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Қарабах

Тарихтың барлық кезеңдерінде, соның 
ішінде әсіресе XIII-XIV ғасырларды қоса 
алғанда Қарабах Әзербайжанның ажы-

рамас бөлігі болып табылатын. Орыстың аса 
көрнекті шығыстанушы қайраткері А. Ю. Яку-
бовский атап көрсеткеніндей,  сол кездер-
де қазіргі Оңтүстік (ирандық), сондай–ақ, 
Солтүстік (бұрынғы Кеңестік) Әзербайжан 
(1; 55б.) аймақтары  «Әзербайжан» деп 
қарастырылатын. Оның шекаралары Зенжан-

нан Дербендке дейін, Гёйч көлінен (қазіргі Се-
ван) Каспий теңізіне дейін созылып жататын 
еді. Әзербайжандық Сефевидтік мемлекеттің 
құрамы бойынша ел төрт  бейлербейлікке 
бөлінген: Чухур-Саад, Гянджиндік (Қарабахтық), 
Табриздік, Ширвандік. Қарабах сол кезеңде Ар-
ран тарихи облысы құрамына кіретін әрі оның 
орталығы һәм жүрегі болып табылатын. (2, 
132б.), бұған сол кездегі түпнұсқалық деректер 
де дәлел. 

«Карабах « топонимі Әзербайжан аумағында 
ғана емес, Карс облысы (Кіші Азия), Солтүстік 
Кавказда, Түрікменстанда, Өзбекстанда, 
Ауғанстанда және тағы басқа елдерде кездеседі 
(3, 145б.). Сондай-ақ, Әзербайжанда «Сұрхабтық 
Қарабах», «Табриздік Қарабах» (4, 182б.) және « 
Арран Қарабахы» - атты өңірлер болған еді.  Осы 
өңірлерді «Қарабах», «Халық пен бау-бақша», 
«Үлкен бау-бақша», «Сұлу жер» деп атайтын, 
бұл оның көркем табиғатының сұлулығына, 
жанға жайлылығымен байланысты қойылған 
атаулар еді. Тарихшы Аль Кутби аль-Ахари (ХIV 
ғасыр) Қарабахты «Арран астанасы» деп атай-
ды (2, 132б.). Баршаға белгілі Арран кейінгі 
орта ғасырлық Кура мен Аракс өзен аралығын 
алып жатқандықтан  «Арран Қарабахы» атауы 
оның басқа «Қарабахтардан», бірінші кезек-
те Каспийдің шығысында орналасқан «Бад-
гис Қарабахынан» айырмашылығын көрсетуге 
тиісті еді.  

Орта ғасырға, әсіресе ХIII-ХIV ғасырлардағы 
деректерде «Таулы Қарабах» топоним ата-
уы кездеспейтінін атап өту керек. Қарабахтың 
таулы және жазық бөліктері экономикалық 
және мәдени қатынастар бойынша тарихи 
тығыз өзара қатынаста болған және бірі-бірін 
толықтырып тұратын өлке еді.  

Түпнұсқалық деректерде анық 
көрсетілгендей, Аракс өзенінен бастала-
тын және Бейлаганның солтүстік-батысынан 
шығысқа дейін, сонымен қатар  Гуштасфиден 
Зегамчайға шекарасына дейін созылып жатқан 
жерлер Қарабахтың аумағына қарайды. Хам-
дуллаха  Казвинидің мәлімдеуі бойынша, XIV 
ғасырда Қарабахтың шекарасы Аракс өзеніне 
дейін созылып жататын.  (5, 56б.). 

Гёкчидің солтүстігінде жатқан Зегам және 
Бейлаганның өзі Қарабахқа қараған дейтін де-
ректер де бар.  Сол деректерде Ширван шека-

Әзербайжанның тарихи-географиялық 
картасындағы Қарабах 

Дүниежүзіне әйгілі Қарабах кілемдері
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расында Карабах орналасқанын және Кура мен 
Аракс өзендерінің ағысы қосылатын жерінен 
Қарабахтың сауда-саттық жолы Тифлиске дейін 
созылатынын дәлелдейді (6, 534б.; 7, 203б.; 5, 
56б.). Осының барлығы,  Қарабах пен Арран 
топонимдері кейбір кездерде теңдестірілгенін 
көрсетеді. 

Алайда, XIV ғасырда Фазлуллах Рашид ад-Дин 
оларды  «Қарабах, Муган, Арран және Шеки об-
лыстары» деп атайды, осылайша бұл жоғарыда 
айтылғандарды жоққа шығарады. Әйтсе де, 
Рашид ад-Динның деректері Қарабахтың 
аумағын анықтауға мүмкіндік береді. Мәселен, 

Гафан Нахчыван түменіне (облысына) жата-
ды деп жазған және осы арқылы Нахчыван 
түмені Қарабахпен шектесетіні (8, с. 270; 9, с. 
46) айқындалды. Ал бұл ХIII-ХIV ғасырларда 
Қарабахтың шекарасы оңтүстікте Аракс өзеніне 
дейін, оңтүстік-шығыста Хакари өзеніне 
дейін, солтүстік-батыста Гуштасфи облысы-
нан  Зегамчайға дейін,  сондай-ақ, солтүстікте 
және солтүстік-шығыста Кура (Ширвана өнірі) 
өзеніне дейін созылатынын, сонымен қоса, 
Қарабах әкімшілік бірлік ретінде Таулық және 
Жазықтық бөліктерін біріктіретінін дәлелдейді. 

ХIII-ХIV ғасырларда Қарабах Әзербайжанда 

Армения күштері жаулап алмай тұрғандағы Панахабад қаласы
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Қарабах

болып жатқан қоғамдық-саяси оқиғалардың 
негізгі орталығына айналды. Хулагид және 
Джалаирид мемлекеттер әміршілері Қарабахта 
демалатын еді, тіпті сол жерде мемлекеттік 
маңызды мәселелер туралы шешімдер 
қабылданатын. Мәселен, моңғол ханзадалары 
Газан хан және Арпа хан Қарабахта таққа отыр-
ды, ал Аргун хан және Әбу-Саид әміршілері 
осында қайтыс болған. 

Қарабахты басқарған Хулагид пен Джала-
ирид тайпаларының өкілдері - Сатыбек-ха-
тун, оның ұлы - Сурган, Мухаммед-бек Гуш-
чу болған. 1343 жылы Қарабахта Хаджи Хам-
зе, Мулаид, Хасан Чобани Ихтаджи и Гусейн 
Анбуга басқаруымен, ал 1351 жылы - Далу 
Баязидтің басқаруымен көтеріліс жасалды. 
Осы көтерілістер әрең басылған еді. Чобанид-
тер феодалдарының қыспағына қарсы күреске 
Қарабахтың жергілікті ақсүйектері, ашып 
айтқанда Газы Мухи ад-Дин Бардаи қатысты. 

Ширваншах Кей-Кавус (1344-1372 жылдары), 
әмірші Шейх Увейс Джалаиридтің (1359-1374 
жылдары), кейіннен Әмір Темірдің (1370-1405 
жылдары) Қарабахта ықпалы зор болатын. 

ХII-ХIII ғасырларда Қарабахтың Таулы 
бөліктерінде Хачен князьдығы болған еді. Ол 
Магал (округ) тәрізді Хачен Арран құрамына 
кіретін және жетуге қиын таулы және орман-
ды аймақ болып табылатын. Хачендік бекінісі 
князьдықтың орталығы әрі негізгі бекеті болды.  
Осы иеліктің құрылуы шағын аумақтағы Албан 
мемлекетінің қайта құрылуымен байланысты-
рылады. Князьдықтың өркендеу кезеңі «Албан 
патшасы», «Албан шектері иесі», «Хачен және 
Арцах елінің князі» секілді атақтарымен даңқы 
шыққан Хасан Джалаланың (1215-1261 жж.) 
әмірлігімен байланысты. Хасан Джалаланың 
арғы аталары ұлы албандық князьдер Мех-
ранидтер әулетінен бастау алады. Атақты ар-
мян ғылымы, академик И.А.Орбели «Хачен 

Аскеран қамалы
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«көне Албанияның бөлігі» болып табылады 
деп санайтын (10, 6б.; 11, 146-161б.). Сондықтан, 
Хачен князьдығын және біздің қазіргі күнге 
дейін жеткен эпиграфиялық жазбаларда 
өзін «Албан патшасы» деп атайтын Хасан 
Джалалды «армяншылауға»  тырысу -  тари-
хи ақиқаттан алшақ кеткенді көрсетеді.  Ал 
бұндай пиғылдың басты әрі бір ғана мақсаты 
Хаченді «армян аумағы» ретінде көрсету екені 
айдан анық. 

ХIII ғасырдың басында Солтүстік Әзербайжан 
аумағындағы Хачен князьдығы моңғолдар мен 
Хорезм шахы Джалал ад-Дин (1200-1231 жылда-
ры) шабылуына тап болды. Хачен князі Хасан 
Джалал моңғол қолбасшысы Джучи Бұғамен, 
Джалал ад-Диннің уәзірі Шараф аль-Мүлікпен 
байланысып, кейін Бату ханмен (1227-1255 
жылдары) туыстасып, өз иеліктері мен билігін 
сақтап қалды. 1225 жылы Бату ханның бала-
сы Сартанмен Моңғолияға барып, ұлы қаған 
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Меңгінің (1251-1260 жылы) қабылдауында бол-
ды, осының өзі оған өз билігін нығайтуға зор 
мүмкіндік берді.  

Хасан Джалал кезінде көптеген ғимараттар са-
лынды, атап айтқанда  Гандзасарлық монастыры 
(1240 жыл) бой көтерді. Сондай-ақ, VIII ғасырдың 
албандық Моисей Каланкайтукскийдің «Албан-
дар тарихы» шығармасында ХIII ғасырдағы Ал-

бания тарихы бойынша қосымшалар жасалған. 
     1261 жылы Хасан Джалал моңғол ханзада-

сы Аргунның бұйырығымен өлтірілді, одан соң 
моңғолдар оның ұлы Джалал Атабекті князь 
етіп тағайындап,  ол 1287 жылға дейін билік 
құрды. Осы жылдардан соң Хачен князьдығы 
өз тіршілігін тоқтатты.  

Қарабах аумағы табиғатының әсемдігімен, 

Армения күштері жаулап алмай тұрғандағы Шуша қаласы

Қарабах
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топырағының құнарлылығымен ерекшеленеді. 
Орта ғасыр тарихшысы Хамдуллах Казви-
ни келтірген деректер де осыны дәлелдейді 
және ол Қарабах облыстары Хейрак, Бар-
да, Шамкир туралы, Гянджа қаласы туралы 
әңгімелейді. Кура мен Аракс суларымен суа-
рылатын Қарабах жерлері құнарлы әрі мол 
өнім алуымен ерекшеленетін. Бұл жерлер 
мал шаруашылығына, әсіресе жылқы өсіруге 
ерекше жайлы болды. Расында, күні бүгінге 
дейін Қарабах тұлпарлары бүкіл әлемге әйгілі. 
Еуропалық саяхатшы Иоанн Шильтбергер 
де бір кездері әлемдегі ең жақсы жібек мата 
Қарабахта өндіріледі деп мәлімдеген екен.  

Қарабах аумағы бойымен маңызды 

халықаралық сауда-транзиттік жолдар өткен 
еді. Мәселен, Хулаг мемлекетінің негізгі 
солтүстік сауда жолы бағыттарының бірі 
Қарабах арқылы өтті. Оның жалпы ұзындығы 
45 фарсангке жеткен (280-300 км-ге жуық) 
және осы бағытта қолөнер-сауда орталықтары 
–қалалар мен Хар, Гарк, Лемберан, Базарджик, 
Барда, Джузбуз, Дих-Исфаган, Ханягах-Шутур, 
Гянджа, Шамкир, Юрт-Шадекбан, Акстафа, Ям 
секілді ірі сауда ауылдары болған. Бұл керуен 
жолы Тифлистен солтүстік-батысқа дейін созы-
лып жатты (5, 56-67б.).

Қарабах халқының этникалық құрамы жай-
ында бірқатар маңызды  мәселелерге на-
зар аудару керек. Академик З.М.Буниятовтың 

1(1), Күз 2017
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пікірінше моңғолдар жаулағанға дейін XIII 
ғасырда Арран халқы түркі тілдес (16) халық 
ретінде қалыптасқан. XIII ғасырдың «Аджа-
иб ад-дуниа» шығармасында көрсетілгендей, 
«Арранның негізгі этникалық өзегі  - 
түріктер болған,  сондай-ақ бұл өңір тұтастай 
«мұсылмандар билігінде еді». Сонымен қоса 
онда: «Егер Арран түріктерін бір жерге жинасақ 
- онда ол құмырсқалар мен шегірткелер 
құжынаған жиынды елестетеді» деп жазылған 
еді (12; 13, 274б.).

Айта кетерлігі, ХIII ғасырдың ортасындағы 
моңғол шапқыншылығы кезеңінде 
Әзербайжанда, оның ішінде Қарабахта бірқатар 
моңғол-татар тайпалары пайда болып, осы 
өңірге тұрақтанды. Ол тайпалармен Жоғары 
және Төменгі Гархун (Евлахтегі), Бозалғанлы 
(Товуздегі), Дамғалы (Агдердегі), Доланлар 

(Ходжавендтегі), Гурган (Физулидегі), Ганглы-
кенд (Кельбаджардағы), Татар (Губадлыдағы), 
Татарлы (Шамкирдегі), Хачындорбатлы 
(Агдамдегі)  топонимдері байланысты.

Сол дәуірде Қарабах халқының құрамында 
албан тайпалары белгілі бір орын алатын, 
олардың көбі Қарабахтың таулы жерлерінде, 
сонымен қатар,  Хачен князьдығы аумағында 
тұратын.

Тарихқа үңілсек ғасырлар бойы Қарабах, Ар-
ран және жалпы кавказдық Албания аумағы 
ұдайы көз аларта қызығушылардың объектісіне 
айналып келді. Бұл ретте ежелгі ортағасырлық 
кезеңге арналған армян тарихы карталарына 
назар аудара кеткен жөн. Айталық, 1982 жылы 
Ереванда жарияланған «Армения және 701-862 
жылдардағы шектес елдер» атты С.Г.Еремянның 
картасы армяндардың Әзербайжан аумағына 
дәмесін бейнелейтін мысал болып табылады. 
Осы картада кавказдық Албанияның барлық 
аумағы, сондай-ақ Қара теңіз айналасындағы 
оңтүстік-шығыс жерлері  және  Урмия көлі 
маңайындағы жерлер «Арменияның иелігінде» 
деп жарияланды. 

Сосын арабтар кавказдық Албанияны жау-
лап алған соң, бұл жерлер армяндарға берілді 
деген теріс түсінік қосылып отыр. Шынында, 
бүкіл Әзербайжанды арабтар жаулап алған 
соң, бұл жерлер Араб халифаттың  уәләйеті 
(провинциясы) ретінде өзінің құрамына енген 
болатын.   

Алайда, бұған қарамастан, армяндардың 
Әзербайжан жеріне деген көз алартар дәмесі 
толастаған емес. Керісінше,  араб кезеңі бол-
сын, сондай-ақ одан кейінгі кезеңдерде 
нақты айтқанда ХIII-ХIV ғасырларда болса, 
олар жарыққа шығарған көптеген карталар-
да бейнеленген. Мәселен, Б.А.Арутюнян «Кав-
каз халықтарының ХIV-ХV ғасыр басындағы 
(Закавказье) Әмір Темір шабуылына қарсы 
күресі» (Ереван, 1981-1982) атты картасына 
Түркия аумағының елеулі бөлігін енгізген. 
Тіпті Сивастан бастап Қарабахқа дейін, (бұл 
жерде Қарабахтың өзі қалай кірмей қалғаны 
таңғаларлық екен) сиқырлы  «Арменияның» 
құрамына еңгізіліпті.

Армяндардың осындай арбаушы пиғылы 
мен сиқырлы «көзқарастарына» қарама-
қайшы түпнұсқа деректері бар, ал ондағы 

Армения күштері жаулап алмай тұрғандағы 
Шуша қаласы
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нақты мәліметтер Арменияның Қарабах түгілі 
Арранға да ешбір қатысы жоқтығын айқындап 
бере алады. 

Енді фактілерге жүгінейік. Хамдуллах Казви-
ни мәліметтері бойынша, «Армения аумағы екі 
бөлікке бөлінеді: «Үлкен Армения» және «Кіші 
Армения». «Кіші Армения» Иран құрамына 
кірмейді. Ал «Үлкен Армения» Иран құрамына 
кіреді (б.а. Хулагидтік мемлекет - В.П шекара-
ларында орналасқан). Сондай-ақ, түмендерге 
әкімшілік бөліну бойынша, Ахлаттік түмен 
ретінде мәлім, оның шекарасы «Кіші Армения», 
Рума, Диярбакр, Курдистан, Әзербайжан және 
Арранға дейін жетеді. Орталығы Ахлат қаласы 
болып табылады. Диванның кірісі 39 түмен 
құрайды». 

Бұдан әрі автордың мынадай жазбала-
рын оқимыз:  «Арран провинциясы – екі өзен 
арасындағы жер, нақтылай келгенде Аракс 
пен Кура арасы»; «Арран мен Муган провин-

Қарабахтағы албан христиан ескерткіштері ендігі жерде қайта салынып армян шіркеулері деп 
жарияланып жатыр

ХҮ ғасырдағы Қара қойлы (Қара коюнлу) және Ақ 
қойлы (Ақ коюнлу) әзербайжан мемлекеттері 

дәуірінен қалған құлпытастар
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циялары Армиянмен шектеседі»; «Арранның 
ұзындығы мен кеңдігі шамамен 30 - 40 фар-
сах (б.а. 210 - 280 км - В.П.). Араксқа дейін 
Кура [оған құйылмай тұрып] Арран шегінде 
ағылады»; «Онда Аррани деп аталатын үлкен 
халық орналасқан, … оның батыс көршісі Ар-
мения болып табылады»;  «Гёйча Тангиз көлі 
Әзербайжан мен Армения шекарасында орна-
ласады» (14, 117б.; 5, 52-53б., 62; 15, 175-219б.; 16, 
42б.).

Осылайша  Әзербайжанға тиесілі жерлерге 
армяндардың көз аларта дәмеленуіне орынды 
әрі нақты жауап ретінде бейтарап түпнұсқа 
деректердегі мәліметтерді алға тартуға бола-
ды. Бұл бір жағынан Арменияның бұрмалаған 
тарих карталарына берілген нақты әрі орынды 
жауап. «Үлкен» деген сын есім, Әзербайжаннан 
батыс және Арранның құрамдас бөлігі жағына 
қарай орналасқан Арменнің кішігірім облы-
сына қатыстысы анықталды. Бұл - кішігірім 
облыс, Ахлаттік деп аталатын, Хулагидтік 

мемлекеттің құрамындағы бір-ақ түмен, ал 
сол кезде бір Әзербайжан провинциясында 
(тарихи Атропатенде) 9 түмен болған.

Армяндар, территориялық дәмелерімен 
қатар, этникалық мәселе бойынша да Арран-
Карабах халқы армяндар болды деп және 
армяндар осы өңір тұрғындарының басым 
бөлігін құрайтыны туралы негізсіз наразылық 
білдірген. Осылайша олар албандық мәдениетті 
иеленуге тырысады. 

Әзербайжанның байырғы жерлеріне 
қатысты дәмелері жөнінде армян апологет 
құралдарының бірі – Карабахтың христиандық 
албан халқы –армяндар деген. 

Осы идеяның ғылыми қайшылығы -  XII 
ғасырда албан тарихшысы Киракоса Гандза-
кеци шығармасында байқалады, ол албан эт-
носын армяндардан бөлек қарастырады. Ол 
«армяндар, грузиндар және агвандар» туралы 
дейді, ал Албанияны Арменияға қоспайды. 

ХIII-ХIV ғасырларда Қарабах Арран 

Араз өзенінен өтетін Худаферин көпірі. Қарабахты Оңтүстік 
Әзербайжанмен қосатын сәулет туындысы
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орталығында орналасқан облыс еді әрі оның 
таулы және жазық аумақтары болатын. Оның 
армяндарға ешбір қатысы жоқ, ал христиандық 
халқы тума тегі бойынша албандық болатын. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы 
Қарабах бұрыннан және біз көрсеткен 
ғасырларда «Әзербайжанның жүрегі» болып 
табылғанын растауға негіз береді. 

Әдебиеттер
1. Греков Б., Якубовский А. Алтын Орда. Л., 1937.
2. Абу Бакр ал-Кутби ал-Ахари. Тарих-и Шейх 

Увейс. Баку, 1984.
3. Гейбуллаев Г.А. Топонимия Азербайджана. 

Баку, 1986
4. Шараф-ад-дин Али Йазди. Зафарнаме. Таш-

кент, 1972 (фарсиде).
5. Йакут-ал-Хамави. Му’джам ал-Булдан. Хам-

даллах Казвини. Нузхат-ал-кулуб.  Баку, 1983.
6. Шараф-хан ибн Шамсаддин Бидлиси. Ша-

раф-наме. Том 1. М., 1967
7. Аббас-Кули-Ага Бакиханов. Гюлистан-и 

Ирам. Баку, 1991
8. Рашид-ад-дин. Хат алмасу. М., 1971
9. Рашид-ад-дин Фазлуллах Хамадани. Асар 

ве ахйа. Тегеран, 1336 (фарсиде)
10. Есаи Хасан-Джалал. Албан елінің қысқаша 

тарихы. (1702-1722 жж.). Баку, 1989.
11. Орбели И.А. Хасан-Джалал, князь Хачин-

ский. //Таңдалмалы еңбектер.  Ереван, 1963.
12. Буниатов З.М. Ширвандағы этникалық 

үрдістер жайлы кейбір ескертпелер. (XIII 
ғасырдың үшінші бөлігінің алғашқысы). // 
Әзірбайжана ҒА баяндамалары,1986,  № 4

13. Шихаб-ад-дин Мухаммед ан-Насави. 
Султан Джалал-ад-дин Манкбурының 
ғұмырнамасы. Баку, 1973, 274б.

14. Хамдуллах Мустовфи Казвини. Нузхат ал-
кулуб. Тегеран, 1336 (фарсидте)

15. Миклухо-Маклай М.Д. Парсы тіліндегі XIII 
ғасырдың географиялық шығармалар.//ИВ 
ҚСРО ҒА ғылыми жазбалары, т. Х. М.-Л., 1954

16. Иоанн де Галонифонтибус. Кавказ елдері 
туралы мәліметтер (1404 жыл). - Баку, 1980

1(1), Күз 2017


