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Shusha – diện mạo trước khi bị các lực lượng vũ trang Armenia chiếm đóng
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Karabakh trong tất cả các giai đoạn lịch sử , từ thế kỷ XIII - 
XIV là một phần không thể tách rời của Azerbaijan. Như 
nhà nghiên cứu phương Đông lỗi lạc A.Yu.Yakubovsky đã 

nhấn mạnh, tên gọi “Azerbaijan” vào thời điểm bấy giờ được hiểu 
theo hiện tại như là lãnh thổ của là miền Nam (Iran) và miền Bắc 
Azerbaijan (thuộc Liên Xô cũ) (1, 55). Biên giới của nó trải dài từ 
Zanjan đến Derbent, từ hồ Goycha (nay là Sevan) tới biển Cas-
pian. Trong quốc gia Azerbaijan Safavid, đất nước được chia thành 
bốn beylerbeystva (vùng lớn): Chukhur Saad, Ganja (Karabakh), 
Tabriz, Shirvan. Karabakh tại thời điểm đó là một phần của lịch sử 
khu vực Arran, là trung tâm, là linh hồn mà những tư liệu gốc đã 
minh chứng về nó (2, 132). 

Tên gọi (địa danh) “Karabakh” được nhắc đến không chỉ ở 
Azerbaijan mà còn ở vùng Kars (Tiểu Á), ở Bắc Kavkaz, Turkmen-
istan, Uzbekistan, Afghanistan, và các quốc gia khác (3, 145). Ở  
Azerbaijan cũng có những vùng gọi là “Surhabsky Karabakh”, “Ta-
briz Karabakh” và “Arran Garabagh” (4, 182). Ý nghĩa của chúng 
theo “Karabakh” nghĩa là “con người và vườn tược”, “khu vườn lớn” 
“nơi tuyệt vời” vì vẻ đẹp tự nhiên và sự màu mỡ của nó. Lịch sử Al 
Qutb al - Ahari (thế kỷ XIV) gọi Karabakh “thủ đô của Arran” (2, 
132). Như bạn đã biết, vào cuối thời Trung cổ Arran bao gồm khu 
vực giữa Kura và Araks. Tên gọi “Arran Garabagh” là để chỉ ra sự 
khác biệt của nó với những vùng “Karabakh” khác mà trước hết là 
“Karabakh Badghis” từ vùng biển Caspian phía Đông. 

Cần lưu ý rằng trong lịch sử trung cổ, đặc biệt là khoảng thời 
gian từ thế kỷ XIII - XIV, tên gọi “Nagorno Karabakh” không được 
tìm thấy. Vùng cao và đồng bằng của Karabakh trong lịch sử có mối 
liên hệ chặt chẽ và bổ sung cho nhau về kinh tế, văn hóa.

Các nguồn tư liệu nguyên bản đã chỉ rõ, lãnh thổ của Karabakh 
bao gồm đất đai từ sông Araks, kéo dài theo hướng Tây Bắc đến 
phía Đông, từ Beylagan và biên giới Gushtasfi  đến Zegamchaya. 
Th eo tác giả của thế kỷ XIV Hamdullaha Qazvin, biên giới Kara-
bakh kéo dài đến sông Araks (5, 56).

Các bằng chứng cũng cho thấy, phía Bắc của Gёkchi zeyem 
và cả Beylagan thuộc lãnh thổ Karabakh. Chúng cũng khẳng định 
vị trí của Karabakh nằm trên biên giới Shirvan và bao hết chiều 
dài của tuyến đường thương mại Karabakh từ hợp lưu của Kura 
và Araks đến Tifl is (6, 534; 7, 203; 5, 56). Tất cả điều này cho thấy 
các địa danh của Arran và Karabakh đôi khi được định hướng cảm 
tính. Tuy nhiên, tác giả Fazlullah Rashid al - Din của thế kỷ XIV 
gọi chúng là “vùng Karabakh, Mugan, Arran và Sheki” tức bác bỏ 
những điều đã nói ở trên. Tư liệu của Rashid al-Din cũng giúp 
xác định lãnh thổ của Karabakh. Ông viết rằng Gafan thuộc vùng 
Nakhchivan sương mù và do đó, Nakhchivan sương mù giáp với 
Karabakh (8, 270; 9, 46). Điều này chứng tỏ độ bao trùm biên giới 
của Karabakh trong thế kỷ XIII-XIV ở phía Nam đến sông Arax, 
phía Tây Nam đến sông Hakari, ở phía Tây Bắc đến Zegamchaya 
ở phía Bắc và Đông Bắc đến sông Kura (lãnh thổ của Shirvan), 
ở phía Đông Nam đến vùng Gushtasfi , đồng thời cũng cho rằng 
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Karabakh là một đơn vị hành chính, kết hợp giữa miền núi và đồng 
bằng.

Trong thế kỷ XIII – XIV, Karabakh là một trong những trung 
tâm chính của các sự kiện xã hội và chính trị diễn ra ở Azerbaijan . 
Những nhà cầm quyền các nhà nước Hulagidskogo và Dzhalairid-
skogo đã đến nghỉ ở Karabakh, giải quyết những vấn đề mang tầm 
quan trọng quốc gia. Các hoàng tử Mông Cổ Gazan Khan và Arpa 
Khan đãlên ngôi ở Karabakh còn các quan chức Argun Khan và 
Abu Said thì chết ở đây.

Karabakh được cai trị bởi các lãnh đạo dòng họ Hulagidov và 
Jalairis - Satybekov Khatun, con trai bà: Surhan, Muhammad Bey 
Gushchu. Trong năm 1343 đã có một cuộc nổi dậy ở Karabakh do 

Haji Hamzah, Mulaid, Hassan Hussein và Ciobanu Ihtadzhi An-
buge thực hiện, đến năm 1351 – lãnh đạo là Dalu Bayazid. Những 
cuộc nổi dậy đầy khó khăn đã bị đàn áp. Trong cuộc đấu tranh 
chống lại sự áp bức của chế độ phong kiến Chobanis những quý 
tộc địa phương Karabakh đã tham gia tích cực như là Gaza Muhi 
al-Din Bardai. Sharvanshah Keikavus (năm 1344-1372), nhà cầm 
quyền Sheikh Uveys Jalairis (1359-1374), và sau đó là Emir Timur 
(1370-1405) đã gây ảnh hưởng lớn tạ i Karabakh.

Trong thế kỷ XII-XIII ở vùng núi của Karabakh, có công quốc 
Khachen. Khachen như Magal (huyện) thuộc lãnh thổ Arran là 
một khu vực miền núi, rậm rạp và khó tiếp cận. Pháo đài Khachen 
là trung tâm và cứ điểm vững chắc của công quốc. Việc tạo ra lãnh 
địa này bắt đầu cho sự tái tạo nhà nước Albania cổ xưa trong một 
vũng lãnh thổ không lớn .Th ời hoàng kim của công quốc rơi 

vào triều đại của Hasan Jalal (1215-1261). Được biết đến 
như là “hoàng đế của Albania” “làm chủ những giới hạn 
Albanian”, “Công quốc Khachen các quốc gia Artsakh”. 
Dòng tộc Jalal Hassan xây dựng triều đại Albania vĩ đại 
của các hoàng tử Mehranidov. Nhà khoa học nổi tiếng 
Armenia, Viện sĩ I.A.Orbeli cho rằng Khachen là “một 
phần của Albania cổ” (10, 6; 11, 146-161). Vì vậy, những cố 
gắng để “armenia hóa” công quốc Khachen của nhà lãnh 
đạo Hassan Jalal, người trong những tự liệu cổ còn tồn tại 
đến ngày nay tự gọi mình là “hoàng đế của Albania”, rất 
xa thực tế lịch sử và có mục đích duy nhất, coi Khachen là 
“lãnh thổ Armenia”.

Vào đầu thế XII công quốc Khachen, nằm trên lãnh thổ 
của miền Bắc Azerbaijan đã bị tấn công bởi người Mông Cổ và 
Khorezmshah Jalal ad- Din (1200-1231) . Công quốc Khachen 
Hasan Jalal đã tiếp xúc với các lãnh chúa Mông Cổ Dzuchi Bugoy, 
tể tướng Jalal ad- Din al - Mulk Sharaf, sau này là với Bata Khan 
(1227-1255), người mà ông kết thân để giữ gìn chính quyền và 
lãnh địa của mình. Đến thăm Mông Cổ vào năm 1225 cùng với 
con trai Baty- sartans Khan, ông đã được đón tiếp bởi Meng vĩ đại 
(1251-1260), và sau đó quyền lực của mình càng được củng cố.

Dưới thời Hasan Jalal việc xây dựng được bắt đầu thực hiện, 
bao gồm cả các tu viện Gandzasar (1240) và bổ sung vào lịch sử 
Albania thế kỷ XII trong cuốn sách “Lịch sử của Albania” của tác 
giả Albania thế kỷ VIII Moses Kalankaytukskogo.

Năm 1261 Hasan Jalal đã bị giết theo lệnh của Hoàng tử Mông 
Cổ Argun, sau đó người Mông Cổ chỉ định hoàng tử Jalal Atabek 
con trai của ông cai trị cho đến năm 1287. Trong năm đó, công 
quốc Khachen kết thúc sự tồn tại của mình.

Lãnh thổ của Karabakh khác biệt hoàn toàn bởi sự màu mỡ, 
phì nhiêu. Nhà sử học thời trung cổ Hamdullah Qazvini bằng 
những tư liệu của mình đã khẳng định và kể về các khu vực của 
Karabakh Heyrak, Barda, Shamkir, về thành phố Ganja. Nguồn 
nước tưới của Kura và Araks, đất Karabakh cho thấ y sự khác biệt 
hoàn toàn với những mùa bội thu năng suất. Ở đây sự phát triển 
của chăn nuôi gia súc cũng có những điều kiện thuận lợi trong đó 
có nghề nuôi ngựa: ngựa karabakh ngày nay nổi tiếng khắp thế giới. 
Nhà thám hiểm châu Âu John Schiltberger nói rằng lụa tốt nhất 
thế giới được sản xuất tại Karabakh.

Các tuyến đường thương mại và vận tải quốc tế quan trọng 
chạy dọc lãnh thổ của Karabakh. Th ật vậy , một trong những tuyến 
chính của con đường giao thương phía Bắc của quốc gia Hulagid-
skogo đi qua Karabakh . Tổng chiều dài của nó đạt đến 45 farsangs 
(khoảng 280-300 km), và trên tuyến đường này trải dài các trung 
tâm thủ công và thương mại - các thành phố và làng mạc mua sắm 
lớn Har, García, Lemberan, Bazardzhik, Barda, Dzhuzbuz, DIH - 
Isfahan - Hanyagah Shutur, Ganja Shamkir, Yurt Shadekban, Ag-
stafa, Yam. Con đường này kéo dài đến Tifl is và từ đó đến Tây Bắc 
(5, 56-67).

Karabakh

Trạm nghỉ chân cổ ở Gargabazar tại Karabakh. Ngày nay 
nó đã bị phá hủy bởi các lực lượng vũ trang Armenia
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Về thành phần các dân tộc của Karabakh. Th eo Viện sĩ ZM-
Bunyadov, ngay cả trước khi bị Mông Cổ chinh phục trong thế kỷ 
XIII , dân số của Arran được hình thành với nguồn gốc là người 
Th ổ Nhĩ Kỳ. Như trong tác phẩm của thế kỷ XIII, “Ajaib al – Dun-
ya” viết người Th ổ ở Arran là thành phần dân tộc chính và lãnh thổ 
«nằm dưới sự cai trị của Hồi giáo”. Sau đó, sách viết thêm: “Nếu tập 

trung những người Th ổ ở Arran về một nơi - nó sẽ giống như việc 
thu thập đàn kiến và châu chấu” (12; 13, 274). 

Như đã biết, vào giữa thế kỷ thứ mười ba, trong thời kỳ các 
chiến dịch xâm lấn của Mông Cổ ở Azerbaijan, bao gồm cả Kara-
bakh, xuất hiện và hình thành một số bộ lạc Mông Cổ - Tacta. Họ 
gắn liền với các tên địa danh Th ượng và Hạ Garhun (ở Yevlakh), 

Cổng pháo đài của thành phố Shusha - trung tâm của Karabakh. Ngày nay thị trấn này đang nằm 
dưới sự chiếm đóng của các lực lượng vũ trang Armenia
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Bozalganli (Tovuz), Damgaly (ở Agder) Dolanlar (Khojavend) 
Gurgan (Fuzuli) Ganglykend (Kelbajar), Tatar (Gubadly), Tatarly 
(Shamkir), Hachyndorbatly (Aghdam).

Cũng trong thời gian ấy, dân cư của Karabakh ở những nơi 
nhất định nào đó vẫn còn bị chiếm đóng bởi các bộ lạc người Al-
bania, hầu hết họ sống trên các vùng núi của Karabakh, trong đó cả 
trên lãnh thổ của công quốc Khachen.

Trong suốt chiều dài lịch sử, lãnh thổ Karabagh, Arran, hay 
nhìn chung là tất cả Albania ở Kavkaz, là đối tượng nhòm ngó, 
tham vọng của nhiều kẻ lạ. Ở khía cạnh này, những bản đồ lịch sử 
của Armenia thời cận Trung Cổ thu hút sự chú ý lớn. Th ật vậy, xuất 
bản năm 1982 ở Yerevan bởi S.G.Eremyan bản đồ “Armenia và các 
nước láng giềng trong những năm 701-862” là một minh chứng 
sống động về chủ quyền lãnh thổ của người Armenia với lịch sử và 
lãnh thổ của Azerbaijan . Trên tấm bản đồ này toàn bộ lãnh thổ của 
Albania khu vực Kavkaz và vùng đất phía đông nam xung quanh 
Biển Đen và gần kề hồ Urmia đều được gọi dưới cái tên “Arme-
nia”. Người ta có ấn tượng và cảm giác lệch lạc rằng, dường như 
các cuộc xâm lấn của người Ả Rập thuộc Albania Kavkaz đã lấy đi 
những vùng đất này để trao cho người Armenia. Trong thực tế, với 
việc chiếm đóng của người Ả Rập trong cả Azerbaijan , nó đã trở 
thành một phần trong vương quốc Ả Rập (chế độ khalip) giống 
như là một tỉnh của vương quốc.

Tuy nhiên, bất chấp điều này, tham vọng của người Arme-
nia với các vùng đất Azerbaijan được nói đến rất nhiều trong các 
bản đồ lịch sử đã được xuất bản cả trong thời kỳ Ả Rập cũng như 
thời gian sau đó, trong đó có khoảng thế kỷ XIII - XIV. Th ật vậy, 
B.A.Arutyunyan trong tấm bản đồ “cuộc đấu tranh của các dân tộc 
vùng Kavkaz với cuộc xâm lược của Timur trong thế kỷ XIV và 
đầu thế kỷ XV (Yerevan, 1981-1982 ) đã coi một phần lãnh thổ 
rộng lớn của Th ổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu từ khoảng Sivas đến Karabakh 
và (và bấ t ngờ  là , không bao gồm Karabakh) thuộc về “Armenia” 
thần thoại.

Các nguồn tài liệu nguyên bản, trái ngược với quan điểm thần 
thoại này của người Armenia lại chứng minh rằng, Armenia rằng 
không có bất kỳ mối quan hệ nào không chỉ với Karabakh mà còn 
với Arran.

Chúng ta hãy tập trung vào yếu tố sau. Th eo Hamdullaha Qa-
zvini “vùng Armenia được chia thành hai phần: “Armenia lớn” và 
“Armeniya nhỏ”. “Armeniya nhỏ” không phải là một phần của Iran 
“ Armeniya lớn “ thì thuộc Iran (tức là nằm ở biên giới với quốc 
gia Hulagidskogo - VP) , và theo sự phân chia hành chính ở Tyu-
men , được biết đến như là Ahlatsky Tyumen , ranh giới của nó mở 
rộng đến “Armeniyi nhỏ”, Rum, Diyarbakra, Kurdistan , Azerbaijan 
và Arran .. Trung tâm của nó là thành phố Ahlat. Doanh thu sofa 
vào khoảng 39 tuman. Tiếp theo cũng trong tác phẩm của tác giả 
này cho biết:” Tỉnh Arran - là vùng đất giữa hai con sông, đó là 
Araksm và Kura”, “Các tỉnh Arran và Mughan là biên giới với Ar-
menia”. Chiều dài và chiều rộng của Arran khoảng 30 và 40 farsahs 

Karabakh
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Trên các dòng sông chảy qua núi của Karabakh được xây dựng 
nhiều cây cầu độc đáo
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(tức là 210 và 280 km - VP). Người ta nói rằng Kura đi đến (hay 
hợp lưu của nó) với Arax và chảy trong phạm vi của Arran”; “Nơi 
đó có một nước lớn, gọi là Arran ... hàng xóm phía Tây của nó là 
Armenia”; “Hồ Goycha Tangiz nằm trên biên giới giữa Azerbaijan 
và Armenia” (14, 117; 5, 52-53, 62; 15, 175-219; 16, 42). 

Như vậy, các nguồn tài liệu trung gian chính là câu trả 
lời phù hợp và chắc chắn hợp lệ và lý luận để tuyên bố 
Armenia thuộc vùng đất tổ tiên của Azerbaijan . Nó chỉ ra 
rằng tính từ “Lớn” dùng để chỉ một vùng nhỏ của Arme-
nia, nằm ở phía tây của Azerbaijan và một phần của Ar-
ran. Khu vực nhỏ bé này, tương đương chỉ một Tyumen, 
mang tên gọi Ahlatskim và là một phần của nhà nước Hu-
lagidskogo, thời điểm đó chỉ trong một tỉnh của Azerbai-
jan (lịch sử Atropatena) đã có 9 Tyumen.

Armenia, với tham vọng lãnh thổ luôn đưa ra yêu cầu vô căn cứ 
rằng, nhân dân Arran - Karabakh theo sắc tộc là người Armenia và 
Armenia là thành phần cơ bản của cư dân của khu vực. Do đó, họ 
tìm cách cướp lấy văn hóa Albania về phía mình.

Một trong những phương tiện mà những nhà biện minh Arme-
nia dùng đến với những yêu sách về vùng đất tổ tiên của Azerbaijan 
là sử dụng những luận điểm cho rằng cư dân đạo ky tô Albania và 
Karabakh – đó là Armenia.

Ý tưởng phản khoa học này được tìm thấy trong các cuốn sách 
của tác giả Albania thế kỷ XII Kirakos Gandzaketsi trong đó xem 
xét các nhóm sắc tộc Albania riêng biệt với người Armenia . Ông 
nói về “người Armenia , Gruzia và Aghvan” và rằng Albania không 
thể trộn lẫn (hội nhập) với Armenia.

Trong nhiều thế kỷ XIII - XIV Karabagh là khu vực nằm ở 
trung tâm của Arran, trong đó bao gồm các khu vực miền núi và 
đồng bằng và không có mối quan hệ với người Armenia, cư dân 
Kitô giáo của nó xuất xứ từ người Albania.

Tất cả những lý giải trên cho thấy lý do để khẳng định rằng 
Karabakh trước kia, và trong thời đại của chúng ta là “linh hồn của 
Azerbaijan”. 
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Karabakh

 Nhà thờ của Nhà nước Azerbaijan cổ - Caucasian Albania. 
Sau khi Karabakh bị chiếm đóng, những kẻ xuyên tạc 
người Armenia đã xóa chữ khắc lịch sử cũ và tuyên bố là 
Nhà thờ của Armenia
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