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በ19ኛው ክፍለ ዘመን ደቡብ ኮውከሰስ በሩሲያ ቁጥጥር 
ስር ሲውል የአዛርባጃን ግዛት ለሁለት ተከፈለ፡፡ 
በሰሜን የነበሩት ብሄራዊ ተራማጅ ሃይሎች ለህዝቦች 

ነጻነት እና ብሔራዊ ንቃተ ህሊና ለእድገት የተባሉ ሃይሎች 
በጋራ የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክን ነፃነት በማወጅ 
ዘውድ ጫኑ፡፡ ይህ ሁኔታ ተገቢ እና የቀጣናው  የማህበረ 
ፖለቲካዊ ሁኔታን ያስቀጠለ ነው፡፡ የወቅቱ ሪፐብሊክ ወይም 
ነፃ ሃገር የመሆን ሐሳብም በብሔራዊ ንቃተ ህሊና ለእድገት  
የተቀረፀ ነበር። ይህ ሃሳብ የፖለቲካዊ ትግል ማካሄድ 
የሚያስችል ፕሮግራም ለመቅረፅም መሰረት ነው።እአአ 
ከግንቦት 28 ቀን 1918 እስከ መጋቢት 28 ቀን 1920  
የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ መስራቾች በሁሉም 
ብሔራዊ ጉዳዮች ዙርያ መሰረታዊ ለውጥ አምጥተዋል፡፡ 

 ከራሺያ ውድቀት በኋላ የደቡብ ኮውከሰስ በተለያዩ 
ሃይሎች የግጭት አውድማ  በሆነበት ወቅትና  የአዛርባጃን 
ህዝቦች በአርሜንያ የጅምላ ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት 
ወንጀል ከተፈጸመባቸው በኋላ ሀገር የመገንባት ጥረቱ  በቂ 
ተሞክሮ በሌለበት እንዲሁም  ልዩ መስዋእትነት በሚጠይቀው 
በዚህ ወቅት ቁርጠኛ፣ አርበኝነትና የኃላፊነት ስሜት ለህዝቡ 
ማረጋገጥ የሚጠይቅበት ወሳኝ ወቅት ነበር፡፡ 

የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ የመጀመሪያው 
በምስራቅና በቱርክ መካከል የተመሰረተ ሙስሊም 
ፓርላሜንታዊ ሪፐብሊክ ነው፡፡ ሪፐብሊኩ የታወጀባት ቀን 
ግንቦት 28 በሁለቱም ዓመታት በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። 
እአአ በ1920 ግን ይህች ቀን የአዛርባጃን ግዛት ከውድቀት 
ጋር የተገጣጠመች ብትሆንም ይህ ታላቅ ቀን የጋንጃ ከተማ 

ፊርዶቭሲያ አህመዶቫ 

በታሪክ ፒ.ኤች.ዲ

የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዓበይት ስኬቶች

ታሪክ

እ.ኤ. አ ታህሳስ 7፣1918 በአዛርባጃን ፓርላማ የተደረገ የኤም.ኤ. ራሱልዛዴ ንግግር
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የጸረ ሶቪየት ንቅናቄ ሃይሎች በጥይትና ከባድ መሳሪያ  ተኩስ 
ታላቋን ቀን አክብረዋል፡፡ ግንቦት 28 የሉዓላዊነት ቀን ብቻ 

ሳትሆን ለእናት ሃገራቸው /መሬታቸው/ ሲሉ ለተሰው 
አርበኞችም መታሰብያ ሆነች። የጠላት ጥቃትን  ለመቋቋም 
የመንፈሰ ጠንካራነት ማሳያና ሞራላዊ ድል ቀንዲልም ናትና። 
እአአ ግንቦት 28 ቀን 1920 የሀገሪቱ ክብርና ማእረግ መልሶ 
የተገኘባት አጠቃላይ የእውቅና ቀን ናት /1.1ገፅ396/።

በአስቸጋሪ ሁኔታ የነበሩ ቢሆኑም የአዛርባጃን 
ዴሞክራቲክ ሪፐብሊኩ መስራቾች በዘመኑ እጅግ የተሻሻለና 
ዴሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት መመስረት ችለዋል፡፡ 
የነጻነት አዋጁ - የአዲሱ ሪፐብሊክ የፖሊሲ ሰነድ- ሆኖ 
ለዴሞክራሲያዊ፣ ሴኩላር እና ለፓርላሜንታዊ መንግስት  
ቁርጠኛ ሆኖ ስርዓቱን እስከመጨረሻ መከተል እንደሚገባ 
ይደነግጋል /2.ገፅ10/፡፡ የመንግስት ስልጣንም በሶስት ከፍሎች 
አዋቅሯል፡፡ እነዚህም ፓርላማ፣ መንግስት /አስፈፃሚ/ እና ህግ 
ተርጓሚዎች ናቸው፡፡ ሁሉም ዜጎች አናሳ የሚባሉት ሳይቀር 
በፓርላማ ውክልና አግኝተዋል። በፓርላማው ሙስሊም 
ቱርኮች 80 /ማስታወሻ2/፣ አርመናውያን 21፣ ሩሲያውያን 
10፣ ጀርመናውያን 1፣ አይሁዶች 1፣ ጂኦርጂያውያን 1 
እንዲሁም ፖልስ 1 መቀመጫዎች ነበሯቸው፡፡ በተጨማሪ 
የባኩ ሕብረት 3 እና ባኩ ነዳጅ ዘይት አምራቾች ሕብረት 
2 መቀመጫዎች ነበሯቸው /4.ገፅ 23-26/፡፡ በመንግስት 
የተወከሉ አስፈፃሚ አካላት ለህግ አውጭው /ፓርላማው/ 
ሪፖርት ያቀርቡ ነበር። ሀገሪቱ የምትተዳደረው ፓርላማው 
በሚያወጣው ህግና ደንብ ነበር።

1(1), በጋ 2017

አዛርባጃን ሪፐብሊክ። ካርታው በ1918 የተካሄደው በፓሪሲያን ፒስ ኮንፈረንስ ላይ ቀርቧል 
  

የአዛርባጃን ሪፑብሊክ ብሄራዊ መዝሙር 1919 
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ሪፐብሊኩ በአስቸጋሪ ሁኔታ እያለም በአዘርባጃውያን 
በብዛት የተያዘው ደቡብ ካውከሰስ 150 ሺ ስኩየር ኪሎ 
ሜትር ስፋት መሬት ነበረው፡፡ የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ 
ሪፐብሊክ ግዛት 114 ሺ ስኩየር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው 
መሬትና 3 ነጥብ 3 ሚሊዮን ህዝብ ሲሆን /1.ቲ.1.ገፅ.11/ 
እንደ መነሻ ጊዜያዊ የሀገሪቱ ርእሰ ከተማ ጋንጃ ነበረች። ይህ 
የሆነበት ምክንያት ባኩ የህዝብ ምክር ቤት ኮሚሳር በሚባል 
በቦልሸቪክ ዳሽናክ መንግስት ቁጥጥር ስር ስለነበረች ነው።

እአአ በጸደይ ወራት 1918 ቦልሺቪክስ ከዳሽናክስ ጋር 
ስምምነት በመግባት በባኩ ንጹሃን ሙስሊምና በሌሎች 
የአውራጃው ነዋሪ አዘርባጃውያን ላይ የጅምላ ጭፍጨፋ 
ፈጸሙ፡፡ ይህን ያደረጉት ስልጣን ሙሉ ለሙሉ ለመያዝና 
የአዘርባጃውያን ነፃ  የራስ አስተዳደር የመመስረት ሃሳብ 
ለማኮላሸት ነው። በዚህም የባኩ ከተማና አካባቢው 
በግዛታቸው ስር ሆነ፡፡ የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ 
መንግስት ባኩን ነጻ ያወጣት በመስከረም 15 ነው። የአዛርባጃን 
ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ጦር ከፊል የሰው ሃይሉ የኦቶማን 
ቱርክ ከነበረው ከኮውከሰስ እስላማዊ ጦር  ጋር በመተባበር 
ከፍተኛ ውግያ በማድረግ ባኩን ነፃ ማውጣት ችለዋል፡፡ 
ከመስከረም 17 ጀምሮ ባኩ  የሪፐብሊኩ ርእሰ ከተማ መሆኗ 
ይፋ ተደረገ፡፡  

በሪፐብሊኩ ዘመን አምስት የመንግስት ካቢኔዎች 
የተቀያየሩ ሲሆን የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ በፋታሊካን 
ኮይስኪ የተመሩ ሲሆን ቀሪዎቹ ሁለቱ ደግሞ በናሲብ 
ባይ ዩሲትባይሊ የተመሩ ነበሩ፡፡ የመጀመሪያ መንግስት 
በመሐመድ አሚን ራሱልዛድህ ለሚመራው የአዛርባጃን 
ብሔራዊ ምክር ቤት ሪፖትር ያቀርብ የነበረ ሲሆን፣ በናሲብ 
ባይ ዩሲትባይሊ የተመራው ደግሞ በዓሊ ማርዳን ባይ 
ቶፕቹባሾቭ ለሚመራው የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ 

ፓርላማ ሪፖርት አድርጓል፡፡
 ፓርላማው እአአ በታህሳስ 7 ቀን 1918  በይፋ የተከፈተ 

ሲሆን በቆየባቸው የ17 የስራ ወራቶች 145 ስብሰባዎችንና 
ውይይቶችን በማካሄድ ከ270 በላይ የህግ ረቂቆችን 
ቀርበውለት 230ዎቹን አፅድቋቸዋ ል/4.1.1.ገፅ155/፡፡ 
የፓርላማው አባላት አንድነት የነበራቸው ሲሆን በ11 ቡድኖች 
የተዋቀሩ ነበሩ፡፡ ይህም ለአዛርባጃን ፓርላመንታዊ 
ዴሞክራሲና ስነምግባር ጠቃሚ ልምድ ለመቀመር ጠቅሟል፡፡ 
‹‹ብሔራዊ ሸንጎው ሁሉም የሀገሪቱ የህብረተሰብ ክፍሎች /
መደቦች/ እና ብሄረሰቦች የሚወክል ነው። በዚህም የሀገሪቱ 
መንግስትን እድል የሚወስን ነበር። ያለ ፓርላማው እውቅናና 
ትእዛዝ የሚተገበር ምንም ጉዳይ የለም፣ የሚወጣ ገንዘብ 
የለም፣ የሚታወጅ ጦርነት ሆነ የሚፈረም የሰላም ስምምነት 
የለም፡፡ ለሸንጎው እምነት የተጣለበት በመሆኑ መንግስት 
በስልጣን እንዲቆይ ሆነ  ከስልጣን እንዲወርድ  ሸንጎው 
ወሳኝ ሚና ነበረው፡፡ ስለሆነም ስልጣን የአገዛዝ መሳሪያ 
አልነበረም፡፡ ፓርላማው ነበር የሁሉም የበላይ ባለስልጣን፡፡›› 
(ኤም. ራሱልዛደህ)

ሪፐብሊኩ ከተመሰረተበት  ጊዜ አንስቶ የሀገርና 
የመንግስት ግንባታ ስራው የሚያግዙ መሰረታዊ እርምጃዎች 
ተወስደዋል። ውስብስብ የሆኑ የሀገር ችግሮችንም የመለየት 
ስራ ተከናውኗል፡፡ እአአ በሰኔ 21 ቀን 1918 ነጭ ጨረቃና 
ስምንት ጫፎች ያሉት ነጭ ኮከብ በቀይ ቀለም መደብ ላይ 

ታሪክ
ኤ.ኤም. ቶፕቹባሸቭ የአዛርባጃን ፓርላማ ሰብሳቢ ነው  

የአዛርባጃን ሪፐብሊክ የነጻነት ድንጋጌ   እ.ኤ.አ ግንቦት 28/1918
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የሰፈረበት ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማ ተሰራ፡፡ ህዳር 9 ቀን ደግሞ 
ባለ ቀይ ቀለም ስንደቅ አላማው በባለ ሶስት ቀለማት ስንደቅ 
አላማ ተተካ /3.ገፅ.188.250/፡፡   

አዲሱ ሪፐብሊክ ያጋጠመው ዋናው ፈተና የባኩን ነጻነትና 
የአዛርባጃን መሬትን በአንድ አስተዳደር ውስጥ አንድ አድርጎ 
ማዋሃድ ነበር፡፡ ለዚህም ብሔራዊ ጦርን ማዋቀር አስፈላጊ 
ነበር። የታጠቀ ሃይል መመስረት ጀመረ። ሰኔ 26 የተበታተኑ 
የአዛርባጃን  የሰራዊት ቡድኖችም መደራጀት ጀመሩ፡፡ የሀገሪቱ 
ትኩረት ለግዛት አንድነትና ለሀገሪቱ መከላከያ ሃይል ሆነ፡፡ 
እአአ በጥር 11 ቀን 1919 አዲስ የመከላከያ ሰራዊት የደምብ 
ልብስ ተዘጋጀ፡፡ የመከላከያ ሃይል ለማሰልጠን የመከላከያ 
ትምህርት ቤት፣ የመሃንዲሶች ትምህርት ቤት፣ የወታደራዊ 
ምህንድስና ትምህርት ቤት እንዲሁም የህክምና አስተባባሪ 
ትምህርት ቤት ተመሰረተ/1.1ገፅ.49/፡፡ 

በሰኔ 27 ቀን አዛርባጃን የሀገሪቱ ቋንቋ ቱርክኛ እንደሆነ 
ይፋ አደረገች/3.ገፅ.201/፡፡ ነባር ትምህርት ቤቶች ብሄራዊ 
እንዲሆኑ ተደረገ፡፡ አዳዲስ ትምህርት ቤቶችና የመምህራን 
ማሰልጠኛ ተቋማትም ተከፈቱ። በዘመነ ሩሲያ አገዛዝ 
ተቀይረው የነበሩ ታሪካዊ የቦታ ስሞች ወደ ቀደመው 
ስማቸው የመቀየር እርምጃም ተወሰደ (ለምሳሌ በሩሲያ ዘመነ 
ግዛት  የአዛርባጃን ትልቋ ከተማ ጋንጃ የሊዛቨትፖል ተብላ 
ትጠራ ነበር በዚህ ወቅት ግን ወደ ቀድሞ ስሟ እንድትመለስ 
ተደረገ)፡፡ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በመጀመሩ ነሐሴ 11 ቀን 
በግዴታ ወታደር የመመልመል ስራ ተጀመረ፡፡

በአንደኛው የዓለም ጦርነት ወቅት በደቡብ ካውከሰስ 
በቱርክ ሙስሊም ማህበረሰብ በተፈጸመው የህዝብ ዓመጽ 
ምክንያት የተፈፀመው ግድያና ዝርፊያ የሚመረምርና 
ወንጀለኞቹ ወደ ህግ የሚያቀርብ ሃይል በእጅጉ በማስፈለጉ 
ልዩ የመርማሪ ኮሚሽን ማቋቋም የሚያስችል ድንጋጌ በሐምሌ 
15 ቀን መጀመሪያ ተግባራዊ ተደረገ፡፡ 

የተቋቋመው ኮሚሽን እአአ እስከ ህዳር 1919  የሰራ ሲሆን 
36 ጥራዞች፣ 3 ሺ500 ገጾች ያሉበት የመጀመርያ የምርመራ 
ስራና 95 ፎቶዎች በአዘርባጃናዊ ልኡክ በኩል  በፓሪስ 
የሰላም ኮንፈረንስ ላይ አቅርቧል፡፡ በተጨማሪም ኮሚሽኑ 
በጀምላ ጭፍጨፋና ንብረት ዘረፋ ተሳትፈዋል ያላቸውን 
194  ሰዎች ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችል 128 ረቂቅ ሪፖርት 
እና መፍትሄዎቻቸውንም አዘጋጅቷል/1.1.ገፅ379-380/፡
፡እአአ በየካቲት 1920 የአዛርባጃን ነጻነት በፓሪስ የሰላም 
ጉባኤ እውቅና በሚሰጥበት ዲ ፋክቶ ፓርላማው የምህረት 
ድንጋጌ በማስተላለፍ ሁሉም በብሄር ጥላቻ ወንጀል የፈጸሙ 
ወንጀለኞች ጉዳያቸው ውድቅ ሆነ/1.1.ገፅ.381/፡፡ የሪፐብሊኩ  
ልዩ መርማሪ ኮሚሽን ባለፈው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ 
በአዘርባጃናውያን ላይ የተፈጸመውን የጀምላ ግድያ ትክክለኛ 
መረጃ በመሆኑ በታሪክ ሰነድነት ሰንዶታል፡፡ 

በሪፐብሊኩ ዘመን ወሳኝ የኢኮኖሚ ምንጮች 

ተገኝተዋል።ከእነዚህ መካከል የባኩ ባቱም ነዳጅ ማስተላለፊያ 
መስመር ዳግም ስራውን ጀምሯል፤ የባኩ ጁልፋ ባቡር 
መንገድ ግንባታም እንዲቀጥል ተደረገ፤ የአዛርባጃን ብሄራዊ 
ባንክ ተመሰረተ። የመገበያያ ገንዘብም ታተመ። እንዲሁም 
የካስፒያን መርከብ ኩባንያ ለማሳደግ የሚያስችል እርምጃ 
ተወሰደ /3.1.1.1ገፅ.57/፡፡

በባህል መስክም ባህልን መሰነድ አስፈላጊ ነበር፡፡ 
ከአዛርባጃን የህትመት ሚዲያ መካከል የሪፐብሊኩ ማህበረ 
ፖለቲካዊ ግቦችና ዓላማዎችን በሚገባ  በማስተዋወቅ 
የመጀመሪያ የሆነችውና ልዩ ስፍራ የተሰጣት ኢግባል 
ጋዜጣ ተጠቃሽ ነች፡፡ የኢግባል ጋዜጣ  ዋና ፀሃፊዎች እንደነ 
ዲሪሊክ አይነት ሰዎች የሚመሩት የአቺንግ ጋዜጣ ባልደረቦች 
የሙሳቫል ፓርቲ አካላት ነበሩ። እነዚህ አካላት የአዛርባጃን 
ብሄራዊ ነጻ አውጪ ንቅናቄ መሪ የነበሩም ናቸው፡፡ በተጨማሪ 
በአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ዘመን የብሔራዊ 
ርዕየተ ዓለም በማስተዋወቅ ብዙ የሰሩ እንደ ኢስቲግላል፣ 
አዘርባይጃን፣ ኦቭራጊ-ናፊሳ፣ ሙሳልማንሊግ፣ ጉርቱሉሽ፣ 
ማዳኒይያት፣ ጋንጅላር ዩርዱ፣ ሼይፑርና ዛንቡር ናቸው፡፡ 
በተመሳሳይ የሀገሪቱ ማሕበረ ፖሊቲካ፣ ኢኮኖሚያዊና ባህላዊ 
ህይወትም በጋንጃ ትታተም በነበረችው አዘርባይጃን ጋዜጣ 
ገጾች ላይ በመጀመርያዎቹ አራት እትሞች ላይ ይንጸባረቁ 
ነበር፡፡ በመቀጠል ጋዜጣዋ በአዛርባጃንና ሩሲያ ቋንቋዎች 
በባኩ መታተም ጀመረች/1.ቅፅ.1.ገፅ70-72/፡፡ 

1(1), በጋ 2017

የአዛርባጃን መድፈኛ ሰራዊት 1919 
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የአዛርባጃን መንግስት ከወሰዳቸው የመጀመሪያ እርምጃዎች 
ልንጠቅሳቸው የሚገባ የአዛርባጃን የትራንስኮውኬዢያ 
መምህራን ሰሚናር ዲፓርትመንት ከቲፍሊስ ወደ ጋዛክ 
ማዘዋወርን ነው፡፡ የጋዛክ የመምህራን ሴሚናር በአዛርባጃን 
የአንደኛ ደረጃ ትምህር ቤት መምህራን /የስርዓተ ትምህርት 
ባለሙያ/ ማሰልጠኛ ተቋም ሆነ፡፡ እአአ በ1919 መንግስት 
ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን ለማስፋፋት ፅኑ አቋም ወሰደ። 
አላማውም በከተማው የአዛርባጃን ዩኒቨርሲቲን መክፈት 
ነበር። የግብርና እና የኪነጥበብ ኢንስቲትዩት ለመክፈት 
የሚያስችሉ ስራዎችንም ሰርቷል፡፡ ይሁን እንጂ በጊዜው 
ይህን ስራ ለማከናወን የተቻለው ግማሹ ብቻ ነበር፡፡ 

እአአ በመስከረም 1 ቀን 1919 የአዛርባጃን ፓርላማ በባኩ 
የሀገሪቱ ዩኒቨርሲቲ መክፈት የሚያስችል ህግ አጸደቀ፡፡ 
በተጨማሪ ወጣት ተማሪዎች በውጭ አገር ዩኒቨርሲቲዎች ልኮ 
ለማስተማር የሚያስችል ህግ በማውጣት በህጉ መሰረት እአአ 
ከ1919 እስከ 1920  የትምህርት ዘመን ሙሉ ወጪያቸውን 
በመሸፈን 100 ወጣቶችን ወደ ውጭ አገር ዩኒቨርሲቲዎች 
ተልከዋል፡፡ ለዚህም 7 ሚሊዮን ሩብልስ ወጪ ሆኗል፡፡ 
እያንዳንዱ ተማሪ ለትምህርት ወጪ 400 ፍራንክ እና አንድ ሺ 
ፍራንክ ደግሞ ለትራንስፖርት ወጪ ተከፍሎታል፡፡ ከተመረቁ 
በኋላም እያንዳንዱ ተማሪ ለአራት ዓመታት በተላከበት ቦታ 
እንዲሰራ ተደርጓል፡፡ 45 ተማሪዎች ወደ ፈረንሳይ፣ 23 ወደ 
ጣልያን፣ 10 ወደ ዩናይትድ ኪንግዶም እንዲሁም 9 ወደ ቱርክ 
በመጓዝ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል፡፡ 

እአአ በ1919 በባኩ ዩኒቨርሲቲ የምስራቅ ሙስሊም 
ታሪክን የሚያጠና ማህበረሰብ ተመሰረተ፡፡ይህ ማህበረሰብ 
የአዛርባጃን ታሪክ፣ ባህልና ስነ ጽሑፍ በማጥናትና 
በማስተዋወቅ ብዙ ሰርቷል። እአአ በ1920 መጀመሪያ ደግሞ 
የትምህርት ሚኒስቴር የአርኬኦሎጂ ትምህርት ክፍልን 
ከፈተ፡፡ ይህ ትምህርት ክፍል የሙስሊም ባህልና ኪነጥበብ፣ 
የቱርክ ኦጃጊ ወዘተን የመጠበቅ አላማ ነበረው። የያሺል 
ጋለም የስነ ፅሁፍ ማህበርም ተመስርቶ ነበር፡፡ በታህሳስ 

1919 የሀገሪቱ የባህል ታሪክ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የነጻነት 
ሙዝየም ተከፈተ፡፡ ሙዝየሙ የተከፈተበት ቀንም አመታዊ 
በዓል እንዲሆን በፓርላማው ተወሰነ፡፡ በተጨማሪ የዓረብኛ 
ስክሪፕት ያለው የአዛርባጃንን ፊደል ማሻሻል የሚችል 
ኮሚሽን ተመሰረተ፡፡ የፕሬስ ውጤቶች ቅድመ ምርምራ ቀረ። 
እንዲሁም የታሪካዊ ቀኖች አከባበርን የተመለከቱ ውሳኔዎች 
በስራ ላይ እንዲውሉ ተደረገ፡፡

የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ከፍተኛ ስኬት እአአ 
በመጋቢት 3 ቀን 1919 በመንግስት የተመሰረተው የአዛርባጃን 
ቴሌግራፍ አገልግሎት ነው። የነጻ መንግስት ሀገር ነጻ የዜና 
አገልግሎት እውን ሆነ፡፡ በየካቲት 2 ቀን 1920 የአዘታግ /
የአዛርባጃን ቴሌግራፍ አገልግሎትን/ ለማቋቋም አዲስ ውሳኔ 
ተላለፈ። በዚህ ውሳኔ መሰረት ከመጋቢት 1 ጀምሮ ነጻ ሆኖ  
በሚኒስትሮች ምክር ቤቶች መዋቅር ስር እንዲሆን ተደረገ።  
ይህ ተቋም በሶቪየት ወቅት የሶቪየት ቴሌግራፍ አገልግሎት 
አንድ አካል የነበረ ነው።

 በአዛርባጃን ነጻ ሀገር መመስረት ሂደት ከፍተኛው ደረጃ 
የሆነው በነሐሴ 11 ቀን  1919 በስራ ላይ የዋለው የአዛርባጃን 
ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ የዜግነት ህግ ነበር፡፡ ማነኛውም 
የሀገሪቱ ዜግነት የተቀበለ ሰው በህጉ አንቀጽ 6  በሚያዘው 
መሰረት እነዲህ የሚል ቃል መግባት አለበት ይላል፡፡ ‹‹እኔ 
(ሙሉ ስም/ቅፅል ስም) የአዛርባጃንን ዜግነትነት በማግኜቴና 
በመሆኔ በልዑል አላህ ቃል በመግባት፣ በመማልና ህሊናየን 
በመፍራት፣ ስለአዛርባጃን የማይጣስ ሙሉ እምነት 
በመያዝ ማንኛውንም ሌላ ሀገር ባለማስታወስ የአዛርባጃን 
ዜጋ የሚፈጽማቸውን ሁሉንም ግዴታዎች ያለማቋረጥና 
በታማኝነት በማገልገል ለአዛርባጃን ሪፐብሊክ ደስታ፣ 
ጥንካሬና ጉልበቴን በልኩና በመጠኑ በመጠቀም፣ በንብረት፣ 
አስፈላጊ ከሆነም ህይወቴን በመስጠት አገልግላለሁ፡፡ ይህን 
ቃል ለመፈጸምም አላህ ይርዳኝ››፡፡ 

የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ በምስራቁ ዓለም 
የመጀመርያው ዴሞክራሲያዊ አገር ነው፡፡ ሪፐብሊኩ 
ከአሜሪካና ሌሎች ምዕራብ አገራት ትንሽ ቀደም ብሎ ለሴቶች 
የመምረጥ መብትም ያጎናጸፈ ነው፡፡ 

ከመጀመሪያ አንስቶ የአዛርባጃን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ 
ውጤታማ የውጭ ፖሊሲ የተገበረ አገር ነበር፡፡  የመጀመሪያ 
የሁለትዮሽ ሰነድም በኦቶማን ኤምፓየር መንግስት እና 
አዛርባጃን ሪፐብሊክ መካከል የተደረገው የወዳጅነት 
ስምምነት ነበር፡፡ ከአውሮፓ አገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት 
ለመመስረት እአአ ነሐሴ 3 ቀን 1918  ከፍተኛ ልኡክና  ባለ 
ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ዓሊ ማርዳን ባይ ቶፕቹባሾቭ ወደ 
ኢስታንቡል ተላከ፡፡ በተጨማሪም ታህሳስ 28 ወደ ፓሪስ 
የሰላም ጉባኤ የተላከውን የልዑካን ቡድን መርቷል፡፡ እአአ 
በግንቦት 2 ቀን 1919  በአሜሪካው ፕሬዚደንት ዉድሮው 
ዊልሶን አነሳሺነት በፓሪሱ ጉባኤ ‹የአራቱ ምክር ቤት› ስብሰባ 

ታሪክ
የባኩ የመንግስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ
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የአዛርባጃን  ጥያቄ ለመጀመርያ ጊዜ  ውይይት ተደረገበት፡፡ 
ለሪፐብሊኩ እጣ ፋንታ ምቹ ሁኔታ የተፈጠረው ከሩስያ 

ስልጣኔ ውድቀት በኋላ ነው። ይኸውም የእንግሊዙ ጠቅላይ 
ሚኒስትር ሊዮይድ ጂኦርጅ በፓርላማው እአአ በህዳር 1919 
ባደረጉት ንግግር ነበር፡፡ ንግግራቸውም በግልጽ ለአዛርባጃን 
እውቅና እና ድጋፍ የሰጠ ነበር። በፓሪሱ የሰላም ጉባኤ ላይ 
ከፍተኛው ምክር  ቤት የተወያዩበት ጉዳይእአአ ጥር 10 ቀን 
1920 ተቀባይነት አግኝቶ በማግስቱ በእንግሊዝ ወገን በተሰጠ 
የአጸፋ ምላሽ የእንግሊዙ የውጭ  ጉዳይ ፀሃፊ /ሚኒስትር/ 
ሎርድ ኩረዞን የቀረበው ሃሳብ  ‹‹ተባባሪና ወዳጅ አገሮች 
ለአዛርባጃን መንግስት ዲ ፋክቶ (ነባራዊ ሁኔታ) እውቅና 
ይስጡ››የሚል ነበር፡፡

አዛርባጃን በዓለም አቀፍ የሰላም ጉባኤ ደረጃ እውቅና 
በማግኘቷ  ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷ ተስፋፋ፡፡ የተለያዩ 
አገራት ማለትም ቤልጂየም፣ ስዊዘርላንድ፣ ሆላንድ፣ 
ቺኮዝላቫኪያና ፊንላንድን ጨምሮ በርካታ ሃገሮች የቆንሲላ 
ጽ/ቤታቸውን በባኩ ከፈቱ፡፡ ኢራን እአአ  በመጋቢት 20 
ቀን 1920  ለአዛርባጃን እውቅ ሰጠች። እንዲሁም በአጭር 
ጊዜ ውስጥ በቴህራን ኤምባሲ፣ በታብሪዝ የህዝብ ቆንሲላ፣ 
የምክትል ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች፣ በራሽት፣ አንዛሊና ማሻድ 
ከተማዎች ምክትል ቆንስላ ጽህፈት ቤቶች እንዲሁም 
የአዛርባጃን ቆንስላ ኤጀንሲዎች በኮይና አሃር ተከፈቱ፡፡ 
የአዛርባጃን ፓርላማ በእንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጣልያን፣ አሜሪካ፣ 
ፖላንድ፣ ጀርመንና ሩሲያ ዲፕሎማሲያዊ ልዑክ ለመመስረት 
የሚያስችል ህግ በስራ ላይ እንዲውል አደረገ፡፡ በአዛርባጃን 
የዩናይትድ ኪንግደም፣ ግሪክ፣ ቤልጂየም፣ ጆርጂያ፣ አርመኒያ፣ 
ዴንማርክ፣ ጣልያን፣ ሊቱዋኒያ፣ ፖላንድ፣ ኢራን፣ አሜሪካ፣ 
ዩክሬይን፣ ፊንላንድ፣ ስዊድንና ስዊዘርላንድ ተወካይ ጽህፈት 
ቤቶች ስራቸውን ማከናወን ጀመሩ። የአዛርባጃን ዓለም 
አቀፋዊ የግንኙነት ስርዓትና ተሳትፎ ግን እአአ በሚያዝያ 
1920  በሶቪየት ሩሲያ ጦር ወረራ ምክንያት ተደናቀፈ፡፡ 

በወረራው ምክንያት መንግስት ቢውድቅም ብሄራዊ 
ዓላማና ነፃ ሃገርና መንግስት የመሆን ከፍ ያለ ፍላጎትና 
ወኔው ግን አልጠፋም፡፡  አዛርባጃን በዓለም ፖለቲካዊ ካርታ 
እንድትኖር፣ በሙስሊሙ ዓለም ዴሞክራሲያዊ ስርዓቶች 
መሰረት ያደረገ ሀገር መፍጠር እንዲሁም ምንም እንኳ 
በድንበሮች የታመቀ ቢሆንም የአዛርባጃን ስም በፖለቲካዊ 
ይዘት የማስገባት ህልም አልከሰመም። ይህ ሁሉ የአዘርባጀን 
ሀገር ለመሆን መሰረት መያዝ የሚያስችል ፍላጎት ግን በጣም 
ዝቅተኛ በሆነ አቋቋም ቢሆንም ቀጠለ፡፡

በ20ኛው ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ አዛርባጃን ዳግም 
ነጻነቷን ስታገኝ ለመጀመሪያው ሪፐብሊክ ባህሎች ታማኝ 
መሆኗን አወጀች፡፡ ግንቦት 28 በይፋ የሪፐብሊኩ ቀን ሆኖ  
ታወጀች። እንዲሁም ሌሎች ዓበይት ታሪካዊ ድርጊቶች 
ለመዘከር  የሚያስችሉ እርምጃዎች ተወሰዱ፡፡ የአዛርባጃን 

ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ታላላቅ ሰዎች ምስል በህዝብ አእምሮ 
ለዘላለም እንዲታወሱ የሚያደርጉ ስራዎች ተከናውነዋል። 
እንዲሁም ለማስታወሻ የሚሆኑ በርካታ ፅሁፎች፣ መጻሕፍትና 
ፕሮግራሞች ለተግባራቸውና ለህይወት ታሪካቸው 
ተሰርተዋል። የመጀመሪያው ሪፐብሊክ ፀሃፊዎች፣ ገጣሚዎች 
የርዕየት ዓለምና ሐይማኖት አባቶች ጸሐፊዎችና  ስራዎች 
የነበሩ ስራዎች ዳግም እንዲታተሙም ተደረገ፡፡ በአዛርባጃን 
ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ምስረታ መሰረት የጣሉ ሙያዊ  
በዓላትም ዳግም መከበር ጀመሩ፡፡ በአጭሩ አዛርባጃንን እንደ 
ሀገር ለማስቀጠል  መሰረታዊ  እርምጃዎች በመወሰዳቸውና 
እየተወሰዱም በመሆናቸው የሀገሪቱ ህዝቦች ብሄራዊ ስሜት 
መመለስ ተችሏል፡፡ የመታሰቢያ ድርጊቶቹ በባለስልጣናት 
ደረጃ እንዲሁም በከፍተኛ ደረጃ በተደጋጋሚ በተካሄዱ 
ፖለቲካዊ ግምገማዎች የተደረጉ በመሆናቸው የዘመናዊት 
አዛርባጃንና መንግስቷ ትኩረት ታሪካዊ ቅርሶችን ከታሪካዊ 
መነሻነት ባሻገር በቁርጠኝነት ለቀጣይ ልማት አቅጣጫ  
አመላካች ናቸው፡፡ 

ዋቢ መጻህፍት

1. 2.3.4.5.
ማስታወሻ1. ከግንቦት 22 እስከ ሰኔ 3 ቀን 1920 የተደረገው 

የጋንጃ አመጽ የአዛርባጃን ህዝብ የነጻነት ፍላጎት መሰረት 
ያደረገ ፀረ ሶቪየት የተደረገ ትልቅ አመጽ ነው፡፡ የአመጹ 
መክሸፍ እውነታና ተደርጎ የማይታወቅ አፈና ቢጀመርም 
የጋንጃ አመጽ እስከ 1924  የዘለቀ የመጀመሪያ ረጅም ግዜ 
የወሰደ  አመፅ ነበር፡፡ (የአርታኢው ማስታወሻ)

ማስታወሻ 2. የአዛርባጃን ህዝብ ሪፐብሊክ በሰነድ 
‹‹ቱርክስ›› የሚል ተሰጥቶት ነበር፡፡ 
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የፓርላማ ሰብሳቢው ኤ.ኤም. ቶፕቹባሸቭ የደረት ባጅ


