко В., Кем вернется Абульфаз Эльчибей в столицу Азербайджана? 
// «Красная Звезда», 25.06.1993: 
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Աբուլֆազ Ա. Էլչիբեյը, հեռանալով մայրաքաղաքից, ի վիճակի չէ 

արդյունավետ կերպով վերահսկել հանրապետության իրավիճակը և 

կատարել երկրի նախագահի իր պարտականությունները: Ուստի 

Միլլի մեջլիսը զրկում է նրան նախագահական լիազորություններից` 

հանձնելով դրանք Ադրբեջանի Գերագույն խորհրդի նախագահին267: 

Իր հերթին Նախիջևանում գտնվող Աբուլֆազ Էլչիբեյը հայտարա-

րեց, որ Միլլի մեջլիսի որոշումը նշանակում է, որ ռազմական հեղա-

շրջումը վերածվել է պետականի: Ա. Էլչիբեյի պնդմամբ՝ ռազմական 

ճնշումն այն վճռական գործոնն էր, որը ստիպեց իրեն հեռանալ մայ-

րաքաղաքից268: 

Եվ այսպես, անկախ Ադրբեջանի երկրորդ նախագահ Աբուլֆազ 

Էլչիբեյը վերջնականապես հեռացվեց քաղաքականությունից` 

խորհրդանշելով նաև Ժողճակատի քաղաքական ձախողումը: 1993 թ. 

օգոստոսի 28-ի համաժողովրդական հանրաքվեի արդյունքներով 

ադրբեջանցիներն անվստահության քվե հայտնեցին Ա. Էլչիբեյին: 

Հոկտեմբերի 3-ին տեղի ունեցած նախագահական արտահերթ ընտ-

րություններում Հեյդար Ալիևը ձայների բացարձակ մեծամասնու-

թյամբ (պաշտոնապես` 99 տոկոս) հաղթանակ տարավ իր մրցակից-

ների` Քարար Աբիլովի և Զաքիր Թաղիևի դեմ` դառնալով երկրի նա-

խագահ: Այդպիսով ավարտվեց Ադրբեջանի հետանկախական խա-

ռը և հեղհեղուկ ժամանակաշրջանը, որի ընթացքում փոխվեցին երկ-

րի երեք ղեկավարներ: Փաստացի ղարաբաղյան հարցը ոչ միայն 

քաղաքական խաղաքարտ հանդիսացավ ընդդիմության և իշխանու-

թյան միջև մղվող պայքարում269, այլև դարձավ ներընդդիմադիր և ներ-

իշխանական հակասությունների խորացման հիմնական պատճառ: 

Այսպիսով՝ արձանագրենք, որ 1990 թ. հունվարի Բաքվի հայկա-

կան կոտորածները և դրան հաջորդող դեպքերը մեծ ներգործություն 

                                                            

267 Տե՛ս «Ալիևը և Մամեդովը բանակցում են ապստամբ գնդապետ Հուսեյնովի հետ» // 
«Ազգ», 26.07.1993: 
268 Տե՛ս նույն տեղը: 
269 Zurcher Ch., The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict and Natuionhood in the 
Caucasus, New York and London, 2007, p. 182. 
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ունեցան Ադրբեջանի ներքաղաքական զարգացումների վրա. մի կող-

մից՝ այդ իրադարձություններից հետո թուլացան ԱԺՃ դիրքերը, 

մյուս կողմից` Ադրբեջանի հասարակության շրջանում գերիշխող 

դարձան հակակոմունիստական տրամադրությունները: Կենտկոմի 

առաջին քարտուղարի պաշտոնում Ա. Մութալիբովի նշանակումը 

նպատակ ուներ մեղմելու Ադրբեջանում հակախորհրդային տրա-

մադրությունները և ապահովելու խորհրդային վարչակարգի հետա-

գա գոյությունը: Միաժամանակ, հաշվի առնելով հասարակական-

քաղաքական տրամադրությունները, Մութալիբովը հարկադրված էր 

գնալ որոշակի զիջումների Ժողճակատին:  

Փաստացի Ադրբեջանը, մասնակցելով 1991 թ. մարտի 17-ի հա-

մամիութենական հանրաքվեին, կողմ արտահայտվեց ԽՍՀՄ պահ-

պանմանը: Միութենական իշխանության նկատմամբ «հավատար-

մության» այս դրսևորումն անպատասխան չմնաց և «փոխհատուց-

վեց» «Օղակ» օպերացիայի իրականացման և Շահումյանի ու Գե-

տաշենի հայաթափման գործընթացում Կրեմլի լիակատար աջակ-

ցությամբ: 

Մութալիբովը փորձում էր ԱԺՃ-ի հետ հաշվի նստելու միջոցով 

ապահովել իր նախագահության հետագա կայուն ընթացքը, սակայն 

ԱԺՃ-ն, ձգտելով իշխանության, աստիճանաբար թուլացնում էր նա-

խագահի դիրքերը և հիմք նախապատրաստում նրան քաղաքական 

ասպարեզից հեռացնելու համար: Մութալիբովին տապալելուց հետո 

1992 թ. հունիսի նախագահական ընտրություններում հաղթանակ 

տարած Աբուլֆազ Էլչիբեյը ցանկանում էր վերականգնել Ադրբեջա-

նի թյուրքական ուղղվածությունը: Այդուհանդերձ, նա անտեսում էր 

խորհրդային քարոզչության հսկայական ազդեցության հետևանքնե-

րը ադրբեջանական հասարակության ազգային ինքնագիտակցու-

թյան վրա: Բացի այդ՝ Ա. Էլչիբեյի որդեգրած թյուրքականության քա-

ղաքականությունը լուրջ մտավախություն առաջացրեց հատկապես 

ազգային փոքրամասնությունների շրջանում: Այդ գործելակերպը 

բացասական հետևանքներ ունեցավ նաև արտաքին քաղաքականու-

թյան համատեքստում` սրելով հարաբերությունները հարևան Իրանի 
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և Ռուսաստանի հետ. երկու երկրներն էլ սատարում էին հակաէլչիբե-

յական ուժերին` նպաստելով նրա դիրքերի թուլացմանը: 

Թեև Ա. Էլչիբեյի իշխանության շրջանում որոշակիորեն նկատ-

վեցին ժողովրդավարության դրսևորման միտումներ, այդուհանդերձ 

պատերազմական իրադրության պայմաններում համակարգված ղե-

կավարության բացակայությունը քաոսային իրադրություն առաջաց-

րեց երկրի ներսում: Պետական իշխանությանը չենթարկվող զինված 

խմբավորումների առկայությունը, քաղաքական որոշ գործիչների 

(ինչպիսին էին, օրինակ, Իսկանդեր Համիդովը, Սուրաթ Հուսեյնովը), 

չվերահսկվող քայլերը և դրանց դեմ պայքարելու Ա. Էլչիբեյի անկա-

րողությունը մեծապես ազդեցին ժողովրդական զանգվածների շրջա-

նում նրա հեղինակության վրա: Ի վերջո, Սուրաթ Հուսեյնովի խռո-

վության հաջողությունը պայմանավորված էր մի շարք գործոններով, 

այդ թվում` Ժողճակատի ներսում առաջացած խնդիրներով, ժո-

ղովրդական զանգվածների շրջանում  ընդգծված հակաէլչիբեյական 

տրամադրություններով, զինվորականության ազդեցության մեծաց-

մամբ, ռազմական անհաջողություններով, ինչպես նաև Նեմեթ Փա-

նահովի, Էթիբար Մամեդովի աջակցության շնորհիվ Ալիև-Հուսեյնով 

կապի հաստատմամբ: 
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ԳԼՈԻԽ III 

 

ՆԵՐՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՀԵՅԴԱՐ ԱԼԻԵՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ  

ՇՐՋԱՆՈՒՄ (1993-1998 ԹԹ.) 

 

Հեյդար Ալիևի անձին և գործունեությանը վերաբերող տեսա-

կետները միանշանակ չեն: Շատերը նրան համարում են Ադրբեջանի 

փրկիչ270, ոմանք` բռնապետ, որն իր գործողություններով  արգելա-

կեց Ադրբեջանում ժողովրդավարության զարգացումը` իշխանության 

բերելով Ալիևների կլանը և ձևավորելով անձի պաշտամունք271: Հեյ-

դար Ալիևի անձին և նրա քաղաքական գործունեությանը տրվող հա-

կասական գնահատականները պայմանավորված են, մի կողմից, 

խորհրդային տարիների նրա քաղաքական անցյալով, մյուս կողմից` 

հետխորհրդային շրջանում նրա ծավալած քաղաքական ակտիվու-

թյամբ: 

1991 թ. օգոստոսին Ադրբեջանի անկախացումից հետո Հ. Ալիևը 

շարունակում էր ազդեցություն ունենալ երկրի ներքաղաքական 

կյանքում գլխավորապես այն պատճառով, որ պետական ապարա-

տում առանցքային պաշտոնները զբաղեցնում էին նրան հավատա-

րիմ մարդիկ, որոնց մեծ մասը նախիջևանյան կլանի ներկայացուցիչ-

ներ էին: Առհասարակ կլանային համակարգի առկայությունը 

Ադրբեջանի հասարակական-քաղաքական կյանքի առանձնահատ-

կություններից է: Դեռևս խորհրդային շրջանում կարևոր դեր էին խա-

ղում տարածքային մի քանի խմբավորումներ` կլաններ, որոնցից 

առավել հայտնի էին նախիջևանյան, Բաքվի և ղարաբաղյան կլան-

                                                            

270 Տե՛ս Mehdiyev R., Milli məkfurə, dövləçilik, müstəqillik yolu ilə iyun 1971-iyun 2001, 
Bakı, 2006: 
271 Տե՛ս Sadıqov I., İyun qiyamı və Azərbaycanın fəlakətlərinin başlanğıcı, 11.04.2012, 
http://www.azadliq.info/15514.html, 14.03.2014: 
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ները272: Ա. Էլչիբեյի կողմից պետական ապարատում ներգրավված 

նախիջևանյան կլանի շատ ներկայացուցիչներ հսկայական աջակ-

ցություն ցույց տվեցին Հ. Ալիևին 1993 թ. հոկտեմբերին երկրի նա-

խագահի պաշտոնը զբաղեցնելու հարցում: Ալիևի քաղաքական վե-

րադարձը խորհրդանշեց նաև նախիջևանյան կլանի ազդեցության 

հաղթանակն Ադրբեջանում: Ա. Էլչիբեյը ևս ծագումով Նախիջևանից 

էր, այդուհանդերձ կլանի համար լավագույն թեկնածուն Հ. Ալիևն էր: 

Խորհրդային ժամանակահատվածում Ալիևի` Ադր. ԽՍՀ Կոմ-

կուսի առաջին քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնելու շրջանը երկրի 

բնակչության համար նշանավոր էր հատկապես «ադրբեջանական» 

ազգային ինքնագիտակցության բարձրացման տեսանկյունից, սա-

կայն նրա կառավարման տարիներին ազգային փոքրամասնություն-

ների հանդեպ կիրառվում էր ակնհայտ խտրականության քաղաքա-

կանություն, ինչի վառ ապացույց են այդ տարիներին անցկացված 

մարդահամարների արդյունքներն ու վիճակագրական տվյալները273: 

Հակահայկական քաղաքականության դրսևորման խոսուն օրինակ է 

                                                            

272 Տե՛ս Смирнов С., Азербайджан: Эстафета власти, Central Asia&Central Caucasus 
Press, http://www.ca-c.org/journal/2004/journal_rus/cac-01/03.smirus.shtml, 1.12.2015: 
273 Այսպես` 1939 թ. մարդահամարի տվյալներով 87,5 հազարի հասնող թալիշները 
հետագա մարդահամարներում այլևս չեն հիշատակվում որպես առանձին էթնիկ 
միավոր: Թալիշների անհետանալը Ադրբեջանում ապրող ժողովուրդների շարքից 
«պաշտոնականացրեց» «Սովետական մեծ հանրագիտարանը»՝ ակնհայտ խեղա-
թյուրումը քողարկելով հետևյալ տողերով. «ԽՍՀՄ-ում թալիշները գրեթե միաձուլվել 
են ադրբեջանցիներին, որոնց նրանք մոտ են նյութական ու հոգևոր մշակույթով և 
առանձնացված չեն 1970 թ. մարդահամարում» (БСЭ, т. 25, М., 1976, с. 237): Դարե-
րի պատմություն ունեցող թալիշների և քոչվոր թյուրքերի հետնորդների` նորահայտ 
ադրբեջանցիների միակ ընդհանրությունը կրոնն էր, որը չէր կարող հիմք հանդիսա-
նալ մշակութային միաձուլման համար: Այնուամենայնիվ, 1989 թ. գորբաչովյան 
վերակառուցման քաղաքականության ալիքի ներքո «ձուլված» թալիշ ժողովուրդը 
կրկին հայտնվում է վիճակագրական տվյալներում: Այդ ժամանակ նրանք 21,2 
հազար էին, իսկ 1999 թ. տվյալներով թալիշների թիվը հասնում էր 76,8 հազարի (Տե՛ս 
Мелик-Шахназарян Л., Азербайджан, Толерантные жонглеры от статистики, 
http://yerkramas.do.am/news/2009-02-16-3757, 30.11.2009): Հասկանալի է` 10 տարվա 
ընթացքում քանակական նման աճ գրանցվել չէր կարող, պարզապես կենտրոնական 
իշխանության «բարյացակամությամբ» «ձուլված» թալիշները կրկին սկսեցին ար-
ձանագրվել որպես առանձին էթնիկ միավոր: 
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խորհրդային տարիներին Նախիջևանի ամբողջական հայաթափու-

մը274: 

Ըստ Սվանթե Քորնելի` «1993 թ. Ալիևը վերականգնեց իշխանա-

կան կիսաքանդված այն համակարգը, որի հիմքը դրվել էր դեռևս 

1970-ական թվականներին, և որը հիմնված էր, մի կողմից, նրա անձի 

հեղինակության, մյուս կողմից` երկիրը խորապես ճանաչելու Ալիևի 

ունակության և, ի վերջո, նախագահին հավատարիմ այն պաշտոն-

յաների վրա, որոնք կրկին ներգրավվեցին պետական կառավարման 

համակարգում»275: Այդ պաշտոնյաներից առավել ազդեցիկ էին Ռա-

միզ Մեհդիևը և Վաֆա Գուլիզադեն: Հ. Ալիևի նախագահ դառնալուց 

հետո Մեհդիևը զբաղեցրեց նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի 

պաշտոնը, իսկ Գուլիզադեն շարունակեց զբաղեցնել արտաքին հա-

րաբերությունների գծով նախագահի խորհրդականի պաշտոնը: Բա-

ցի այդ՝ Ալիևն ուներ համախոհներ և աջակիցներ ժողճակատային-

ների շրջանում, որոնց շարքում աչքի էին ընկնում Էթիբար Մամեդովը 

                                                            

274 Նշենք, որ եթե 1917 թ. Նախիջևանում բնակվում էր 53900 հայ (40%),  ապա 1926 
թ. մարդահամարի տվյալներով հայերի թիվը 11276 էր (Տե՛ս «Ընդդեմ Ադրբեջանի 
հայատյաց քաղաքականության», Երևան, ՀՅ Դաշնակցության հրատարակչություն, 
2007, էջ 16): Արդեն 1959 թ. մարդահամարի տվյալներով հայերի թիվը Նախիջևանում 
ընդամենը 9519 էր, մինչդեռ ադրբեջանցիներինը` 127508 (Տե՛ս Центральное статис-
тическое управление при Совете Министров СССР. Итоги всесоюзной перепеси 
населения 1959. Распределение населения районов Республиканского подчинения 
Нахичеванской АССР и Нагорно-Карабахской автономной области по наиболее 
многочисленным национальностям и родному языку, Аз. СССР, М., 1963, таблица 
54, էջ 140): Իսկ 1970 թ. և 1979 թ. վիճակագրական տվյալներով հայերը կազմում էին 

Նախիջևանի բնակչության համապատասխանաբար 2,9%-ը (5828 մարդ) և 1,4%-ը 
(3406 մարդ), իսկ ադրբեջանցիները` 93,8%-ը (189679 մարդ) և 95,7%-ը (229968 մարդ) 
(Տե՛ս Центральное статстиическое управление Азербайджанской ССР. Итоги 
всесоюзной перепеси населения 1979 года по Аз. ССР. Численность населения 
отдельных национальностей по Аз. ССР в 1970 и 1979 гг., 1981, Баку, таблица 19, էջ 
149-160): Ըստ վիճակագրական տվյալների` քսան տարվա ընթացքում հայերի թիվը 
Նախիջևանում կրճատվել է շուրջ 6000-ով, մինչդեռ ադրբեջանցիների թվաքանակը 
աճել է ավելի քան 100.000-ով: Սա նշանակում է, որ Նախիջևանում ստեղծվել էին 
այնպիսի պայմաններ, որոնք հարկադրում էին հայերին լքել հարազատ բնակավայ-
րը, որը նպատակային ձևով բնակեցվում էր ադրբեջանցիներով: 1989 թ. վիճակա-
գրությամբ Նախիջևանում այլևս հայեր չկային: 
275 Cornell S., Azerbaijan since Independence, p. 83. 
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և Նեմեթ Փանահովը: Նրանք ևս մեծապես օժանդակեցին 1993 թ. Հ. 

Ալիևի վերադարձին: 

Նախիջևանում դիրքերն ամրապնդելուն զուգահեռ՝ Հ. Ալիևը 

հստակ քայլեր էր ձեռնարկում Բաքվի իշխանություններին վարկա-

բեկելու և թուլացնելու ուղղությամբ: Զուգահեռներ անցկացնելով Հեյ-

դար Ալիևի՝ 1950-ականներին սկիզբ առած գործունեության վերելքի 

և 1990-ականներին կրկին Ադրբեջանի քաղաքական դաշտ վերա-

դառնալու ուղղությամբ նրա ձեռնարկած գործողությունների միջև` 

կարելի է փաստել, որ նա սկզբնապես ամրապնդվում է Նախիջևա-

նում, որտեղից էլ կարողանում է ազդել նաև Բաքվում ընթացող զար-

գացումների վրա: 1990 թ. հուլիսին Բաքու ժամանած Հեյդար Ալիևին 

չեն թույլատրում մնալ այնտեղ` ըստ էության որոշակիորեն վախե-

նալով Ադրբեջանի համար այդ խառը ժամանակաշրջանում նրա ազ-

դեցության հնարավոր ուժեղացումից: «Ինձ հասկացրին, որ եթե մի 

քանի ժամվա ընթացքում չլքեմ Ադրբեջանը, դա կարող է վատ հե-

տևանքներ ունենալ ինձ համար: Մեկնեցի Նախիջևան...»276: Հատ-

կանշական է, որ նա Նախիջևանը դիտարկում է Ադրբեջանից առան-

ձին` այն համարելով իր անվտանգության ապահովման կարևոր հե-

նակետ277: 

Նախիջևանի Ինքնավար Հանրապետությունը, ընդհանուր սահ-

ման չունենալով Ադրբեջանի Հանրապետության հետ, սակայն զբա-

ղեցնելով աշխարհագրական բարենպաստ դիրք, ԽՍՀՄ փլուզման 

վերջին շրջանից իրականացրել է որոշակիորեն ինքնուրույն քաղա-

քականություն` երբեմն նույնիսկ ընդդիմանալով պաշտոնական 

Բաքվին: Դա հատկապես դրսևորվել է Հեյդար Ալիևի` Նախիջևանի 

                                                            

276 Забелин М., Татаренко В., Гейдар Алиев: лидер, политик, друг, Баку, 2005, с. 17. 
277 Այդ տեսանկյունից ուշագրավ է նաև, որ Էլչիբեյը ևս փախավ Նախիջևան: Ən 
Yeni Tarix-ի եթերում հաղորդավարի այն հարցին, թե արդյոք վտանգ չկար, որ 
Հուսեյնովը կհետապնդի Էլչիբեյին` հասնելով Նախիջևան, Էլչիբեյը պատասխանում 
է. «Ես արդեն երկրում չէի, նա չէր կարող հետևել ինձ»: Տե՛ս Ən Yeni Tarix, Gəncə 
Qiyamı, 02.06.2000, http://www.anstv.ws/site/video/1015-an-yeni-tarix-02-06-2000, 
02.11.2015: 
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Ինքնավար Հանրապետության (այսուհետև` ՆԻՀ) Գերագույն 

խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ: 1992 թ. իր 

հարցազրույցներից մեկում, անդրադառնալով այն հարցին, թե 

արդյոք ինքը կցանկանա դառնալ Ադրբեջանի նախագահ, Հ. Ալիևը 

նշում է. «Եթե ժողովուրդը խնդրի ինձ դրա համար, ապա ես իր տրա-

մադրության տակ կլինեմ, բայց ես ինքս որևէ բան չեմ ձեռնարկելու: 

Եթե ես վերադառնամ, դա կլինի նրանց (Բաքվի իշխանությունների - 

Տ. Հ.) վերջը»278: Իրականում Նախիջևանը Հ. Ալիևի կողմից օգտա-

գործվում էր որպես յուրատեսակ հարթակ` Բաքու տեղափոխվելու և 

իշխանությունը վերցնելու համար: Դա դրսևորվում էր, մի կողմից, 

ՆԻՀ-ի դերի ուժեղացմամբ ու նշանակության մեծացմամբ, մյուս կող-

մից` ԱԺՃ իշխանությունների հասցեին հնչեցվող քննադատության և 

բացասական գնահատականների միջոցով: ՆԻՀ-ում իր կառավար-

ման առաջին շրջանում ԱԺՃ-ականներին չեզոքացնելու նպատա-

կով Հ. Ալիևը նրանց նախ ներգրավում էր ղեկավար մարմիններում 

(օրինակ` իր տեղակալի` ԳԽ փոխնախագահի պաշտոնը զբաղեց-

նում էր ԱԺՃ-ական279), իսկ պաշտոնավարումից կարճ ժամանակ 

անց հեռացնում էր նրանց ասպարեզից` մեղադրելով անգործության 

և կաշառակերության մեջ: Այդ նույն գործելաոճը կիրառվեց նաև 

1993 թ. Սուրաթ Հուսեյնովի, Ռովշադ Ջավադովի և շատ ուրիշների 

նկատմամբ: 

Նախիջևանում իր կառավարման տարիներին, ավելի ստույգ` 

1992 թ. հոկտեմբերին Հ. Ալիևը ստեղծում է «Yeni Azərbaycan» («Նոր 

Ադրբեջան») կուսակցությունը: Նույն թվականի նոյեմբերի 21-ին՝ 

կուսակցության հիմնադիր ժողովի ժամանակ, Հեյդար Ալիևն ընտր-

վում է կուսակցության նախագահ280: Կուսակցության վերջնական 

ծրագիրը կազմվում և ընդունվում է 1999 թ.: Կուսակցության գաղա-

                                                            

278 Алиев Г., Я – глава небольшого государства // «Красная Звезда», 09.04.1992. 
279 

Տե՛ս Հեյդար Ալիևի` 1993 թ. ռուսական РТР հեռուստաալիքի «Момент истины» 
հաղորդման վարողին տված հարցազրույցը,  
https://www.youtube.com/watch?v=kK0wm-mQt3g, 5.01.2016: 
280 Տե՛ս Yeni Azərbaycan Partiyası, http://www.yap.org.az/, 11.01.2016.  
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փարախոսության հիմքում դրվեցին պետական անկախության, սո-

ցիալական արդարության, քաղաքացիների համերաշխության, ինչ-

պես նաև ադրբեջանականության («azərbaycançılıq») և հայրենասի-

րության («vətənçilik») ապահովման սկզբունքները281: Ադրբեջանա-

կանության վրա հիմնվող «ազգային» գաղափարախոսության հիմ-

քերը դրվել էին դեռևս խորհրդային տարիներին առաջ քաշված ծա-

գումնաբանական տեսությունների շրջանակներում, սակայն այն նո-

րովի իմաստավորվեց 1993 թ. հետո` դառնալով ալիևյան Ադրբեջանի 

գաղափարախոսական հիմքը և ազգային հայեցակարգում 

խորհրդանշելով անցումը թյուրքականությունից ադրբեջանականու-

թյան: 

Կուսակցության ձևավորումն ու դրա ղեկավարության ստանձ-

նումը Հ. Ալիևի քաղաքական վերադարձի կարևոր նախադրյալներից 

էին: Նա իր հրապարակային ելույթներում, հարցազրույցներում շա-

րունակ պնդում էր, որ չի ցանկանում վերադառնալ մեծ քաղաքակա-

նություն, թեև քաղաքական զարգացումներին միջամտելու առա-

ջարկներ ստացել է 1990 թ. հունվարի Բաքվի դեպքերի, 1992 թ. հու-

նիսի նախագահական ընտրությունների և, ի վերջո, Ս. Հուսեյնովի 

խռովության ժամանակ282: Բաքու չվերադառնալու հանգամանքը          

Հ. Ալիևը բացատրում էր, մի կողմից, իր և իր հարազատների հանդեպ 

հնարավոր ճնշումների իրագործման մտավախությամբ, մյուս կող-

մից` քաղաքական ասպարեզում չհայտնվելու ցանկությամբ: Սա-

կայն 1993 թ. տեսնելով, որ Ադրբեջանը կանգնած է կործանման շե-

մին, որոշում է ընդառաջ գնալ բազմաթիվ խնդրանքներին և վերա-

դառնալ Բաքու` երկիրը քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելու 

նպատակով283: Հեյդար Ալիևի քաղաքական գործունեության 

առանձնահատկություններից էր շեշտել, որ ինքը իշխանությունը 

                                                            

281 Տե՛ս նույն տեղը: 
282 Տե՛ս Հեյդար Ալիևի` 1993 թ. ռուսական РТР հեռուստաալիքի «Момент истины» 
հաղորդման վարողին տված հարցազրույցը,  
https://www.youtube.com/watch?v=kK0wm-mQt3g, 5.01.2016: 
283 Տե՛ս նույն տեղը: 
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վերցնում է ոչ թե իր ցանկությամբ, այլ ժողովրդի խնդրանքով284: 

Մինչդեռ Ալիևի քայլերը փաստում են` նա ծրագրված գործողություն-

ներ էր իրականացնում Բաքվում իշխանությունը ստանձնելու ուղղու-

թյամբ: 

Բաքու ժամանելուն պես Հ. Ալիևը սկսեց վերականգնել իր հեղի-

նակությունը: Պետական հեռուստաընկերությունն ամենօրյա հաղոր-

դումներ էր ներկայացնում, որոնցում փառաբանվում էին Հ. Ալիևի 

ձեռքբերումները, և նա հաճախ ելույթներ էր ունենում հեռուստատե-

սությամբ` խոսելով տարբեր հարցերի շուրջ ունեցած իր մոտեցում-

ների մասին285: Հեռարձակվում էին նաև Ա. Էլչիբեյի ազգայնական 

վարչակարգը ուղղակի կամ անուղղակի կերպով քննադատության 

ենթարկող հեռուստահաղորդումներ: Այս առումով հատկանշական է 

ԽՍՀՄ-ի վրա նացիստական Գերմանիայի հարձակման 52-ամյա-

կին նվիրված վավերագրական ֆիլմը, որտեղ խոսվում էր ազգայնա-

կանության վտանգների մասին` զուգահեռներ անցկացնելով Ադոլֆ 

Հիտլերի և Աբուլֆազ Էլչիբեյի միջև286: Ակտիվ քարոզչական աշխա-

տանքների շնորհիվ աստիճանաբար հեղինակազրկվում էին Ժողճա-

կատն ու նրա վարած քաղաքականությունը, իսկ Հեյդար Ալիևը 

սկսում էր ընկալվել որպես քաղաքացիական պատերազմը կանխող 

և երկիրը կործանումից փրկող անձ: 

1993 թ. Հուսեյնովի ապստամբության ճնշման, ավելի ստույգ` 

նրա չեզոքացման գործընթացում Հ. Ալիևի կարևորագույն քայլերից 

մեկը Ս. Հուսեյնովի հետ անմիջական բանակցությունների մեջ 

                                                            

284 Այդ առումով հատկանշական է, որ 1991 թ. սեպտեմբերին ՆԻՀ-ի ԳԽ նախագահի 
պաշտոնը ստանձնելիս Հ. Ալիևն իր ելույթում շեշտում է, որ չի ցանկանում զբաղեցնել 
այդ պաշտոնը, քանի դեռ ժողովուրդը չի խնդրել իրեն` ներկայացնելով, որ միայն 
բազմաթիվ հորդորներից հետո ինքը կդառնա ԳԽ նախագահ: Տե՛ս Ən Yeni Tarix, 
22.09.2011, http://www.anstv.ws/site/video/899-an-yeni-tarix-22-09-2011, 13.04.2015: 
285 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 205: 
286 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 338: 
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մտնելն էր287: Ըստ էության, ԱԺՃ-ն տապալելու և Ա. Էլչիբեյին հե-

ռացնելու գործում Հ. Ալիևի ու Ս. Հուսեյնովի միջև որոշակի համա-

ձայնություն էր ձեռք բերվել, սակայն իշխանության համար մղվող 

պայքարում Ս. Հուսեյնովը կարող էր լուրջ մրցակցություն ստեղծել   

Հ. Ալիևի համար: Փորձառու քաղաքական գործիչ լինելու շնորհիվ          

Հ. Ալիևին հաջողվեց համաձայնության գալ Ս. Հուսեյնովի հետ, և 

վերջինս հունիսի 30-ին նշանակվեց երկրի վարչապետի պաշտոնում: 

Այդ քայլով, կարելի է ասել, ճնշվեց Գյանջայի խռովությունը, որի վե-

րաբերյալ կան տարբեր տեսակետներ: Որոշ աղբյուրներ պնդում են, 

որ Գյանջայի ապստամբության ետևում կանգնած էր հենց ինքը` 

Հեյդար Ալիևը, ով օգտագործեց այդ ապստամբությունը իշխանու-

թյան գալու նպատակով: Թվում էր, թե Սուրաթ Հուսեյնովը այդ հաղ-

թական գործողությունների գլխավոր ֆիգուրն է և ֆավորիտը, սա-

կայն կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ այդ մարդն ընդամենը 

«զինվոր է» (пешка)288: 1995 թ. մարտին ռուսական «Аргументы и 
факты» թերթին տված հարցազրույցի ժամանակ Սուրաթ Հուսեյնո-

վը, խոսելով Գյանջայի դեպքերի և Հեյդար Ալիևի հետ այդ ժամանա-

կահատվածում ունեցած բանակցությունների մասին, նշում է. 

«Ճշմարտությունն այն է, որ 1993 թ. հունիսի 4-ի ապստամբությունից 

հետո, երբ տապալվեց Էլչիբեյի վարչակարգը, և ես փաստացի վե-

րահսկում էի իրավիճակն Ադրբեջանում, այն իշխանությունը, որ ես 

ունեի, իմ ձեռքով տվեցի Ալիևին: Նա դարձավ նախագահ, ես` վար-

չապետ... Ես հարկադրված էի այդպես վարվել: Թեև նա 1988 թվա-

կանից ի վեր մշտական բնակություն էր հաստատել Նախիջևանում, 

որտեղ զբաղեցնում էր ԳԽ նախագահի պաշտոնը, նա և իր կլանը 

հսկայական աշխատանք իրականացրին, որպեսզի վերականգնեն 

իրենց ազդեցությունը: Ալիևին անտեսել հնարավոր չէր»289: 

                                                            

287 Մանրամասն տե՛ս Мамедов С., Власти в Баку призывают Гейдара Алиева для 
устранения угрозы гражданской войны. Руководство Азербайджана меняется// 
«Известия», 16.06.1993: 
288 Տե՛ս Sadıqov I., նշվ. աշխ.: 
289 Гусейнов С., В Азербайджане грядет взрыв // «Аргументы и факты», 10.03.1995. 
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Հունիսի խռովությունն ու դրան հաջորդող գործողությունները 

դիտարկելով` կարելի է պնդել, որ Հեյդար Ալիևն օգտագործեց 

Ադրբեջանի ներսում սկսված խմորումները և եկավ իշխանության` 

աստիճանաբար դուրս մղելով «ավելորդ» խաղացողներին: Գյան-

ջայի դեպքերից կարճ ժամանակ անց այդ գործընթացներում մեծ 

դեր խաղացած անձանցից շատերը բանտ նետվեցին կամ սպանվե-

ցին, ոմանք էլ փախան երկրից290: Գյանջայի դեպքերի վերաբերյալ 

սկսված քրեական գործի շրջանակներում մեղադրանքներ են առա-

ջադրվում նախկին պետական պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնց 

թվում էին Գերագույն խորհրդի նախագահ Իսա Գամբարը, վարչա-

պետ Փանահ Հուսեյնովը, ՆԳՆ ղեկավարի տեղակալ Գաբիլ Մամե-

դովը, ՊՆ նախկին նախարար Դադաշ Ռզաևը, ՆԳՆ ղեկավար Աբ-

դուլլա Ալահվերդիևը և այլք291: Այդ հետաքննության հետևանքով 

Իսա Գամբարը զրկվեց իր անձեռնմխելիությունից, իսկ ավելի ուշ նա 

ձերբակալվեց և մեկ ամիս անցկացրեց բանտում: ԱԺՃ-ական շատ 

պատգամավորներ հարկադրված էին վայր դնել իրենց պատգամա-

վորական մանդատները. նրանց փոխարինեցին ալիևամետ ուժերը: 

ԱԺՃ-ական պատգամավորներից ոմանք ձերբակալվեցին տարբեր 

մեղադրանքներով, այդ թվում` ղարաբաղյան պատերազմում ծախ-

վածության, իշխանությանը հասցրած վնասի, կաշառակերության և 

թալանի համար292: Ուշագրավ է, որ խռովության կազմակերպիչ, եր-

կիրը քաղաքացիական պատերազմի շեմին կանգնեցրած անձը` Սու-

րաթ Հուսեյնովը, որևէ բանում չմեղադրվեց, ավելին` նա զբաղեցրեց 

վարչապետի պաշտոնը` ստանալով վերահսկողության իրավունք 

անվտանգության համակարգի նկատմամբ: 

Իշխանության վերադառնալուց հետո Հ. Ալիևին անհրաժեշտ էր 

չեզոքացնել այն երևույթները և լուծել այն ներքին ու արտաքին հիմ-

                                                            

290 Տե՛ս նույն տեղը: 
291 Տե՛ս Məmmədli E., AXC hakimiyyətinin rəhbərliyi 16 ildir ittiham altindadir, 
15.09.2009, http://musavat.com/news/siyaset/axc-hakimiyyetinin-rehberliyi-16-ildir-
ittiham-altindadir_60482.html, 2.08.2015: 
292 Տե՛ս Bolukbasi S., նշվ. աշխ., էջ 205-206: 
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նախնդիրները, որոնք քաղաքական դաշտի ապակայունացման 

պատճառ էին դարձել` առիթ դառնալով Մութալիբովի և Ա. Էլչիբեյի 

տապալման համար: Թեև նոր իշխանությունները խոստացել էին 

առաջնորդվել բացառապես ժողովրդավարական սկզբունքներով, 

այդուհանդերձ սկսվեց ձերբակալությունների ալիք` ուղղված գերա-

զանցապես ԱԺՃ-ական գործիչների դեմ: Ձերբակալվածների թվում 

էին Իսկանդեր Համիդովն ու Ռահիմ Ղազիևը: Հետապնդումներ են 

սկսվում նաև ԱԺՃ-ականների հարազատների նկատմամբ293: 1993 

թ. հունիս-սեպտեմբեր ամիսներին ԱԺՃ-ն մի շարք ցույցեր է կազմա-

կերպում Ա. Էլչիբեյին սատարելու նպատակով, սակայն ոստիկանու-

թյունը դրանք դաժանորեն ճնշում է` ծեծի ենթարկելով և ձերբակալե-

լով ավելի քան հարյուր մասնակցի294: 

Հ. Ալիևի առաջնահերթություններից մեկն էր սահմանել ուժի կի-

րառման հանդեպ բացառապես պետական վերահսկողություն: Փաս-

տացի Հ. Ալիևի իշխանության գալը կապված չէր ուժայինների մի-

ջամտության հետ: Մինչդեռ Ա. Էլչիբեյի հեռացման հիմնական 

պատճառ հանդիսացող Սուրաթ Հուսեյնովի հաջողությունը պայմա-

նավորված էր վերջինիս անմիջական վերահսկողության տակ 

գտնվող ռազմական ուժերի կիրառմամբ: Ս. Հուսեյնովի պես ան-

հատները լուրջ մարտահրավերներ էին նետում Հ. Ալիևի իշխանու-

թյանը` խոցելի դարձնելով նրան հրամանատարների ազդեցության և 

նրանց արտաքին հովանավորների հանդեպ295: 

Ս. Հուսեյնովից հետո Հ. Ալիևին անհրաժեշտ էր չեզոքացնել 

Թալիշ-Մուղանյան Հանրապետության հիմնադիր և նախագահ 

Ալիքրամ Գումբատովին, ով ակտիվորեն պայքարում էր Ալիևի քա-

                                                            

293 Տե՛ս Ганнушкина С., Клазен Б., Отчет о совместной экспедиции в Армению, 
Азербайджан и Нагорный Карабах, август 1995 года, Правозащитный центр 
«Мемориал», Россия, http://www.memo.ru/hr/hotpoints/karabah/nemcy/Chapter1.htm, 
12.04.2015. 
294 Տե՛ս Human Rights Watch World Report 1994-Azerbaijan. 
http://www.refworld.org/docid/467fca891e.html, 15.03.2012. 
295 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 84: 
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ղաքական վերադարձի դեմ: 1993 թ. օգոստոսի 7-ին ընդունված Թա-

լիշ-Մուղանյան Ինքնավար Հանրապետության սահմանադրական 

օրենքի 1-ին և 2-րդ կետերում նշվում էր` թեև ինքնավար հանրապե-

տությունը Ադրբեջանի մաս է կազմում, այդուհանդերձ քաղաքական, 

տնտեսական և սոցիալ-մշակութային հարցերի լիարժեք ու անկախ 

տնօրինման իրավունք ունի: Ավելին՝ սահմանադրական օրենքը հնա-

րավորություն էր տալիս Թալիշ-Մուղանյան Ինքնավար Հանրապե-

տության ղեկավարությանը վարելու ինքնուրույն արտաքին քաղա-

քականություն296: Ըստ էության, ինքնավար հանրապետությունը 

դառնալու էր պետություն պետության ներսում: 

Հ. Ալիևին հաջողվեց Ա. Գումբատովի դեմ տրամադրել ժո-

ղովրդական զանգվածներին, ինչի պատճառով էլ տապալվեց Թա-

լիշ-Մուղանյան Հանրապետությունը: Ա. Գումբատովի տապալման 

գործում որոշակի դեր խաղացին նաև Թալիշ-Մուղանյան Ինքնավար 

Հանրապետության ղեկավարության ներսում առկա մի շարք հակա-

սություններն ու տարակարծությունները: Ա. Գումբատովը փախավ 

Իրան, սակայն հետո հանձնվեց Ադրբեջանին: 1996 թ. նա պետական 

դավաճանության համար դատապարվեց մահվան, սակայն 2004 թ. 

նրան ներում շնորհվեց, և նա արտաքսվեց Նիդեռլանդներ297: Թալիշ-

Մուղանյան Հանրապետության տապալումից հետո հետապնդում-

ներ սկսվեցին Ա. Գումբատովի ընտանիքի անդամների, ինչպես նաև  

թալիշական ծագում ունեցող բազմաթիվ ակտիվիստների նկատ-

մամբ: 

Հ. Ալիևի դիրքերի ամրապնդման կարևոր պայմաններից էր ղա-

րաբաղյան գործոնի չեզոքացումը, ավելի ստույգ` Ադրբեջանի անկա-

խացումից հետո կրկնվող այն երևույթի բացառումը, երբ ճակատում 

ընթացող զարգացումները առիթ էին դառնում նախագահի տապալ-

ման համար (ինչպես դա տեղի էր ունեցել Մութալիբովի և Ա. Էլչիբեյի 
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դեպքում): Այդ նպատակով Հ. Ալիևը սկսեց ճակատում հայկական 

ուժերի հաջողությունների և ադրբեջանական բանակի կրած անհա-

ջողությունների ու կորուստների մեղքը բարդել երկրի բանակային 

հրամանատարության և ուժային կառույցների ղեկավարների վրա: 

Ադրբեջանի ներքաղաքական լարվածությունն ուղեկցվում էր պատե-

րազմական գոտում կրած նոր կորուստներով: Ս. Հուսեյնովի 

ապստամբությունից անմիջապես հետո ԼՂՀ ուժերը ռազմական գոր-

ծողություններ ձեռնարկեցին Աղդամի ուղղությամբ: 1993 թ. հունիսի 

27-ին նրանք ազատագրեցին Մարտակերտ քաղաքն ու Ղարաբաղի  

հյուսիսային հատվածը: Հուլիսի 23-ին գրեթե առանց դիմադրության 

հայկական ստորաբաժանումները վերահսկողություն սահմանեցին 

ռազմավարական առումով կենսական նշանակություն ունեցող Աղ-

դամ քաղաքի նկատմամբ: 1993 թ. օգոստոսին «Красная Звезда» թեր-

թին տված հարցազրույցում Հեյդար Ալիևը նշում է. «Ադրբեջանական 

բանակը փախուստի է դիմում, ես դա ուղիղ ձևով ասում եմ: Դա 

փաստ է»298: Ավելի ուշ` դեկտեմբերի 12-ին, սահմանամերձ շրջաննե-

րում ստեղծված իրադրության վերաբերյալ Աղջաբադում և Գյանջա-

յում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ Հ. Ալիևը իր ելույթում 

ևս մեկ անգամ շեշտում է. «Ֆիզուլիի, Ջեբրայիլի, ինչպես նաև Զան-

գելանի շրջաններում քիչ չէին այն մարդիկ, որոնք ռազմական ծա-

ռայությունը օգտագործում էին իրենց անձնական նպատակներով` 

քանդելով բանակը: Եվ մեր պարտությունների պատճառն այն է, որ 

բանակի ներսում դրա ստեղծման առաջին իսկ օրից եղել են բազմա-

թիվ դավաճաններ, հանցագործ տարրեր: Ցավոք, այդ մարդիկ  

բարձր պաշտոններ զբաղեցրին բանակում: Պատահական չէ, որ 

պաշտպանության նախարարության նախկին աշխատակիցները 

քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել և այժմ գտնվում 
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են բանտում»299: Հրապարակային նման քննադատություններով և 

մեղադրանքներով Հ. Ալիևը քաղաքական լուրջ խնդիր էր լուծում` հե-

ղինակազրկելով այն զորահրամանատարներին, ովքեր կարող էին 

փորձեր ձեռնարկել իր իշխանությունը տապալելու ուղղությամբ: 

Ճակատում գրանցվող անհաջողությունները որոշ չափով ձեռնտու 

էին Հ. Ալիևին և լավագույնս ծառայեցվում էին սեփական դիրքերի 

ամրապնդմանը: Օգտագործելով իր լիազորությունները` նախագահը 

կազմալուծեց Ժողճակատին ենթակա 33 գումարտակ, որոնցում 

ներգրավվածների թիվը հասնում էր մոտ 10 հազարի, և խոստացավ 

ստեղծել ազգային նոր բանակ300: Այդ նպատակով հավաքագրվեցին 

մարտական փորձ չունեցող տասնյակ հազարավոր պատանիներ: 

Ներքին գործերի նորանշանակ նախարար, Հ. Ալիևի հավատարիմ 

Ռամիլ Ուսուբովի գլխավորությամբ կառավարությունը ծնկի բերեց  

զինված կիսանկախ խմբավորումներին` ասպարեզից հեռացնելով 

նաև նրանց առաջնորդներին, այդ թվում` պաշտպանության նախկին 

նախարար Ռահիմ Ղազիևին301: 

Անցանկալի հրամանատարներին ու ռազմական գործիչներին 

չեզոքացնելու, ռազմաճակատում ադրբեջանական բանակի դիրքերը 

ամրապնդելու փորձերին զուգահեռ՝ Հեյդար Ալիևը բացառիկ քայլ 

ձեռնարկեց` անմիջական բանակցություններ սկսելով ԼՂՀ իշխա-

նության ներկայացուցիչների հետ: 1993 թ. սեպտեմբերին նա թույ-

լատրեց հանրային առաջին հանդիպումը ադրբեջանցի քաղաքական 

գործչի և Ստեփանակերտի պաշտոնյայի միջև` դրանով ընդունելով, 

որ Ղարաբաղի հայերը «հակամարտության կողմ են»302: Սեպտեմ-

բերի 13-ին Մոսկվայում տեղի ունեցավ Ադրբեջանի խորհրդարանի 
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խոսնակ Աֆիյաթդին Ջալիլովի և ԼՂՀ արտգործնախարար Արկադի 

Ղուկասյանի հանդիպումը: Նրանք պայմանավորվում են երկարա-

ձգել հրադարարը, ինչը, սակայն խախտվում է: Այդուհանդերձ, հան-

դիպման փաստն ինքնին հատկանշական էր303: 

Հեյդար Ալիևը գիտակցում էր, որ ներքաղաքական կայունու-

թյան հաստատման համար անհրաժեշտ է կանխել արտաքին հնա-

րավոր միջամտությունները` հաստատելով բարիդրացիական հարա-

բերություններ նախ և առաջ հետխորհրդային տարածաշրջանում 

գերակա ազդեցություն ունեցող Ռուսաստանի Դաշնության հետ: 

Ուստի երկրի ներսում իր դիրքերն ամրապնդելու, հայկական զինված 

ուժերի առաջխաղացումը կասեցնելու, ղարաբաղյան պատերազմում 

ավելի նպաստավոր իրավիճակ ստեղծելու համար Հ. Ալիևին ան-

հրաժեշտ էր կարգավորել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, ո-

րոնք մեծապես տուժել էին Ա. Էլչիբեյի կառավարման տարիներին: 

Այդ տեսանկյունից կարևոր քայլ էր Ադրբեջանի անդամակցությունն 

ԱՊՀ-ին: Ինչպես նշում էր Ադրբեջանի ԱԳՆ ղեկավար Թոֆիկ Քա-

սիմովը, եթե ղարաբաղյան պատերազմը անմիջականորեն կապված 

է Ադրբեջանի` ԱՊՀ-ին անդամագրվելու հետ, ապա անհրաժեշտ է 

քննարկել այդ հարցը304: 1993 թ. սեպտեմբերի 22-ին Ադրբեջանի 

խորհրդարանը 31 «կողմ» և 13 «դեմ» ձայներով որոշում ընդունեց 

ԱՊՀ-ին անդամագրվելու վերաբերյալ305: Անդամագրման պայմա-

նագիրը ստորագրելու նպատակով սեպտեմբերի 24-ին Հ. Ալիևն ան-

ձամբ մեկնեց Մոսկվա306: 

ԱՊՀ-ին անդամակցումը միանշանակ չընդունվեց ադրբեջանա-

կան քաղաքական դաշտում: Դեռևս 1993 թ. սեպտեմբերի 12-ին և 13-

                                                            

303 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 226: 
304 Տե՛ս Мамедов С., Ключ к решению проблем Азербайджана находится в Москве // 
«Известия», 7.09.1993: 
305 Տե՛ս Мамедов С., Азербайджан решил войти в СНГ // «Известия», 22.09.1993: 
306 Հաջորդ օրը ՌԴ ԱԳՆ ընդունելությունների տանը Հ. Ալիևը հանդիպում է Ղարա-
բաղի հայերի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ: Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., 
էջ 226: Սա ևս կարևոր քայլ էր` ուղղված Ղարաբաղի իշխանությունների հետ անմի-
ջական կապի հաստատմանը: 
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ին ԱԺՃ համախոհները կարգախոսներ էին հնչեցնում ԱՊՀ-ին ան-

դամակցելու դեմ` կոչ անելով դուրս գալ ցույցերի: Սեպտեմբերի կե-

սերին ԱԺՃ տասը գործիչներ ձերբակալվեցին թռուցիկներ բաժանե-

լու, «քարոզչություն» իրականացնելու և «պրովոկացիաներ» հրա-

հրելու մեղադրանքներով307: 

Խաղաղության հաստատմանն ուղղված ջանքերին զուգահեռ` 

1993 թ. հոկտեմբերի 3-ին նախագահի պաշտոնում բացարձակ մե-

ծամասնությամբ ընտրվելուց հետո Ալիևը ղարաբաղյան ճակատում 

կրած կորուստները ռազմական ճանապարհով վերականգնելու 

փորձ կատարեց: Հոկտեմբերի 10-ին՝ իր երդմնակալության արարո-

ղության ժամանակ, Հ. Ալիևը հայտարարեց, որ շեհիդների թափած 

արյունը անպատիժ չի մնալու308: Հետագա տասն օրերի ընթացքում 

ղարաբաղյան ճակատում ծավալվեցին ռազմական լայնամասշտաբ 

գործողություններ: Հայկական ուժերը նախաձեռնեցին վերջին խո-

շոր հարձակումը հարավային ուղղությամբ` իրենց վերահսկողության 

տակ վերցնելով Հորադիզի երկաթուղային հանգույցը և Զանգելանի 

շրջանը309: Դրանով հայկական կողմը կրճատեց ռազմաճակատի 

հարավային սահմանը` 130 կիլոմետրից հասցնելով 22-ի: Սա առա-

ջին դեպքն էր, երբ ադրբեջանցի փախստականները, հատելով 

Արաքսը, մտան Իրան310: Զանգելանից հետո հայկական ուժերի վե-

րահսկողության տակ անցան նաև Ջեբրայիլը և Ֆիզուլին: Այդ 

առնչությամբ Ալիևը 1993 թ. դեկտեմբերի 12-ի իր ելույթում նշում է. 

«Շատ դեպքերում կռիվներ նույնիսկ չեն եղել, շեհիդներ ևս չեն եղել: 

Դա վերաբերում է նաև բանակին: Ջեբրայիլի երկու հազարանոց 

                                                            

307 Տե՛ս Human Rights Watch World Report 1994-Azerbaijan,  
http://www.refworld.org/docid/467fca891e.html, 15.03.2012: 
308 Տե՛ս Инаугурационная речь президента Азербайджанской Республики Гейдара 
Алирза оглу Алиева-Баку, дворец «Республика», 10 октября 1993 года, 
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/66679364.html, 12.12.2015: 
309 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 227: 
310 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh conflict, էջ 40: 
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բրիգադից 1950 հոգի, թողնելով դիրքերը, անցել է Արազի մյուս ափը` 

Իրան»311: 

Ռազմական հերթական անհաջողությանը հաջորդեցին կադ-

րային փոփոխություններ ուժային կառույցներում: Զբաղեցրած 

պաշտոններից հեռացվեցին ռազմական գործողությունների գոտու 

ստորաբաժանումների հրամանատար, գեներալ-մայոր Զադիր 

Ռզաևը և պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ, Ադրբե-

ջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սաֆար Աբիևը: Պաշտ-

պանության նախարարը միայն նկատողություն ստացավ312: Հայտ-

նելով խորհրդարանին Ֆիզուլիի և Ջեբրայիլի անկման մասին` Հ. 

Ալիևը նշում է, որ ոչ մի ադրբեջանցի չի զոհվել այդ քաղաքների 

պաշտպանության ժամանակ. «Նրանք ուղղակի փախել են: Գիտե՞ք՝ 

ինչու: Որովհետև նրանց հրամանատարներն արդեն փախել էին Բա-

քու` փողի և իրենց առանձնատների համար»313: Այսինքը՝ Ալիևը ան-

հաջողությունների մեղքը բարդում էր հրամանատարների և զինվո-

րական գործիչների վրա` թույլ չտալով իր քաղաքական հակառա-

կորդներին տարածքային մեծ կորուստներն օգտագործել իր դեմ: 

Հայկական զինված ուժերի նոր ձեռքբերումները մեծ լարվածու-

թյուն ստեղծեցին տարածաշրջանում` հնարավոր դարձնելով թուր-

քական ռազմական միջամտությունը: 1993 թ. նոյեմբերի 2-ին Անկա-

րա ժամանեց Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Հասանո-

վը: Ըստ մամուլի հաղորդած տեղեկությունների` նա դիմել էր թուր-

քական ղեկավարությանը Ադրբեջանին ռազմական օժանդակություն 

տրամադրելու խնդրանքով314: Նոյեմբերի 12-ին Հասանովը կրկին 

ժամանում է Թուրքիա և առաջարկում թուրքական կառավարությա-

                                                            

311 Итоговое выступление Призидента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 
на совещаниях в Гяндже и Агджабаде, проведенных в связи с ситуацией, возникшей 
в прифронтовых районах-12 декабря, 1993 года, http://lib.aliyev-
heritage.org/ru/4314044.html, 2.06.2012. 
312 Տե՛ս Мамедов С., Азербайджан: За неудачами на фронте последовали кадровые 
перестановки в оборонном ведомстве // «Известия», 5.10.1993: 
313 Տե՛ս Goltz Th., նշվ. աշխ., էջ 414: 
314 Տե՛ս Чернявский С., նշվ. աշխ., էջ 180: 
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նը խաղաղապահ ուժեր մտցնել Ադրբեջանի Հանրապետություն: 

Թուրքիայի նախագահ Սուլեյման Դեմիրիլի հետ հանդիպման ժա-

մանակ նա ասել է. «Ադրբեջանական բանակ որպես այդպիսին գո-

յություն չունի: Դա թաքցնելու կարիք չկա: Ըստ վերջին հաղորդում-

ների` հայկական զորքերի առաջիկա թիրախը Բաքուն է»315: Չնա-

յած Հ. Ալիևի և Ս. Դեմիրիլի անձնական մտերմությանը` Հ. Ալիևի` 

Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո թուրք-

ադրբեջանական հարաբերություններում ստեղծվել էր սառնության և 

փոխադարձ անվստահության մթնոլորտ: Դա պայմանավորված էր 

Հեյդար Ալիևի արտաքին քաղաքականությամբ, որի նպատակն էր 

օգտագործել ռուսական ազդեցությունը տարածաշրջանում և դրա 

միջոցով հաղթահարել ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով 

Ադրբեջանում ստեղծված ճգնաժամը: Ավելին՝ Հ. Ալիևը փորձում էր 

որոշ չափով թուլացնել նաև Թուրքիայի ազդեցությունը Ադրբեջանի 

նկատմամբ: Այդ նպատակով դեռևս 1993 թ. սեպտեմբերին նա չեղյալ 

հայտարարեց Թուրքիայի և Ա. Էլչիբեյի կառավարության միջև ստո-

րագրված մի շարք համաձայնագրեր, մտցրեց վիզայի կարգ Թուրքի-

այի քաղաքացիների համար և աշխատանքից ազատեց Ադրբեջա-

նում ծառայող ռազմական 1600 թուրք մասնագետի316: Այդուհան-

դերձ, նա չէր դադարում  թուրքական խաղաքարտը ղարաբաղյան 

պատերազմում օգտագործելուց և անհրաժեշտության դեպքում չէր 

վարանում դիմել թուրքական իշխանություններին: Նշենք, որ դեռևս 

1993 թ. ապրիլին Քելբաջարի ազատագրումից հետո Թուրքիան փա-

կել էր H-50 միջազգային օդային միջանցքը՝ արգելելով իր տարած-

քով օդանավերի թռիչքները Հայաստան, կասեցրել էր Գյումրի-Կարս 

երկաթգծի աշխատանքը, ինչպես նաև արգելել էր իր տարածքով 

մարդասիրական օգնության առաքումը Հայաստան: Այդուհետ 

Թուրքիան ՀՀ-ի հետ դիվանագիտական կապերի հաստատումն ու 

սահմանի բացումը պայմանավորեց գերազանցապես ղարաբաղյան 

                                                            

315  Նույն տեղում: 
316 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh conflict, էջ 67: 
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հակամարտությամբ317: Առ այսօր շարունակվում է ՀՀ տնտեսական 

շրջափակումը: Այդուհանդերձ, Թուրքիան խուսափեց ադրբեջանա-

կան կողմի առաջարկներին ընդառաջելուց և պատերազմական գոր-

ծողություններին անմիջականորեն միջամտելուց, քանի որ դա կա-

րող էր հիմք դառնալ նաև Ռուսաստանի ռազմական միջամտության 

համար318: 

Հ. Ալիևը, որոշ չափով կարգ ու կանոն հաստատելով բանակում, 

1993 թ. վերջին` դեկտեմբերի 22-ին, լայնածավալ գործողություններ  

ձեռնարկեց ճակատի ողջ երկայնքով, մասնավորապես Մարտակեր-

տի և Քելբաջարի ուղղությամբ, ինչպես նաև Ղարաբաղի արևել-

քում319: Սկզբում ադրբեջանական բանակին հաջողվեց որոշ տա-

րածքներ ետ գրավել, սակայն ադրբեջանական զորքերի հաջողու-

թյունը երկար չտևեց: 1994 թ. փետրվարի 18-ին ղարաբաղյան ուժերը 

դուրս եկան Օմարի լեռնանցք` կրկին ամբողջությամբ վերահսկողու-

թյան տակ առնելով Քելբաջարի շրջանը320: Մարտերը ընդհատում-

ներով շարունակվեցին մինչև ապրիլի վերջ: Պատերազմի հենց այս 

փուլում էլ ադրբեջանական բանակում ընդգրկվեցին վարձկան աֆ-

ղան մոջահեդներ: Դեռևս 1993 թ. օգոստոսի կեսերին Ադրբեջանի 

ՆԳՆ ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնող Ռովշան Ջավա-

                                                            

317 Նշենք, որ Թուրքիայի և ՀՀ-ի միջև սահմանը երբեք էլ բաց չի եղել, չեն եղել նաև 
դիվանագիտական հարաբերություններ: 1993 թ. ապրիլից Թուրքիան բազմաթիվ նա-
խապայմանների հետ դիվանագիտական կապի հաստատման համար առաջ քաշեց 
նաև ղարաբաղյան հարցի կարգավորման պայմանը: Մանրամասն տե՛ս Արշակյան 
Գ., Թուրքիայի քաղաքականության հիմնական սկզբունքները Հայաստանի Հանրա-
պետության նկատմամբ 1991-1994 թթ. // «Հայագիտության հարցեր», Եր., 2014, թիվ 
3: 
318 Այդ առումով հատկանշական է Անկախ Պետությունների Համագործակցության 
զինվորական հրամանատար, մարշալ Եվգենի Շապոշնիկովի զգուշացումը. «Եթե 
որևէ այլ կողմ ներքաշվի այստեղ, մենք կարող ենք Երրորդ համաշխարհային պատե-
րազմի նախաշեմին հայտնվել»: Տե՛ս Berlin, European stability Brussels Istanbul, 
Initiative, Պատկերավոր պատմություն: Հայաստան-Թուրքիա: Մեծ բանավեճ, օգոս-
տոս, 2009, էջ 12, https://www.esiweb.org/pdf/esi_picture_story_-_turkish_armenian_ 
relations_am_-_august_2009.pdf: 
319 Տե՛ս Cornell S., Nagorno Karabakh conflict, էջ 40: 
320 Տե՛ս Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 271: 
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դովը գաղտնի այցելում է Աֆղանստան: Այնտեղ կայացած հանդի-

պումների հետևանքով ռազմական գործողություններում ընդգրկվում 

են մեծ թվով աֆղան մոջահեդներ՝ գլխավորապես Հեզբ-է-Իսլամի 

խմբավորումից321: Այս հանգամանքը լուրջ վտանգ ստեղծեց պատե-

րազմին կրոնական բնույթ հաղորդելու առումով, ինչից կողմերը մինչ 

այդ զգուշորեն խուսափում էին322: Բացի այդ՝ Բաքվում մնացած մո-

ջահեդները հետագայում կարող էին օգտագործվել կրոնական տար-

բեր խմբավորումների կողմից323: 

Փաստացի Հեյդար Ալիևի կառավարման ժամանակահատվա-

ծում ադրբեջանական կողմը տարածքային զգալի կորուստներ կրեց` 

իրար հետևից կորցնելով հինգ շրջան` Աղդամը (Ակնա), Ջեբրայիլը 

(Ջրական), Ֆիզուլին (Վարանդա), Ղուբաթլուն (Սանասար) և Զան-

գելանը (Կովսական): Այդուհանդերձ, ադրբեջանական հասարակու-

թյունը Ալիևների կողմից իրականացված քարոզչական լուրջ աշխա-

տանքի շնորհիվ կարծես թե մոռացել է այդ հանգամանքը, իսկ պա-

տերազմում կրած ռազմական բազմաթիվ անհաջողությունների մեջ 

մեղադրվում էին բացառապես երկրի առաջին երկու նախագահները` 

Ա. Մութալիբովը և Ա. Էլչիբեյը, մինչդեռ Հ. Ալիևը համարվում է երկի-

րը կործանումից փրկած և ժողովրդին խաղաղություն բերած նախա-

գահ: 

Հ. Ալիևի սկզբնական քայլերից դատելով` ադրբեջական կողմը 

ցանկանում էր ռազմական լայնածավալ գործողությունների միջոցով 

վերադարձնել կորցրած տարածքները: Այդուհանդերձ, տարած-

քային մեծ կորուստները, ճակատում կրած անհաջողությունները և 

հայկական զորքերի հետագա առաջխաղացման վտանգը հարկա-

                                                            

321 Տե՛ս Taarnby M., The Mujahedin in Nagorno-Karabakh: A case study in the evolution 
of global jihad, Real Instituto Elcano, 9.05.2008: 
322 Ղարաբաղյան պատերազմում կրոնի գործոնի շահարկումների վերաբերյալ 
մանրամասն տե՛ս Religion, Conflict, and Stability in the Former Soviet Union, Published 
by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif, 2018, էջ 11-33:  
323 Մանրամասն տե՛ս Valiyev A., Al Qaeda in Azerbaijan: Myths and Realities, 
Terrorism Monitor, vol. 4, issue 10, 18.05.2006: 
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դրեցին ադրբեջանական կողմին հրադադար կնքել: Հ. Ալիևին ան-

հրաժեշտ էր նաև կանխել ղարաբաղյան գործոնի հետագա շահարկ-

ման հավանականությունը Ադրբեջանի ներքաղաքական դաշտում, 

ինչը կարող էր վտանգել իր դիրքերը երկրի ներսում: Հրադադարի 

կնքման անխուսափելիությունը պայմանավորված էր նաև տարա-

ծաշրջանում ստեղծված աշխարհաքաղաքական իրադրությամբ: 

Մասնավորապես Ադրբեջանի հետագա թուլացումն ու տարածքային 

նոր կորուստները խիստ մտահոգում էին Ռուսաստանին, Իրանին և 

Թուրքիային տարածաշրջանում ուժային հավասարակշռության 

խախտման ու իրավիճակի` իրենց վերահսկողությունից դուրս գալու 

և հակամարտության առավել ընդլայնման տեսանկյունից: Հայկա-

կան կողմերը ևս, պատերազմի վերջին շրջանում մարդկային մեծ կո-

րուստներ կրելով324, պատրաստ էին գնալու հրադադարի կնքման: 

Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ 1994 թ. մայիսի 4-5-ը ԱՊՀ 

խորհրդարանական պատվիրակությունների ներկայացուցիչները 

հանդիպում են Ղրղըզստանի մայրաքաղաք Բիշքեքում, որտեղ 

մշակվում է «Բիշքեքյան արձանագրությունը». այն «կոչ էր անում 

հակամարտող կողմերին ողջամիտ լինելու և դադարեցնելու կրակը 

մայիսի 8-ի լույս 9-ի գիշերը»325: Ադրբեջանական կողմը ներկայաց-

նող խորհրդարանի խոսնակ Աֆիյաթդին Ջալիլովը հրաժարվեց ստո-

րագրելուց` պատճառաբանելով, որ պետք է խորհրդակցի նախագահ 

Հ. Ալիևի հետ: Երկար քննարկումներից հետո Բաքուն որոշում է ստո-

րագրել արձանագրությունը: Ըստ էության, Հ. Ալիևը ձգձգում էր ար-

ձանագրության ստորագրումը` խուսափելով դրա համար անմիջա-

կան պատասխանատվություն ստանձնելուց: 

Հրադադարի հաստատումը ուժի մեջ մտավ 1994 թ. մայիսի 11-ի 

լույս 12-ի գիշերը: Արձանագրությունը ստորագրեցին Հայաստանի, 

                                                            

324 1994 թ. հունվարից մինչև հրադադարի հաստատումն ընկած չորս ամիսների ըն-
թացքում հայերը տվել են ավելի քան 2000 զոհ, մինչդեռ պատերազմի երեք տա-
րիների ընթացքում հայկական կողմի զոհերի թիվը կազմում է 6000-ից 6500 մարդ: 
Մանրամասն տե՛ս Հակոբյան Թ., նշվ. աշխ., էջ 268-279: 
325 Տե՛ս Thomas de Waal, նշվ. աշխ., էջ 238: 
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Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար-

ներ Սերժ Սարգսյանը, Մամեդրաֆի Մամեդովը և Սամվել Բաբայա-

նը: Հրադադարից հետո ստեղծված ո՛չ խաղաղություն, ո՛չ պատե-

րազմ իրավիճակը պահպանվում է մինչ օրս: Հրադադարի հաստա-

տումից հետո ղարաբաղյան հարցի կարգավորումը տեղափոխվեց 

բանակցային հարթակ: Այսպիսով՝ ավարտվեց ղարաբաղա-ադրբե-

ջանական պատերազմը, որը Ադրբեջանին ոչ միայն պատճառել էր 

տարածքային ու մարդկային մեծ կորուստներ, այլև աղետի առաջ 

կանգնեցրել երկրի տնտեսությունն ու հանգեցրել քաղաքական ան-

կայունության: Պատերազմի փաստացի դադարեցմամբ Հ. Ալիևը 

պայքարի թատերաբեմը ռազմադաշտից տեղափոխեց բանակցային 

հարթակ, իսկ ներքաղաքական դաշտում կանխեց ռազմական ան-

հաջողությունները որպես իր իշխանության տապալման լծակ կիրա-

ռելու հնարավորությունը` ստեղծելով ավելի նպաստավոր իրավիճակ 

քաղաքական հակառակորդների դեմ պայքարելու և սեփական դիր-

քերը ամրապնդելու համար: 

1994 թ. հրադադարը որոշ չափով կայունացրեց Ադրբեջանի 

ներքաղաքական կյանքը: Սակայն անհրաժեշտ էր նաև Ադրբեջանի 

հասարակական-քաղաքական դաշտում հիմնավորված ներկայաց-

նել հրադադարի կնքման անհրաժեշտությունը, քանի որ այն միա-

նշանակ գնահատական չստացավ հատկապես այն պատճառով, որ 

հրադադարի համաձայնագրում նշվում էր ռուսական խաղաղապահ 

զորքերի տեղակայման հնարավորության մասին, ինչից կողմերը ա-

վելի ուշ հրաժարվեցին: Այդուհանդերձ, ռուսական զորքերի տեղա-

կայման մասին լուրը հատկապես սուր արձագանք գտավ Ադրբեջա-

նի ռազմական ուժերի ներկայացուցիչների շրջանում: Իսկ հրադա-

դարի պայմանագիրը հասարակությանը մատուցվեց ոչ թե որպես 

տարածքային կորուստները և ադրբեջանական կողմի պարտու-

թյունն արձանագրող փաստ, այլ որպես ժամանակավոր դադար` 

ոտքի կանգնելու և հետագայում կորցրածը հետ բերելու համար` 

չբացառելով խնդրի «լուծման» ռազմական ուղին: Դա հատկապես 

վառ կերպով դրսևորվում էր Հեյդար Ալիևի հրապարակային ելույթ-



 133 

ներում: 1994 թ. մայիսի 21-ին փախստականների հետ հանդիպման 

ժամանակ նա շեշտում է. «Ես ևս մեկ անգամ կրկնում եմ` վստահ եմ, 

որ շեհիդների թափած արյունը անպատիժ չի մնա, Ադրբեջանի ժողո-

վուրդը շարունակելու է իր կողմից սկսված պայքարը` հասնելով տա-

րածքային ամբողջականության վերականգնմանը»326: 

Ադրբեջանում ներքաղաքական լարվածության հերթական փու-

լը պայմանավորված էր Հ. Ալիևի վարած նավթային քաղաքականու-

թյամբ: 1994 թ. սեպտեմբերի 20-ին Բաքվում` «Գյուլիստան» պալա-

տում, Ադրբեջանի Պետական նավթային ընկերության և «Բրիթիշ 

Փեթրոլիումի» գլխավորած արտասահմանյան ընկերությունների 

կոնսորցիումի միջև ստորագրվում է Կասպից ծովի ադրբեջանական 

հատվածում երեք՝ «Ազերի», «Չըրագ», «Գյունեշլի» նավթային հան-

քավայրերի համատեղ շահագործման մասին պայմանագիր: Ութ մի-

լիարդ դոլար արժողությամբ այդ պայմանավորվածությունը ստա-

ցավ «Դարի պայմանագիր» անվանումը327։ 

«Դարի պայմանագիր»-ը խիստ քննադատության արժանացավ 

ռուսական իշխանությունների կողմից: Այդ առնչությամբ ռուսական 

«Известия» թերթը գրում է. «Բաքվում ստորագրված պայմանագիրը 

կարող է լուրջ նախադեպ դառնալ Կասպյան ավազանի մյուս 

երկրների համար: Եթե ընդերքի ինքնուրույն մշակում թույլատրվում է 

Ադրբեջանին, ապա ինչո՞ւ այն չի կարող թույլատրվել Թուրքմենս-

տանին, Ղազախստանին, Իրանին: Եվ, ամենայն հավանականու-

թյամբ, նրանք կգերադասեն դա անել առանց Ռուսաստանի»328: 

Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը հանդես եկավ հայտա-

                                                            

326 Речь президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на встрече с 
беженцами, временно проживающими в пансионате в Загульба-21 мая 1994 года, 
http://lib.aliyev-heritage.org/ru/7442017.html, 13.01.2016. 
327 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 85: 
328 Տե՛ս Гусейнов Э., Бакинский контракт века поднимает политический шторм на 
Каспии // «Известия», 22.09.1994:  
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րարությամբ` նշելով, որ իրենք չեն ընդունում ադրբեջանական կող-

մի` Կասպից ծովի վերաձևման փորձերը329: 

Նավթային պայմանագրի կնքումը միանշանակ չընդունվեց նաև 

Ադրբեջանի ներքաղաքական կյանքում` հատկապես քննադատու-

թյան արժանանալով ռուսամետ որոշ ուժերի և զինվորականության 

կողմից: Փաստացի Հ. Ալիևի վարչակարգի համար դեռևս լուրջ 

սպառնալիք էին ոստիկանական հատուկ նշանակության ջոկատնե-

րի նկատմամբ վերահսկողություն ունեցող ՆԳՆ նախարարի տեղա-

կալ Ռովշան Ջավադովը և Սուրաթ Հուսեյնովը, ով վարչապետի 

պաշտոնը ստանձնելու հետ մեկտեղ վերահսկողություն էր սահմանել 

Ադրբեջանի ազգային անվտանգության, պաշտպանության և ներքին 

գործերի նախարարությունների նկատմամբ: Դեռևս 1994 թ. ամռանը 

ներքին գործերի նախարարը հրաման արձակեց ՕՄՕՆ-ական ուժե-

րը ցրելու վերաբերյալ, սակայն Ջավադովը հրաժարվեց ենթարկ-

վելուց330: Ավելի ուշ հրամանը չեղյալ հայտարարվեց: 

1994 թ. սեպտեմբերի 21-ին` «Դարի պայմանագրի» կնքման 

հաջորդ օրը, Ազգային անվտանգության քննչական մեկուսարանից 

փախուստի են դիմում չորս բանտարկյալներ, որոնց թվում էին 

պաշտպանության նախկին նախարար Ռահիմ Ղազիևը և Թալիշ-

Մուղանյան Ինքնավար Հանրապետության նախկին ղեկավար Ալիք-

րամ Գումբատովը331: Այս իրադարձություններին անմիջապես հա-

ջորդեց ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնանկությու-

նը: Ղազիևի և Գումբատովի փախուստից օրեր անց սպանվեցին 

խորհրդարանի փոխխոսնակ Աֆիյաթդին Ջալիլովը և պաշտպանու-

թյան նախարարության հակահետախուզության վարչության պետ 

Շամսի Ռահիմովը: Խորհրդարանի անդամները ստանում էին անա-

նուն զանգեր` նավթային պայմանագրի վրա վետո դնելու կոչերով332: 

Ա. Ջալիլովի և Շ. Ռահիմովի սպանության մեղադրանքով ձերբակալ-

                                                            

329 Տե՛ս նույն տեղը: 
330 Տե՛ս Тодуа З., Азербайджанский пасьянс, М., 2001, էջ 32: 
331 Տե՛ս նույն տեղը: 
332 Cornell S., Azerbaijan since Independence, p. 85. 
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վեցին ՕՄՕՆ-ի երեք անդամներ: Դրան ի պատասխան` հոկտեմբե-

րի 3-ին Ռովշան Ջավադովի վերահսկողության տակ գտնվող զին-

ված ուժերը հարձակում գործեցին գլխավոր դատախազության շեն-

քի վրա` գերի վերցնելով գլխավոր դատախազին, նրա տեղակալին և 

մոտ 30 աշխատակիցների333: Մեկ այլ տեղեկության համաձայն՝ 

գլխավոր դատախազը Հեյդար Ալիևի պահանջով դատախազություն 

է հրավիրում Ռովշան և Մեհիր Ջավադովներին, ովքեր, վախենալով 

հնարավոր ձերբակալությունից, ներկայանում են զինված334: Շենքը 

շրջապատվում է նաև կառավարական ուժերի կողմից, որոնք պա-

հանջում էին Ռ. Ջավադովին և նրա համախոհներին ցած դնել զեն-

քերն ու հանձնվել: Իր հերթին Ջավադովը պահանջում է իշխանու-

թյուններից հրավիրել Գերագույն խորհրդի նիստ, ինչպես նաև պաշ-

տոնանկ անել ներքին գործերի նախարարին և գլխավոր դատախա-

զին: ՕՄՕՆ-ի գործողություններին զուգահեռ՝ հոկտեմբերի 4-ին տե-

ղական իշխանությունների դեմ հանդես են գալիս նախկինում Հուսեյ-

նովի ենթակայության տակ գտնվող զինվորական ուժերը: Նրանք վե-

րահսկողություն են սահմանում օդանավակայանի, երկաթգծի կայա-

րանների և վարչական բոլոր կառույցների նկատմամբ: Օպերացիան 

ղեկավարում էին Ս. Հուսեյնովի բարեկամ Քարամաթ Քերիմովը, Ին-

տերպոլի ադրբեջանական բաժնի պետ Իլգար Սաֆիհանովը և 

Գյանջայի զինվորական ոստիկանության պետ Էլդար Ալիևը335: Հոկ-

տեմբերի 5-ի առավոտյան կառավարական ուժերը վերականգնում 

են վերահսկողությունը Գյանջայում: Տեղի ունեցած բախումների 

հետևանքով ապստամբներից շատերը փախուստի են դիմում336: 

                                                            

333 Տե՛ս Мамедов С., Верталеты над Баку как призрак государственного переварота // 
«Известия», 4.10.1994: 
334  Տե՛ս 1994 cu il Oktyabır hadisələri haqqında veriliş (Rövşən və Mahir Cavadovlar), 
ANS, Ən Yeni Tarix, 08.12.2011, http://www.anstv.ws/site/video/955-an-yeni-tarix-08-12-
2011, 10.01.2016: 
335 Տե՛ս Мамедов С., Мафия в Гяндже оказалась родней мятежного полковника // 
«Известия», 14.10.1994: 
336 Տե՛ս նույն տեղը: 
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Հ. Ալիևը իր հրապարակային ելույթում այս դեպքերը գնահա-

տում է որպես պետական հեղաշրջման փորձ և կոչ է անում ժո-

ղովրդին ոտքի կանգնելու ու թույլ չտալու անկայունության խորա-

ցումն Ադրբեջանում337: Նա նաև մեղադրում է արտաքին ուժերին՝ 

ըստ էության Ռուսաստանին, Ադրբեջանի ինքնիշխանությանը հար-

վածելու փորձերի մեջ: Իր կոչում Հ. Ալիևը խնդրում է ի նշան աջակ-

ցության հավաքվել նախագահի նստավայրի մոտակա տարածքում: 

Կարճ ժամանակահատվածում հազարավոր մարդիկ շրջապատում 

են նստավայրը` արտահայտելով իրենց աջակցությունը Հ. Ալիևին: 

Նման իրավիճակում նախագահին իր հավատարմությունն է արտա-

հայտում նաև Ռովշան Ջավադովը: Դրան հաջորդում է ավելի լայնա-

մասշտաբ ցույց Ադրբեջանի «Ազադլըգ» հրապարակում, որտեղ իր 

ելույթում Հ. Ալիևը քննադատում է Գյանջայի դեպքերն ու հայտարա-

րում, որ կառավարության որոշ անդամներ ներգրավված են եղել երկ-

րի ղեկավարի դեմ կազմակերպված պետական հեղաշրջման փոր-

ձում և աջակցություն ստացել Ադրբեջանի առաջին նախագահ Այազ 

Մութալիբովի և Ադրբեջանական ԽՍՀ ԿԳԲ նախկին ղեկավար Վա-

գիֆ Հուսեյնովի կողմից338: Նա նաև ուղղակիորեն մեղադրեց վարչա-

պետ Սուրաթ Հուսեյնովին հեղաշրջման փորձը գլխավորելու մեջ339: 

Դրան հաջորդեց Ս. Հուսեյնովի պաշտոնանկությունը: Նա զրկվեց 

Ազգային հերոսի կոչումից և նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց 

«Պետական դավաճանություն» հոդվածով: Ս. Հուսեյնովին հաջող-

վեց փախուստի դիմել տնային կալանքից և ապաստան ստանալ 

Ռուսաստանում: Հուսեյնովն ինքը, 1995 թ. «Аргументы и факты» 

թերթին տված հարցազրույցում պնդում է, որ որևէ առնչություն չի 

ունեցել Գյանջայի դեպքերի հետ, և դա ուղղակի պատրվակ էր            

                                                            

337 Տե՛ս Выступление президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева по 
национальному телевидению и радио-3 октября 1994, http://lib.aliyev-
heritage.org/ru/4547485.html, 7.01.2016: 
338 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 86: 
339 Տե՛ս Heydar Aliyev, Surat Huseynov, ANS, Ən Yeni Tarix, 
https://www.youtube.com/watch?v=vm4zj5xXI8Y, 3.01.2016 : 
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Հ. Ալիևի համար իրեն հեռացնելու գործում. «Այն մասին, որ ես պատ-

րաստվում էի հեղաշրջում կատարել, իմացա 1994 թ. հոկտեմբերի 4-

ին հեռուստացույցով հեռարձակվող լուրերից, որտեղ ցուցադրվում էր 

ցույցը: Այդ ժամանակ էլ Ալիևը մեղադրեց ինձ, ՆԳՆ փոխնախարար 

Ռովշան Ջավադովին և նրա եղբորը` Մահիր Ջավադովին, պետա-

կան հեղաշրջման փորձ կատարելու մեջ: Ես զանգահարեցի նրան և 

հարցրի, թե արդյոք գիտակցում է` ինչ է խոսում: Նա պատասխա-

նեց, որ զանգահարել է ինձ երկու անգամ, բայց ես տեղում չեմ եղել: 

Հետագայում հետապնդումներ սկսվեցին իմ և իմ հարազատների 

նկատմամբ»340: 1994 թ. հոկտեմբերի գործով ձերբակալվեց ավելի 

քան 100 մարդ341: 

Բարդ է միանշանակ գնահատական տալ 1994 թ. աշնան դեպ-

քերին: Վերոնշյալ աղբյուրներից ելնելով` կարելի է ասել, որ չեն բա-

ցառվում արտաքին միջամտությունն ու հնարավոր աջակցությունը 

դրսից, սակայն, մյուս կողմից, Հ. Ալիևը հստակ խնդիր ուներ ազատ-

վելու իր համար վտանգավոր ուժ հանդիսացող Ս. Հուսեյնովից և      

Ռ. Ջավադովից, ուստի հավանական է նաև որոշ սադրանքների ձեռ-

նարկումը: Ի տարբերություն Սուրաթ Հուսեյնովի` Ռովշան Ջավադո-

վին հաջողվեց ժամանակավորապես խուսափել Հ. Ալիևի պատժից, 

քանի որ առանց հապաղելու հրապարակայնորեն հայտարարեց, որ 

ինքը աջակցում է նախագահին342: Այդուհանդերձ, Հ. Ալիևի հաջորդ 

կարևոր քայլը Ռովշան Ջավադովի և նրա վերահսկողության տակ 

գտնվող ՕՄՕՆ-ական ուժերի չեզոքացումն էր: Դրա համար հիմք 

ծառայեց այն, որ Ռ. Ջավադովի ՕՄՕՆ-ական խմբավորումներն 

աստիճանաբար վերածվում էին քրեական տարրերի, որոնք ներ-

                                                            

340 Гусейнов Сурет: «В Азербайджане грядет взрыв», //«Аргументы и факты», 
10.03.1995. 
341 Տե՛ս Гефтер В., Политические преследования: В какое наследство вступили 
страны бывшего СССР, Азрбайджанская Республика, Правозащитный центр 
«Мемориал», Россия, http://www.memo.ru/hr/politpr/lists1/index.htm, 12.03.2014: 
342 Տե՛ս 1994 cu il Oktyabır hadisələri haqqında veriliş (Rövşən və Mahir Cavadovlar), 
ANS, Ən Yeni Tarix, 08.12.2011, http://www.anstv.ws/site/video/955-an-yeni-tarix-08-12-
2011, 10.01.2016: 
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գրավված էին մաքսանենգության մեջ և համագործակցում էին թուր-

քական աջակողմյան ծայրահեղ ազգայնական խմբավորումների 

հետ343: Այդ հանգամանքը պատեհ առիթ դարձավ նրանց չեզոքաց-

նելու համար: 

1995 թ. մարտի 13-ին ադրբեջանական ոստիկանությունը Գյան-

ջա տանող ճանապարհին առգրավվեց մաքսանենգ բեռ` 150 տոննա 

գունավոր մետաղ, որը Վրաստանով տեղափոխվում էր Թուրքիա: 

Այդ կես միլիոն արժողությամբ բեռը փոխադրում էին Ղազախի 

շրջանի ՕՄՕՆ-ականները344: Դրան ի պատասխան՝ ՕՄՕՆ-ական-

ները վերահսկողության տակ են վերցնում Ադրբեջանի արևմտյան 

հատվածում գտնվող Ղազախի շրջանի ոստիկանական ուժերն ու 

ինքնակառավարման մարմինը: Այս դեպքերը հերթական անգամ         

Հ. Ալիևի կողմից գնահատվում են որպես պետական հեղաշրջման 

փորձ345: Այդ ժամանակ ՊՆ փոխնախարարի պաշտոնը զբաղեցնող 

Իսա Սադիգովը Հ. Ալիևի հրամանով մեկնում է Ղազախ` իրավիճակը 

շտկելու նպատակով: Ի. Սադիգովը իր հուշերում նշում է, որ այն ժա-

մանակ, երբ իրավիճակը շտկվում էր, և ՕՄՕՆ-ականները հետ էին 

նահանջում, հերթական հրամանն է արձակվում ՕՄՕՆ-ի ցրման և 

նրանց դեմ օպերացիա ձեռնարկելու վերաբերյալ346: Այդ ժամանակ 

էլ Ռ. Ջավադովը ցանկություն է հայտնում հանդիպելու Հ. Ալիևի հետ 

և պարզելու իրադրությունը, սակայն վերջինս հրաժարվում է347: Այ-

նուհետև Հ. Ալիևը հայտարարում է, որ Ռ. Ջավադովը պահանջում է 

                                                            

343 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 86: 
344 Мятеж заказывали? Очередное покушение на власть в Азербайджане: подоплека, 
подробности, версии // «Известия», 21.03.1995. 
345 Обращение к народу президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева 
по национальному радио и телевидению-15 марта 1995, http://lib.aliyev-
heritage.org/ru/7029330.html, 01.15.2016.  
346 Տե՛ս Записки полковника. 1995 год: ОМОН. Часть 5, 16.03.2012, 
http://www.radioazadlyg.org/content/blog/24518140.html, 01.15.2016:  
347 Տե՛ս Записки полковника. 1995 год: ОМОН. Часть 7, 02.04.2012, 
http://www.radioazadlyg.org/content/blog/24535289.html, 01.15.2016: 



 139 

Միլլի մեջլիսի խոսնակ Ռասուլ Գուլիևի և իր հրաժարականը348: 

Մարտի 17-ին տեղեկություն է հաղորդվում, որ Ռովշան Ջավադովը և 

նրա եղբայր Մահիր Ջավադովը սպանվել են պետական հեղա-

շրջման փորձի, ավելի ստույգ` Հ. Ալիևի դեմ իրականացված մահա-

փորձի ժամանակ: Արձանագրվում է նաև, որ նրանք աջակցություն 

էին ստանում թուրքական քաղաքական շրջանակների և Ադրբեջա-

նում Թուրքիայի նախկին դեսպանի կողմից349: Այս զարգացումնե-

րում թուրքական ներկայության հանգամանքը բարդացնում է այն 

փաստը, որ Հ. Ալիևը նախազգուշացում էր ստացել Թուրքիայի նա-

խագահ Սուլեյման Դեմիրելից իր դեմ կազմակերպվող մահափորձի 

վերաբերյալ350: 

Ռովշան Ջավադովի սպանությունից հետո սկսվեցին ՕՄՕՆ-

ականների ձերբակալություններն ու հետապնդումները: Այս քայլով 

Հ. Ալիևը ազատվեց այն զինվորական ուժից, որը կարող էր սպառնա-

լիք դառնալ իր համար` միաժամանակ սահմանելով պետության ղե-

կավարի միանձյա վերահսկողություն զինված ուժերի նկատմամբ: 

Փաստացի թե՛ Սուրաթ Հուսեյնովի և թե՛ Ռովշան Ջավադովի դեպ-

քում տեսնում ենք զարգացումների միևնույն սցենարը. իրադարձու-

թյուններ, որոնցում առկա են սադրանքի հստակ տարրեր, Հ. Ալիևի 

կողմից արտաքին ուժի միջամտության արձանագրում, պետական 

հեղաշրջման փորձի մեղադրանք և հաշվեհարդար: Համեմատություն 

անցկացնելով` կարելի է արձանագրել նաև Հ. Ալիևի հին գործելաո-

ճը, որը կիրառվում էր ԱԺՃ-ականների նկատմամբ Նախիջևանում: 

Հ. Ալիևը, պաշտոններ տալով և իրեն մոտ պահելով իր հնարավոր 

հակառակորդներին, կարողանում էր որոշակի վերահսկողություն 

սահմանել նրանց նկատմամբ, հասկանալ հիմնական թուլություն-

ներն ու դրանք օգտագործել նրանցից ազատվելու նպատակով: Միև-

                                                            

348 Տե՛ս Обращение к народу президента Азербайджанской Республики Гейдара 
Алиева по национальному радио и телевидению-15 марта 1995, http://lib.aliyev-
heritage.org/ru/7029330.html, 01.15.2016: 
349 Տե՛ս Ismailzade F., Turkey-Azerbaijan: The honeymoon is over, Baku, 2009, էջ 4:  
350 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 87: 
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նույն ժամանակ ՕՄՕՆ-ականներից ազատվելով և զինված ուժերի 

նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելով` նա բացա-

ռեց Ադրբեջանում թուրքական սցենարի կիրառման հավանականու-

թյունը, որի դեպքում զինվորականությունը կարող էր միջամտել ներ-

քին քաղաքականությանն ու իրանակացնել պետական հեղաշրջում-

ներ: Կարճ ասած` նա ազատվեց զինվորական ընդդիմությունից: Սա 

նաև հնարավորություն ընձեռեց Հ. Ալիևին ամրապնդելու իր միանձ-

նյա իշխանությունն ու ճնշելու այլակարծության դրսևորումները` 

վախ սերմանելով իր քաղաքական հակառակորդների շրջանում: 

Բացի այդ՝ արտաքին ուժի հնարավոր միջամտությունը և Ադրբեջա-

նի պետականությանն ու անկախությանը սպառնացող դավադրու-

թյունների մասին տեսությունը դարձան ադրբեջանական քաղաքա-

կան կյանքի բաղկացուցիչ մասը, որը նաև կիրառվում էր անցանկա-

լի անձանցից ազատվելու նպատակով: Եթե 90-ականների վերջին 

այդ ուժերը համարվում էին Ռուսաստանը, Իրանն ու Թուրքիան, 

ապա այժմ որպես այդպիսիք գերազանցապես դիտարկվում են 

հայերն ու Արևմուտքում գործող հայկական լոբբիստական խմբավո-

րումները351: 

1995 թ. մարտի դեպքերին հաջորդեց ձերբակալությունների նոր 

ալիք352: Ռ. Ջավադովի ձեռնարկած պետական հեղաշրջման գոր-

ծում ներգրավված լինելու կասկածանքով ձերբակալվեց նաև «Բոզ-

քուրդ» կուսակցության նախագահ, Ա. Էլչիբեյի կառավարման շրջա-

նում ՆԳՆ ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնող Իսկանդեր Համիդովը: 

Ավելի ուշ նրան մեղադրանք առաջադրվեց «Պաշտոնական դիրքի 

                                                            

351 Օրինակ՝ 2012 թ. առաջին քառորդում արձանագրված արդյունքներին նվիրված 
կառավարության նիստի ժամանակ ունեցած իր ելույթում Ադրբեջանի ներկայիս 
նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. «Կրկնում եմ` մեզ համար հայկական 
լոբբին համար մեկ թշնամին է: Մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ պատերազմին»: 
Տե՛ս Closing speech by Ilham Aliyev at the meeting of the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Azerbaijan dedicated to the results of the socioeconomic development in the 
first quarter of 2012 and future goals, 16 April, 2012, http://en.president.az/articles/4740, 
02.06.2012: 
352 Տե՛ս Гефтер В., նշվ. աշխ.: 
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չարաշահման» և «Պետական գումարների շորթման» հոդվածներով, 

և նա դատապարտվեց 14 տարվա ազատազրկման353, իսկ նրա ղե-

կավարած կուսակցությունը վերանվանվեց «Ադրբեջանի ազգային 

ժողովրդավարություն»: Մարտի դեպքերի նկատմամբ ոչ միանշա-

նակ դիրքորոշման և Ռ. Ջավադովին հնարավոր աջակցություն ցույց 

տալու պատրվակով պաշտոններից ազատվեցին ռազմական դա-

տախազը, Գյանջայի, Խանլարի, Ղազախի, Աղստաֆայի տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարները: Նրանցից մի քա-

նիսի դեմ քրեական գործեր հարուցվեցին354: 

Ադրբեջանում նախագահական համակարգի ամրապնդման 

ուղղությամբ կարևոր քայլ էր 1995 թ. նոր Սահմանադրության ընդու-

նումը, որը փոխարինելու էր 1987 թ. Ադրբեջանական ԽՍՀ Սահմա-

նադրությանը: Հ. Ալիևի կողմից հրավիրված սահմանադրական 

հանձնաժողովը ձևավորվեց 1995 թ. հունիսին և մշակված Սահմա-

նադրության նախնական տարբերակը ներկայացրեց հոկտեմբերին: 

Սահմանադրության ընդունման հանրաքվեն նախատեսված էր 

նոյեմբերի 12-ին: Փաստաթղթի վերջնական տարբերակը պետք է 

հանրությանը ներկայացվեր հանրաքվեից տասը օր առաջ, այսինքն` 

նոյեմբերի 2-ին, սակայն ներկայացվեց նոյեմբերի 8-ին: Հանրաքվեի 

արդյունքներով Սահմանադրությունը հաստատվեց և ուժի մեջ մտավ 

նոյեմբերի 27-ից355: Սահմանադրությունը հստակ բաժանում էր 

մտցնում օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանությունների միջև: 

Նոր Սահմանադրությամբ հատկապես լայն լիազորություններով 

օժտվեց երկրի նախագահը: Ըստ Սահմանադրության 109-րդ հոդվա-

ծի` նախագահն էր նշանակում և ազատ արձակում երկրի վարչապե-

տին և կառավարության անդամներին, ինչպես նաև զինված ուժերի 

գլխավոր հրամանատարությանը և դատավորներին: Նախագահը 

                                                            

353 Տե՛ս Alieva L., Political Party Regulation in the Republic of Azerbaijan, Baku, Center 
for National and International Studies (Azerbaijan), 2012, էջ 25: 
354 Մանրամասն տե՛ս Mehdiyev R., նշվ. աշխ., էջ 279: 
355 Տե՛ս Kamrava M., State Building in Azerbaijan: The Search for Consolidation, Middle 
East Journal 55, № 2, Spring, 2001, էջ 228: 
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օժտված էր պատերազմ հայտարարելու, խաղաղություն հաստատե-

լու, երկրում արտակարգ իրավիճակ, համընդհանուր զորահավաք և 

ամենամյա զորակոչ հայտարարելու և այլ լիազորություններով356: 

Սահմանադրությամբ Հ. Ալիևը փաստացի օրինականացրեց իր 

գործողություններն ու իշխանական լծակները: Սահմանադրությունը 

արձանագրում է, որ Ադրբեջանի քաղաքական համակարգը ժո-

ղովրդավարական-հանրապետական է, և գործադիր իշխանությունը 

վերջին հաշվով հաշվետու է Սահմանադրական դատարանի և 

օրենսդիր մարմնի առջև: Կիրառության մեջ, սակայն, գործադիրի 

սահմանադրական արտոնությունները հնարավորություն ընձեռեցին 

նախագահին լիակատար վերահսկողություն սահմանելու գործադիր, 

իրավական և օրենսդրական համակարգերի նկատմամբ: Դատա-

կան իշխանության անկախությունը սահմանափակվեց, քանի որ 

նախագահն էր նշանակում դատավորներին և գլխավոր դատախա-

զին: Ինչ վերաբերում է օրենսդիր իշխանությանը, ապա այս համա-

կարգի նկատմամբ նախագահի լիակատար վերահսկողությունն ամ-

րապնդվեց 1995 թ. նոյեմբերի խորհրդարանական ընտրություններից 

հետո: 

Դեռևս խորհրդարանական ընտրությունների նախօրեին շատ 

կուսակցություններ դադարեցրել էին իրենց գործունեությունը, ինչը 

պայմանավորված էր շարունակվող ձերբակալություններով, առկա 

գրաքննությամբ և կուսակցական գործունեությանը խոչընդոտող 

բազմաթիվ հանգամանքներով: Մասնավորապես 1995 թ. հայտա-

րարվել էր կուսակցությունների վերագրանցման անհրաժեշտության 

մասին, ինչի հետևանքով շատ կուսակցություններ զրկվեցին իրենց 

գրանցումից357: Քաղաքական կուսակցությունների գործունեության 

վրա խիստ բացասական ազդեցություն ունեցավ տնտեսական դաշ-

                                                            

356 Տե՛ս Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Maddə 109. Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin səlahiyyətləri. 
357 Տե՛ս Советское наследие 22 года спустя: переодоление или консолидация? Под 
ред. Лейли Алиевой, Центр национальных и международных исследований, Баку, 
2013, էջ 107: 
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տի մոնոպոլացումը: Այդ գործընթացն ունեցավ կրկնակի ազդեցու-

թյուն: Մի կողմից, իշխանություններից կախվածության մեջ ընկնե-

լով, փոքր և միջին ձեռնարկատերերը լուրջ խնդիրների էին բախվում 

ընդդիմադիր քաղաքական կուսակցություններին ֆինանսական 

աջակցություն ցույց տալու դեպքում: Մյուս կողմից՝ աստիճանաբար 

աճեց պետական ոլորտում աշխատող մարդկանց թիվը, ինչը ևս սահ-

մանափակում էր ընդդիմադիր շարժումներին մասնակցելու հավա-

նականությունը: Միևնույն ժամանակ իշխանություններից դժգոհ 

ընտրազանգվածի մի մասն էլ գործազրկության և քաղաքական 

խտրականության առկայության պայմաններում արտագաղթեց Ռու-

սաստան և Թուրքիա358: Քաղաքական կուսակցությունների թուլա-

ցումն ու մի քանիսի գործունեության կասեցումը բացասական ազդե-

ցություն ունեցան Ադրբեջանի ներքաղաքական մթնոլորտի վրա` խո-

չընդոտելով այդ երկրում ժողովրդավարական զարգացումներին: 

Ընտրական օրենքը գործողության մեջ մտավ 1995 թ. օգոստո-

սին, ըստ որի` խորհրդարանի 125 ներկայացուցիչներից 100-ն 

ընտրվելու են մեծամասնական ընտրակարգով, իսկ մնացածը` կու-

սակցական ցուցակներով359: Նոյեմբերին ընտրություններն անցկաց-

վեցին իշխանությունների կողմից ամբողջությամբ վերահսկվող քա-

ղաքական մթնոլորտում, մի շարք ընդդիմադիր կուսակցությունների` 

«Մուսավաթ», «Ադրբեջանի Ազգային ժողովրդավարություն», Կոմու-

նիստական և «Հույս» թույլ չտրվեց մասնակցել ընտրություններին: 

Ընտրությունները ցույց տվեցին Սահմանադրության անխախտ իրա-

գործումը, սակայն միաժամանակ խորհրդարանական տեղերի մեծ 

մասը` 59 տեղ, զբաղեցրին իշխող «Նոր Ադրբեջան» կուսակցության 

պատգամավորները, որոնց թվում էր նաև նախագահի որդին՝ Ադրբե-

ջանի ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը: Պատգամավորական մի 

քանի մանդատներ ստացան Էթիբար Մամեդովի ղեկավարած 

«Ադրբեջանի ազգային անկախություն» և «Ադրբեջանի ժողովրդա-

                                                            

358 Տե՛ս նույն տեղը: 
359 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 91: 
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կան ճակատ» կուսակցությունների ներկայացուցիչները: Ժողճակա-

տի առաջնորդությունը Ա. Էլչիբեյից հետո ստանձնել էր նրա տեղա-

կալ Ալի Քերեմլին360: Մոտ 50 տեղ հատկացվեց անկուսակցականնե-

րին, որոնք մեծ մասամբ գտնվում էին իշխող ուժի ազդեցության ներ-

քո: Խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային դիտորդա-

կան կառույցների կողմից գնահատվեցին որպես միջազգային չա-

փանիշներին չհամապատասխանող361: Հնչող միջազգային քննադա-

տություններին ի պատասխան` 1996 թ. փետրվարին որոշ ընտրա-

տեղամասերում տեղի ունեցավ ընտրությունների երկրորդ փուլ, որի 

արդյունքներով ընդդիմադիր ուժերին հաջողվեց պատգամավորա-

կան նոր մանդատներ ստանալ: Այդուհանդերձ, նոր Սահմա-

նադրությունը և խորհրդարանական ընտրությունները ամրագրեցին 

Հ. Ալիևի և նրա ղեկավարած «Նոր Ադրբեջան» կուսակցության գե-

րակա դերը Ադրբեջանի քաղաքական դաշտում` ինստիտուցիոնալի-

զացնելով նախագահական ուժեղ համակարգը և ձևավորելով նրան 

ենթակա խորհրդարան: Հ. Ալիևը, իր աջակիցներին պաշտոններ 

տալով, ստեղծեց իրեն ենթակա տեղական ինքնակառավարման 

մարմինների ցանց: Այս գործընթացները ուղեկցվում էին նաև Հ. Ալիևի 

անձի պաշտամունքի խորացման ակնհայտ դրսևորումներով` հիշեց-

նելով Ադրբեջանի խորհրդային անցյալը: Նախագահի նկարներն 

ամենուրեք էին` ներկայացնելով նրա կյանքի և գործունեության 

տարբեր ժամանակահատվածները: Նրա անունով կոչվում էին այգի-

ներ, հասարակական վայրեր, նույնիսկ մզկիթները նախագահի 

պատվին անվանակոչվում էին Հեյդար կամ Ալիև362: Նրան հաճախ 

կոչում են Հեյդար բաբա կամ հայր Հեյդար: Այս առումով կարելի է 

զուգահեռներ անցկացնել Թուրքիայի պատմության մեջ Աթաթուրքի 

կերպարի ներկայացման հետ: Հ. Ալիևը ևս քարոզչական բոլոր 

հնարներով ներկայացվում էր որպես երկրի փրկիչ: Հատկանշական 

                                                            

360 Տե՛ս նույն տեղը: 
361 Տե՛ս Azerbaijan՛s November 1995 Parliament election, A Report Prepared by the Staff 
of the Commission on Security and Cooperation in Europe, Baku, Lenkoran, Lerik, 1996: 
362 Տե՛ս Kamrava M., նշվ. աշխ., էջ 232: 
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է, որ 1995 թ. Ալիևը նաև կրոնական ուխտագնացություն` Հաջ, կա-

տարեց դեպի Մեքքա` շեշտելով, որ Ադրբեջանը իսլամական աշ-

խարհի մի մասնիկն է: Նախագահ Հ. Ալիևը փաստացի փորձում էր 

իր կերպարի մեջ ամփոփել թյուրքականությունը և իսլամականու-

թյունը` համադրելով դրանք կառավարման խորհրդային համակար-

գին հատուկ տարրերի հետ և հանդես գալով որպես ադրբեջանակա-

նության գաղափարախոսության քաղաքական առաջնորդ: Ըստ էու-

թյան, սա Հ. Ալիևի հաջողության ամենակարևոր պայմաններից էր, 

քանի որ նա կարողացավ ադրբեջանականության գաղափարախո-

սության ներքո համախմբել քաղաքական տարբեր ուժերի, իսկ 

հակահայկականության գործոնը ակնհայտորեն սկսեց կիրառվել     

Հ. Ալիևի կառավարման երկրորդ շրջանից սկսած` ստանալով ռա-

սիստական դրսևորումներ մերօրյա Ադրբեջանում363: 

Հ. Ալիևին անհրաժեշտ էր նաև միջազգայնորեն ամրագրել իր 

շուրջը ձևավորված քաղաքական համակարգը` նվազեցնելով Ադրբե-

ջանի հասցեին հնչող քննադատությունների ալիքը: Նավթային գոր-

ծոնն այս գործընթացի գլխավոր «դերակատարն» էր, և Հ. Ալիևը 

հմտորեն օգտագործեց միջազգային հետաքրքրվածությունը Ադրբե-

ջանի էներգետիկ պաշարների նկատմամբ` որպես միջոց տարբեր 

երկրների առաջնորդների հետ կապերի ամրապնդման գործընթա-

ցում364: Նա նավթային կոնսորցիում ստեղծեց հիմնականում 

Արևմուտքի հետ` ներառելով ամերիկյան, եվրոպական նավթային 

կազմակերպությունները, որտեղ առաջնային դերը զբաղեցնում էր 

                                                            

363 Դրա վառ օրինակը 2006 թ. Բուդապեշտում կայացած ՆԱՏՕ-ի «Գործընկերու-
թյուն հանուն խաղաղության» ծրագրի ժամանակ ադրբեջանցի Ռամիլ Սաֆարովի 
կողմից ազգությամբ հայ Գուրգեն Մարգարյանի դաժան սպանությանը հաջորդած 
զարգացումներն էին: Մասնավորապես 2012 թ. օգոստոսի 31-ին Հունգարիան 
Ադրբեջանին հանձնեց մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին, որին Բաքու հասնելուն 
պես ներում շնորհեց Ադրբեջանի ներկայիս նախագահ Իլհամ Ալիևը: Քնած հային 
ազգային պատկանելիության պատճառաբանությամբ կացնահարած ադրբեջանցի 
մարդասպանն իր երկրում հերոսացավ «հանուն հայրենիքի կրած տառապանքների 
համար»: Տե՛ս Ramil Səfərova mayor rütbəsi verildi, 01.09.2012, 
http://anspress.com/index.php?a=2&lng=az&nid=166597, 10.05.2013: 
364 Տե՛ս Cornell S., Azerbaijan since Independence, էջ 91: 
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«Բրիթիշ Փեթրոլիում»-ը: Ներգրավված էին նաև ճապոնական, թուր-

քական և արաբական ընկերություններ: Ինչ վերաբերում է Ռուսաս-

տանի բացասական դիրքորոշման չեզոքացմանը, ապա Հ. Ալիևը մե-

ծացրեց ռուսական «Լուկօյլ» ընկերության մասնաբաժինը «Դարի 

պայմանագրում»` դրանով հարթելով հարաբերությունները նաև Ռու-

սաստանի հետ: Նախատեսվում էր նաև իրանական նավթային ըն-

կերությունների հետ համագործակցության հաստատում, ինչը, սա-

կայն, կասեցվեց ԱՄՆ-ի միջամտության պատճառով: 

Տարբեր երկրների հետ առևտրատնտեսական կապերի խորա-

ցումն ու նավթային արդյունաբերության զարգացումը մեծապես 

անդրադարձան նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա: 

1995 թվականից սկսած՝ Ադրբեջանի կառավարությունը Համաշխար-

հային բանկի աջակցությամբ տնտեսական մի շարք բարեփոխում-

ներ ձեռնարկեց: Մասնավորապես կառավարությունը ուղիներ էր 

փնտրում գնաճը կարգավորելու, մասնավորեցման գործընթացը 

արագացնելու, հանրային ձեռնարկությունները սեփականաշնորհ-

ման համակարգի միջոցով վաճառելու, ձեռնարկությունների նկատ-

մամբ ֆինանսական վերահսկողություն սահմանելու, հարկային հա-

մակարգ ներդնելու, ֆինանսական ոլորտը բարեփոխելու, աուդի-

տային և հաշվապահական համակարգեր սահմանելու համար: 1995 

թ. Ադրբեջանը մի շարք վարկեր վերցրեց Համաշխարհային բան-

կից365: Միջազգային ներդրումները, նավթարդյունաբերության զար-

գացումը և տնտեսական որոշ բարեփոխումների իրականացումը 

դրական դեր խաղացին սոցիալ-տնտեսական կացության բարելավ-

ման գործում, ինչի շնորհիվ բարձրացան քաղաքացիական և պետա-

կան ծառայողների աշխատավարձերն ու թոշակները: Այսպես՝ որոշ 

քաղծառայողների աշխատավարձեր 1995-1996 թթ. ընթացքում 

բարձրացան 60 տոկոսով366: Այդուհանդերձ, ադրբեջանական տնտե-

սության դիվերսիֆիկացիա տեղի չունեցավ, և այն գերազանցապես 

                                                            

365 Տե՛ս Kamrava M., նշվ. աշխ., էջ 225:  
366 Տե՛ս նույն տեղը:  
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հենվում էր նավթային արդյունաբերության վրա, ինչի հետևանքով էլ 

հսկայական կախվածության մեջ հայտնվեց միջազգային շուկայում 

նավթի գների տատանումներից367: Կոռումպացված բյուրոկրատա-

կան համակարգը, տնտեսության հետագա մոնոպոլացումն ու նավ-

թային եկամուտների անհավասարաչափ բաշխումը մեծապես խոչ-

ընդոտեցին տնտեսական բարեփոխումների իրագործմանն ու 

տնտեսական զարգացման գործընթացին: 

Ադրբեջանի սոցիալ-տնտեսական և հասարակական-քաղաքա-

կան կյանքի ամենալուրջ խնդիրներից մեկը երկրում բազմաթիվ 

փախստականների առկայությունն էր: Ըստ ադրբեջանական պաշ-

տոնական տվյալների` փախստականների թիվը գերազանցում է մեկ 

միլիոնը, այդուհանդերձ վիճակագրական տվյալների, բնական աճի 

տեմպերի և միգրացիոն հոսքերի ուսումնասիրությունը փաստում է, 

որ այդ թիվը ներկայումս չի կարող գերազանցել 500.000-ը368: Ղարա-

բաղյան հակամարտության լուծված չլինելու պայմաններում ադրբե-

ջանական իշխանությունները քայլեր չէին ձեռնարկում ներկայիս 

ԼՂՀ տարածքից հեռացած ադրբեջանցիների ինտեգրման և մշտա-

կան բնակության հարցերը լուծելու ուղղությամբ` հնարավոր համա-

րելով նրանց մոտալուտ վերադարձը: Իրավիճակն այլ էր ՀՀ տա-

րածքից հեռացած փախստականների դեպքում: 1998 թ. նախագա-

հական ընտրությունների նախօրեին նրանց բոլորին քաղաքացիու-

թյուն շնորհվեց, ինչը մեծապես արագացրեց նրանց ինտեգրման 

գործընթացը: Մեծաթիվ փախստականների առկայությունն ու սոցի-

                                                            

367 Դրա վառ օրինակը 2015 թ.-ից հետո Ադրբեջանում ստեղծված իրավիճակն է, երբ 
նավթի գների անկման հետևանքով կտրուկ արժեզրկվեց ազգային արժույթը` մանա-
թը, ինչը նաև տնտեսական ճգնաժամի առաջ կանգնեցրեց երկիրը: Մանրամասն 
տե՛ս Azerbaijan in crisis as currency plummets, 22.12.2015, 
http://www.theguardian.com/world/2015/dec/22/azerbaijan-currency-plummets-oil-price, 
11.01.2016: 
368 Մանրամասն տե՛ս Հայրապետյան Տ., Ադրբեջանցի փախստականների խնդիրը. 
թվային կեղծումները տեղեկատվական անվտանգության համատեքստում, Կոնֆլիկ-
տային հաղորդակցություն և տեղեկատվական անվտանգություն, Հանրային կապերի 
և տեղեկատվության կենտրոն, Երևան, 2014, էջ 137-143: 
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ալ-տնտեսական ոչ բարենպաստ պայմանները պարարտ հող էին 

իսլամական տարբեր, այդ թվում` արմատական ուղղվածություն 

ունեցող կազմակերպությունների գործունեության համար, որոնք 

հիմնականում ժամանում էին Իրանից, Սաուդիան Արաբիայից և 

Թուրքիայից369: Արդեն 2000-ականների սկզբին իշխանությունները 

լուրջ քայլեր ձեռնարկեցին իսլամիստական խմբավորումների գոր-

ծունեությունը կասեցնելու համար: Այդուհանդերձ, ներկայիս Ադրբե-

ջանում նկատվում է կրոնի դերի ակնհայտ վերելք: 

Ինչ վերաբերում է ղարաբաղյան հարցի հետագա շահարկում-

ներին, ինչպես նշեցինք, 1994 թ. մայիսին կնքված հրադարարից հե-

                                                            

369 Իրանական ազդեցության ներքո գործող կազմակերպություններից առավել 
ակտիվ էին «Հըզբոլլահ»-ը և «Իմդադ Խոմեյնի»-ն: 1997 թ. փետրվարին Բաքվում 
սպանվեց ադրբեջանցի հայտնի պատմաբան Զիյա Բունիաթովը: Ազգային ան-
վտանգության նախարարությունը սպանության մեջ մեղադրեց «Հըզբոլլահ»-ին: 
Դրան հաջորդեցին հետապնդումներ կազմակերպության անդամների նկատմամբ, 
մի շարք ձերբակալություններ, որոնցից հետո «Հըզբոլլահ»-ի գործունեությունը զգա-
լիորեն թուլացավ: «Իմդադ Խոմեյնի» կազմակերպությունն էլ անվճար հումանիտար 
օգնություն էր տրամադրում փախստականներին, բնակարաններ կառուցում և 
արմատական կրոնական գրականություն տարածում նրանց շրջանում: Ոչ պակաս 
ակտիվ և իշխանությունների համար վտանգավոր էին սալաֆիական խմբավորում-
ները, որոնք գտնվում էին գլխավորապես Սաուդյան Արաբիայի ազդեցության ներքո: 
Սալաֆիական ուժերն ակնհայտորեն հանդես էին գալիս իշխանության քննադատու-
թյամբ: Նրանք մասնավորապես խոսում էին իշխանությունների կոռումպացվա-
ծության, ադրբեջանցի ժողովրդի բարոյական արժեքների անկման, ինչպես նաև 
երկրում քրեական տարրերի աճի մասին: Թուրքական կրոնական կազմակերպու-
թյունների թիրախային խումբն ադրբեջանական հասարակության ավելի կրթված 
զանգվածն է: Ադրբեջանում թուրքական կրոնական կազմակերպությունների գործու-
նեությունն իրականացվում է երկու ճանապարհով` պետական և ոչ պետական: 
Երկու դեպքում էլ կրոնական կազմակերպություններն իրենց գործունեությունը իրա-
կանացնում են ադրբեջանական օրենքների պահանջներին համապատասխան: Ի 
տարբերություն կրոնական մյուս ուղղությունների և հոսանքների` Ադրբեջանի իշխա-
նությունները շատ ավելի հանդուրժողական դիրքորոշում ունեն թուրքական իսլամա-
կան կազմակերպությունների հարցում: Գլխավոր պատճառն այն է, որ թուրքական 
իսլամը կրոնական այն միակ ուղղությունն է, որը համապատասխանում է Ադրբե-
ջանի աշխարհիկ պետական համակարգին: Այդուհանդերձ, նշենք, որ կա մոտեցում-
ների տարբերություն թուրքական պետության կողմից պաշտոնապես ֆինանսավոր-
վող կրոնական կազմակերպությունների և մասնավոր գործունեություն ծավալող 
խմբավորումների հարցում: Մանրամասն տե՛ս Valiyev A., Azerbaijan: Islam in a Post-
soviet Republic, MERIA Journal, 08.12.2005: 
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տո հակամարտության լուծման քննարկումը տեղափոխվեց բանակ-

ցային հարթակ: ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդության պայմաններում 

ընթանում էին եռակողմ բանակցություններ Ադրբեջանի, Հայաստա-

նի և Ղարաբաղի միջև: 1997-1998 թթ. ընթացքում միջնորդները հան-

դես եկան լուծման մի քանի առաջարկներով, որոնց նկատմամբ 

Ադրբեջանի իշխանությունների արտահայտած դիրքորոշումն անմի-

ջական ազդեցություն էր ունենում երկրի ներքաղաքական զարգա-

ցումների վրա: 1997 թ. հուլիսին առաջարկվեց ԼՂ հարցի կարգավոր-

ման փաթեթային, 1997 թ. դեկտեմբերին` փուլային, իսկ 1998 թ. 

նոյեմբերին` «Ընդհանուր պետություն» տարբերակները370: «Ընդհա-

                                                            

370 Փաթեթային տարբերակում նախատեսվում էր Լեռնային Ղարաբաղը ներառել 
Ադրբեջանի կազմում՝ որպես ինքնավար մարզ՝ ինքնավարության բարձր մակարդա-
կով, այդ թվում՝ սեփական Սահմանադրությամբ, ոստիկանությամբ և ազգային 
գվարդիայով։ Փուլային տարբերակում այս հարցը ենթակա էր ապագայում կողմերի 
միջև համաձայնեցման։ «Ընդհանուր պետություն» տարբերակում ամրագրվում է, որ 
«Լեռնային Ղարաբաղը հանդիսանում է հանրապետության ձևի պետական և տա-
րածքային կազմավորում և Ադրբեջանի հետ միասին ձևավորում է «Ընդհանուր պե-
տություն» նրա միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում». այս դեպքում ևս փաս-
տաթղթում մանրամասն ներկայացված էին պայմանները, այդ թվում՝ սեփական 
Սահմանադրության առկայությունը, ազգային գվարդիայի և ոստիկանության կազ-
մավորումը, Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև Համատեղ կոմիտեի ձևավո-
րումը և այլն: Կարգավորման փաթեթային տարբերակը ընդունվեց Ադրբեջանի կող-
մից, Հայաստանը որոշակի դիտողություններ արտահայտեց, սակայն ընդհանուր 
առմամբ դրական գնահատական տվեց փաթեթային տարբերակին, իսկ ԼՂՀ իշխա-
նություններն այս տարբերակը մերժեցին: Ադրբեջանում խիստ քննադատության են-
թարկվեց հիմնախնդրի լուծման՝ միջնորդների առաջարկած փուլային տարբերակը: 
Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցությունները, որոնց թվում էին «Մուսավաթ»-ը և 
«Ժողովրդական ճակատ»-ը, պնդում էին, որ փուլային կարգավորումը «չի պաշտպա-
նում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը» և ավելի քիչ քաղաքական 
լծակներ է թողնում Ադրբեջանին: Փուլային տարբերակը մերժվեց նաև ԼՂՀ իշխա-
նությունների կողմից: Ինչ վերաբերում է «Ընդհանուր պետություն» տարբերակին, 
ապա այն առաջարկվեց 1998 թ. Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից 
ամիսներ առաջ` մեծ քննադատություններ առաջացնելով Հ. Ալիևի նկատմամբ: Հ. 
Ալիևն ինքը կարճ ժամանակ անց հայտարարեց. ««Ընդհանուր պետության» վերա-
բերյալ միջնորդների առաջարկը չի ընդունվում Ադրբեջանի կողմից»: 
Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման առաջարկների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս 
Կարապետյան Ա., Տարածքային խնդիրների ընկալման փոխակերպումները ղարա-
բաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացում // 21-րդ դար, Եր., 2015, էջ 
26-45: 
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նուր պետություն» տարբերակից հետո Լեռնային Ղարաբաղի Հան-

րապետությունը «դե-յուրե» այլևս չէր մասնակցում բանակցային 

գործընթացին, հանդիպումները սկսեցին կրել բացառապես երկկողմ 

բնույթ՝ ընթանալով Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների 

միջև: Պատճառն այն էր, որ 1998 թ. ՀՀ նախագահ ընտրված Ռո-

բերտ Քոչարյանը մինչ այդ զբաղեցրել էր ԼՂՀ նախագահի պաշտո-

նը և այդուհետ սկսեց ընկալվել որպես միաժամանակ հայկական եր-

կու կողմերի ներկայացուցիչ, իսկ ԼՂՀ ներկայացվածությունը բա-

նակցային գործընթացում անուղղակի բնույթ ստացավ: Հավելենք, 

որ 2007 թ. բանակցությունների սեղանին դրվել է բանակցային նոր 

փաթեթ՝ «Մադրիդյան սկզբունքները», որոնց շուրջ բանակցություն-

ները շարունակվում են մինչ օրս371: 

1998 թ. նախագահական ընտրություններից առաջ Հ. Ալիևը աս-

պարեզից հեռացրել էր քիչ թե շատ ինքնուրույնություն դրսևորող այն 

քաղաքական և պետական գործիչներին, որոնք կարող էին հավակ-

նություններ ունենալ նախագահի պաշտոնի համար: Այդ առումով 

հատկանշական է խորհրդարանի խոսնակ Ռասուլ Գուլիևի «չեզո-

քացումը», ում հետ Հ. Ալիևը լուրջ տարաձայնություններ ուներ: Ի 

տարբերություն Հ. Ալիևի քաղաքական մյուս հակառակորդների`           

Ռ. Գուլիևը չմեղադրվեց պետական դավաճանության մեջ: Նրա դեմ 

քրեական գործ հարուցվեց պետական միջոցների շորթման մե-

ղադրանքով: Ռ. Գուլիևին հաջողվեց քաղաքական ապաստան 

գտնել Հոլանդիայում372: 

Հ. Ալիևի և նրա ընտանիքի դիրքերի հետագա ամրապնդման ա-

ռումով նշանակալից էր 1998 թ. հոկտեմբերին նախագահական ընտ-

րություններում հաղթանակի հասնելը: Մինչ այդ, ինչպես նշեցինք, 

բազմաթիվ քայլեր էին ձեռնարկվել քաղաքական հակառակորդնե-

րին ասպարեզից հեռացնելու ուղղությամբ: Սակայն այն հանգա-

մանքը, որ Ադրբեջանը անդամակցության հայտ էր ներկայացրել Եվ-
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րոպայի խորհրդին և ցանկանում էր դրանով ավելի ամրապնդել իր 

դիրքերը միջազգային ասպարեզում, հարկադրում էր Հ. Ալիևին հե-

տևել միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես ԵԱՀԿ 

ԺՄՀԻԳ-ի խորհրդատվություններին և փորձել անցկացնել միջազ-

գային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ: Այդ 

առումով կարևոր էր 1998 թ. օգոստոսին տպագիր մամուլի և այլ 

լրատվամիջոցների նկատմամբ կիրառվող գրաքննության վերացու-

մը: Մյուս հատկանշական քայլը ընտրական օրենքի փոփոխությունն 

էր, որն ավելի մոտեցվեց միջազգային չափորոշիչներին: Չնայած 

որոշ փոփոխությունների իրականացմանը` քաղաքական մի շարք 

ուժերի ներկայացուցիչներ հրաժարվեցին ընտրություններին մաս-

նակցելուց` պնդելով, որ հավասար պայմաններ ստեղծված չեն: 

Նրանց թվում էին «Մուսավաթ» և «Ժողովրդական ճակատ» կուսակ-

ցությունների առաջնորդներ Իսա Գամբարն ու Ալի Քերեմլին: 

Ստեղծված իրավիճակում ընտրությունների ժամանակ Հ. Ալիևի հիմ-

նական մրցակիցը համարվում էր Էթիբար Մամեդովը «Ադրբեջանի 

ազգային անկախություն» կուսակցությունից: Ընտրություններին ի-

րենց թեկնածությունն էին առաջադրել նաև Նիզամի Սուլեյմանովը 

«Անկախ Ադրբեջան» կուսակցությունից, Ֆիրուդին Հասանովը Կո-

մունիստական կուսակցությունից, Աշրաֆ Մեհդիևը «Պատիվ» կու-

սակցությունից և Խանհուսեյն Կազիմլին «Ադրբեջանի սոցիալական 

բարգավաճում» կուսակցությունից: 

1998 թ. ընտրություններում Հ. Ալիևի հաղթանակը դժվարացավ 

իր իսկ կողմից ստեղծված խոչընդոտի պատճառով: Դեռևս 1993 թ., 

իր բարձր հեղինակությամբ տարված, նա կետ մտցրեց ընտրական 

օրենքում, ըստ որի` նախագահական ընտրության առաջին փուլում 

հաղթում է այն թեկնածուն, ով հավաքում է ձայների երկու երրորդը և 

ոչ թե մինչ այդ ընդունված 50 տոկոս և ավելին373: Է. Մամեդովի քա-

րոզարշավը շատ ավելի հաջողված էր, նրա հանրային ելույթները 

մեծ տարածում էին ստանում, ինչը հարկադրեց Հ. Ալիևին նախընտ-
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րական արշավի երկրորդ փուլում առավել ակտիվ քարոզչություն 

սկսել: Հոկտեմբերի 11-ին կայացած նախագահական ընտրություն-

ներում Հ. Ալիևը պաշտոնապես հավաքեց ձայների 77,6 տոկոսը, իսկ  

Է. Մամեդովը` 11,8 տոկոսը374: Միջազգային դիտորդական կազմա-

կերպությունները արձանագրեցին բազմաթիվ խախտումներ: Որոշ 

պնդումների համաձայն՝ Հ. Ալիևն իրականում հավաքել էր ձայների 

50 կամ 60 տոկոսը, իսկ Է. Մամեդովը` 25 տոկոսը375: Հ. Ալիևի կողմից 

ընտրությունների ակնհայտ կեղծումը մեծապես ազդեց նրա հեղինա-

կության վրա: 

Այսպիսով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ 1993 թ. նախկին կու-

սակցական գործիչ Հեյդար Ալիևի վերադարձը քաղաքականություն 

պայմանավորված էր հետևյալ հանգամանքներով` 

 դեռևս խորհրդային տարիներին Ալիևի վարած կադրային 

քաղաքականությամբ և իշխանական համակարգում հավա-

տարիմ մարդկանց առկայությամբ (Վաֆա Գուլիզադե, Ռա-

միզ Մեհդիև և այլն), 

 ժողճակատայինների քաղաքականության հետևանքով 

երկրում ստեղծված ներքաղաքական ճգնաժամով և որոշ 

հայտնի ժողճակատայինների` Հ. Ալիևին ցուցաբերած 

աջակցությամբ (Նեմեթ Փանահով, Էթիբար Մամեդով), 

 հարևան երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի և Իրա-

նի` Ա. Էլչիբեյին հեռացնելու շահագրգռվածությամբ,  

 ժողովրդական զանգվածների շրջանում Հ. Ալիևի ունեցած 

մեծ հեղինակությամբ, ինչը մեծապես պայմանավորված էր 

ԱԺՃ իշխանությունների հանդեպ չարդարացված հույսերով:  

Իշխանության գալուց հետո Հ. Ալիևը հաջողված քարոզչության 

միջոցով տարածքային կորուստների մեղքը բարդեց գլխավորապես 

Ա. Մութալիբովի, Ա. Էլչիբեյի վարչակարգերի և զինվորականության 

վրա: 
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Ամփոփելով նշենք, որ Հ. Ալիևի իշխանությունը, մի կողմից, հա-

րաբերական հանգստություն բերեց Ադրբեջանին` ապահովելով քա-

ղաքական իրավիճակի կայունությունը և հեռու պահելով երկիրը պա-

տերազմական ու ներքաղաքական ցնցումներից, սակայն, մյուս կող-

մից, իր անձի շուրջ կառուցված քաղաքական համակարգի ներ-

դըրմամբ կասեցրեց ժողովրդավարության հետագա զարգացումը: 

Ավելին՝ նա ոչ միայն կանխում էր ընդդիմադիր գործիչների կողմից  

քաղաքական ակտիվության հնարավոր դրսևորումները, այլև հեռաց-

նում էր իշխանական ճամբարի այն ակնառու գործիչներին, որոնք 

կարող էին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում: Հեյդար Ալիևը 

քայլ առ քայլ ապահովում էր իր որդու` Իլհամ Ալիևի երկրի ղեկավար 

դառնալը` փաստացի («դե-ֆակտո») ժառանգական դարձնելով նա-

խագահի պաշտոնը Ադրբեջանում: Դա ավելի ակնառու դարձավ          

Հ. Ալիևի նախագահության երկրորդ շրջանում (1998-2003): Իր առող-

ջական վիճակի վատթարացման ժամանակ` 2003 թ., Հ. Ալիևը որդուն 

նշանակեց վարչապետ: Ի. Ալիևը 2003 թ. նախագահական ընտրու-

թյունների ժամանակ դարձավ երկրի նախագահ և շարունակում է 

պաշտոնավարել մինչ օրս: 2018 թ. ապրիլին կայացած նախագահա-

կան արտահերթ ընտրություններում գործող նախագահ Ի. Ալիևը 

ընտրվեց արդեն 4-րդ անգամ, և նախատեսվում է, որ նա կշարունա-

կի ղեկավարել երկիրը առնվազն առաջիկա 7 տարիների ընթացքում` 

մինչև 2025 թ.:  

Ներքաղաքական կյանքի կայունացմանը զուգահեռ՝ ժողովրդա-

վարության լճացումը, այլախոհության ճնշումը, անձի պաշտամունքի 

ձևավորումը, նախագահակենտրոն իշխանական համակարգի ստեղ-

ծումը և Ադրբեջանում Ալիևների ընտանիքի դիրքերի վերջնական 

ամրապնդումը նախապատրաստեցին իշխանության ժառանգակա-

նության ապահովումը և փոխանցումը որդուն` Ալիև կրտսերին: Էներ-

գակիրների գործոնը դարձավ միջազգային ասպարեզում Ադրբեջա-

նի աշխարհաքաղաքական նշանակության բարձրացման և Ալիևնե-

րի բռնատիրական իշխանության լեգիտիմացման գլխավոր միջոցը:  
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Ամփոփելով 1988-1998 թթ. Ադրբեջանի ներքաղաքական գոր-

ծընթացների վերաբերյալ ուսումնասիրությունը` հանգում ենք հե-

տևյալ հիմնական եզրակացություններին:  

 «Վերակառուցման» քաղաքականության շրջանում` 1980-

ական թվականների երկրորդ կեսին, ազգայնականության վերելքն 

Ադրբեջանում տեղի էր ունենում 20-րդ դարասկզբին կովկասյան թա-

թարների ազգային ինքնագիտակցության ձևավորման և ազգային 

գաղափարախոսությունների հայեցակարգային փոխակերպումների 

նմանությամբ և օրինակով:  

 Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ ծավալվող զարգացումները 

դարձան գործիք ադրբեջանական իշխանության և ընդդիմության 

կողմից առաջ քաշվող քաղաքական նպատակների իրականացման 

համար, իսկ ղարաբաղյան հարցի երկուստեք շահարկումը բնորոշեց 

ներքաղաքական պայքարի գլխավոր առանձնահատկությունը: 

 Ադրբեջանի Կոմունիստական կուսակցությունը և քաղաքա-

կան ասպարեզում ի հայտ եկած այլընտրանքային ուժերը, համա-

գործակցության եզրեր չգտնելով, երկիրը ներքաշեցին  քաղաքական 

երկարատև պայքարի մեջ, ինչը խիստ բացասական հետևանքներ 

ունեցավ անկախացման ուղի բռնած Ադրբեջանի համար: 

 Թեև ադրբեջանական քաղաքական ուժերի կողմից հակա-

հայկական տրամադրությունների հրահրումը որոշակիորեն ծառա-

յում էր որպես համախմբող գործոն հասարակության տարբեր շեր-

տերի համար, սակայն փաստացի արցախյան հիմնախնդիրը ոչ 

միայն չդարձավ միավորող գործոն երկրի ընդդիմության ու իշխանու-

թյան համար, այլև հանգեցրեց խորը երկպառակտվածության առա-

ջացմանը: 

 Նոր ձևավորվող քաղաքական հոսանքների և կուսակցու-

թյունների շարքում առաջատար դիրքեր զբաղեցնող «Ադրբեջանի 

ժողովրդական ճակատ»-ի գործունեության մարտավարությունը 

հիմնվում էր քաղաքական պայքարի ագրեսիվ ու բռնի մեթոդների, 
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հայերի նկատմամբ անհանդուրժողականության և ատելության քա-

րոզչության վրա: 

 Եթե XX դարի սկզբին կովկասյան թաթարների շրջանում 

զուգորդվում էին հակահայկական և հակացարական միտումները, 

ապա 1990 թ. Բաքվի հունվարյան դեպքերից հետո Ադրբեջանում 

տեղի ունեցավ հակահայկական և հակախորհրդային տրամադրու-

թյունների սերտաճում:  

 Ադրբեջանի ներքաղաքական անկայուն իրադրությունը սեր-

տորեն փոխկապակցված էր ռազմաճակատում ադրբեջանական բա-

նակի պարտությունների հետ: Պատերազմի հետևանքով իշխանու-

թյունները որդեգրեցին զինվորական հրամանատարության ներկա-

յացուցիչներին ըստ նպատակահարմարության դավաճան հայտա-

րարելու կամ, պաշտոններ տալով, իշխանությանը մոտ պահելու գոր-

ծելակերպ, որն առ այսօր էլ կիրառելի է գործող իշխանությունների 

համար: Հատկանշական է, որ 90-ականներին դավաճանության մեջ 

անուղղակիորեն մեղադրվող անձանցից ոմանք զինվորական բարձր 

պաշտոններ են զբաղեցնում ժամանակակից Ադրբեջանի ԶՈւ-ում 

(օրինակ` ներկայիս ԳԽ շտաբի պետ Նեջմեդդին Սադիգովը, ՊՆ 

նախկին նախարար Սաֆար Աբիևը և ուրիշներ): 

 Ադրբեջանի Հանրապետության առաջին նախագահ Այազ 

Մութալիբովի հրաժարականը պայմանավորված էր, մի կողմից, Կո-

մունիստական կուսակցության լուծարմամբ, քաղաքական հենարա-

նի բացակայությամբ և Ժողճակատի դիրքերի ակնհայտ ամրա-

պնդմամբ, մյուս կողմից՝ Ժողճակատի նկատմամբ տարվող մեղմ քա-

ղաքականությամբ, մասնավորապես բանակային հրամանատարու-

թյան կազմում ժողճակատայինների ընդգրկմամբ և դրա հետևանքով 

ռազմաճակատի նկատմամբ վերահսկողության կորստով: Փաստա-

ցի Ա. Մութալիբովի քաղաքականությունը չուներ գաղափարական 

հենարան, ուստի և կոմունիստական վարչակարգի փլուզման հե-

տևանքով առաջացած գաղափարախոսական վակուումը լցվում էր 

ԱԺՃ-ի կողմից քարոզվող թյուրքականությամբ: 

 Խորհրդային տարիներին ադրբեջանցիների` ինքնուրույն 

ազգային պատկանելության գիտակցության ձևավորմանն ուղղված 

նպատակային քաղաքականության հետևանքով անկախացած 
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Ադրբեջանում Ա. Էլչիբեյի քարոզած թյուրքականության ազգայնա-

կան գաղափարախոսությունը չգտավ բավարար հենք և կարճ ժա-

մանակ անց անհաջողություն կրեց: Դրան նպաստող գործոններից 

էին նաև թյուրքականության գաղափարակիր ԱԺՃ-ականների ան-

կազմակերպվածությունն ու քաղաքական անհեռատեսությունը: 

 Ա. Էլչիբեյի որդեգրած թյուրքականության քաղաքականու-

թյունը լուրջ մտավախություն առաջացրեց հատկապես ազգային 

փոքրամասնությունների շրջանում իրենց ազգային ինքնության 

պահպանման տեսանկյունից: Այդ քաղաքականությունը բացասա-

կան հետևանքներ ունեցավ նաև արտաքին քաղաքականության հա-

մատեքստում` սրելով հարաբերությունները հարևան Իրանի և Ռու-

սաստանի հետ: 

 Հ. Ալիևի քաղաքական վերադարձը խորհրդանշեց «ադրբեջա-

նական» ազգային ինքնության գաղափարական հաղթանակը: 

«Ադրբեջանականության» գաղափարախոսությունը ուներ իսլամա-

կանության և թյուրքականության տարրեր, սակայն գլխավոր շեշտը 

դրվում էր ադրբեջանցիների աղվանական ծագումնաբանական տե-

սության, ավելի ստույգ` ադրբեջանցիների «բնիկության» և աղվա-

նական ժառանգության «օրինական» իրավահաջորդը լինելու տե-

սության վրա: 

 1994 թ. մայիսին հրադադարի կնքմամբ Հեյդար Ալիևը կարո-

ղացավ ժամանակավորապես «սառեցնել» ներքաղաքական ապա-

կայունացման հիմնական գործոն հանդիսացող ղարաբաղյան խնդի-

րը, սակայն բացառված չէ, որ պատերազմի վերսկսման դեպքում 

այն կրկին կարող է ներքին իրադրության ապակայունացման և հա-

կասությունների խորացման պատճառ դառնալ Ադրբեջանում:  

 Հեյդար Ալիևի կողմից քաղաքական ղեկավարության ստանձ-

նումը, մի կողմից, հարաբերական կայունություն բերեց Ադրբեջա-

նին` ապահովելով քաղաքական կյանքի «հանդարտությունը» և հե-

ռու պահելով երկիրը պատերազմական ու ներքաղաքական ցնցում-

ներից, մյուս կողմից` հանգեցրեց Հ. Ալիևի անձի շուրջ կառուցված 

իշխանական համակարգի ներդրմանը` կասեցնելով ժողովրդավա-

րության զարգացումը և ձևավորելով ավտորիտար հասարակարգ: 
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ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  

С 1988 ПО 1998 ГОДЫ 

 

ТАТЕВИК АЙРАПЕТЯН 

 

РЕЗЮМЕ 
 

Работа посвящается изучению внутриполитических событий в 
Азербайджане за период с 1988 по 1998 годы, который характери-
зуется не только острой борьбой между правительством и оппози-
цией, но и существующими серьезными противоречиями вышеупо-
мянутых сторон. В данном процессе решающую роль имел фактор 
Нагорного Карабаха.  

В начале 1988 года из Нагорного Карабаха поступил импульс о 
формировании сил альтернативных азербайджанскому коммунисти-
ческому режиму. Период, предшествующий независимости Азер-
байджана, был отмечен бурными событиями внутриполитической 
жизни и возрождением азербайджанского радикального национализ-
ма, в связи с чем были спланированы и организованы погромы ар-
мянского населения в Сумгаите, Кировабаде (Гандзаке) и Баку. Пос-
ле провозглашения независимости в августе 1991 года Азербайджан 
вступил в новый этап политического противостояния. Активная 
борьба велась между бывшим представителем коммунистического 
режима, первым президентом Азербайджана Аязом Муталибовым и 
лидером партии «Азербайджанского народного фронта» Абульфа-
зом Эльчибеем. Отставка Муталибова и избрание Эльчибея прези-
дентом Азербайджана еще больше усугубили внутриполитический 
раскол страны и привели к возникновению новых разногласий. 
Ситуация изменилась в 1993 году с приходом к власти Гейдара 
Алиева. Внутриполитическая стабилизация была отмечена в 1994 
году при подписании соглашения о прекращении огня в зоне 
нагорно-карабахского конфликта, ослаблением оппозиции, а также 
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внедрением новой системы управления и формированием культа 
личности.  

Актуальность данной работы в первую очередь заключается в 
необходимости понять основные черты сегодняшней внутриполити-
ческой жизни Азербайджана. Новые факты, представленные в рам-
ках научной работы, помогают выявить причины и истоки многочи-
сленных проблем, с которыми сегодня сталкивается правительство 
Азербайджана. Помимо этого, исследование важно в рамках изуче-
ния восприятий и интерпретаций азербайджанской позиции в кара-
бахском вопросе. 

Анализируя мнения армянских и иностранных, в том числе 
азербайджанских авторов, зачастую противоречащих друг другу, ис-
пользуя новые факты, связанные с данной темой, применяя методы 
сравнительного анализа и исторической реконструкции, данная кни-
га проявляет своеобразный подход к изучению внутриполитической 
ситуации в Азербайджане в заданный период времени.  

Всестороннее и глубокое изучение национальных и этнических 
особенностей Азербайджана, стадий внутриполитических конфлик-
тов, особенностей процесса независимости и, в конечном счете, при-
чин формирования авторитарного режима, особенно актуально в 
связи с угрозой возобновления войны в Карабахе, отсутствием про-
гресса в переговорном процессе и ухудшением ситуации в регионе. 

Данная работа помогает выявить основные факторы, имеющие 
решающую роль во внутриполитическом расколе Азербайджана в 
течение указанного периода: 

 отсутствие сотрудничества с альтернативными силами на по-
литической арене, в частности, между коммунистическим режимом 
и «Народным фронтом»,  

 выход из партии «Народного фронта» представителей уме-
ренных сил и интеллигенции (Лейла Юнусова, Зардушт Ализаде) и 
активизация радикальных националистов (Абульфаз Эльчибей, Не-
мет Панахов, Этибар Мамедов), 
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 несогласованный и затянувшийся процесс в сфере армейс-
кого строительства, отсутствие единого военного командования и 
независимой произвольной деятельности многочисленных воинских 
отрядов,  

 несогласованные действия военного командования и полити-
ческой элиты, проявления неповиновения к военнополитическим 
решениям среди некоторых военных деятелей.  
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DOMESTIC DEVELOPMENTS OF AZERBAIJAN 

FROM 1988 TO 1998 
 

TATEVIK HAYRAPETYAN 
 

SUMMARY 
 

This monograph is devoted to the study of the peculiarities of the 
internal political developments in Azerbaijan from 1988 to 1998, which 
were characterized not only by the acute struggle between the 
government and the opposition, but also by the serious contradictions 
existing within the governmental and oppositional camps. The Nagorno-
Karabakh factor had a crucial role in these processes. 

At the beginning of 1988, the developments in Nagorno-Karabakh 
became the stimulus for the formation of alternative powers aspiring to 
replace the communist regime in Azerbaijan. The period preceding 
Azerbaijan's independence is marked by dramatic developments in the 
internal political life of the country, as well as the revival of Azerbaijani 
nationalism. As a result, massacres were organized and implemented in 
Sumgait, Kirovabad (Gandzak), and Baku targeting the Armenian 
communities there. After gaining independence (August 31, 1991), 
Azerbaijan entered a new stage of political unrest. The active struggle 
was between Ayaz Mutalibov, the first Azerbaijani President and the 
former representative of the communist regime, and Abulfaz Elchibey, 
the “Popular Front Party” leader. Mutalibov's resignation and Elchibey's 
ascension to the presidency, even further deepened the political 
fragmentation in Azerbaijan, leading to the emergence of new 
confrontations. The situation changed in 1993 after Heydar Aliyev came 
to power. In 1994, the internal political stabilization was marked by the 
signing of a cease-fire, the weakening the opposition, as well as by the 
introduction of the presidential system of government and the formation 
of the cult of President’s personality.  
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The relevance of the study of the dynamics of the political 
developments in Azerbaijan from 1988 to1998 is driven by the need to 
understand the main features of the domestic political life of Azerbaijan 
in our days. The findings presented in the scientific work help to identify 
the causes and origins of many problems of the current Azerbaijani 
government. In addition, the study is important for the in-depth 
comprehension and interpretation of the Azerbaijani stance on the 
Karabakh issue, as well as the analysis of the current leadership’s 
practices and their possible consequences.  

This monograph applies a unique approach to the problems of the 
domestic political situation in the period under investigation by analyzing 
the often divergent views of Armenian and foreign authors, including the 
Azerbaijani ones, incorporating new factual sources of information 
related to the theme, as well presenting a critical and comparative 
perspective. 

The study of the peculiarities of national, state and ethnic identies in 
Azerbaijan, the stages of the domestic political struggle of the period, the 
characteristics of the process of getting independence, and, finally, the in-
depth and comprehensive study of the causes of the formation of an 
authoritarian regime is especially relevant nowadays under the threat of a 
renewed war in Karabakh, the lack of progress in the negotiations, and 
the exacerbating situation in the region. 

The monography helps to identify the main factors that were crucial 
for the specified period of the domestic political discord in Azerbaijan: 

 lack of cooperation between communist regime and the 
alternative forces formed on the political scene in the period of 
reconstruction, particularly with the Popular Front, 

 oozing of the more moderate intelligentsia wing of the Popular 
Front (Leyla Yunus, Zardusht Alizade) out of the party and activating the 
extreme nationalists (Abulfaz Elchibey, Nemet Panahov, Etibar 
Mamedov), 



 162

 delay and discoordination in the formation of the army, lack of 
unified command and arbitrary activities of the numerous independent 
military units, 

 uncoordinated actions of the military command and the political 
elite, some military figures’ disobedience of the military and political 
decisions. 
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Տաթևիկ Հայրապետյանը պատմական գիտությունների թեկնածու 

է, զբաղվում է Ադրբեջանի ներքաղաքական գործընթացների, ազ-

գային խնդիրների, ազգային փոքրամասնությունների և Եվրոպա-

յում ադրբեջանական լոբբինգի առանձնահատկությունների ու-

սումնասիրությամբ: 2016 թ. մայիսից «Հայաստանի եվրոպացի բա-

րեկամներ» միջազգային հասարակական կազմակերպության հա-

յաստանյան գրասենյակի ծրագրերի ղեկավարն է: Համահեղինակ 

է մեկ կոլեկտիվ մենագրության («Ժողովրդավարության մակար-

դակի ինդեքսի միտումները մարդու իրավունքների և ժողովրդա-

վարացման չափումներում. Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, 

Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Ուկրաինա, 

Մոլդովա», խմբագիր` Արուսյակ Ալեքսանյան, Երևան, ԵՊՀ հրա-

տարակչություն, 2017, 332 էջ) և հեղինակ մեկ մենագրության 

(Hayrapetyan T., The Peculiarities of National Issue in Soviet 

Azerbaijan, LAP Lambert Academic Publishing, 24/05/2016, page 

76) ու ավելի քան երեք տասնյակ գիտական և վերլուծական հոդ-

վածների: Դասավանդում է ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետում` 

Կովկասագիտության բաժնում: 
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