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DAĞLIQ QARABAĞDA HADĠSƏLƏRƏ DAĠR 

 

Son günlər Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

erməni əhalisinin müəyyən bir hissəsi Dağlıq Qarabağı Ermənistan SSR-in 

tərkibinə daxil etmək tələbi ilə çıxıĢ etmiĢdir. Ekstremist əhval-ruhiyyəli ayrı-ayrı 

Ģəxslərin məsuliyyətsiz çağırıĢları nəticəsində ictimai asayiĢin pozulması halları 

olmuĢdur. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində hadisələr 

haqqında məlumatı nəzərdən keçirərək, belə hesab edir ki, mövcud milli-ərazi 

quruluĢunu dəyiĢdirmək məqsədi güdən hərəkətlər və tələblər Azərbaycan SSR və 

Ermənistan SSR zəhmətkeĢlərinin mənafelərinə ziddir, millətlərarası münasibətlərə 

zərər vurur. 

Lenin milli siyasəti prinsiplərini ardıcıl rəhbər tutaraq Sov.ĠKP MK 

Ermənistan və Azərbaycan əhalisinin vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik hisslərinə 

müraciət edib millətçi ünsürlərin fitnələrinə uymamağa, sosializmin böyük 

nailiyyətini - Sovet xalqlarının qardaĢcasına dostluğunu hər vasitə ilə 

möhkəmlətməyə çağırmıĢdır. 

Sov.ĠKP MK Azərbaycan və Ermənistan Kommunist partiyalarının MK-

larına tapĢırmıĢdır ki, yaranmıĢ Ģəraiti sağlamlaĢdırmaq üçün lazımi tədbirlər 

görsünlər, bütün siyasi və ideoloji təsir vasitələrini Lenin milli siyasətinin, müasir 

mərhələdə onun mahiyyətinin izah edilməsinə yönəltsinlər. Bütün iĢdə onu əsas 

tutmaq lazımdır ki, milli məsələ milli xüsusiyyətlərə, psixologiyaya daim ciddi 

diqqət yetirilməsini,  zəhmətkeĢlərin həyati mənafelərinin nəzərə alınmasını tələb 

edir. 

Respublikaların partiya və Sovet orqanlarına təklif olunmuĢdur ki, Dağlıq 

Qarabağ ətrafında Ģəraiti normal hala salsınlar, ictimai asayiĢi və sosialist 

qanunçuluğuna ciddi əməl olunmasını təmin etsinlər, muxtar vilayətin gələcək 

sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafı üçün tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər   

(SĠTA). 

 

―Kommunist‖ qəzeti, 24 fevral 1988-ci il 

 

DQMV  PARTĠYA FƏALLARININ YIĞINCAĞI 

 

Fevralın 22-də Stepanakertdə vilayət partiya fəalları yığıncağı olmuĢdur. 

Yığıncaqda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində baĢ vermiĢ mənfi halları aradan 

qaldırmaq sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər müzakirə edilmiĢdir. 

Fəallar yığıncağında Sov.ĠKP MK siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 

Sov.ĠKP MK katibi K. P. Razumovski çıxıĢ etmiĢdir. 

O demiĢdir: Son vaxtlar Sov.ĠKP MK-nın, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin və digər mərkəzi orqanların ünvanına DQMV-nin erməni əhalisinin 
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göndərdiyi məktublarda və ərizələrdə vilayəti Ermənistan SSR ilə birləĢdirmək 

xahiĢ edilir. Dağlıq Qarabağın özündə baĢ verən çıxıĢların gediĢində də bu sür 

tələblər irəli sürülür. Deməliyəm ki, Sov.ĠKP MK mövcud milli-ərazi quruluĢunu 

dəyiĢdirmək məqsədini güdən hərəkətləri və tələbləri Azərbaycan SSR və 

Ermənistan SSR zəhmətkeĢlərinin mənafelərinə zidd hərəkətlər və tələblər kimi 

qiymətləndirir. Belə hərəkətlər və tələblər onların millətlararası münasibətlərinə 

ziyan vurur, əgər indi məsul tədbirlər görülməsə, ciddi nəticələrə gətirib çıxara 

bilər. 

Bütün bunlar ayrı-ayrı Ģəxslərin məsuliyyətsiz çağırıĢları və hərəkətləri, 

habelə göstərilən respublikaların partiya və Sovet orqanlarının passiv, gözləmə 

mövqeyi nəticəsində mümkün olmuĢdur. Bu respublikaların rəhbərliyi vəziyyətin 

qiymətləndirilməsinə səthi yanaĢmıĢlar. 

Sov.ĠKP MK Azərbaycan KP MK bürosuna və Ermənistan KP MK 

bürosuna tapĢırmıĢdır ki, vəziyyəti normallaĢdırmaq üçün əlaqələndirilmiĢ lazımi 

tədbirlər görsünlər, bütün siyasi və ideoloji təsir vasitələrini Lenin milli siyasətinin, 

müasir mərhələdə onun mahiyyətinin izah edilməsinə yönəltsinlər. Bütün iĢdə onu 

əsas tutmaq lazımdır ki, milli məsolə milli xüsusiyyətlərə, psixologiyaya,   

zəhmətkeĢlərin həyati mənafelərinin nəzərə alınmasına daim ciddi diqqət 

yetirilməsini tələb edir. Vəziyyətin normal hala salınması üçün məsuliyyət 

bütünlüklə bu Respublikaların KP MK bürolarının üzərinə və Ģəxsən MK-ların 

birinci katibləri   K. M. Bağırov və K. S. Dəmirçyan yoldaĢların üzərinə düĢür. 

DQMV-nin təĢkil edilməsi Lenin milli siyasətinin böyük nailiyyəti 

olmuĢdur. Oktyabr inqilabının elan etdiyi xalqlar qardaĢlığı gerçəkliyə çevrilmiĢ, 

ona həm erməni xalqının, həm də Azərbaycan xalqının ən yaxĢı oğulları öz 

qüvvələrini, biliklərini, sağlamlıqlarını sərf etmiĢ və bu yolda hətta can qoymuĢlar. 

V. Ġ. Lenin sosializmin mənafelərini hər Ģeydən üstün tuturdu. Heç bir 

təkəbbür, o cümlədən milli təkəbbür sosializm cəmiyyətinin bu baĢlıca məqsədini 

kölgədə qoymamalıdır. Biz də yol verə bilmərik ki, xalq iĢi uğrunda, erməni və 

azərbaycanlı zəhmətkeĢlərin həyati mənafeləri uğrunda mübarizlərin bir çox 

nəsillərinin əzab-əziyyətləri bahasına yaranmıĢ və təsbit edilmiĢ nə varsa, azacıq da 

olsa Ģübhə altına alınsın. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti dinamik surətdə inkiĢaf edir. Dəmir yolu, 

elektrik xətləri, qaz kəmərləri - bütün bunlar DQMV-ni Azərbaycan SSR ilə ən sıx 

surətdə bağlayır. Vilayətdə çoxlu sənaye müəssisəsi iĢləyir: Stepanakert isə iri 

sənaye və mədəniyyət mərkəzinə çevrilmiĢdir. Faktlar göstərir ki, çox mühüm 

iqtisadi və sosial göstəricilər üzrə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti bir çox hallarda 

orta Respublika səviyyəsini qabaqlayır.  Əlbəttə, istər Respublikada, istərsə də 

vilayətdə heç də bütün məsələlər həll edilməmiĢdir, iqtisadi və mədəni sahələrdə   

nöqsanlar hələ çoxdur, lakin bu - həyatdır. Vaxtı çatmıĢ problemlər əməli surətdə, 

konkret iĢlərlə həll edilməlidir. Lazım gəlsə, SSRĠ hökuməti sosial-iqtisadi və 

mədəni inkiĢaf məsələlərinə aid təklifləri nəzərdən keçirməyə hazırdır. 
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Biz hamımız bir dövlətdə, hamımız üçün ümumi olan sosialist dövlətində 

yaĢayırıq. Bu bizim ümumi Vətənimizdir və onun daxilində sərhəd dirəkləri 

qoyulmamıĢdır. Odur ki, hər birimiz hər yerdə iĢlərin daha yaxĢı getməsi üçün 

əlindən gələni əsirgəməməlidir. Yenidənqurma iĢimiz məhz buna yönəldilmiĢdir, 

zəhmətkeĢ kollektivlərinin qayğısı da məhz budur. 

Çoxmillətli ölkəmizdə, bütün Respublikalarda onlarca müxtəlif millət və 

xalq yaĢayır. Buna görə də Sov.ĠKP-nin və Sovet dövlətinin milli siyasəti hər bir 

xalqın sosial, iqtisadi və mədəni tələbatının maksimum ödənilməsinə 

yönəldilmiĢdir. 

Razumovski yoldaĢ daha sonra demiĢdir: Birliyimizi sarsıtmaq ideoloji 

düĢmən üçün sərfəlidir. Onun iĢi buna yönəldilmiĢdir. Əgər indi biz cürbəcür 

diskussiyalara cəlb olunmağımıza imkan versək, cəmiyyətimizdə təxirəsalınmaz 

sosial-iqtisadi vəzifələrin yerinə yetirilməsi ancaq ləngidilə bilər. Deməli, biz 

təmkinli olmalı, ağıllı hərəkət etməli, əsl partiyalılıq və müdriklik göstərməli, 

Vətənin taleyini düĢünməliyik. Bu bizim vətəndaĢlıq və vətənpərvərlik 

borcumuzdur. Bu bizim qəti mövqeyimizdir. Sov.ĠKP MK-nın fevral plenumunda 

Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun qeyd etdiyi kimi, biz ilk növbədə inqilab və Sovet 

hakimiyyəti vasitəsilə hər bir xalqın milli iftixarını və milli ləyaqətini sosializm 

cəmiyyətinin beynəlmiləlçiliyi ilə birləĢdirmək məsələsi üzərində düĢünməliyik. 

Stepanakert ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi Z. M. Movsesyan, 

vilayət komsomol komitəsinin birinci katibi M. ġ. Musaelyan, ġuĢa Rayon Partiya 

Komitəsinin birinci katibi N. A. Hacıyev, Stepanakert ayaqqabı fabrikinin biçicisi 

T. V. Soboleva, Stepanakert Pedaqoji Ġnstitutunun rektoru S. A. Sarkisyan, 

Stepanakert kompleks zona stansiyasının Ģöbə müdiri B. Q. Ġbrahimov, Stepanakert 

elektrotexnika zavodunun çilingəri S. Z. Poqosyan, vilayət icraiyyə komitəsi 

sədrinin müavini ġ. M. Petrosyan, Qarabağ ipək kombinatı partiya komitəsinin 

katibi R. S. Koçaryan, vilayət partiya komitəsinin birinci katibi B. S. Kevorkov, 

Əskəran rayonundakı «Axtanaq» kolxozunun tərəvəzçisi M. R. Arzumanyan, 

«Sovetakan Karabax» - «Sovetski Karabax» vilayət qəzeti redaktorunun müavini   

A. A. Qukasyan, Stepanakert Avtomobil Nəqliyyatı Ġstehsalat Birliyinin baĢ 

direktoru B. V. Dadamyan, M. Qorki adına Stepanakert Dövlət Dram Teatrının 

artisti M. D. Balasanyan, hərbi qulluqçu M. M. Zaytsev, AHĠġ sədri L. X. 

Rəsulova fəallar yığıncağında çıxıĢ edərək qeyd etmiĢlər ki, vilayətin 

Kommunistləri, zəhmətkeĢləri yaranmıĢ vəziyyətdən çox narahat olmuĢlar. Belə bir 

vəziyyət ayrı-ayrı məsuliyyətsiz Ģəxslərin hərəkətləri, habelə bir sıra partiya 

komitələrinin, Kommunistlərin, sovet və komsomol təĢkilatları iĢçilərinin, 

təsərrüfat rəhbərlərinin siyasi sayıqlığı itirməsi, onların passiv mövqe, gözləmə 

mövqeyi tutması nəticəsində əmələ gəlmiĢdir. ÇıxıĢ edənlər vilayətdə vəziyyəti 

özünütənqid ruhunda təhlil etmiĢ, yetkinlik və uzaqgörənlik göstərə bilməyən 

partiya komitələrinin, yerli hakimiyyət orqanlarının fəaliyyətinə prinsipial qiymət 

vermiĢlər. 
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Bir çox rəhbər iĢçilər mürəkkəb Ģəraitdə fəal təĢkilatçılıq, siyasi, ideya 

tərbiyəsi iĢi aparmaq əvəzinə zəhmətkeĢləri, gəncləri, bütün əhalini sosial, iqtisadi 

və mədəni həyatın ümdə problemlərinin həllindən yayındıran Ģüarlara uymuĢlar. 

Vilayət partiya komitəsi, onun bürosu, katibliyi, Ģəxsən vilayət partiya 

komitəsinin birinci katibi B. S. Kevorkov yoldaĢ bu məsələlərdə mübariz mövqe 

tutmamıĢlar. Kəskin deyilmiĢdir ki, vilayətdə təxirəsalınmaz sosial-iqtisadi 

məsələlər, mədəniyyət və maarifin inkiĢafına qayğı bir çox illər ərzində vilayət 

partiya komitəsinin, Azərbaycan KP MK-nın diqqətindən kənarda qalmıĢdır. 

Konkret həllini tələb edən bir sıra baĢqa problemlər də qaldırılmıĢdır. 

Partiya fəalları yığıncağı Sov.ĠKP MK-nı, onun siyasi Bürosunu əmin 

etmiĢdir ki, vilayət Kommunistləri vəziyyəti bütün kəskinliyi ilə baĢa düĢürlər və 

vəziyyəti normal hala salmaq, adamların səylərini vilayətin sosial-iqtisadi 

inkiĢafının birinci dərəcəli vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə yönəltmək üçün 

onların kifayət qədər təcrübəsi, qüvvəsi, partiya inamı vardır. 

Fəallar yığıncağında Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin birinci müavini P. N. Demiçev, 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi K. M. Bağırov çıxıĢ etmiĢlər. 

Fəallar yığıncağının iĢində Azərbaycan KP MK və Dağlıq Qarabağ 

Vilayət Partiya Komitəsi bürolarının üzvləri və üzvlüyünə namizədlər iĢtirak 

etmiĢlər. (Azərinform.) 

 

«Kommunist» qəzeti, 23 fevral, 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ VĠLAYƏT  PARTĠYA TƏġKĠLATI  FƏALLAR 

YIĞINCAĞININ 1988-CĠ ĠL 22  FEVRAL  

TARĠXLĠ QƏTNAMƏSĠ 

 

Partiya fəalları yığıncağı Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, 

Sov.ĠKP MK katibi K. P. Razumovski yoldaĢın çıxıĢını dinləyib müzakirə edərək, 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaranmıĢ vəziyyətin ciddi olduğu barədə 

Sov.ĠKP MK-nın verdiyi qiymətlə bütünlüklə və tamamilə razılaĢmıĢdır. Yığıncaq 

qeyd edir ki, DQMV-nin mövcud milli ərazi quruluĢunu dəyiĢdirmək məqsədini 

güdən hərəkətlər və tələblər Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR zəhmətkeĢlərinin 

mənafelərinə ziddir, millətlərarası münasibətlərə zərər vurur və indi məsul tədbirlər 

görülməsə, bəlli olmayan və ya hətta, çətin düzəldilə bilən nəticələr verə bilər. 

Bütün bunlar məsuliyyətsiz Ģəxslərin çağırıĢları, habelə muxtar vilayətin partiya və 

Sovet orqanlarının passiv, gözləmə mövqeyi tutması nəticəsində mümkün 

olmuĢdur. Bu orqanların rəhbərliyi yayılmıĢ əhval-ruhiyyələrə lazımınca 

əhəmiyyət vermir, yaranmıĢ vəziyyətə qiymət verilməsinə səthi yanaĢır. 

Partiya fəalları yığıncağı prinsipcə vacib hesab edir ki, vilayət partiya 

komitəsi, Stepanakert ġəhər Partiya Komitəsi, rayon partiya komitələri, ilk partiya 
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təĢkilatları bütün siyasi və ideoloji təsir vasitələrini Lenin milli siyasətinin, müasir 

mərhələdə onun mahiyyətinin izah edilməsinə yönəltsinlər. 

Bütün iĢdə onu əsas tutmaq lazımdır ki, milli məsələ milli xüsusiyyətlərə, 

psixologiyaya, zəhmətkeĢlərin həyati mənafelərinin nəzərə alınmasına daim ciddi 

diqqət yetirilməsini tələb edir. 

Vəzifə ondan ibarətdir ki, vilayətin partiya təĢkilatları, ideoloji idarələrin 

fəalları kütlələr içərisində, əmək kollektivlərində Sov.ĠKP MK-nın qərarından irəli 

gələn məsələlər üzrə iĢi daha da geniĢləndirsinlər. Bu sənədin müddəalarını hər bir 

əməkçinin Ģüuruna və qəlbinə çatdırsınlar, vəziyyətin tezliklə normal hala 

salınmasına nail olsunlar. 

 

«Kommunist» qəzeti, 23 fevral 1988-ci il 

  

DAĞLIQ QARABAĞ VĠLAYƏT  

PARTĠYA KOMĠTƏSĠNĠN PLENUMU 

 

Bu il fevralın 23-də Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin plenumu 

olmuĢdur. Plenum təĢkilat məsələsinə baxmıĢdır. 

Plenum B. S. Kevorkovu iĢdə yol verilmiĢ nöqsanlara görə vilayət partiya 

komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən və büro üzvlüyündən azad etmiĢdir. Bundan 

əvvəl vilayət icraiyyə komitəsi sədrinin birinci müavini - Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti Aqrosənaye Komitəsinin sədri vəzifəsində iĢləmiĢ H. A. Poqosyan Dağlıq 

Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi seçilmiĢdir. 

Plenumda Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi K. M. Bağırov çıxıĢ 

etmiĢdir. Plenumun iĢində V. N. Konovalov, T. X. Orucov, R. V. Axundov, 

Sov.ĠKP MK-nın bölmə müdiri V. A. Kondratyev, Sov.ĠKP MK-nın məsul iĢçisi 

V. M. YaĢin iĢtirak etmiĢlər. 

*  *  * 

Bundan əvvəl Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsi bürosunun geniĢ 

iclası olmuĢdur. Ġclasda Sov.ĠKP MK siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, Sov.ĠKP 

MK katibi K. P. Razumovski çıxıĢ etmiĢdir. Büro iclasında Sov.ĠKP MK siyasi 

Bürosu üzvlüyünə namizəd, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin birinci 

müavini P. N. Demiçev, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi K. M. Bağırov, 

Sov.ĠKP MK partiya-təĢkilat iĢi Ģöbəsi müdirinin müavinləri V. A. Mixaylov, Q. P. 

Xarçenko və Sov.ĠKP MK-nın bölmə müdiri V. A. Kondratyev iĢtirak etmiĢlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 fevral 1988-ci il 
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AZƏRBAYCAN  PARTĠYA FƏALLARININ YIĞINCAĞI 

 

Fevralın 24-də Azərbaycan partiya fəallarının yığıncağı olmuĢdur. 

Yığıncaq Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyətin, yaranmıĢ Ģəraitin 

sağlamlaĢdırılması, Respublikada kütləvi-siyasi, ideoloji iĢin kökündən 

yaxĢılaĢdırılması sahəsində təxirəsalınmaz tədbirləri müzakirə etmiĢdir. 

Fəallar yığıncağında Sov.ĠKP MK siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd,   

Sov.ĠKP MK katibi K. P. Razumovski, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, K. 

M. Bağırov çıxıĢ etmiĢlər. Onlar demiĢlər ki, bu partiyanın Mərkəzi Komitəsi 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində baĢ verən hadisələrə prinsipial qiymət vermiĢ 

və qeyd etmiĢdir ki, mövcud milli-ərazi quruluĢunu dəyiĢdirmək məqsədi güdən 

hərəkətlər və tələblər Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR zəhmətkeĢlərinin 

mənafelərinə ziddir, millətlərarası münasibətlərə zərər vurur. Onlar mənfi 

təzahürlərin aradan qaldırılması sahəsində Respublika partiya təĢkilatının 

qarĢısında duran vəzifələr üzərində müfəssəl dayanmıĢ, DQMV-nin sosial-iqtisadi 

və mədəni inkiĢafının, xalqların Lenin dostluğunun hər vasitə ilə 

möhkəmləndirilməsinin ümdə məsələlərini həll etmək üçün təsirli tədbirlər 

görməyin zəruri olduğunu göstərmiĢlər. 

Kirovabad ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi R. A. Bağırlı, Ġsmayıllı 

rayonundakı Kalinin adına kolxozun sədri N. V. Nikitin, Bakıdakı «ElektroĢtamp» 

zavodunun tokarı T. ġ. Qasparyan, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 

Azərbaycan tarixi muzeyinin direktoru, Respublika Elmlər Akademiyasının 

akademiki P. Ə. Əzizbəyova, Azərbaycan SSR meĢə və ağac emalı sənayesi  naziri 

A. A. Ayriyan, Azərelektroterm Ġstehsalat Birliyinin baĢ direktoru Y. K. 

Protokovets, Qax rayonundakı Nizami adına kolxozun heyvandarı A. D. NuraĢvili, 

Azərbaycanın xalq yazıçısı M. Ə. Ġbrahimov, Bakı Ali Partiya Məktəbinin rektoru 

T. Q. Köçərli, Ə. Qarayev adına Bakı neftayırma zavodu partiya Komitəsinin 

katibi R. c. Poqosova, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya 

Ġnstitutunun rektoru  Ġ. Ə. Ġbrahimov, 445 nömrəli  tikinti idarəsi kompleks 

briqadasının briqadiri, ilk partiya təĢkilatının katibi R. A. Məmmədov, Stepanakert 

ayaqqabı fabrikinin fəhləsi S. A. Babayan, Bakı Ģəhəri Kirov Rayon Partiya 

Komitəsinin birinci katibi V. A. Nersesyan, Bakı Ģəhəri Qaradağ Rayon Partiya 

Komitəsinin birinci katibi A. Y. Bolotin, Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqı idarə 

heyətinin birinci katibi A. R. Rzayev, Azərbaycan SSR Dövlət teleradiosunun 

böyük redaktoru T. A. Çalyan, Mingəçevir ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 

R. C. Tanrıverdiyev, Bakı Ģəhəri Lenin Rayon Xalq Deputatları Soveti Ġcraiyyə 

Komitəsi sədrinin müavini V. P. Yekiazarov, «Kommunist» (Ermənisə) qəzetinin 

redaktoru E. Y. Qriqoryan, Bakı ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi F. Ə. 

Musayev, Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin ikinci katibi V. A. 

Boqoslovski, Qusar Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi R. M. Bədirov, hərbi 

qulluqçu M. M. Zaytsev yığıncaqda çıxıĢ edərək Dağlıq Qarabağ hadisələrinə 
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Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi tərəfindən verilmiĢ qiyməti tamamilə bəyənmiĢ və 

qeyd etmiĢlər ki, yaranmıĢ vəziyyət muxtar vilayətin partiya və Sovet orqanlarının 

passiv, gözləmə mövqeyi nəticəsində mümkün olmuĢdur. Onların rəhbərliyi 

yaranmıĢ vəziyyətə, yayılmıĢ əhval-ruhiyyələrə səthi yanaĢmıĢdır. Respublika 

orqanlarının rəhbərliyi də bu məsələdə lazımi səviyyədə olmamıĢdır. 

Qəbul olunmuĢ qətnamədə partiya fəalları yığıncağı Sov.ĠKP MK 

tərəfindən verilmiĢ qiyməti bütünlüklə və tamamilə bəyənmiĢ və vəziyyətin normal 

hala salınması üçün, Lenin milli siyasətinin, müasir mərhələdə onun mahiyyətinin 

izah edilməsinə, zəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsinə bütün siyasi və ideoloji 

təsir vasitələrinin geniĢ cəlb edilməsi üçün konkret tədbirlər müəyyən etmiĢdir. 

Bütün iĢdə onu əsas tutmaq lazımdır ki, milli məsələ milli xüsusiyyətlərə, 

psixologiyaya daim ciddi diqqət yetirilməsini, zəhmətkeĢlərin həyati mənafelərinin 

nəzərə alınmasını tələb edir. Respublikanın partiya, Sovet və təsərrüfat orqanlarına 

təklif edilmiĢdir ki, DQMV-nin gələcək sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafı üçün 

konkret tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər. 

Yığıncağın iĢində Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizəd, SSRĠ 

Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin birinci müavini P. N. Demiçev iĢtirak etmiĢdir. 

(Azərinform.) 

 

«Kommunist» qəzeti, 25 fevral 1988-ci il 

 

Sov.ĠKP MK-nın BAġ KATĠBĠ  

M. S. QORBAÇOVUN AZƏRBAYCAN  VƏ  ERMƏNĠSTAN 

ZƏHMƏTKEġLƏRĠNƏ, XALQLARINA MÜRACĠƏTĠ 

 

Əziz yoldaĢlar! 

Dağlıq Qarabağda  və onun ətrafında hadisələrlə əlaqədar olaraq sizə 

müraciət edirəm. 

Bu muxtar vilayətin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-in 

tərkibinə keçməsi məsələsi qaldırılmıĢdır. Məsələ elə kəskin və dramatik vəziyyətə 

çatdırılmıĢdır ki, bu, gərginliyə və hətta qanundankənar hərəkətlərə gətirib 

çıxarmıĢdır. 

Açığını deyim ki, Sov.ĠKP MK hadisələrin bu cür inkiĢafından narahatdır, 

çünki bu, ən ciddi nəticələr verə bilər. 

Biz müxtəlif ideyaların və təkliflərin açıq müzakirəsindən boyun 

qaçırmağın tərəfdarı deyilik. Lakin bunu təmkinlə, demokratik proses və 

qanunçuluq çərçivəsində, xalqlarımızın beynəlmiləl sıx birliyinə zərrə qədər də 

xələl gəlməsinə yol vermədən etmək lazımdır. Xalqın taleyi ilə bağlı çox ciddi 

məsələləri qeyri-Ģüuri hisslərin və emosiyaların ixtiyarına buraxmaq olmaz. 
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Öz qayğılarını təkcə yerli Ģərait baxımından yox, həm də ölkədə 

geniĢlənən inqilabi yeniləĢmə proseslərini nəzərə almaqda qiymətləndirmək çox 

vacibdir. 

Bəli, həyatımızda həll edilməmiĢ problemlər vardır. Lakin xalqlar 

arasında ədavətin və bir-birinə etimadsızlığın qızıĢdırılması bu problemlərin həllinə 

ancaq mane ola bilər. Bu, bizim sosialist prinsiplərimizə və mənəviyyatımıza, 

Sovet adamlarının dostluq və qardaĢlıq ənənələrinə daban-dabana zidd olardı. 

Biz çoxmillətli ölkədə yaĢayırıq, üstəlik bütün Respublikalarımız, bir çox 

vilayətlərimiz, hətta Ģəhər və qəsəbələrimiz çoxmillətlidir. Lenin milli siyasətinin 

mənası da ondadır ki, hər bir adam, hər bir millət sərbəst inkiĢaf edə bilsin, hər bir 

xalq ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində, ana dilinə və mədəniyyətə, adətlərə 

və etiqada öz tələbatını ödəyə bilsin. 

Sosialist beynəlmiləlçiliyi bizim çox böyük qüvvət mənbəyimizdir. Bizim 

yolumuz xalqların əsl qardaĢlığı və birliyi yoludur. 

Böyük erməni Ģairi YegiĢe Çarents Sovet Azərbaycanına müraciətlə çox 

gözəl demiĢdir: «hədsiz iztirablarda keçmiĢ ötən günlər naminə, qələbələr 

sayəsində bizə nəsib olmuĢ həyat naminə, mehriban ittifaq naminə, quruculuq 

naminə qardaĢ xalqa salam göndəririk, salam göndəririk». 

Azərbaycan xalqının böyük oğlu Səməd Vurğunun sözləri bu fikirlə görün 

necə də səsləĢir: «Biz təkcə od-ocaq qonĢusu deyilik, ürək dostuyuq. Xalqlarımız 

ta qədimlərdən bir ocağın oduna isinmiĢ, son tikələrini yarı bölmüĢlər». 

Heç bir ana razı olmaz ki, onun övladları sosializmin həqiqətən böyük 

nailiyyəti olan möhkəm dostluq, bərabərlik, qarĢılıqlı yardım telləri ilə bağlanmaq 

əvəzinə milli ədavət təhlükəsinə məruz qalsın. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yığılıb qalan nöqsanlar və çətinliklər 

az deyildir. Vilayətin yeni rəhbərliyi vəziyyəti düzəltmək üçün təcili tədbirlər 

görməlidir. Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi bu barədə dəqiq tövsiyələr vermiĢdir və 

onların yerinə yetirilməsinə bilavasito göz qoyacaqdır. 

Ġndi ən baĢlıcası yaranmıĢ vəziyyətin aradan qaldırılmasına, 

Azərbaycanda və Ermənistanda yığılıb qalmıĢ konkret iqtisadi, sosial, ekoloji və 

digər problemlərin bütün ölkəmizdə həyata keçirilən yenidənqurma və 

yeniləĢdirmə siyasəti ruhunda həll edilməsinə səy göstərməkdir. 

Azərbaycan və erməni xalqları arasında Sovet hakimiyyəti illəri ərzində 

təĢəkkül tapmıĢ dostluq ənənələrinin qədrini bilmək və onları hər vasitə ilə 

möhkəmləndirmək lazımdır. Yalnız bu yol SSRĠ-nin bütün xalqlarının əsl 

mənafeyinə uyğundur. 

Siz bilirsiniz ki, partiyamızın Mərkəzi Komitəsinin bir plenumunu xüsusi 

olaraq milli münasibətlərin inkiĢafına həsr etmək niyyəti vardır. Bu ən vacib 

ictimai sahənin bir çox məsələləri müzakirə edilməli və Lenin milli siyasətinin 

prinsipial nailiyyətləri əsasında sosial-iqtisadi, mədəni və digər problemlərin 

konkret həlli yolları müəyyənləĢdirilməlidir. 
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Biz hamımız Sovet vətəndaĢlarıyıq. Bizim tariximiz ümumidir, 

qələbələrimiz ümumidir, böyük çətinliklər, dərdlər və itkilər yolu keçmiĢik. Biz 

böyük yenidənqurma iĢi ilə məĢğuluq, sosializmin müqəddəratı, Vətənimizin, hər 

birimizin müqəddəratı onun müvəffəqiyyətindən asılıdır. 

YoldaĢlar, mən sizə, sizin Ģüurunuza və məsuliyyətinizə, sizin kamalınıza 

müraciət edirəm. Gəlin bu sınaqda da öz sovet beynəlmiləlçiliyimizi, belə bir 

yenilməz inamımızı qoruyub saxlayaq ki, ancaq bütük xalqlarımızın mehriban 

ailəsində biz cəmiyyətimizin tərəqqisini, onun bütün vətəndaĢlarının xoĢ 

güzəranını təmin edə bilərik. 

Mən sizi vətəndaĢ yetkinliyi və təmkinliyi göstərməyə, normal həyata və 

iĢə qayıtmağa, ictimai asayiĢi gözləməyə çağırıram. 

Ağıl və kamalla hərəkət etmək məqamıdır. 

M. QORBAÇOV 

 

«Kommunist» qəzeti, 27 fevral 1988-ci il 

 

Sov.ĠKP MK-da MÜġAVĠRƏ 

 

Martın 9-da Sov.ĠKP MK-da keçirilən müĢavirədə Azərbaycan KP MK-

nın birinci katibi K. M. Bağırov yoldaĢın və Ermənistan KP MK-nın birinci katibi 

K. S. Dəmirçyan yoldaĢın Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar olaraq həmin 

Respublikalarda yaranan vəziyyət haqqında məlumatları dinlənilmiĢdir. 

MüĢavirədə qeyd edildiyi kimi, göstərilən respublikalarda vəziyyət normal 

məsraya düĢür, hərçənd çətinliklər hələ davam edir. Müəssisələr və məktəblər 

iĢləyir, sənaye məhsulu istehsalında itkinin yeri doldurulur. Ġctimai asayiĢə əməl 

olunur. 1988-ci il fevralın 28-də Sumqayıt Ģəhərində törədilmiĢ cinayət iĢləri üzrə 

istintaq davam edir. 

Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan 

zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına müraciəti Respublikaların əhalisi tərəfindən qızğın 

bəyənilmiĢdir. Fəhlələr, kolxozçular, tələbələr partiyamızın rəhbərinin belə bir 

bəyanatını son dərəcə vaxtında verilmiĢ bəyanat kimi qiymətləndirirlər ki, 

millətlərarası münasibətlərin mürəkkəb məsələlərini yalnız demokratik proses və 

qanunçuluq çərçivəsində, Sovet xalqlarının beynəlmiləl sıx birliyinə zərrə qədər də 

xələl gəlməsinə yol vermədən, xalqın taleyi ilə bağlı çox ciddi məsələləri hər hansı 

qeyri-Ģüuri hisslərin və emosiyaların ixtiyarına buraxmadan həll etmək olar. 

M. S. Qorbaçov müĢavirədə çıxıĢ edib demiĢdir ki, indi baĢlıcası milli 

siyasətin Lenin prinsiplərini ardıcıl həyata keçirməkdən, Azərbaycan və erməni 

xalqlarının, Sovet Zaqafqaziyası, bütün ölkə xalqlarının dostluğunu 

möhkəmlətməkdən ibarətdir. Vəziyyətin hər hansı Ģəkildə kəskinləĢməsi xalqlar 

dostluğu yolunda öz varlığının yetmiĢ ili ərzində ölkəmizin qazandığı böyük 

nailiyyətlərdən bizi geri ata bilər. 
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Siyasi Büronun qərarı ilə MK katibliyinə tapĢırıq verilmiĢdir ki, Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətində yığılıb qalmıĢ problemlərin, onun ətrafında 

millətlərarası münasibətlərin kəskinləĢməsi səbəblərinin dərindən və hərtərəfli 

öyrənilməsini, müvafiq təkliflərin iĢlənib hazırlanmasını təĢkil etsin və təklifləri 

hazır olduqca Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ hökumətinin müzakirəsinə versin. 

Eyni zamanda Azərbaycan və Ermənistan Kommunist partiyalarının 

mərkəzi komitələrinə tövsiyə edilmiĢdir ki, zəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsini 

yaxĢılaĢdırmaq üçün uzunmüddətli tədbirlər kompleksi hazırlasınlar, bu 

Respublikaların qarĢılıqlı münasibətlərinin sosial-iqtisadi, məiĢət, elmi, mədəni, dil 

və digər sahələrinə aid operativ məsələləri beynəlmiləlçiliyin Lenin prinsipləri 

əsasında birlikdə həll etsinlər. 

M. S. Qorbaçov müĢavirəyə yekun vurarkən bir daha qeyd etmiĢdir ki, bu 

gün yenidənqurma məsələlərinin heç biri milli münasibətlərə onun təsiri nəzərə 

alınmadan həll edilə bilməz, yenidənqurmanın irəliləyiĢi bütün zəhmətkeĢlərin, 

Sovet Ġttifaqındakı bütün millətlərin nümayəndələrinin əlbir, gərgin və həmrəy iĢ 

görməsini tələb edir. 

MüĢavirədə məsələlərin müzakirəsində A. A. Qromıko, Y. K. Liqaçov, N. 

Ġ. Rıjkov, A. N. Yakovlev, P, N. Demiçev, V. Ġ. Dolgix, K. P. Razumovski, A. Ġ. 

Lukyanov yoldaĢlar, habelə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri H. N. 

Seyidov, Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Q. M. Voskanyan və 

Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin sədri F. T. Sarkisyan çıxıĢ etmiĢlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 10 mart 1988-ci il 

 

SUMQAYIT ġƏHƏR PARTĠYA KOMĠTƏSĠNĠN PLENUMU 

 

Azərbaycan K.P Sumqayıt ġəhər Komitəsinin plenumu olmuĢdur. Plenum 

təĢkilat məsələsinə baxmıĢdır. 

Plenum C. M. Müslümzadəni siyasi laqeydlik göstərdiyinə, təĢkilatçılıq 

iĢində və siyasi iĢdə böyük nöqsanlara yol verdiyinə, partiyalıya yaraĢmayan 

davranıĢına və bunlar Ģəhərdə faciəli hadisələrlə nəticələndiyinə görə Sumqayıt 

ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən azad etmiĢdir. 

Bundan əvvəl Naxçıvan MSSR Nazirlər Sovetinin sədri vəzifəsində 

iĢləmiĢ Z. S. Hacıyev Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 

seçilmiĢdir. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi K. M. Bağırov plenumun iĢində 

iĢtirak və çıxıĢ etmiĢdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 17 mart 1988-ci il 
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SUMQAYIT ġƏHƏR SOVETĠNĠN SESSĠYASI 

 

On səkkizinci çağırıĢ Sumqayıt Ģəhər xalq deputatları Sovetinin sessiyası 

təĢkilat məsələsinə baxmıĢdır. T. Y. Məmmədov Ģəhərdə lazımi nizam-intizamın 

təmin olunması iĢinin təĢkilində ciddi nöqsanlara yol verdiyinə, siyasi naĢılıq 

göstərdiyinə, Ģəhərdə faciəli hadisələrlə nəticələnmiĢ mənfi halların qarĢısını almaq 

üçün vaxtında tədbirlər görmədiyinə görə Ģəhər icraiyyə komitəsinin sədri 

vəzifəsindən azad edilmiĢdir. 

Bundan əvvəl Sovet Azərbaycanının 60 illiyi adına Sumqayıt alüminium 

zavodunun direktoru iĢləmiĢ R. F. Əminbəyli Sumqayıt ġəhər Xalq Deputatları 

Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin sədri seçilmiĢdir. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi K. M. Bağırov sessiyanın iĢində 

iĢtirak və çıxıĢ etmiĢdir.. 

 

«Kommunist» qəzeti, 17 mart 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN KP MƏRKƏZĠ KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi «Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsi 

bürosunun əhali arasında təĢkilatçılıq iĢində böyük nöqsanları, siyasi naĢılığı və 

Ģəhərdə faciəli hadisələrin qarĢısını almaqda fəaliyyətsizliyi haqqında» məsələ 

müzakirə etmiĢdir. 

Qəbul olunmuĢ qərarda qeyd edilir ki, Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsi 

Sov.ĠKP MK-nın göstəriĢlərinin, Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun 

Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına müraciətindəki 

müddəaların yerinə yetirilməsinin təĢkilində siyasi naĢılıq və məsuliyyətsizlik 

göstərmiĢdir. ġəhər partiya Komitəsinin bürosu və onun katibləri, Ģəhər Sovetinin 

icraiyyə komitəsi Respublikada yaranmıĢ mürəkkəb Ģəraitə lazımınca qiymət 

verməmiĢ, sayıqlığı artırmaq, Ģəhərdə ictimai asayiĢi təmin etmək üçün konkret 

tədbirlər görməmiĢ, gözləmə mövqeyi tutmuĢlar ki, bu da faciəli hadisələrlə 

nəticələnmiĢdir. 

Bu il fevralın axırında Sumqayıtda xuliqanlıq edən ünsürlərin bir qrupu 

iğtiĢaĢ törətmiĢdi. Fitnəkar Ģayiələrin, təhrikçi söz-söhbətlərin təsiri altına düĢmüĢ 

səbatsiz, yetkin olmayan adamlar hüquqa zidd hərəkətlərə cəlb edilmiĢdilər. 

Cinayətkar ünsürlər emosiyaların coĢması Ģəraitindən istifadə edib bandit 

hərəkətləri törətmiĢlər. Bununla əlaqədar insan tələfatı olmuĢdur. Bu adamlar 

müxtəlif millətlərin nümayəndələri idilər. Bu faciəli hadisələr qeyri-sağlam 

Ģayiələrə səbəb olmuĢ, Azərbaycan və erməni xalqlarının çoxəsrlik dostluğuna çox 

böyük zərər vurmuĢdur. 

Qərarda deyilir: Sumqayıtdakı iğtiĢaĢlar zəhmətkeĢlərin, xüsusən 

gənclərin ideya-siyasi, beynəlmiləl tərbiyəsi sahəsində Sumqayıt ġəhər Partiya 
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Komitəsinin iĢində böyük nöqsanların nəticə, Ģəhər rəhbərlərinin qayğısızlığının və 

siyasi naĢılığının nəticə olmuĢdur. Mürəkkəb Ģəraitdə Ģəhərin bir sıra partiya, sovet 

və təsərrüfat rəhbərləri, partiya fəalları, kommunistləri qətiyyətsiz olmuĢ və 

özlərini itirmiĢ, baĢlanan hadisələrin nəticələrinin nə qədər təhlükəli ola biləcəyinə 

lazımınca əhəmiyyət verməmiĢlər. Əmək kollektivləri Ģuluqluğun dayandırılması 

üçün ayağa qaldırılmamıĢ, xalq drujinaları əslində fəaliyyət göstərməmiĢdilər. 

ġəhərdə asayiĢi bərpa etmək üçün təcili, fövqəladə tədbirlər görmək lazım 

gəlmiĢdir. Prokurorluq cinayətləri təhqiq edir, baisləri və təhrikçiləri üzə çıxarır. 

BaĢ vermiĢ faciəli hadisələr üçün Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin 

birinci katibi C. M. Müslümzadə yoldaĢın üzərinə Ģəxsən böyük məsuliyyət düĢür. 

Dəfələrlə xəbərdarlıq edildiyinə baxmayaraq, o, məzuniyyətdən dərhal qayıtmaq 

barəsindəki göstəriĢləri yerinə yetirməmiĢ, Sov.ĠKP MK-nın tələblərinin yerinə 

yetirilməsi üçün yubanmadan iĢ təĢkil etmək haqqında Respublika partiya fəalları 

yığıncağının qərarına etinasızlıq göstərmiĢdir. 

Ağır vəziyyətdə Müslümzadə yoldaĢ partiya fəallarını Ģəhərdə vəziyyətin 

normal hala salınması uğrunda mübarizəyə səfərbər etməyi bacarmamıĢ, özünə 

güvənməklə bağıĢlanmaz səhvə yol vermiĢ, siyasi rəhbər qarĢısında qoyulan 

yüksək tələblər səviyyəsində olmamıĢdır. Müslümzadə yoldaĢın hərəkətlərində və 

əməllərində vacib məsələlərin həllinə üzdən yanaĢmaq, qərarsızlıq, zahiri təmtəraq 

ünsürləri, diqqəti özünə daha çox cəlb etmək səyi əvvəllər də özünü göstərirdi. O, 

tənqidi qeydlərə düzgün yanaĢmır, hərəkətlərinin səhvsiz olduğunu hesab edirdi. 

Qərarda qeyd edilir ki, Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin katibləri M. 

A. Bayramova, A. X. Samolazov yoldaĢlar, Ģəhər icraiyyə komitəsinin sədri T. Y. 

Məmmədov yoldaĢ, Ģəhər partiya komitəsi bürosunun digər üzvləri partiyalıya xas 

olan mübarizlik keyfiyyətləri göstərməmiĢ, yaranmıĢ Ģəraitdə süst və təĢəbbüssüz 

hərəkət etmiĢ, lazımi əzmkarlıq və prinsipiallıqla iĢ aparmamıĢlar. Onlar yerlərdə 

vəziyyətdən xəbərsiz olmuĢ, adamların əhval-ruhiyyəsinə yaxĢı bələd olmamıĢ, 

yetiĢməkdə olan hadisələrin qarĢısını almaq üçün vaxtında tədbirlər görməmiĢlər. 

Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin fəaliyyətinə Azərbaycan KP MK-nın 

Ģöbələri tərəfindən də lazımınca nəzarət edilməmiĢdir. 

ġəhər daxili iĢlər Ģöbəsi (X. H. Cəfərov yoldaĢ) də Ģuluqluq salan 

ünsürlərə müqavimət göstərməyə professional cəhətdən hazır olmamıĢdır. ġəhər 

hüquq mühafizə orqanlarının bir çox iĢçilərinin öz xidməti vəzifələrinin icrasına 

etinasiz və məsuliyyətsiz münasibəti iğtiĢaĢların qarĢısını vaxtında almağa imkan 

verməmiĢdir. 

Respublika orqanlarının gördükləri tədbirlər sayəsində indi Ģəhərdə 

vəziyyət normal məcraya düĢür, hərçənd gərginlik hələ də qalır. Əmək kollektivləri 

intensiv ahənglə iĢləyir, məktəblərdə məĢğələlər gedir. 

Azərbaycan KP MK bürosu C. M. Müslümzadə yoldaĢı siyasi laqeydlik 

göstərdiyinə, təĢkilatçılıq iĢində və siyasi iĢdə böyük nöqsanlara yol verdiyinə, 

partiyalıya yaraĢmayan rəftarına, bunların Sumqayıtda faciəli hadisələrlə 
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nəticələndiyinə, habelə MK bürosunda düzgün olmayan davranıĢına və baĢ vermiĢ 

hadisələrə özünütənqid ruhunda qiymət vermədiyinə görə Sumqayıt ġəhər Partiya 

Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən azad etmiĢ və onu Sov.ĠKP üzvlüyündən 

xaric etmiĢdir. 

ġəhərdə lazımi nizam-intizamın təmin edilməsi iĢinin təĢkilində ciddi 

nöqsanlara yol verdiyinə, siyasi naĢılıq göstərdiyinə, faciəli hadisələrlə 

nəticələnmiĢ mənfi halların qarĢısını almaq üçün vaxtında tədbirlər görmədiyinə 

görə qərara alınmıĢdır ki, T. Y. Məmmədov yoldaĢın Sumqayıt ġəhər Ġcraiyyə 

Komitəsinin sədri vəzifəsində qalması məqsədəuyğun sayılmasın; ona Sov.ĠKP 

üzvünün uçot vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət elan edilmiĢdir. 

Arxayınçılıq göstərdiklərinə, Ģəhərdəki vəziyyətə qiymət verilməsinə 

qeyri-tənqidi yanaĢdıqlarına, hüquqa zidd hərəkətlərin dəf edilməsi üçün təsirli və 

vaxtında tədbirlər görmədiklərinə görə Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin ikinci 

katibi M. A. Bayramova yoldaĢa, Ģəhər partiya komitəsinin katibi A. X. Samolazov 

yoldaĢa uçot vərəqələrinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət elan edilmiĢdir. 

Sumqayıtda ictimai asayiĢin təmin edilməsinə məsuliyyətsiz yanaĢdığına, 

bunun faciəli nəticələr verən iğtiĢaĢa və Ģuluqluğa gətirib çıxardığına görə həmin 

dövrdə Ģəhər daxili iĢlər Ģöbəsinin rəisi vəzifəsini icra etmiĢ X. H. Cəfərov yoldaĢ 

Sov.ĠKP üzvlüyündən xaric edilmiĢdir. 

Azərbaycan KP MK Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsi bürosuna 

tapĢırmıĢdır ki, faciəli hadisələrin qarĢısını almaq üçün tədbirlər görülməsini təmin 

etməmiĢ digər vəzifəli Ģəxslərin - Kommunistlərin Ģəxsi məsuliyyəti məsələsinə 

baxsın. 

Sumqayıtda iğtiĢaĢa imkan yaratmıĢ səbəblərin və Ģəraitin nəzərdən 

keçirilməsi və dərindən öyrənilməsi üçün Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V. 

N. Konovalov yoldaĢ baĢda olmaqla komissiya yaradılmıĢdır. Komissiyanın iĢinin 

yekunları Azərbaycan KP MK-da müzakirə ediləcəkdir. 

Nəzərə alınmıĢdır ki, respublika prokurorluğunun iĢtirakı ilə SSRĠ 

prokurorluğu baĢ vermiĢ hadisələri təhqiq edir, bu hadisələrlə əlaqədarlığı olmuĢ 

bir sıra müqəssir Ģəxslər həbs edilmiĢlər və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. 

Azərbaycan KP MK Respublika Daxili ĠĢlər Nazirliyindən (A. Ġ. 

Məmmədov yoldaĢ) tələb etmiĢdir ki, Sumqayıt ġəhər Daxili ĠĢlər ġöbəsinin Ģəxsi 

heyətini möhkəmlətmək, milis iĢçilərinin peĢə hazırlığını artırmaq üçün təcili 

tədbirlər görsün. Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinə və komsomol komitəsinə 

tapĢırılmıĢdır ki, milis iĢçilərinin sıralarına ən yaxĢı kommunistləri və 

komsomolçuları göndərsinlər. 

Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsi, ilk partiya təĢkilatları Sov.ĠKP MK-nın 

göstəriĢlərini, M. S. Qorbaçovun irəli sürdüyü vəzifələri və müddəaları əsas tutub 

zəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsini, bütün ideoloji və kütləvi-siyasi iĢi 

kökündən yaxĢılaĢdırmaq, bu iĢdə olan ciddi nöqsanları və qüsurları aradan 

qaldırmaq üçün konkret tədbirlər həyata keçirməlidirlər. 
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Azərbaycan KP MK Ģöbələrindən tələb edilmiĢdir ki, əhali, xüsusən 

gənclər arasında ideya-siyasi iĢi gücləndirmək, zəhmətkeĢləri partiyanın və xalqın 

inqilabi, döyüĢ, əmək və beynəlmiləlçilik ənənələri ruhunda tərbiyə etmək, onların 

səylərini yenidənqurmanın sürətləndirilməsinə səfərbər etmək iĢində Sumqayıt 

ġəhər Partiya Komitəsinə, ilk partiya təĢkilatlarına lazımi yardım göstərsinlər. 

ZəhmətkeĢlərdə millətlərarası münasibətlərin yüksək mədəniyyətinin, 

möhkəm beynəlmiləlçilik əqidələrinin formalaĢmasına xüsusi diqqət yetirmək 

lazımdır. Milli münasibətlər sahəsində gedən proseslər, mövcud meyllər dərindən 

təhlil edilsin, Ģəraitə realistcəsinə qiymət verilsin, əhalinin müxtəlif 

kateqoriyalarının və qruplarının xüsusiyyətləri nəzərə alınsın. Onların məiĢət və 

mədəni tələbatının ödənilməsinə daim qayğı göstərilsin, qarĢıya çıxan problemlər 

vaxtında həll edilsin. Milli siyasətin Lenin prinsiplərindən hər hansı Ģəkildə kənara 

çıxmaq halları vaxtında aĢkar edilsin və qətiyyətlə dəf olunsun. Əsl demokratizm 

praktikada ardıcıl surətdə bərqərar edilsin, sovet qanunlarına ciddi əməl olunsun. 

Rəhbər iĢçilərin sosialist beynəlmiləlçiliyi, hər cür mənfi təzahürlərə 

barıĢmazlıq ruhunda tərbiyəsini gücləndirmək lazımdır. Partiya, sovet, həmkarlar 

ittifaqı, komsomol fəalları coĢğun və mübariz ruhda təbliğat aparmaq, siyasi 

diskussiya keçirmək vərdiĢlərinə əzmlə yiyələnməli, əmək kollektivlərində 

mənəvi-psixoloji əhval-ruhiyyənin vəziyyəti üçün rəhbər iĢçilərdən daha ciddi 

məsuliyyət tələb edilməlidir. 

Azərbaycan KP MK Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinə, ilk partiya 

təĢkilatlarına, təsərrüfat rəhbərlərinə bir vəzifə olaraq taĢpırmıĢdır ki, Ģəhərdə 

vəziyyətin normal hala salınması, asayiĢin, mütəĢəkkilliyin və intizamın 

möhkəmləndirilməsi iĢini hər vasitə ilə gücləndirsinlər, əmək kollektivlərini 

istehsalda olmuĢ itkinin yerinin ən qısa müddətlərdə doldurulmasına, cari ilin 

planlarının və sosialist öhdəliklərinin sözsüz yerinə yetirilməsinin təmin edilməsinə 

istiqamətləndirsinlər. 

Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsi, Ģəhər icraiyyə komitəsi, partiya, 

həmkarlar ittifaqı, komsomol təĢkilatları, xalq təhsili orqanları gənclərin xalqlar 

dostluğu və qardaĢlığı ruhunda tərbiyəsi sahəsində aparılan iĢin səmərəliliyini 

yüksəltməli, Azərbaycan və erməni xalqlarının, Sovet Zaqafqaziyası xalqlarının, 

çoxmillətli Vətənimizin bütün xalqlarının çoxəsrlik dostluğu nümunələrini parlaq 

və inandırıcı Ģəkildə göstərməli, oğlan və qızlarda sinfi mənlik Ģüurunu 

formalaĢdırmalı, onların hüquq maarifinə daha çox fikir verməlidirlər. Rəhbər 

partiya və Sovet iĢçilərinin, təsərrüfat rəhbərlərinin, alimlərin, yaradıcı ziyalı 

nümayəndələrinin komsomolçularla və gənclərlə müntəzəm görüĢləri keçirilsin. 

Vilayət, Ģəhər, rayon partiya komitələrinə göstərilmiĢdir ki, bütün siyasi 

və ideoloji təsir vasitələrini Lenin milli siyasətinin, indiki mərhələdə onun 

mahiyyətinin izah edilməsinə yönəltmək lazımdır, Məsuliyyətsiz ünsürlərin 

fitnələrinə uymaq hallarının qarĢısı alınsın, ağıl və kamal, əminlik, təmkin 

göstərilsin, adamlar qeyri-sağlam emosiyalardan və çılğın hərəkətlərdən 
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çəkindirilsin, düĢünülməmiĢ əməllərə, intizamın və ictimai asayiĢin pozulması 

hallarına yol verilməsin, sosializmin böyük nailiyyəti - Sovet xalqlarının 

qardaĢcasına dostluğu hər vasitə ilə möhkəmləndirilsin. 

Sov.ĠKP MK-nın göstərdiyi kimi, bütün bu iĢdə onu əsas tutmaq lazımdır 

ki, milli məsələ milli xüsusiyyətlərə, psixologiyaya daim ciddi diqqət yetirilməsini, 

zəhmətkeĢlərin həyati mənafelərinin nəzərə alınmasını tələb edir. ÇalıĢmaq 

lazımdır ki, bütün kommunistlər, beynəlmiləlçilik, xalqlar dostluğu və qardaĢlığı 

ideyalarının ardıcıl və səmimi təbliğatçısı, bütün millətlərin hüquq və 

mənafelərinin fəal müdafiəçisi olsunlar. 

 

«Kommunist» qəzeti, 19 mart 1988-ci il 

 

Sov.ĠKP MK-da GÖRÜġ 

 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun tapĢırığına müvafiq surətdə Y. K. 

Liqaçov, L. N. Zaykov, M. S. Solomentsev, P. N. Demiçev, V. Ġ. Dolgix, G. P. 

Razumovski, A. Ġ. Lukyanov yoldaĢlar martın 18-də Azərbaycan və erməni 

millətlərindən olub Moskva Ģəhərində iĢləyən elm və mədəniyyət xadimləri ilə 

görüĢmüĢlər. 

GörüĢdə Sov.ĠKP MK yanında Marksizm-Leninizm Ġnstitutunun 

direktorunun müavini, fəlsəfə elmləri doktoru M. P. Mçedlov, SSRĠ geologiya 

nazirinin birinci müavini, geologiya-mineralogiya elmləri doktoru F. Q. Salmanov, 

SSRĠ Dövlət Plan Komitəsi sədrinin birinci müavini, SSRĠ Elmlər Akademiyasının 

akademiki S. A. Sitaryan, SSRĠ xalq artisti M. M. Maqomayev, «Xəbərlər» 

Mətbuat Agentliyi idarə heyəti sədrinin müavini, tarix elmləri namizədi K. A. 

Xaçaturov, «Voprosı istorii» jurnalının baĢ redaktoru, SSRĠ Elmlər 

Akademiyasının müxbir üzvü Ə. Ə. Ġskəndərov, Sov.ĠKP MK beynəlxalq Ģöbəsi 

müdirinin müavini, tarix elmləri doktoru K. N. Brutents, SSRĠ Tibb Elmləri 

Akademiyası Ümumittifaq Elmi Cərrahlıq Mərkəzinin baĢ elmi iĢçisi, tibb elmləri 

doktoru A. A. Hacıyev çıxıĢ etmiĢlər. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki hadisələrlə, Ermənistan SSR-də və 

Azərbaycan SSR-də yaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar ciddi narahatlıq ifadə edilmiĢdir. 

GörüĢün iĢtirakçıları vəziyyəti normal hala salmaq üçün Sov.ĠKP MK-nın gördüyü 

tədbirləri yekdilliklə müdafiə etmiĢ və qeyd etmiĢlər ki, Sov.ĠKP MK-nın BaĢ 

katibi M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına 

müraciəti Dağlıq Qarabağla əlaqədar məsələlərin həllinə yanaĢmaqda çox mühüm 

siyasi sənəddir. Bu müraciət respublikaların, ölkənin rifahına böyük qayğı ilə 

aĢılanmıĢdır və hər bir namuslu adamın, böyük Vətənimizin hər bir həqiqi 

vətənpərvərinin fəaliyyəti üçün rəhbər sənəddir. 
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GörüĢdə açıq deyilmiĢdir ki, millətlərarası münasibətlərin inkiĢafında 

keçmiĢdən bizə miras qalmıĢ çətinliklər vardır, dövranın gediĢindən doğan 

problemlər də vardır. 

Mərkəzi və yerli hakimiyyət orqanları yığılıb toplanmıĢ məsələləri 

hərtərəfli müzakirə etməyə, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də yaĢayan 

bütün millətlərin zəhmətkeĢlərinin xeyrinə, bütün Sovet cəmiyyətinin xeyrinə 

Ģəraiti sağlamlaĢdırmağın düzgün yollarını axtarıb tapmağa çalıĢırlar. GörüĢün 

iĢtirakçıları əməli təkliflər söyləmiĢlər; həmin təkliflər nəzərə alınmıĢdır və 

regionda iqtisadi, sosial və mənəvi həyat problemlərinin daha yaxĢı həllinə kömək 

edəcəkdir. 

Bundan ötrü orada müvafiq əlveriĢli iĢgüzar Ģərait gərəkdir, qarĢılıqlı 

etimad, ehtiram gərəkdir. Emosiyaların, geri qalmıĢ əhval-ruhiyyələrin üstün 

gəlməsinə yol vermək olmaz. Adamları toqquĢmalara, iĢi dayandırmağa təhrik 

edən hər cür hərəkətləri dəf etmək lazımdır. 

Azərbaycan və erməni xalqları Sovet xalqlarının böyük ailəsində 

sosialistcəsinə dəyiĢikliklər uğrunda ümumi mübarizənin möhkəm telləri ilə bir-

birinə bağlıdırlar. Respublikaların zəhmətkeĢləri arasında, həmin respublikalarda 

yaĢayan bütün millətlər arasında dostluğun möhkəmlənməsi bu gün də, gələcəkdə 

də bir çox vəzifələri müvəffəqiyyətlə yerinə yetirmək üçün zəruri Ģərtdir, 

hamımızın rifahının və tərəqqisinin rəhnidir. 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvləri, MK katibləri Y. K. Liqaçov və L. 

N. Zaykov yoldaĢlar, Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu üzvlüyünə namizədlər, MK 

katibləri V. Ġ. Dolgix və K. P. Razumovski yoldaĢlar görüĢə toplaĢanlar qarĢısında 

çıxıĢ etmiĢlər. 

Sov.ĠKP MK-da həmçinin Y. K. Liqaçovun Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti əmək kollektivləri nümayəndələrinin bir qrupu ilə ətraflı söhbəti  

olmuĢdur. (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 19 mart 1988-ci il 

 

MÜTTƏFĠQ RESPUBLĠKALARIN 

ALĠ SOVETLƏRĠ RƏYASƏT HEYƏTLƏRĠNĠN ĠCLASLARI 

 

RSFSR 

 

Martın 22-də RSFSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası olmuĢdur. 

Ġclacda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan 

SSR-də yaranmıĢ vəziyyət müzakirə edilmiĢdir. 

Bu məsələ barəsində Sov.ĠKP MK siyasi Bürosunun üzvü, RSFSR 

Nazirlər Sovetinin sədri V. Ġ. Vorotnikov məlumat vermiĢdir. 
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Ġclasda çıxıĢ etmiĢlər: Çeçen-ĠnquĢ MSSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

sədri X. X. Bokov, Volqa Minik Avtomobilləri Ġstehsal Birliyinin baĢ direktoru V. 

Ġ. Ġsakov, Tatarıstan MSSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri ġ. A. Mustayev, 

Moskva vilayətinin Lyubertsı rayonundakı «Petrovskoye» dövlət damazlıq 

zavodunun maĢınla sağım operatoru L. N. Mironova, Udmurt MSSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri A. Ġ. Tubılov, Ġvanovo Pambıq Parça Ġstehsal Birliyinin baĢ 

direktoru V. N. Qolubeva, Moskva ġəhər Ġcraiyyə Komitəsi sədrinin birinci 

müavini Ġ. D. Pisarev, Sov.ĠKP Omsk Vilayət Komitəsinin birinci katibi Y. D. 

Poxitaylo, BaĢqırdıstan MSSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri V. F. Sultanov. 

YĠHĠMġ katibi M. B. Rıjikov, RSFSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri V. P. 

Orlov. 

Yekdilliklə qəbul edilmiĢ qərarda deyilir: 

RSFSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, 

Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də yaranmıĢ vəziyyətdən narahat 

olduğunu və təĢviĢə düĢdüyünü bildirir və belə hesab edir ki, bu vəziyyət 

ölkəmizin bütün qardaĢ xalqları arasında dostluğun, yekdilliyin və sıx birliyin daha 

da möhkəmləndirilməsinə, ictimai həyatın və dövlət həyatının 

demokratikləĢdirilməsinə, müxtəlif millətlərdən olan Sovet vətəndaĢlarının 

Konstitusiya hüquqlarının və mənafelərinin təmin edilməsinə ziddir. 

RSFSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Lenin milli siyasətinin prinsiplərini 

rəhbər tutaraq, Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetlərinin Rəyasət 

heyətlərinə müraciət edib, yenidənqurma vəzifələrinin müvəffəqiyyətlə yerinə 

yetirilməsi məqsədilə xalqlar dostluğunu möhkəmlətmək naminə qayda 

yaradılması və bu respublikaların əhalisinin əmin-amanlığının qorunub saxlanması 

üçün əllərindən gələni etməyi onlara təkidlə məsləhət görür. M. S. Qorbaçov 

yoldaĢın qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan və erməni xalqları arasında Sovet 

hakimiyyəti illərində yaranmıĢ dostluq ənənələrini əziz tutmaq və hər vasitə ilə 

möhkəmlətmək lazımdır. 

RSFSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, göstərilən respublikaların ərazilərində Sovet 

Konstitusiyasının tələblərinə əməl olunmasına, SSR Ġttifaqının və onun bütün 

dövlət və muxtar qurumlarının daha da möhkəmləndirilməsinə, Sovet xalqlarının 

hər vasitə ilə sıx birləĢməsinə yönəldilən qəti tədbirlər görsün. (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 23 mart 1988-ci il 

 

UKRAYNA SSR 

 

Martın 22-də Ukrayna SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası olmuĢdur. 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafındakı hadisələrdən Ukrayna zəhmətkeĢlərinin 

narahatlığı məsələsi müzakirə edilmiĢdir. 
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Ukrayna SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qeyd etmiĢdir ki, Sovet 

Ukraynasının zəhmətkeĢləri Sovet Ermənistanı və Sovet Azərbaycanı xalqlarına  

sovetlər ölkəsinin çoxmillətli ailəsində bərabərlər arasında bərabər xalqlara 

qardaĢlıq, dostluq duyğuları və ehtiram bəsləyirlər. Məhz buna görə də son vaxtlar 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Ermənistan SSR-də və Azərbaycan SSR-də 

baĢ verən hadisələr bütün Sovet adamları kimi, Ukrayna zəhmətkeĢlərini də 

ürəkdən həyəcanlandırmıĢdır. Onlar ölkəmiz SSRĠ-də milli münasibətlərin bütün 

tarixi üçün görünməmiĢ bu hadisələrin xarakterindən son dərəcə narahat olmuĢlar. 

Xalqlarımız vahid Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqına mənsub olmaları ilə 

haqlı fəxr edirlər. Biz bu əqidədəyik ki, millətlərarası münasibətlərin bütün 

mürəkkəb məsələləri yalnız demokratik proses, sosialist qanunçuluğu çərçivəsində, 

yaranmıĢ reallıqlar nəzərə alınmaqla bütün cəmiyyətin, bütün Sovet xalqlarının 

beynəlmiləl sıx birliyinin xeyrinə həll edilə bilər və həll edilməlidir. 

Ukrayna SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti öz qərarında Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində, Ermənistan SSR-də və Azərbaycan SSR-də qeyri-normal 

vəziyyət yaranması ilə əlaqədar olaraq Respublika zəhmətkeĢlərinin təĢviĢ və 

narahatlıq hissinə Ģərik çıxır. 

Ukrayna SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

Rəyasət heyətinə, Ermənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə müraciət edib 

onlardan təkidlə xahiĢ etmiĢdir ki, respublikalarda vəziyyətin tezliklə normal hala 

salınması, lazımi ictimai asayiĢ yaranması, adamların əmin-amanlığının təmin 

edilməsi üçün nə mümkünsə etsinlər. ġərait ağıl-kamal, təmkin və eyni zamanda 

hüquqa zidd olan hər cür hərəkətlərin qətiyyətlə dəf olunmasını tələb edir. Sov.ĠKP 

MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun müraciətində deyildiyi kimi, xalqın taleyi ilə 

bağlı çox ciddi məsələləri qeyri-Ģüuri hisslərin və emosiyaların ixtiyarına 

buraxmaq olmaz. 

Ukrayna SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ etmiĢdir ki Azərbaycan və erməni xalqları arasında, çoxmillətli 

Sovet Vətənimizin bütün zəhmətkeĢləri arasında dostluq və qardaĢlıq naminə SSRĠ 

Konstitusiyasına, sovet qanunçuluğuna sözsüz əməl olunmasına yönəldilən lazımi 

tədbirlər görsün. (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 23 mart 1988-ci il 

 

Gürcüstan SSR 

 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan 

SSR-də yaranmıĢ vəziyyət Gürcüstan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasında 

müzakirə edilmiĢdir. 

Yekdilliklə qəbul edilmiĢ qərarda deyilir: 
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Gürcüstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qeyd edir ki, böyük 

Vətənimizin bütün xalqları kimi vahid qardaĢlıq ailəsində yaĢayan Gürcüstan Sovet 

Sosialist Respublikası zəhmətkeĢləri də Sovet Ġttifaqı Kommunist Partiyasının 

yenidənqurmaya, Sovet cəmiyyətimizdə həyatın bütün sahələrinin inqilabi 

yeniləĢdirilməsinə yönəldilmiĢ Lenin siyasətini yekdilliklə bəyənir və qızğın 

müdafiə edirlər. Sovetlər ölkəsinin qardaĢ respublikaları arasında beynəlmiləl 

həmrəyliyin və dostluğun Ģanlı ənənələrinə sadiq olan Sovet Gürcüstanı 

zəhmətkeĢləri Sov.ĠKP XXVII qurultayının tarixi qərarlarının həyata keçirilməsinə 

öz layiqli köməyini göstərmək əzmindədirlər. 

Sovet cəmiyyətini inqilabi yolla yenidən qurmaq sahəsində indi ölkəmizdə 

aparılan çox böyük quruculuq iĢində bütün Sovet xalqları ailəmizin yekdilliyi, sıx 

birliyi və tam qarĢılıqlı anlaĢması, sosialist evimizdə nümunəvi qayda-qanun 

həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 

Respublikamızın bütün millətlərinin zəhmətkeĢləri son vaxtlar Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətində və onun ətrafında baĢ verən hadisələrdən son dərəcə 

narahatdırlar. Ġndi Azərbaycan və Ermənistanda yaranmıĢ vəziyyət 80-dən artıq 

millətin və xalqın nümayəndələrinin, o cümlədən yüz minlərlə erməninin və 

azərbaycanlının yaĢadıqları və baĢ-baĢa verib çalıĢdıqları Gürcüstanda heç kəsi 

biganə qoya bilməz. Gürcü xalqı ilə birlikdə onlar respublikamızın, bütün ölkənin 

sosial-iqtisadi, mədəni potensialını artırmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. 

Biz Sovet xalqlarının dostluğunu və qardaĢlığını - Sovet sosialist 

dövlətimizin gücünün və möhkəmliyinin əsasını ölkəmizdə həmiĢə qorumuĢ və 

bundan sonra da göz bəbəyi kimi qoruyacağıq, müqəddəs beynəlmiləlçilik hissini, 

çoxəsrlik tarixlə, kommunizm ideallarının təntənəsi naminə on illərlə davam etmiĢ 

birgə mübarizə və əməklə təsbit edilmiĢ əsl qardaĢlığımızı möhkəm qoruyacağıq. 

Respublikanın zəhmətkeĢləri adından Gürcüstan SSR Ali Sovetinin 

Rəyasət heyəti qonĢu qardaĢ respublikalarda - Gürcüstanın tarixən yaranmıĢ sıx 

dostluq və qardaĢlıq telləri ilə bağlı olduğu Azərbaycanda və Ermənistanda 

hadisələrlə əlaqədar olaraq ciddi və ürəkdən narahat olduğunu bildirir. 

Gürcüstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə və Ermənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə 

müraciət edib onları yüksək məsuliyyət, siyasi müdriklik, sayıqlıq və dərin ağıl-

kamal göstərməyə və vəziyyətin normal hala salınması, ictimai asayiĢin və 

intizamın möhkəmləndirilməsi, qanunçuluğa çox ciddi əməl edilməsi, inqilabi 

dəyiĢikliklər yolu ilə həmləvər irəliləyiĢə əlveriĢli Ģərait yaradılması üçün 

mükəmməl tədbirlər görməyə çağırır. 

Sov.NKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun qeyd etdiyi kimi, 

millətlərarası münasibətlərdə yığılıb qalmıĢ mürəkkəb problemləri yalnız 

demokratik proses və qanunçuluq çərçivəsində, Sovet xalqlarının beynəlmiləl sıx 

birliyinə zərrə qədər də xələl gəlməsinə yol vermədən, xalqın taleyi ilə bağlı çox 
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ciddi məsələləri qeyri-Ģüuri hisslərin və emosiyaların ixtiyarına buraxmadan həll 

etmək olar. 

Gürcüstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, göstərilən respublikalarda SSRĠ Konstitusiyasına sözsüz 

əməl olunmasını təmin etsin, Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqını onun bütün 

dövlət və muxtar formalaĢmalarını Sovet xalqlarının möhkəm dostluq və qardaĢlığı 

əsasında, sosialist beynəlmiləlçiliyinin sarsılmaz bünövrəsi əsasında daha da 

möhkəmlətmək üçün əlindən gələni əsirgəməsin. 

Bu günlər Sovet Gürcüstanının zəhmətkeĢləri möhkəm əmin olduqlarını 

bildirirlər ki, partiya orqanlarının, bütün partiya komitələrinin rəhbərliyi altında 

Azərbaycan və Ermənistan kommunistləri, zəhmətkeĢləri, gəncləri, bütün əhalisi 

yaranmıĢ ciddi çətinlikləri aradan qaldıracaq, sosializmin nailiyyətlərini möhkəm 

qoruyacaqlar. (SĠTA). 

 

BELORUSĠYA  SSR 

 

Martın 22-də Belorusiya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

olmuĢdur. Ġclasda Dağlıq Qarabağ ətrafında baĢ verən hadisələr haqqında məsələ 

müzakirə edilmiĢdir. 

Bu məsələ barəsində Belorusiya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri 

G. S. Tarazeviç məlumat vermiĢdir. 

Ġclasda Belorusiya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədrinin müavini, 

Sov.ĠKP XXV qurultayı adına «Ġnteqral» Ġstehsal Birliyinin qalvançısı T. M. 

Bezruçko, P. M. MaĢerov adına Minsk avtomat xətlər zavodunun yonuçusu A. N. 

Dubovnik, Belorusiya KP MK-nın ikinci katibi N. S. Ġqrunov, SSRĠ-nin 50 illiyi 

adına Qomel kimya zavodunun aparatçısı N. F. Lebedev, Belorusiya SSR Ali 

Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini V. A. Mikuliç, Qrodno vilayətindəki 

Smorqon internat məktəbinin direktoru N. S. PaĢkovskaya, Belorusiya KP MK 

katibi V. A. Peçennikov, Belorusiya SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti V. P. 

Platonov, Belorusiya Respublika həmkarlar Ġttifaqları ġurasının katibi N. Ġ. RoĢ, 

Minsk vilayətinin Kletski rayonundakı Çkalov adına kolxozun ferma müdiri P. Ġ. 

Senkeviç, Belorusiya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi L. Ġ. Sıroyegina, 

Minsk Vilayət Ġcraiyyə Komitəsinin sədri A. Ġ. TiĢkeviç çıxıĢ etmiĢlər. 

Yekdilliklə qəbul olunmuĢ qərarda deyilir: Belorusiya SSR Ali Sovetinin 

Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində kəskinləĢmiĢ millətlərarası 

münasibətlərdən dərin narahatlığını Respublikanın fəhlələri, kolxozçuları, ziyalıları 

adından bildirir. Orada əmələ gələn həyəcanlı vəziyyət ölkəmizdə təĢəkkül tapmıĢ 

mənəvi-siyasi birlik, SSR Ġttifaqının millətləri və xalqları arasında beynəlmiləl 

qardaĢlıq və dostluq Ģəraitinə kökündən ziddir. 

Belorusiya SSR zəhmətkeĢləri Zaqafqaziya xalqlarının inqilabi, əmək və 

beynəlmiləl ənənələrinə yaxĢı bələddirlər və onları yüksək qiymətləndirirlər. Biz 
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baĢqa qardaĢ Sovet xalqlarının nümayəndələri ilə birlikdə Brest qalasının divarları 

yanında, partizan dəstələrində vuruĢmuĢ, torpağımızı alman-faĢistt iĢğalçılardan 

azad etmiĢ Azərbaycan və Ermənistan oğullarının xatirəsini əziz tuturuq. 

Ġndi bir çox əmək kollektivlərimiz, elm, mədəniyyət idarələrimiz daimi 

səmərəli əməkdaĢlıq telləri ilə bağlıdır. Odur ki, Sovet adamlarının qardaĢcasına 

yekdilliyinin və sıx birliyinin pozulması islah edilməz səhv olardı. 

Belorusiya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan və Ermənistan 

Sovet Sosialist Respublikaları Ali Sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə müraciət edib, 

vəziyyətin sabitləĢdirilməsi üçün mümkün olan hər Ģeyi etməyə, meydana çıxan 

milli inkiĢaf problemlərini, onların dövlət əhəmiyyətini, tamamilə, baĢa düĢməklə, 

demokratikləĢdirmə və qanunçuluq çərçivəsində, sağlam düĢüncə və 

cəmiyyətimizin beynəlmiləl sıx birliyinin hər vasitə ilə möhkəmləndirilməsi üçün 

yüksək məsuliyyət ruhunda həll etməyə çağırmıĢdır. 

Belorusiya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, öz səlahiyyətlərindən istifadə edib, Azərbaycan və 

Ermənistan ərazisində SSRĠ Konstitusiyasının tələblərinə əməl olunmasına, orada 

yaĢayan bütün vətəndaĢların qanuni hüquqlarının və mənafelərinin qorunmasına, 

böyük sosialist Vətənimizin xalqlarının yekdillik və sıx birliyinin daha da 

möhkəmləndirilməsinə yönəldilən hər cür lazımi tədbirlər görsün (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

ÖZBƏKĠSTAN SSR 

 

Martın 22-də DaĢkənddə Özbəkistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

iclası olmuĢdur. Ġclasda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də 

və Ermənistan SSR-də yaranmıĢ vəziyyət müzakirə edilmiĢdir. 

Bu məsələ barəsində Özbəkistan SSR Ali Sovetinin sədri P. K. 

Həbibullayev məlumat vermiĢdir. 

Ġclasda Özbəkistan SSR xalq Ģairi R. Atakuzıyev (Uyğun), Qaraqalpaq 

MSSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri T. A. YeĢimbetova, Buxara toxuculuq 

kombinatının toxucusu ġ. N. TaĢeva, V. P. Çkalov adına DaĢkənd Aviasiya 

Ġstehsal Birliyinin baĢ direktoru V. N. Juravlyov, DaĢkənd vilayətində Özbəkistan 

SSR-in beĢilliyi adına təcrübə təsərrüfatının briqadiri E. Əliyev, Özbəkistan SSR 

Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini A. P. Romanovski və baĢqaları çıxıĢ 

etmiĢlər. 

Ġclasda Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, Ermənistan SSR 

Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə müraciət 

qəbul olunmuĢdur. 

Müraciətdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ilə əlaqədar hadisələrdən, 

Azərbaycanda və Ermənistanda yaranmıĢ vəziyyətdən dərin narahatlıq ifadə 
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edilmiĢdir. Son günlərin dramatik hadisələri proletar beynəlmiləlçiliyi 

prinsiplərinin pozulmasına gətirib çıxarır, Sovet ənənələrinə ziddir. Bu, ölkəmizin 

bütün xalqlarının, o cümlədən çoxmillətli Özbəkistanın mənafelərinə toxunur, 

çünki burada da on minlərlə azərbaycanlı və erməni yaĢayır. 

Özbəkistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti ümid edir ki, SSR 

Ġttifaqının, ölkədə bütün muxtar qurumların daha da möhkəmləndirilməsinə, habelə 

SSRĠ xalqları dostluğunun möhkəmləndirilməsinə yönəldilən ən qəti tədbirlər 

görüləcəkdir. 

Müraciətdə deyilir: 

Biz Ģübhə etmirik ki, baĢ verən hadisələr Azərbaycan və erməni 

xalqlarının zamanın sınağından çıxmıĢ dostluğunu sarsıda bilməyəcək, onların 

diqqətini bu gün bölünməz Vətənimizin yerinə yetirdiyi sosial-iqtisadi vəzifələrin 

həyata keçirilməsindən yayındıra bilməyəcəkdir   (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

QAZAXISTAN SSR 

 

Qazaxıstan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin martın 22-də keçirilən 

iclasında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan 

SSR-də vəziyyət müzakirə olunmuĢdur. 

Bu məsələ barəsində Qazaxıstan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri 

Z. K. Kamalidenov məlumat vermiĢdir. 

Ġclasda Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə və Ermənistan 

SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə yekdilliklə müraciət olunmuĢdur. Müraciətdə 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və onun ətrafında baĢ verən, Vətənimizin 

xalqlarının tarixi dostluğuna, Sov.ĠKP-nin Lenin milli siyasətinə, ölkənin ictimai 

və dövlət həyatının demokratikləĢdirilməsi proseslərinə zərər vuran hadisələr ilə 

əlaqədar dərin narahatlıq və təĢviĢ hissi ifadə edilir. 

Müraciətdə qeyd olunur ki, istər dinc sosializm quruculuğu illərində, 

istərsə də Vətənimiz üçün ağır sınaq illərində Azərbaycan və erməni xalqları 

yüksək Sovet vətənpərvərliyi, sosialist beynəlmiləlçiliyinin Lenin prinsiplərinə 

sədaqət göstərmiĢlər. Dağlıq Qarabağda bugünkü hadisələr, Azərbaycan və 

Ermənistanın tarixində bu dramatik epizod onların xalqlarına bizim ənənəvi 

ehtiramımızı sarsıda bilməz. Qazaxıstan ekstremist əhval-ruhiyyəli millətçi 

Ģəxslərin hərəkətlərinin nə qədər təhlükəli olduğunu öz üzərində hiss etmiĢdir. Biz 

əminik ki, sizin respublikalarınızın kommunistləri, bütün zəhmətkeĢləri baĢ vermiĢ 

münaqiĢənin çətinliklərini aradan qaldırmaq, özlərinin dostluğunu bütün Sovet 

adamlarının mənafeyi naminə qoruyub saxlamaq və möhkəmlətmək üçün özlərində 

qüvvə tapacaq və mərdanə hərəkət edəcəklər. 
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Qazaxıstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, Azərbaycan və Ermənistan ərazisində normal həyatı 

təmin etmək, sosialist cəmiyyətimizin həyatının inqilabi yenidən qurulması üçün 

zəruri Ģərt olmaq etibarilə SSR Ġttifaqının, bütün muxtar qurumların birliyini 

möhkəmlətmək məqsədilə öz yüksək nüfuzundan, Konstitusiya hüquqlarından 

istifadə etsin. (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

LĠTVA SSR 

 

Litva SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti martın 22-də keçirilən iclasında 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də 

hadisələr haqqında məsələ müzakirə etmiĢdir. 

Bu məsələ barəsində Litva SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri V. S. 

Astrauskas məlumat vermiĢdir 

Ġclasda Vilnüsdəki «Plasta» zavodunun elektriki A. S. QriĢin, Litva 

Kommunist Partiyası Kaunas ġəhər Komitəsinin birinci katibi R. P. Rimaytis, 

Litva SSR mülki müdafiə qərargahının rəisi S. S. NekroĢus, Litva SSR Nazirlər 

Soveti yanında Litva Respublika Təsərrüfat hesablı Xarici Ticarət Birliyinin baĢ 

direktoru B. M. Kaçkus, Litva SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini E. 

B. Mejelaytis, Litva KP MK təbliğat və təĢviqat Ģöbəsinin müdiri Ç. Ġ. ġlijüs, Litva 

SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi Y. Y. Quretskas və Litva SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyəti sədrinin müavini V.S. Klikunene çıxıĢ etmiĢlər. 

Litva SSR Ali Sovetinin yekdilliklə qəbul olunmuĢ qərarında qeyd edilir 

ki, Sovet Litvasının zəhmətkeĢləri bu respublikalarda baĢ verən hadisələr haqqında 

xəbərləri narahatlıq və təĢviĢ hissilə qarĢılayırlar. Respublikamızın əhalisinin bu 

hissləri bizim ümumi misilsiz sərvətimiz - Sovet xalqlarının mehriban dostluğu 

üçün səmimi qayğıdan və nigarançılıqdan irəli gəlir. 

Qərarda qeyd olunur ki, Sovet Litvasının zəhmətkeĢləri ölkənin bütün 

xalqlarının səmərəli dostluğunun və qarĢılıqlı yardımının bəhrələrini özlərinin 

təcrübəsində yaxĢı bilirlər. Ġndi haqlı olaraq fəxr etdiyimiz nə varsa, hamısını bu 

nəcib ideallara sədaqət təmin etmiĢdir. 

Respublika Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

Rəyasət heyətinə, Ermənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə müraciət edib, 

respublikalarda qayda yaratmaq, əhalinin əmin-amanlığını qoruyub saxlamaq, 

normal əmək ahəngini təmin etmək üçün lazım olan bütün tədbirləri görməyə 

təkidlə çağırmıĢdır. Ölkəmizin tarixinin dönüĢ mərhələsində, dərinləĢməkdə olan 

demokratiya Ģəraitində, müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin toqquĢmasında belə bir böyük 

həqiqəti bircə an da unutmaq olmaz ki, bütün xalqlarımızın məqsədləri ümumi, 
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çətinlikləri ümumi və gələcəyi ümumidir. Bir xalqda bu prinsipin pozulması digər 

xalqların həyatına mənfi təsir göstərir. 

Litva SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, yaranmıĢ vəziyyəti müzakirə etsin və qardaĢ Azərbaycan 

və Ermənistan Respublikalarının ərazilərində Sovet Konstitusiyası pozuntularının, 

Sovet xalqlarının müqəddəs dostluğunu parçalamağa yönəldilən bu pozuntuların, 

inqilabi yenidənqurma iĢinə mane olmaq cəhdlərinin qarĢısını almaq üçün qəti 

tədbirlər görsün (SĠTA). 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

MOLDAVĠYA SSR 

 

Martın 22-də Moldaviya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

növbədənkənar iclası olmuĢdur. 

Rəyasət heyəti qeyd etmiĢdir ki, Sovet Moldaviyasının zəhmətkeĢləri 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də 

hadisələrlə əlaqədar olaraq təĢviĢ və narahatlıq hisslərini ifadə edir və belə hesab 

edirlər ki, həmin regionda vəziyyət ölkədə gedən inqilabi yeniləĢmə, 

demokratikləĢdirmə prosesləri ilə, Sovet cəmiyyətinn beynəlmiləl yekdilliyini 

möhkəmlətmək vəzifələri ilə ziddiyyət təĢkil edir. 

Moldaviya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə və Ermənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, 

Sovet Azərbaycanının və Sovet Ermənistanının qardaĢ xalqlarına müraciət edərək, 

onları təkidlə respublikalarda vəziyyəti sabitləĢdirmək, sosialist dövlətimizin, 

bütün SSR Ġttifaqı xalqlarının mənafeyi naminə asayiĢ və əmin-amanlıq yaratmaq 

üçün özlərindən asılı olan hər Ģeyi etməyə çağırır. 

Moldaviya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ etmiĢdir ki, Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in ərazisində 

bütün vətəndaĢların Konstitusiya hüquqlarına dönmədən riayət olunmasını təmin 

etmək və Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqının bütün millətlərinin və 

xalqlarının dostluğunu və yekdilliyini daha da möhkəmlətmək üçün təxirə 

salmadan qəti tədbirlər görsün. 

Ġclasda Moldaviya SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavinləri - 

KiĢinyov traktor zavodu qəlib sahəsinin briqadiri Ġ. P. Morar və V. K. PĢeniçnikov, 

Respublika Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi Respublika Qadınlar ġurasının 

katibi N. P. Kiriyak, Moldaviya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvləri - 

KiĢinyov Ģəhərlərarası telefon stansiyasının telefonçusu V. A. Vinebryaça, Komrat 

təsərrüfatlararası tikinti  birliyi kompleks briqadasının briqadiri N.  N.  Georgioqlo,  

Benderı  pambıqəyirmə fabrikinin əyiricisi J. V. Donskaya, Beltsı ġəhər Partiya 

Komitəsinin birinci katibi V. M. Ġovv, Bessarabiya rayonundakı «Dostluq» 

Sovxoz-zavodunda traktor briqadasının briqadiri A. P. Kara, Suvorov rayonunun 
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«Partiyanın XX qurultayı» kolxozunda traktor-tarlaçılıq briqadasının  briqadiri  Ġ.   

A. Paliy, Yedintsıdakı 69 nömrəli orta texniki peĢə məktəbində ictimai fənlərdən 

dərs deyən müəllim V. S. Skripnik, Briçanı rayonundakı  «Sov.ĠKP XIX qurultayı» 

kolxozunun idarə heyətinin sədri A. V. YaĢan çıxıĢ etmiĢlər. 

Ġclası Moldaviya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri A. A. Makonu 

aparmıĢ və çıxıĢ etmiĢdir (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

LATVĠYA SSR 

 

Martın 22-də Latviya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

keçirilmiĢdir. Ġclasda qəbul olunmuĢ qərarda Sovet Latviyasının zəhmətkeĢləri - 

müxtəlif millətlərin sosialist beynəlmiləlçiliyi, xalqlar dostluğu ənənələrinə, 

Latviya proletariatının, qırmızı latıĢ atıcılarının yüksək ideallarına sədaqətli olan 

nümayəndələri Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də 

hadisələrlə əlaqədar olaraq, özlərinin dərin həyəcan və narahatlıq hisslərini ifadə 

edirlər. Burada baĢ verən hadisələr adamların beynəlmiləlçilik Ģüuruna ziyan vurur, 

əslində xalqların qardaĢlığını və birliyini, çoxmillətli Vətənimizin, ümumi evimizin 

- SSRĠ-nin qüdrətinin əsasını sarsıtmağa doğru aparır. 

Xalqlar arasında etimadsızlıq toxumu səpmək, dostluğumuzu zəiflətmək 

cəhdlərinə heç bir sovet adamı biganə qala bilməz. Bu dostluq xoĢbəxt gələcək 

uğrunda mübarizədə, atalarımızın və babalarımızın qanı ilə möhkəmlənmiĢdir və 

heç kəs bu müqəddəs irsə qəsd edə bilməz. Biz bir inqilabın, Böyük Oktyabrın 

övladlarıyıq və bizim müqəddəs vəzifəmiz böyük Sovet Vətəninin bütün xalqları 

arasında dostluğu möhkəmlətmək barədə Leninin vəsiyyətini dönmədən yerinə 

yetirməkdir. 

Latviya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti respublikanın əhalisi adından 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, Ermənistan SSR Ali Sovetinin 

Rəyasət heyətinə müraciət edərək, onları respublikalarda lazımi hüquq qaydasının 

təmin olunması, Lenin milli siyasətinin əsl nailiyyətlərini qorumaq, konkret sosial-

iqtisadi və mənəvi problemləri həll etmək naminə Sovet Ġttifaqı zəhmətkeĢlərinin 

Konstitusiya hüquqlarina riayət olunması üçün cəmiyyətin sağlam qüvvələrini 

fəallaĢdırmağa çağırır. 

Latviya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, SSSR Konstitusiyasına riayət olunması, Sovet xalqlarının 

beynəlmiləl birliyinin möhkəmlənməsi üçün, çoxmillətli Vətənimizin mehriban və 

xoĢbəxt həyatı naminə qəti və hərtərəfli tədbirlər görsün  (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 
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QIRĞIZISTAN  SSR 

 

Martın 22-də Frunzedə Qırğızıstan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

iclası olmuĢdur. Ġclasda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də 

və Ermənistan SSR-də yaranmıĢ vəziyyət müzakirə edilmiĢdir. 

Bu məsələ barəsində Qırğızıstan SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin 

müavini K. B. Qusev məlumat vermiĢdir. 

Ġclasda Kalinin Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi M. Ġ. Loqvinov, 

M. V. Frunze adına kənd təsərrüfatı maĢınqayırma zavodunun elektrik qaynaqçısı 

B. Japarov, Qırğızıstan həmkarlar Ġttifaqları ġurasının sədri E. Abakirov, Sokuluk 

rayonundakı «Qırmızı Ģəfəq» kolxozunun briqadiri T. Ġ. Kleynosova, Qırğızıstan 

SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi A. Mirzəliyeva, «Sovettik Kırğızctan» 

qəzetinin redaktoru T. J. ĠĢemkulov, Qırğızıstan KP MK katibi M. ġ. ġerimkulov 

çıxıĢ etmiĢlər. 

Ġclasın iĢtirakçıları yekdilliklə qərar qəbul etmiĢlər. Qərarda deyilir: 

Qırğızıstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də baĢ verən hadisələrlə 

əlaqədar dərin narahatlıq və təĢviĢ hissini ifadə edirlər. Bu hadisələr Sovet 

xalqlarının mehriban dostluğuna ciddi zərər vurur, bizim diqqətimizi 

yenidənqurma ilə bağlı olan böyük gündəlik qayğılardan və ümidlərdən yayındırır, 

ümumi Sovet evimizdə mənəvi Ģəraiti pisləĢdirir, demokratikləĢdirmə proseslərinin 

inkiĢafını ləngidir, millətlərarası ədavət toxumları səpir. Bax, buna görə də Sovet 

Qırğızıstanının zəhmətkeĢləri Dağlıq Qarabağda, Azərbaycanda, Ermənistanda baĢ 

verən bütün hadisələri ürək ağrısı ilə və kədərlə qarĢılayırlar. 

Qırğızıstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Respublikanın bütün 

zəhmətkeĢlərinin iradəsini ifadə edərək Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətini və Ermənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətini öz respublikalarında 

qayda yaratmaq və vəziyyəti tezliklə normal hala salmaq üçün qəti və 

təxirəsalınmaz tədbirlər görməyə, həm də Konstitusiyanın verdiyi hüquqlardan 

tamamilə istifadə etməyə çağırır. Ümidvarıq ki, bu məsələlərin həlli zamanı 

ölkənin müqəddəratı üçün məsuliyyətin dərindən baĢa düĢüldüyü, beynəlmiləlçilik 

münasibəti, təmkinlik və ayıqlıq göstəriləcəkdir. 

Qırğızıstan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyətindən xahiĢ edir ki, öz yüksək nüfuzuna arxalanaraq, Azərbaycan SSR-in və 

Ermənistan SSR-in ərazisində Sovet Konstitusiyasının tələblərinə ciddi əməl 

olunması üçün hər cür lazımi səy göstərsin, SSR Ġttifaqının daha da 

möhkəmlənməsi və tərəqqisi naminə bütün Sovet adamlarının qanuni hüquqlarının 

və mənafelərinin etibarlı surətdə qorunmasını təmin etsin  (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 
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TACĠKĠSTAN  SSR 

 

Martın 22-də Tacikistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

olmuĢdur. Ġclasda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafında hadisələrlə əlaqədar 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali Sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə və SSRĠ 

Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə müraciət qəbul edilmiĢdir. 

Bu məsələ barəsində Tacikistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin 

müavini Ġ. F. Dedov məlumat vermiĢdir. 

Məsələnin müzakirəsində Tacikistan SSR Ali Sovetinin sədri, Tacikistan 

Dövlət Universitetinin rektoru T. N. Nəzərov, DüĢənbə Ģəhərindəki 63 nömrəli orta 

texniki peĢə məktəbi direktorunun təlim-istehsal iĢi üzrə müavini Y. M. 

Qordeyeva, Respublikanın hərbi komissarı A. Yusupov, Tacikistan SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin katibi A. T. Qasımova iĢtirak etmiĢlər. 

Yekdilliklə qəbul olunmuĢ müraciətdə deyilir: 

Tacikistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan SSR və 

Ermənistan SSR Ali Sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə müraciət edərək Azərbaycan 

və erməni xalqlarına, onların tarixi keçmiĢinə ən səmimi qardaĢlıq duyğuları, dərin 

ehtiram hissi bəslədiyini bildirir və buna görə də həmin respublikalarda Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafında baĢ verən son hadisələr haqqında xəbərləri 

narahatlıq hissi və ürək ağrısı ilə qarĢılayır. 

Biz onu əsas tuturuq ki, ölkəmiz inkiĢaf edən vahid orqanizmdir və onun 

hər hansı bir hissəsində nasazlıq bütün baĢqa hissələrə də keçir. Buna görə də 

Ģəraitin hələ də sakit olmaması faktı Tacikistan zəhmətkeĢlərində, o cümlədən 

Azərbaycan və erməni xalqlarının burada yaĢayan nümayəndələrində təĢviĢ 

doğurur. Respublikalarımızın bir çox əmək kollektivləri ən sıx iqtisadi, elmi və 

mədəni əlaqələr saxlayır və onları inkiĢaf etdirirlər. 

Biz baĢa düĢürük ki, hər hansı respublikalar arasında, o cümlədən də 

Azərbaycan və Ermənistan respublikaları arasında keçmiĢdən qalmıĢ problemlər 

ola bilər. Bizim əqidəmizcə, həmin problemlərin həlli emosiyalar və təzyiq 

üzərində qurulmamalıdır. Biz əmin olduğumuzu bildiririk ki, Azərbaycan və 

erməni xalqlarının çoxəsrlik həyat müdrikliyi iki xalqın mənafeyi xeyrinə və 

çoxmillətli Sovet xalqımızın sıx dostluğunun və birliyinin daha da 

möhkəmləndirilməsi naminə emosiyalara üstün gələcəkdir. 

Hər hansı baĢqa münasibət xalqlar dostluğuna, dövlət həyatının və ictimai 

həyatın demokratikləĢdirilməsinə, bütün yenidənqurma prosesinə yalnız zərər vura 

bilər. 

Bizim fikrimizcə, M. S. Qorbaçovun bu çağırıĢına əməl etmək yaranmıĢ 

Ģəraitdə ən düzgün olardı: «...vətəndaĢ yetkinliyi və təmkinliyi göstərməli, normal 

həyata və iĢə qayıtmalı, ictimai asayiĢi gözləməli». 

Tacikistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan və Ermənistan 

Respublikaları Ali Sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə belə bir ümidlə müraciət edir 
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ki, onlar respublikalarda vəziyyətin tezliklə normal hala salınması, əmin-amanlığın 

və asayiĢin bərpa edilməsi üçün tam məsuliyyətlə tədbir görəcək bu iĢdə 

deputatların, qabaqcıl fəhlələrin və kəndlilərin böyük dəstəsinə arxalanacaqlar. 

Biz SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətindən xahiĢ edirik ki, SSRĠ 

Konstitusiyasının ona verdiyi hüquqlardan istifadə etsin və qardaĢ respublikalarda 

vəziyyətin normal hala salınması üçün hər cür lazımi tədbirlər görsün, həm də onu 

əsas tutsun ki, bu gün Azərbaycanda və Ermənistanda baĢ verən hadisələr 

ölkəmizin bütün xalqlarının ümdə mənafelərinə və onun beynəlxalq nüfuzlarına 

toxunur  (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il  

 

TÜRKMƏNĠSTAN  SSR 

 

Martın 22-də Türkmənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

olmuĢdur. Ġclasda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və 

Ermənistan SSR-də baĢ verən hadisələrlə əlaqədar olaraq dərin narahatlıq hissi 

ifadə edilmiĢdir. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, Azərbaycan SSR və Ermənistan 

SSR ali Sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə müraciət etmək və onları vəziyyətin 

normal hala salınması üçün təxirə salmadan tədbirlər görməyə çağırmaq barədə 

qərar qəbul edilmiĢdir. 

Yekdilliklə qəbul edilmiĢ qərarda deyilir: 

Türkmənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti son vaxtlar Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətində, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də baĢ verən 

hadisələrlə əlaqədar olaraq Sovet Türkmənistanı zəhmətkeĢlərinin dərin və səmimi 

narahatlıq hissini ifadə edir. Ən müqəddəs sərvətə - sosializm iĢi uğrunda birgə 

mübarizədə ölkəmizin xalqları arasında yaranmıĢ mehriban dostluğa və birliyə 

qəsd etmiĢ ayrı-ayrı Ģəxslərin hərəkətləri respublikamızın əhalisində böyük təĢviĢ 

hissi doğurur. Bu, ölkədə baĢ verən inqilabi yenidənqurma, cəmiyyətin təzələnməsi 

prosesini sarsıdır, demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq ideyalarını gözdən salır. 

Türkmənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə və Ermənistan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə 

müraciət edərək, onları respublikalarda vəziyyəti tezliklə normal hala salmaq, 

qanunçuluğu möhkəmlətmək üçün bütün tədbirləri görməyə, qarĢıya çıxan 

problemlərin həllinə ölkənin müqəddəratı üçün yüksək məsuliyyət hissi ilə, dərin 

beynəlmiləlçilik mövqelərindən yanaĢmağa çağırır, belə bir cəhəti nəzərə almağa 

çağırır ki, hər bir müttəfiq, muxtar respublika və ya vilayət ölkənin vahid xalq 

təsərrüfatı kompleksindən ayrılmaz pillədir. Azərbaycan və erməni xalqlarının 

dostluğunu, böyük sosialist ailəmizin birliyini və yekdilliyini heç bir Ģey 

sarsıtmamalıdır. 
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Respublikanın zəhmətkeĢləri adından Türkmənistan SSR Ali Sovetinin 

Rəyasət heyəti SSR Ġttifaqı, Ali Sovetinin Rəyasət heyətindən xahiĢ edir ki, öz 

yüksək nüfuzundan istifadə etsin və Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-ni 

ərazisində Sovet Konstitusiyasına riayət olunması üçün, Sovet Sosialist 

Respublikaları Ġttifaqının daha da möhkəmləndirilməsi üçün qəti tədbirlər görsün  

(SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 21 mart 1988-ci il. 

 

ESTONĠYA SSR 

 

Estoniya SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin martın 22-də qəbul edilmiĢ 

qərarında deyilir: Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən dramatik hadisələr 

bütün Sovet adamlarının, o cümlədən də Estoniya SSR xalqının qəlbində təĢviĢ 

doğurmuĢdur. 

Qərarda deyilir: Estoniyada yaxĢı baĢa düĢürlər ki, Dağlıq Qarabağda 

indiki vəziyyətə gətirib çıxarmıĢ proseslər olduqca mürəkkəbdir. Zaqafqaziya 

xalqlarının millətlərarası münasibətlərinin tarixində həmin proseslərin çoxəsrlik 

kökləri vardır. 

Xüsusilə təĢviĢ hissi doğuran odur ki, hadisələrin gediĢində emosiyalar, 

incikliklər, qarĢılıqlı iddialar üstünlük təĢkil edir. Həm də bütün bunlar ağlın-

kamalın ziddinədir. Yol vermək olmaz ki, ölkədə geniĢlənən demokratikləĢdirmə 

və aĢkarlıq prosesləri Ģəraitində yenidənqurma düĢmənləri bundan istifadə etsinlər. 

Estoniya    SSR    Ali    Sovetinin    Rəyasət   heyəti Sov-ĠKP MK-nın BaĢ 

katibi Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, 

xalqlarına müraciətindəki bütün müddəaları qətiyyətlə müdafiə etdiyini 

bildirmiĢdir və belə hesab edir ki, Dağlıq Qarabağda qarĢıya çıxan məsələlərin 

həllindən ötrü Ģərait yaradılması həmin müddəaların tamamilə həyata keçirilməsi 

üçün etibarlı təminatdır, Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının, SSRĠ-nin bütün 

xalqlarının həyati mənafelərinə uyğundur. 

Estoniya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan və Ermənistan Ali 

Sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə, xalqlarına müraciət edərək əmin olduğunu 

bildirmiĢdir ki, bu respublikalarda vəziyyəti ən qısa müddətdə normal hala salmaq 

üçün qəti tədbirlər göruləcəkdir. Estoniya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti 

həmçinin ümidvar olduğunu bildirmiĢdir ki, onun müraciəti düzgün baĢa 

düĢüləcək, ağıl emosiyalara üstün gələcək və qarĢıya çıxan problemlər təmkinlə, 

iĢgüzar Ģəraitdə həll ediləcək. 

Estoniya SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinə müraciət edərək xahiĢ etmiĢdir ki, vəziyyəti sabitləĢdirmək və Dağlıq 

Qarabağ problemlərinin həllində Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in 

xalqlarına yardım göstərmək üçün təxirə salmadan tədbirlər görsün (SĠTA). 
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«Kommunist» qəzeti, 21 mart 1988-ci il 

  

SSRĠ ALĠ  SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN ĠCLASI 

 

Martın 23-də Kremldə Sov.ĠKP MK siyasi Bürosunun üzvü, SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin sədri A. A. Qromıkonun sədrliyi ilə SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin iclası olmuĢdur. 

Ġclasda Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də 

hadisələr barəsində müttəfiq respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında məsələ müzakirə olunmuĢdur. 

Bu məsələ barəsində A. A. Qromıko çıxıĢ etmiĢdir. 

Müzakirədə V. V. ġerbitski, P. N. Demiçev, Y. F. Solovyov yoldaĢlar, 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavinləri, Ali Sovetlərin Rəyasət 

heyətlərinin sədrləri:  RSFSR-dən V. P. Orlov, Belorusiya SSR-dən K. S. 

Tarazeviç, Gürcüstan SSR-dən P. K. KilaĢvili, Azərbaycan SSR-dən S. B. 

Tatlıyev, Moldaviya SSR-dən A. A. Mokanu, Latviya SSR-dən Y. Y. Vaqris, 

Qırğızıstan SSR-dən T. Akmatov, Tacikistan SSR-dən Q. Pallayev, Ermənistan 

SSR-dən Q. M. Voskanyan, Türkmənistan SSR-dən B. Yazquliyev, Estoniya SSR-

dən A. F. Ryuytsl, Özbəkistan KP MK-nın birinci katibi R. N. NiĢanov, habelə 

Qazaxıstan SSR və Litva SSR li Sovetləri Rəyasət heyətlərinin sədrləri 3. K. 

Kamalidenov, V. S. Astrauskas çıxıĢ etmiĢlər. 

Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçov SSRĠ Ali Soveti Rəyasət   

heyətinin iclasında   çıxıĢ etmiĢdir. 

SSRĠ Ali  Sovetinin   Rəyasət  heyəti  qərar qəbul etmiĢdir   (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞDA, AZƏRBAYCAN SSR-DƏ VƏ ERMƏNĠSTAN  

SSR-DƏ HADĠSƏLƏR BARƏSĠNDƏ MÜTTƏFĠQ RESPUBLĠKALARIN 

MÜRACĠƏTLƏRĠ ĠLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBĠRLƏR HAQQINDA 

 

SSRĠ  ALĠ SOVETĠ  RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN QƏRARI 
 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-

də və Ermənistan SSR-də yaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar RSFSR, Ukrayna SSR, 

Belorusiya SSR, Özbəkistan SSR, Qazaxıstan SSR, Gürcüstan SSR, Litva SSR, 

Moldaviya SSR, Latviya SSR, Qırğızıstan SSR, Tacikistan SSR, Türkmənistan 

SSR və Estoniya SSR ali Sovetləri Rəyasət heyətlərinin müraciətlərini nəzərdən 

keçirərək və SSRĠ Konstitusiyasının 81-ci maddəsini rəhbər tutaraq qərara alır: 
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1. Qeyd edilsin ki, Dağlıq Qarabağda hadisələrlə əlaqədar Azərbaycan 

SSR-də və Ermənistan  SSR-də yaranmıĢ vəziyyət bu respublikaların xalqlarına və 

ümumən vahid çoxmillətli ittifaq dövləti kimi SSRĠ-nin xalqları arasında dostluğun 

daha da möhkəmlənməsinə zərər vurur. 

Mürəkkəb milli ərazi məsələlərini dövlət hakimiyyət orqanlarına təzyiq 

yolu ilə, emosiyaların və ehtirasların qızıĢdırılması, SSRĠ Konstitusiyasında təsbit 

olunmuĢ milli dövlət sərhədlərini və milli inzibati sərhədləri dəyiĢdirmək uğrunda 

çıxıĢ edən cürbəcür özbaĢına qurumlar yaradılması Ģəraitində həll etməyə cəhd 

göstərmək yolverilməz sayılsın, çünki belə cəhdlər gözlənilməz nəticələr verə 

bilər. 

Ayrı-ayrı Ģəxslər və qruplar tərəfindən yol verilmiĢ və insan tələfatı ilə 

nəticələnmiĢ cinayətkar hərəkətlər qətiyyətlə pislənilsin. Nəzərə alınsın ki, bunda 

müqəssir olanlar inzibati məsuliyyət və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər. 

2. Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR xalq deputatları Sovetləri 

partiyanın XXVII qurultayının, Sov.ĠKP MK-nın sonrakı plenumlarının qərarlarını, 

Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan 

zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına müraciətini rəhbər tutaraq, milli siyasətin sarsılmaz 

Lenin prinsipləri, SSRĠ-nin qardaĢ xalqlarının dostluğu və sıx birliyi ruhunda əhali 

arasında kütləvi siyasi iĢi və tərbiyə iĢini kökündən yaxĢılaĢdırsınlar. Millətlərarası 

münasibətlərin kəskinləĢməsinə gətirib çıxaran səbəbləri dərindən və hərtərəfli 

təhlil etsinlər, onları vaxtında aradan qaldırsınlar, hər cür millətçilik və ekstremist 

təzahürlərinə qarĢı fəal çıxıĢ etsinlər. Ġstehsal kollektivlərində və tədris 

müəssisələrində sakit, iĢgüzar Ģərait yaratsınlar, respublikalarda yaĢayan bütün 

millətlərin və xalqların zəhmətkeĢlərinin səylərini cəmiyyətimizdə gedən inqilabi 

dəyiĢikliklərin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi üçün səfərbər etsinlər. 

3. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti və Ermənistan SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət heyəti Sosialist qanunçuluğunu və ictimai asayiĢi 

möhkəmlətmək sahəsində lazımi əlbir tədbirlər həyata keçirsinlər, bütün millətlərin 

vətəndaĢlarının qanuni mənafelərinin qorunmasını, öz hərəkətləri ilə vəziyyətin 

sakitliyini pozanların, qardaĢ Sovet xalqlarının dostluğuna və əməkdaĢlığına qəsd 

edənlərin ciddi məsuliyyətə cəlb olunmasını təmin etsinlər. 

4. SSRĠ Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təsərrüfat və 

sosial-mədəni inkiĢafının vaxtı çatmıĢ məsələlərinin həllinə yönəldilən tədbirlər 

iĢləyib hazırlasın. 

5. SSR Ġttifaqı Prokurorluğu və SSRĠ Daxili ĠĢlər Nazirliyi Azərbaycan 

SSR-in və Ermənistan SSR-in ərazisində ictimai asayiĢ yaratmaq və əhalinin 

qanuni mənafelərini qorumaq üçün hər cür lazımi tədbirlər görsünlər. 

 

SSRĠ  Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri; A. QROMIKO 

SSRĠ  Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; T. MENTEġAġVĠLĠ 
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Moskva, Kreml, 23 mart 1988-ci il 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

1988-1995-CĠ  ĠLLƏRDƏ AZƏRBAYCAN  SSR DAĞLIQ QARABAĞ 

MUXTAR  VĠLAYƏTĠNĠN SOSĠAL-ĠQTĠSADĠ  ĠNKĠġAFINI 

SÜRƏTLƏNDĠRMƏK TƏDBĠRLƏRĠ  HAQQINDA 
 

SOV.ĠKP MK-NIN VƏ SSRĠ NAZĠRLƏR   

SOVETĠNĠN 1988-CĠ ĠL 24 MART TARĠXLĠ QƏRARI 

 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və SSRĠ Nazirlər Soveti qeyd edirlər ki, Sovet 

Ġttifaqının bütün xalqlarının qardaĢlıq yardımı sayəsində Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti sosial və iqtisadi inkiĢafda böyük müvəffəqiyyətlər qazanmıĢdır; xalq 

təsərrüfatının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi təmin edilmiĢdir. 

Təkcə son üç beĢillikdə vilayətdə sənaye istehsalının həcmi 3 dəfədən çox, kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsalı 1,5 dəfə artmıĢdır. Respublika və Ümumittifaq əmək 

bölgüsündə vilayətin iĢtirakı xeyli artmıĢdır, inteqrasiya prosesləri fəal surətdə 

inkiĢaf edir. Əhalinin mənzil sahəsi, xəstəxanalar, kitabxanalar və klublar ilə 

təminatı yaxĢılaĢmıĢdır. 

Bununla birlikdə son vaxtlar ictimai istehsalda səmərəliliyin azalması 

meyli olmuĢdur. Əsaslı tikinti, yaĢayıĢ evlərinin istifadəyə verilməsi planları yerinə 

yetirilmir. Sosial-mədəni sahənin inkiĢafı əhalinin artan tələbatından geri qalır. Bir 

çox əmək kollektivlərində intizam pisləĢmiĢ, məhsul istehsalı planlarının və 

məhsulun göndərilməsi barəsində müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üçün 

məsuliyyət zəifləmiĢdir. Vilayət müəssisələrinin qeyri-sabit iĢi xalq təsərrüfatında 

iĢlərin vəziyyətinə mənfi təsir göstərir. 

Göstərilən nöqsanlar həm yerli, həm də respublika partiya və Sovet 

orqanlarının rəhbərlik və təĢkilatçılıq rolunun zəifləməsinin, demokratiyanın 

geniĢlənməsi və iqtisadiyyatın idarə edilməsinin əsaslı islahatının həyata 

keçirilməsi Ģəraitində onların ləkg yenidən qurulmasının, kütlələr içərisində 

partiya-siyasi iĢin səviyyəsinin aĢağı düĢməsinin nəticəsidir. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və SSRĠ Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin sosial və iqtisadi cəhətdən daha da inkiĢaf etdirilməsinin təmin 

edilməsi və göstərilən nöqsanların aradan qaldırılması məqsədilə qərara alırlar: 

1. Azərbaycan KP MK və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti, Azərbaycan 

KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsi və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq 

Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsi, vilayətin digər partiya, Sovet orqanları və 

ilk partiya təĢkilatları Sov.ĠKP XXVII qurultayının, Sov.ĠKP MK iyun (1987-ci il) 

və fevral (1988-ci il) plenumlarının qərarlarının, partiyanın yenidənqurma, elmi-

texniki tərəqqinin nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən istifadə edilməsi, 
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ictimai istehsalın intensivləĢdirilməsi əsasında sosial-iqtisadi inkiĢafı 

sürətləndirmək xəttinin həyata keçirilməsi üçün zəhmətkeĢləri səfərbərliyə almaq 

sahəsində siyasi iĢi və təĢkilatçılıq iĢini gücləndirsinlər. 

ZəhmətkeĢləri, bütün əhalini beynəlmiləlçilik, qardaĢcasına dostluq və 

qarĢılıqlı yardım ruhunda tərbiyə etmək, millətçiliyin və müxtəlif xalqların 

nümayəndələrinin milli heysiyyətinə hörmətsizliyin azacıq belə təzahürlərini 

qətiyyətlə aradan qaldırmaq baĢlıca və təxirəsalınmaz vəzifə hesab edilsin. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin iqtisadi və sosial inkiĢafına daim 

diqqət yetirilsin. 1988-1989-cu illərdə SSRĠ Dövlət Plan Komitəsini, SSRĠ Dövlət 

Elm və Texnika Komitəsini və SSRĠ Elmlər Akademiyasını cəlb etməklə 2005-ci 

ilədək olan dövrdə bu vilayətin iqtisadi və sosial inkiĢafına dair komplks proqram, 

onun məhsuldar qüvvələrinin hərtərəfli inkiĢafını nəzərdə tutan proqram 

hazırlansın. 

On üçüncü beĢillikdə mənzil tikintisi həcminin 1,4 dəfə artmasını, 

beləliklə, 2000-ci ilədək hər bir ailənin ayrıca mənzilə və ya fərdi yaĢayıĢ evinə 

malik olmasını təmin etmək üçün sosial sahənin sürətlə inkiĢaf etdirilməsi 

məqsədilə tədbirlər kompleksi hazırlansın və 1989-cu ildən etibarən bu tədbirlər 

kompleksinin həyata keçirilməsinə baĢlansın, 1995-ci ilədək ümumtəhsil 

məktəblərində əsasən bir növbəli təhsilə keçilməsi təmin edilsin, bundan ötrü 9-10 

məktəb tikilsin. 

1989-1990-cı illərin və on üçüncü beĢilliyin planlarında 850 nəfərlik 

mədəniyyət sarayının (Stepanakert Ģəhəri), növbə ərzində 600 xəstə qəbul etmək 

üçün poliklinikası olan 400 çarpayılıq vilayət xəstəxanasının, pionerlər evinin, 

Ģəhər kitabxanasının, habelə 1 nömrəli əlavəyə müvafiq surətdə yaĢayıĢ evlərinin 

və digər sosial obyektlərin tikintisi nəzərdə tutulsun. 

2. SSRĠ Rabitə Nazirliyi və SSRĠ Dövlət Televiziya və Radio VeriliĢləri 

Komitəsi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin və vilayətə bitiĢik rayonların əhalisi 

üçün Ümumittifaq televiziya proqramının keyfiyyətli təsvirini, habelə bu regionda 

Azərbaycan və Ermənistan televiziyası proqramlarının tam həcmdə verilməsini (bu 

proqramların tərkibində yerli televiziya proqramını translyasiya etməklə) təmin 

etmək sahəsində 1988-ci ildə tədbirlər kompleksi hazırlasınlar və həmin tədbirlər 

kompleksini 1988-1989-cu illərdə həyata keçirsinlər. 

3. SSRĠ Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

Azərbaycan SSR-də yaĢayan erməni əhalisinin arzularını nəzərə alaraq: Bakı 

Ģəhərində erməni dram teatrı yaradılması məsələsini nəzərdən keçirsinlər; 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisinda olan tarix və mədəniyyət 

abidələrini yenidən qurmaq və bərpa etmək iĢlərinin davam etdirilməsi üçün 

tədbirlər kompleksi hazırlasınlar və həyata keçirsinlər, həm də bu iĢlərə bərpa üzrə 

erməni usta-mütəxəssislərinin cəlb olunmasını nəzərdə tutsunlar. 

4. SSRĠ Dövlət NəĢriyyat, Poliqrafiya və Kitab Ticarəti ĠĢləri Komitəsi 

on ikinci beĢillikdə Stepanakert Ģəhərində və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 
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rayon mərkəzlərində mətbəələri yenidən qursun, erməni dilində ədəbiyyata vilayət 

əhalisinin tələbatının ödənilməsini nəzərdə tutmaqla bu ədəbiyyatın buraxılıĢını 

geniĢləndirsin. 

5. SSRĠ Mülki Aviasiya Nazirliyi sərniĢin tutumu çox olan təyyarələri 

qəbul etmək üçün Stepanakert Ģəhərində aeroportun yenidən qurulması (o 

cümlədən müasir radionaviqasiya avadanlığı ilə təchiz olunması) məsələsini 1989-

cu ildə nəzərdən keçirsin və lazım gəldikdə on üçüncü beĢillik üçün plan layihəsi 

hazırlanarkən müvafiq təkliflər versin. 

6. Əhalinin su təchizatını yaxĢılaĢdırmaq və Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin suvarılan əkinçiliyini inkiĢaf etdirmək üçün SSRĠ Meliorasiya və Su 

Təsərrüfatı Nazirliyi və SSRĠ Dövlət Aqrosənaye Komitəsi: 

1988-1990-cı illərdə Badarçayda 30 milyon kub-metr su tutan dəryaça 

layihələĢdirilməsini və onun əsasən on üçüncü beĢillikdə tikilməsini, birinci 

növbəsinin isə 1993-cü ildə istifadəyə verilməsini təmin etsinlər; 

on üçüncü-on dördüncü beĢilliklərdə Qarqar çayında 20 milyon kubmetr 

su tutan dəryaçanın layihələĢdirilməsi və tikilməsi haqqında təklifi nəzərdən 

keçirsinlər və müvafiq qərar qəbul etsinlər; 

1988-1990-cı illər üçün Azərmeliotikinti Ġdarəsinə Badarçayda və Qarqar 

çayında dəryaçalar tikilməsi sahəsində layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və 

hazırlıq iĢləri görülməsi üçün 12 milyon manat məbləğində dövlət 

mərkəzləĢdirilmiĢ əsaslı vəsait qoyuluĢlarının əlavə limitlərini, habelə lazımi 

maddi-texniki ehtiyatlar ayırsınlar. 

Azərkəndsukəmərtikinti Birliyinə 1989-cu ildə muxtar vilayətin ərazisində 

Qarabağ qrup su kəməri çəkiliĢinin baĢa çatdırılması üçün, habelə gələcəkdə bütün 

kənd yaĢayıĢ məntəqələrinin mərkəzləĢdirilmiĢ su təchizatının təmin edilməsi üçün 

lazımi dövlət mərkəzləĢdirilmiĢ əsaslı vəsait qoyuluĢlar və maddi-texniki ehtiyatlar 

ayırsınlar. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti on ikinci beĢillikdə Stepanakert 

Ģəhərinin və vilayətin rayon mərkəzlərinin sabit su təchizatını təmin etmək 

sahəsində tədbirlər həyata keçirsin. 

7. Əhalinin   yeyinti   məhsulları   ilə   təchizatını yaxĢılaĢdırmaq və kənd    

təsərrüfatı xammalının emalını və saxlanmasını təmin etmək üçün SSRĠ Dövlət 

Aqrosənaye Komitəsi və Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 1988-1994-cü illərdə 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində aqrosənaye kompleksi obyektlərinin 

tikilməsini təmin etsinlər. 

8. SSRĠ Taxıl Məhsulları Nazirliyi Əskəran qəsəbəsində sutkada 250 ton 

qarıĢıq yem istehsal edən qarıĢıq yem zavodunun 1989-cu ildə layihə-smeta 

sənədlərinin hazırlanmasını və 1990-1991-ci illərdə tikilməsini təmin etsin. 

9. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əhalisinə nəqliyyat xidmətini daha 

da yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti göstərilən regionda 

ümumi istifadədə olan avtomobil yollarının və təsərrüfat daxili yolların inkiĢaf 
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etdirilməsinə dair 1989-cu ildə sxem hazırlasın və təsdiq etsin, yol tikintisi 

həcmlərinin 1,5-2 dəfə artırılmasını təmin etmək üçün müvafiq struktur bölmələri 

yaratsın. 1988-1990-cı illərdə 75 kilometr uzunluğunda Gorus-Laçın-Stepanakert 

avtomobil yolunun yenidən qurulmasını təmin etsin. 

10. SSRĠ Energetika və ElektrikləĢdirmə Nazirliyi Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində yerləĢən istehsal və mədəni-məiĢət obyektlərinin elektrik təchizatının 

etibarlılığını təmin etsin, bu məqsədlə Azərenergetika Ġdarəsinə elektrik Ģəbəkəsi 

obyektlərinin tikintisi və yenidən qurulması üçün lazımi maĢınlar və mexanizmlər 

ayırsın. 

11. SSRĠ Qaz sənayesi Nazirliyi 1989-cu il üçün planda Azərqaznəql 

Birliyinə Hadrut qəsəbəsinə qaz kəməri qolunun (Füzuli-Cəbrayıl qaz kəmərinin 

tərkibində) çəkilməsinə dair tapĢırıq nəzərdə tutsun. Habelə MirbəĢir - Mardakert - 

Kəlbəcər qaz kəməri qolunun 1989-cu ildə layihələĢdirilməsini və 1990-1991-ci 

illərdə tikilməsini təmin etsin. 

SSRĠ Dövlət Aqrosənaye Komitəsi 1989-1990-cı illərdə və on üçüncü 

beĢillikdə SSRĠ-nin iqtisadi və sosial inkiĢafına dair planların layihələrini 

hazırlayarkən Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaĢayıĢ məntəqələrində 550 

kilometr uzunluğunda qaz kəməri qollarının çəkilməsini və paylaĢdırıcı qaz 

Ģəbəkələri tikilməsini nəzərdə tutsun. 

12. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti SSRĠ-nin müvafiq nazirlikləri və 

baĢ idarələri ilə birlikdə on üçüncü beĢilliyin axırlarınadək Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində sənaye məhsulu istehsalının 1,5-1,6 dəfə, o cümlədən maĢınqayırma 

məhsulu istehsalının 2,6 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu istehsalının 1,3-

1,4 dəfə artırılmasını, habelə xalq istehlakı malları və tikinti materialları 

buraxılıĢının xeyli artırılmasını nəzərdə tutan tədbirlər kompleksi hazırlasın və 

həyata keçirsin. 

Bu məqsədlər üçün əsaslı vəsait qoyuluĢları və podrat iĢləri limitlərinin, 

maliyyə və material ehtiyatlarının ayrılmasını nəzərdə tutsun, təmir-tikinti, 

avtomobil nəqliyyatı, yol təĢkilatlarının müasir maddi-texniki bazasını yaratsın, 

onları lazımi maĢınlar, mexanizmlər və avadanlıq ilə təmin etsin. 

13. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində əhalinin səmərəli məĢğulluğunu 

təmin etmək və sənaye potensialını inkiĢaf etdirmək üçün SSRĠ Elektrotexnika 

Sənayesi Nazirliyi, SSRĠ Elektron Sənayesi Nazirliyi, SSRĠ Radio Sənayesi 

Nazirliyi, SSRĠ Yüngül Sənaye Nazirliyi və SSRĠ MeĢə Sənayesi Nazirliyi 1988-

1994-cü illərdə tabeli müəssisələrin və onların filiallarının layihələĢdirilməsini, 

tikilməsini, geniĢləndirilməsini və yenidən qurulmasını təmin etsinlər. 

Göstərilən nazirliklərə bir vəzifə olaraq tapĢırılsın ki, muxtar vilayətin 

yerli xalq deputatları Sovetlərinə sosial sahənin və kommunal təsərrüfatı 

obyektlərinin inkiĢafında payçılıq qaydası ilə iĢtirak etmək üçün vəsait versinlər. 

SSRĠ Yüngül Sənaye Nazirliyi və SSRĠ MeĢə Sənayesi Nazirliyi 

göstərilən iĢlərin təsərrüfat üsulu ilə yerinə yetirilməsi üçün 1989-1990-cı illərdə 
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Azərbaycan SSR Yüngül Sənaye Nazirliyinə və Azərbaycan SSR MeĢə və Ağac 

Emalı Sənayesi Nazirliyinə lazımi maĢınlar və mexanizmlər ilə təminatına yardım 

göstərsinlər. 

14. Xeyli artan tikinti iĢlərini yerinə yetirmək məqsədilə Azərbaycan SSR 

Nazirlər Soveti SSRĠ Dövlət Tikinti Komitəsi və SSRĠ Dövlət Plan Komitəsi ilə 

birlikdə 1989-1995-ci illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tikinti 

təĢkilatlarının maddi-texniki bazasının inkiĢaf etdirilməsinə dair konkret proqram 

hazırlasın və 1988-ci ilin birinci yarısında təsdiq etsin. Həm də görülən tikinti-

quraĢdırma iĢləri həcminin on üçüncü beĢillikdə 1,8-2 dəfə artırılmasını, birinci 

növbədə iripanelli evtikmə qurğuları, habelə quraĢdırma dəmir-beton 

konstruksiyalar və yerli tikinti materialları istehsalı qurğuları yaradılmasını nəzərdə 

tutsun. 

SSRĠ Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyi 1989-1990-cı illərdə 

Azərbaycan SSR Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyinə Stepanakert Ģəhərindəki 

tikinti materialları kombinatını təchiz etmək üçün daĢ emalı dəzgahları, maĢınlar 

və mexanizmlər ayırsın. 

SSRĠ Tikinti, Yol və Kommunal MaĢınqayırma Nazirliyi və SSRĠ Dövlət 

Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi 1989-1992-ci illərdə hərəsi ildə 5 milyon ədəd 

kərpic istehsal edən 4 dəst yüksək dərəcədə mexanikləĢdirilmiĢ kərpic zavodunun 

quraĢdırılmasını və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə verilməsini təmin etsinlər. 

SSRĠ Dövlət Tikinti Komitəsi 1989-cu ildə Stepanakert Ģəhərində 

Azərbaycan SSR Dövlət Tikinti Komitəsi Azərdövlətlayihə Ġnstitutunun filialının 

yaradılmasını təmin etsin. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə, SSRĠ-nin müvafiq nazirliklərinə və 

baĢ idarələrinə icazə verilsin ki, istisna olaraq müəyyən edilmiĢ qaydada layihələr 

təsdiq olunanadək 1988-1989-cu illərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində iĢ 

çertyojları və smetalar üzrə istehsal obyektləri və sosial obyektlər tiksinlər. 

15. Bu qərarda nəzərdə tutulmuĢ tapĢırıqların yerinə yetirilməsi sahəsində 

iĢlərin baĢlanmasını təmin etmək üçün: 

1988-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə dövlət mərkəzləĢdirilmiĢ 

əsaslı vəsait qoyuluĢu limiti 12,4 milyon manat, o cümlədən tikinti-quraĢdırma 

iĢləri üçün 3,9 milyon manat artırılsın. Göstərilən əsaslı vəsait qoyuluĢu SSRĠ 

Nazirlər Sovetinin ehtiyat fondu hesabına maliyyələĢdirilsin; 

SSRĠ Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi, SSRĠ Dövlət Aqrosənaye 

Komitəsi və SSRĠ Meliorasiya və su Təsərrufatı Nazirliyi 1988-ci ildə Azərbaycan 

SSR Nazirlər Sovetinin sərəncamına Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

ehtiyacları üçün əlavə maddi-texniki ehtiyatlar ayırsınlar. 

16. SSRĠ Dövlət Plan Komitəsi beĢillik plan tapĢırıqlarından əlavə və on 

üçüncü beĢillik hesablamaları ilə 1989-1990-cı illərdə Azərbaycan SSR Nazirlər 

Sovetinə bu qərarda nəzərdə tutulmuĢ tapĢırıqların yerinə yetirilməsini təmin edən 
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miqdarda bütün maliyyə mənbələri üzrə dövlət əsaslı vəsait qoyuluĢu və material 

ehtiyatları limitləri ayrılmasını nəzərdə tutsun. 

17. SSRĠ Dövlət Xalq Maarifi Komitəsi, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

və Ermənistan SSR Nazirlər Soveti erməni dilində təhsil verən və Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində, habelə Azərbaycan SSR-in digər rayonlarında yerləĢən 

məktəblərdə iĢin təkmilləĢdirilməsi üçün birgə təĢkilat-pedaqoji və metodik 

tədbirlərin hazırlanmasını və həyata keçirilməsini təmin etsinlər. 

18. SSRĠ Dövlət Xalq Maarifi Komitəsi Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

və Ermənistan SSR Nazirlər Soveti ilə birlikdə 1988-ci ildən baĢlayaraq 

mütəxəssislərin kooperasiya qaydası ilə hazırlanması planlarında Ermənistan SSR 

ərazisində yerləĢən ali məktəblərdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaĢayan 

Ģəxslərin təhsil almağa məqsədli qəbulu üçün yerlər ayrılmasını nəzərdə tutsun. 

19. SSRĠ Dövlət Xalq Maarifi Komitəsi və Azərbaycan SSR Nazirlər 

Soveti ali təhsilli mütəxəssislər hazırlanmasının keyfiyyətini artırmaq və yüksək 

ixtisaslı kadrlara Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tələbatını daha tam ödəmək 

məqsədilə Stepanakert Pedaqoji Ġnstitutunun maddi-texniki bazasının sürətlə 

inkiĢaf etdirilməsi, onun müasir texniki təlim vasitələri, lazımi tədris-laboratoriya 

avadanlığı və hesablayıcı elektron texnikası ilə təchiz edilməsi üçün tədbirlər 

hazırlayıb həyata keçirsinlər. 

20. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaĢayan vətəndaĢların idarə və 

təĢkilat lövhələrinin erməni dilində yazılması barəsindəki arzuları ilə əlaqədar 

olaraq Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə tapĢırılsın ki, bu məsələni nəzərdən 

keçirib həll etsin. 

21. Azərbaycan KP MK, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti, Azərbaycan 

KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsi və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq 

Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsi: 

partiya, Sovet və təsərrüfat orqanlarının, həmkarlar ittifaqı və komsomol 

təĢkilatlarının təĢkilatçılıq və siyasi iĢini bu qərarda nəzərdə tutulmuĢ tapĢırıqların 

yerinə yetirilməsinə yönəltsinlər, zəhmətkeĢlərin səylərini ən əvvəl iqtisadi və 

sosial vəzifələrin yerinə yetirilməsində cəmləĢdirsinlər və vilayət xalq 

təsərrüfatının planlaĢdırılmasında və idarə olunmasında yerli xalq deputatları 

Sovetlərinə verilmiĢ hüquqlardan hər vasitə ilə istifadə etsinlər; 

zəhmətkeĢlərin təĢəbbüskarlığını və yaradıcılığını hər vasitə ilə inkiĢaf 

etdirsinlər, yenidənqurmanın sürətləndirilməsi və dərinləĢdirilməsi, iĢ üslubunun 

təkmilləĢdirilməsi, tənqid və özünütənqidin geniĢləndirilməsi, iqtisadi və sosial 

inkiĢaf məsələlərinin həllində geniĢ aĢkarlığın təmin edilməsi barəsində Sov.ĠKP-

nin çağırıĢına onların vətənpərvərlik iĢləri ilə cavab vermək səyini fəal surətdə 

müdafiə etsinlər. 

Kütləvi informasiya və təbliğat vasitələri regionun sosial və iqtisadi 

inkiĢafı problemlərini müntəzəm surətdə və hərtərəfli iĢıqlandırsınlar, plan 

tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsi gediĢini dərindən təhlil etsinlər, real 
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yenidənqurma təcrübəsinin ümumiləĢdirsinlər, təsərrüfatçılığın və əməyin 

səmərəliliyini yüksəltməyin müasir metodlarını təbliğ etsinlər. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və SSRĠ Nazirlər Soveti möhkəm əmin 

olduqlarını bildirirlər ki, Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

zəhmətkeĢləri siyasi yetkinlik, indiki məqamın məsul bir məqam olduğunu baĢa 

düĢdüklərini göstərəcək, sıx birlik və yüksək mütəĢəkkillik nümayiĢ etdirəcəklər. 

Erməni, Azərbaycan və ölkəmizin digər xalqlarının dostluğunu möhkəmlətmək, 

bütün qüvvələri yol verilmiĢ geriliyin ləğvinə, 1988-ci il planlarının və bütövlükdə 

on ikinci beĢilliyin sözsüz yerinə yetirilməsinə yönəltmək vilayətin əmək 

kollektivlərinin borcudur. 

 

Sov.ĠKP 

Mərkəzi Komitəsinin katibi;  M. QORBAÇOV  

Nazirlər Sovetinin sədri;  N. RIJKOV 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 mart 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠNDƏ 

 

Martın 24-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri S. B. 

Tatlıyev yoldaĢın sədrliyi ilə Respublika Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

olmuĢdur. 

«Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də hadisələr 

barəsində müttəfiq respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər haqqında» 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin qərarını yerinə yetirmək sahəsində vəzifələr 

haqqında məsələ müzakirə edilmiĢdir. 

S. B. Tatlıyev yoldaĢ SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin martın 23-də 

keçirilən iclasının gediĢi haqqında məlumat vermiĢdir. 

Nəzərdən keçirilən məsələnin müzakirəsində Rəyasət heyətinin üzvləri: A. 

A. Aslanov, A. M. Əmənov, R. M. Bədirov, D. C. Camalova, F. R. Mustafayev, L. 

A. Sokolov, Z. N. Tağıyev, M. Ə. Hüseynov, R. Ə. Yusufova, Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin sədri S. Ə. Rüstəmzadə, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

katibi R. S. Qazıyeva çıxıĢ etmiĢlər. 

Respublika Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasında Azərbaycan KP MK-

nın birinci katibi K. M. Bağırov yoldaĢ çıxıĢ etmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti bu məsələ barəsində qərar 

qəbul etmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti yığıncaqların, mitinqlərin, 

küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili və keçirilməsi qaydası haqqında 

Əsasnamənin təsdiq edilməsi barəsində və yığıncaqların, mitinqlərin, küçə 

yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ 
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qaydasını pozmaq üstündə məsuliyyət haqqında fərmanlar qəbul etmiĢdir   

(Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 25 mart 1988-ci il 

 

«DAĞLIQ QARABAĞDA, AZƏRBAYCAN  SSR-DƏ VƏ  ERMƏNĠSTAN  

SSR-DƏ HADĠSƏLƏR  BARƏSĠNDƏ MÜTTƏFĠQ RESPUBLĠKALARIN 

MÜRACĠƏTLƏRĠ  ĠLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBĠRLƏR  HAQQINDA» 

SSRĠ ALĠ  SOVETĠ  RƏYASƏT  HEYƏTĠNĠN QƏRARINI YERĠNƏ 

YETĠRMƏK VƏZĠFƏLƏRĠ  BARƏDƏ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  SOVETĠ  

RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN QƏRARI 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə RSFSR, Ukrayna SSR, 

Belorusiya SSR, Özbəkistan SSR, Qazaxıstan SSR, Gürcüstan SSR, Litva SSR, 

Moldaviya SSR, Latviya SSR, Qırğızıstan SSR, Tacikictan SSR, Türkmənistan 

SSR və Estoniya SSR ali sovetləri rəyasət heyətlərinin müraciətləri gəlmiĢdir; 

həmin müraciətlərdə Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan 

SSR-də və Ermənistan  SSR-də yaranmıĢ vəziyyətdən qardaĢ respublikaların 

zəhmətkeĢlərinin dərin narahatlığı və təĢviĢ hissi ifadə edilmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qardaĢcasına həmrəylik 

üçün müttəfiq respublikaların ali sovetlərinin rəyasət heyətlərinə səmimi 

minnətdarlığını bildirir, bu aktı sovet xalqlarının yekdilliyinin və monolit sıx 

birliyinin - sosialist Vətəninin qüdrətinin əsasının qorunmasına qayğının təzahürü, 

ölkəmiz, SSRĠ-də milli münasibətlərin bütün tarixi üçün görünməmiĢ hadisələrdən 

ciddi narahatlığın təzahürü kimi qiymətləndirir. 

Martın 23-də SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağda, 

Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də hadisələr barəsində müttəfiq 

respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər məsələsinə baxmıĢ və müvafiq 

qərar qəbul etmiĢdir. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti mürəkkəb milli ərazi məsələlərini 

dövlət hakimiyyət orqanlarına təzyiq yolu ilə, emosiyaların və ehtirasların 

qızıĢdırılması, SSRĠ  Konstitusiyasında təsbiq olunmuĢ milli dövlət sərhədlərini və 

milli inzibati sərhədləri dəyiĢdirmək uğrunda çıxıĢ edən cürbəcür özbaĢına 

qurumlar yaradılması Ģəraitində həll etməyə cəhd göstərilməsini yolverilməz 

saymıĢdır, çünki bütün bunlar vəziyyəti daha da mürəkkəbləĢdirə bilər və 

gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara bilər. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ hadisələri 

ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də mürəkkəb 

vəziyyətdən SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin, müttəfiq respublikaların ali 

sovetləri Rəyasət heyətlərinin narahatlığına bütünlüklə Ģərik çıxır və tamamilə 

razılaĢır ki, bu, hər iki respublikanın xalqlarına və ümumən vahid çoxmillətli ittifaq 
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dövləti kimi SSRĠ-nin xalqları arasında dostluğun daha da möhkəmlənməsinə zərər 

vurur. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti ayrı-ayrı Ģəxslər və qruplar 

tərəfindən yol verilmiĢ və insan tələfatı ilə nəticələnmiĢ cinayətkar hərəkətləri 

qətiyyətlə pisləyir. Respublika zəhmətkeĢləri Ģübhə etməyə bilərlər ki, müqəssirlər 

ciddi inzibati məsuliyyətə və cinayət məsuliyyətinə cəlb ediləcək və lazımi 

cəzalarını alacaqlar. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qərara alır: 

1. «Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də hadisələr 

barəsində müttəfiq respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər haqqında» 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarı bəyənilsin, dönmədən rəhbər tutulmaq və 

icra üçün qəbul edilsin. 

2. Naxçıvan MSSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

xalq deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsi, respublika rayon və Ģəhər sovetlərinin 

icraiyyə komitələri «Dağlıq Qarabağda, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-

də hadisələr barəsində müttəfiq respublikaların müraciətləri ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında» SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarını rəhbər tutub hər yerdə ciddi 

ictimai asayiĢin yaradılması, əhalinin sakitliyinin qorunması, sosialist 

qanunçuluğuna sözsüz əməl olunması, vətəndaĢların hüquq və mənafelərinin təmin 

edilməsi üçün hər cür lazımi tədbirlər görsünlər. Bütün müəssisələrin, idarələrin   

və təĢkilatların əmək kollektivlərində, tədris müəssisələrində iĢgüzar Ģərait 

yaradılsın. Sovetlərə verilmiĢ hüquqlardan istifadə olunub SSRĠ xalqlarının 

yekdilliyinə və sıx birliyinə zərər vuran hər cür hərəkətlər və təzahürlər qətiyyətlə 

dəf edilsin, hər cür millətçilik və ekstremist təzahürlərinə qətiyyətlə müqavimət 

göstərilsin. Öz hərəkətləri ilə vəziyyətin sabitliyini pozanlar, qardaĢ xalqların 

dostluğuna və əməkdaĢlığına qəsd edənlər ciddi məsuliyyətə cəlb edilsinlər. 

Sovetlərin deputatları, fəalları partiya, həmkarlar ittifaqı və komsomol 

təĢkilatları ilə birlikdə əzmlə kütləvi-siyasi iĢ aparmalı, Lenin milli siyasət 

prinsiplərinin mahiyyətini, vətəndaĢların milli heysiyyətinə hörmət etmək 

lüzumunu əhali arasında izah etməlidirlər. 

Hər bir müəssisədə, hər bir təĢkilatda, kolxozlarda, sovxozlarda, 

idarələrdə, tədris müəssisələrində, bütün əmək kollektivlərində sakit, iĢgüzar Ģərait 

yaradılsın, respublikada yaĢayan bütün millətlərin və xalqların zəhmətkeĢləri 

XXVII qurultayın və Sov.ĠKP MK-nın sonrakı plenumlarının qərarlarına müvafiq 

surətdə həyata keçirilən inqilabi dəyiĢikliklərin vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə 

səfərbər edilsinlər. 

3. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təsərrüfat 

və sosial-mədəni inkiĢafının vaxtı çatmıĢ və respublikanın səlahiyyətinə aid 

məsələlərinin həlli üçün on gün müddətində tədbirlər kompleksi hazırlasın və 

müvafiq qərar qəbul etsin. 



43 
 

Azərbaycan SSR nazirlikləri, dövlət komitələri və baĢ idarələri tabeli 

müəssisələrdə, idarələrdə və təĢkilatlarda dövlət və əmək intizamına sözsüz əməl 

olunmasını təmin etsinlər. 

Müəssisələrin, kolxozların, sovxozların, tikinti və nəqliyyat təĢkilatlarının 

normal iĢinin pozulmasına yol verilməməsi üçün, dövlət plan tapĢırıqlarının 

pozulması, xalq təsərrüfatına dəymiĢ zərər üçün rəhbər iĢçilərin Ģəxsi məsuliyyəti 

məsələsinə baxılsın. 

4. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində yaradılmıĢ üzdəniraq «Krunk» cəmiyyətinin özünə xas olmayan 

funksiyaları öz üzərinə götürdüyünü və onun fəaliyyətinin əslində kommunizm 

quruculuğu məqsədlərinə və sosialist beynəlmiləlçiliyi prinsiplərinə zidd olduğunu, 

əhalini kütləvi iğtiĢaĢlara təhrik etdiyini nəzərə alaraq «Krunk» cəmiyyətini, ona 

baĢçılıq edən orqanları - komitəni və Ģuranı buraxmağı qərara alır. Prokurorluq 

orqanları bu qərarın təxirə salınmadan icrasını təmin etsinlər, cürbəcür özbaĢına 

qurumların qanunsuz fəaliyyətinə yol verməsinlər. 

5. Hüquq qaydalarını təmin etmək məqsədilə respublikanın Daxili ĠĢlər Nazirliyi, 

prokurorluğu cəmiyyətə zidd hərəkətlər edən, milli düĢmənçiliyi qızıĢdıran, 

hakimiyyət orqanlarının qanuni tələblərinə tabe olmamağa çağıran Ģəxslərə qarĢı 

qanuna müvafiq surətdə ən qəti tədbirlər görsünlər. 

Nəzərə alınsın ki, SSRĠ prokurorluğu Əskəranda və Sumqayıtda hadisələr 

zamanı törədilmiĢ cinayətlərin ətraflı istintaqını aparır. 

6. «Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili və 

keçirilməsi qaydası haqqında» və «Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və 

nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ qaydasını pozmaq 

üstündə məsuliyyət haqqında» Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

fərmanlarını qəbul etmək zəruri sayılsın. 

7. Sosialist qanunçuluğunu və ictimai asayiĢi möhkəmlətmək sahəsində 

razılaĢdırılmıĢ əlbir tədbirlər həyata keçirmək, bütün millətlərin vətəndaĢlarının 

qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək, qardaĢ sovet xalqlarının 

dostluğunu və əməkdaĢlığını möhkəmlətmək barəsində Ermənistan SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə təkliflər göndərilsin. 

8. Kütləvi informasiya vasitələrinə tapĢırılsın ki, sovet xalqlarının dostluğu və 

qardaĢlığı ideyalarının təbliğini hər vasitə ilə gücləndirsinlər, milli ədavəti 

qızıĢdırmaq, respublikada yaĢayan müxtəlif millətlərin və xalqların vətəndaĢlarının 

hüquqlarına və mənafelərinə toxunmaq üçün göstərilən hər cür cəhdləri açıq ifĢa 

etsinlər. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri; S. TATLIYEV 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; R. QAZIYEVA 

Baki Ģəhəri, 24 mart 1988-ci il. 

 



44 
 

«Kommunist» qəzeti, 28 mart 1988-ci il 

 

YIĞINCAQLARIN, MĠTĠNQLƏRĠN, KÜÇƏ  

YÜRÜġLƏRĠNĠN TƏġKĠLĠ VƏ  KEÇĠRĠLMƏSĠ  QAYDASI   

HAQQINDA ƏSASNAMƏNĠN TƏSDĠQ EDĠLMƏSĠ BARƏSĠNDƏ 

 

AZƏRBAYCAN  SSR ALĠ  SOVETĠ  RƏYASƏT  HEYƏTĠNĠN FƏRMANI 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qərara alır: 

1.Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili və   

keçirilməsi  qaydası haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin. 

2.Bu Fərman mətbuatda dərc olunduğu andan qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri; S. TATLIYEV 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; R. QAZIYEVA 

Bakı Ģəhəri, 24 mart 1988-ci il  

 

«Kommunist» qəzeti, 25 mart 1988-ci il 

 

YIĞINCAQLARIN, MĠTĠNQLƏRĠN, KÜÇƏ  

YÜRÜġLƏRĠNĠN VƏ  NÜMAYĠġLƏRĠNĠN TƏġKĠLĠ  

VƏ KEÇĠRĠLMƏSĠ QAYDASI HAQQINDA ƏSASNAMƏ 

 

I. Ümumi qaydalar 

 

1. SSRĠ Konstitusiyası və Azərbaycan SSR Konstitusiyası xalqın mənafelərinə 

uyğun olaraq və sosializm quruluĢunu möhkəmləndirmək və inkiĢaf etdirmək 

məqsədilə vətəndaĢlara yığıncaqlar, mitinqlər, küçə yürüĢləri və nümayiĢləri 

azadlığı üçün təminat verir. Bu siyasi azadlıqların həyata keçirilməsi zəhmətkeĢlərə 

və onların təĢkilatlarına ictimai binalar, küçələr, meydanlar və digər ictimai yerlər 

verilməsi ilə təmin olunur. 

2.Yığıncaqlar, mitinqlər, küçə yürüĢləri və nümayiĢləri dövlət asayiĢinə və ictimai 

asayiĢə, sovet qanunlarına, sosialist birgəyaĢayıĢı qaydalarına, əxlaq və mənəviyyat 

normalarına, vətəndaĢların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin qorunmasına 

əməl edilməklə keçirilir. 

3.Bu Əsasnamə SSR Ġttifaqının və Azərbaycan SSR-in qanunvericiliyi ilə baĢqa 

hallar müəyyən edilməmiĢsə, Azərbaycan SSR küçələrində, meydanlarında, 

prospektlərində, parklarında, bağlarında, bağçalarında və baĢqa ictimai yerlərində 

yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili və 

keçirilməsi qaydasını müəyyən edir. 
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II. Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə  

yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili qaydası 

 

4.Yığıncaqlar, mitinqlər, küçə yurüĢləri və nümayiĢləri keçirilməsinə razılıq almaq 

üçün müəssisələrin, idarələrin və təĢkilatların əmək kollektivlərinin, kooperativ 

təĢkilatlarının və digər ictimai təĢkilatların orqanlarının, ictimai özfəaliyyət 

orqanlarının və vətəndaĢların ayrı-ayrı qruplarının müvəkkilləri yerli xalq 

deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsinə müraciət edə bilərlər. 

Rayonda, Ģəhərdə, Ģəhər rayonunda, qəsəbədə, kənd yaĢayıĢ məntəqəsində 

göstərilən tədbirlər keçirilərkən rayon, Ģəhər, Ģəhərdə rayon, qəsəbə, kənd xalq 

deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsi tərəfindən, iki və daha çox inzibati ərazi 

vahidi ərazisində isə yuxarı icraiyyə komitəsi və sərəncam orqanı tərəfindən icazə 

verilir. 

Müəssisələrin, idarələrin və təĢkilatların əmək kollektivləri, onlarda 

fəaliyyət göstərən ictimai təĢkilatlar tərəfindən onlara məxsus binalarda, baĢqa 

binalarda, habelə müəssisələrin, idarələrin və təĢkilatların ərazisində göstərilən 

tədbirlərin keçirilməsi haqqında yerli xalq deputatları Sovetinin icraiyyə 

komitəsinə məlumat vermək tələb olunmur. 

5.Yığıncaq, mitinq, küçə yürüĢü, nümayiĢi keçirilməsi üçün yer ayrılması və vaxtın 

müəyyən edilməsi haqqında ərizə yazılı Ģəkildə verilir və ərizədə ağıdakılar 

göstərilməlidir: 

- hərəkətin məqsədi, forması, yeri və ya marĢrutları, yığıncağın, mitinqin, küçə 

yürüĢünün, nümayiĢinin baĢlanması və qurtarması vaxtı, iĢtirakçıların təxmini sayı; 

- müvəkkil Ģəxslərin (təĢkilatçıların) familiyası, adı, atasının adı, onların imzası, 

yaĢayıĢ və iĢ yeri, ərizənin verilməsi tarixi. 

Lazımi hallarda ərizəyə yığıncağın, mitinqin, küçə yürüĢünün, 

nümayiĢinin keçirilməsi xərcləri haqqında, onların mənbələri və ödənilməsi 

qaydası haqqında məlumat əlavə edilir. 

6. Müvafiq xalq deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsinə ərizə yığıncağın,  

mitinqin, küçə yürüĢünün, nümayiĢinin keçirilməsinin güman edilən gününə ən 

geci 7 gün qalmıĢ verilir və ərizəyə alındığı andan beĢ gün müddətində baxılır. 

Xalq deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsi yığıncağın, mitinqin, küçə 

yürüĢünün, nümayiĢinin keçirilməsi üçün lazımi Ģərait təmin edir. 

7. Xalq deputatları Sovetinin icraiyyə komitəsi yığıncaqların, mitinqlərin, küçə 

yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin keçirilməsi SSRĠ Konstitusiyasının, Azərbaycan 

SSR Konstitusiyasının müddəalarına, sovet qanunlarına uyğun olmadıqda onların 

təĢkilini qadağan edir. 

Yığıncağın, mitinqin, küçə yürüĢünün, nümayiĢinin keçirilməsi barəsində 

ərizəni ödəməkdən yerli xalq deputatları Soveti icraiyyə komitəsinin imtina etməsi 

əsaslandırılmalıdır. 
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Yığıncağın, mitinqin, küçə yürüĢünün və nümayiĢinin keçirilməsinə icazə 

verməkdən yerli xalq deputatları Soveti icraiyyə komitəsinin imtina etməsindən 5 

gün müddətində yuxarı icra və sərəncam orqanına Ģikayət verilə bilər; bu orqanın 

qərarı 10 gün müddətində qəbul edilir və qətidir. 

 

III. Yığıncaqların, mitinqlərin,  

küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin keçirilməsi qaydası 

 

8. Yığıncaqlar, mitinqlər, küçə yürüĢləri və nümayiĢləri ərizədə göstərilmiĢ 

müddətlərdə və ĢərtləĢdirilmiĢ yerdə, habelə məqsədlərə müvafiq sürətdə keçirilir. 

Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin 

təĢkilatçıları daim onlarda iĢtirak etməyə borcludurlar. 

9. Yığıncaq, mitinq, küçə yürüĢü, nümayiĢi, onun keçirilməsinin bu Əsasnamədə 

nəzərdə tutulmuĢ qaydası pozulduqda, vətəndaĢların həyatı və sağlamlığı üçün 

təhlükə yarandıqda, ictimai asayiĢ, nəqliyyatın və digər xidmət bölmələrinin 

normal iĢi pozulduqda yerli-xalq deputatları Soveti icraiyyə komitəsi, daxili iĢlər 

orqanı nümayəndələrinin tələbi ilə dayandırılmalıdır. 

 

IV. Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili və 

keçirilməsi qaydasının pozulmasına görə məsuliyyət 

 

10. Azərbaycan SSR küçələrində, meydanlarında, prospektlərində, parklarında, 

bağlarında, bağçalarında və digər ictimai yerlərində yığıncaqların, mitinqlərin, 

küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ 

qaydasını pozmuĢ Ģəxslər qüvvədə olan qanunvericiliyə müvafiq surətdə 

məsuliyyət daĢıyırlar. 

11. Yığıncaqlar, mitinqlər, küçə yürüĢləri və nümayiĢləri keçirilən zaman onların 

iĢtirakçıları tərəfindən dövlətə, kooperativ təĢkilatlarına, digər ictimai təĢkilatlara 

və ya vətəndaĢlara dəymiĢ maddi zərər ödənilməlidir. 

 

Azərbaycan SSR 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; R. QAZIYEVA 

 

«Kommunist» qəzeti, 25 mart 1988-ci il 
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YIĞINCAQLARIN, MĠTĠNQLƏRĠN, KÜÇƏ YÜRÜġLƏRĠNĠN VƏ 

NÜMAYĠġLƏRĠNĠN TƏġKĠLĠNĠN VƏ KEÇĠRĠLMƏSĠNĠN MÜƏYYƏN  

EDĠLMĠġ QAYDASINI POZMAQ ÜSTÜNDƏ MƏSULĠYYƏT HAQQINDA 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  SOVETĠ  RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN FƏRMANI 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qərara alır: 

1. Müəyyən edilsin ki, küçələrdə, meydanlarda, prospektlərdə, parklarda, 

bağlarda, bağçalarda və digər ictimai yerlərdə yığıncaqların, mitinqlərin, küçə 

yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ 

qaydasını pozmaqda müqəssir olan Ģəxslər xəbərdar edilmək və ya vətəndaĢlara 

qoyulan əlli manatadək məbləğdə cərimə növündə inzibati tənbeh olunurlar. 

Bu Fərmanda nəzərdə tutulmuĢ inzibati hüquq pozuntuları haqqında iĢlərə 

rayon, Ģəhər, Ģəhərdə rayon, qəsəbə, kənd xalq deputatları Sovetlərinin icraiyyə 

komitələri yanında inzibati komissiyalar baxırlar. 

Bu Fərmanda nəzərdə tutulmuĢ pozuntular haqqında protokollar daxili 

iĢlər orqanlarının, yerli xalq deputatları Sovetləri icraiyyə komitələrinin bunun 

üçün vəkil edilmiĢ vəzifəli Ģəxsləri, xalq drujinaçıları tərəfindən tərtib edilir. 

2. Ġnzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edildikdən sonra küçələrdə, meydanlarda, 

prospektlərdə, parklarda, bağlarda, bağçalarda və digər ictimai yerlərdə 

yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkilinin və 

keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ qaydasının təkrar pozulmasına görə bir ilədək 

müddətə islah iĢləri və ya üç yüz manatadək cərimə cəzası verilir. 

Müəssisələrin, idarələrin və təĢkilatların normal iĢinin pozulmasına səbəb 

olmuĢ eyni hərəkətlərə görə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə, yaxud da 

bir ildən iki ilədək müddətə islah iĢləri cəzası verilir. 

II. Ġnzibati hüquq pozuntuları haqqında Azərbaycan SSR-in 1984-cü il 

dekabrın 13-də Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən qəbul edilmiĢ məcəlləsinzə 

(Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Məlumatı, 1984-cü il. № 23, maddə 198; 1985-ci 

il, № 11, maddə 130, № 21, maddə 204; 1986-cı il, № 12, maddə 72; 1987-ci il, № 

1-2, maddə 6, № 12, maddə 118, № 15-16, maddə 153) aĢağıdakı əlavələr edilsin: 

1. Məcəlləyə aĢağıdakı məzmunda 175-2 maddəsi əlavə  edilsin: 

«Maddə 175-2. Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və 

nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ qaydasının pozulması. 

Küçələrdə, meydanlarda, prospektlərdə, parklarda, bağlarda, bağçalarda 

və digər ictimai yerlərdə yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və 

nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsının müəyyən edilmiĢ qaydasının 

pozulmasına görə - xəbərdarlıq edilir və ya vətəndaĢların üzərinə əlli manatadək 

məbləğdə cərimə qoyulur». 

2. 208-ci maddənin birinci və ikinci hissələri «175-1» rəqəmindən sonra «175-2» 

rəqəmi ilə tamamlansın. 
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3. 250-ci maddənin I bəndinə «xırda xuliqanlıq törədildikdə, milis iĢçisinin və ya 

xalq drujinaçısının qanuni sərəncamına və ya tələbinə qəsdən tabe olmamaqda» 

sözlərindən sonra «yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin 

təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ qaydası pozulduqda» sözləri əlavə 

edilsin. 

III. Bu Fərmanın 2-ci maddəsinə müvafiq surətdə Azərbaycan SSR 

Cinayət Məcəlləcinə aĢağıdakı məzmunda 188-4 maddəsi əlavə edilsin: 

«Maddə 188-4. Yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və 

nümayiĢlərinin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ qaydasının pozulması. 

Ġnzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edildikdən sonra küçələrdə, meydanlarda, 

prospektlərdə, parklarda, bağlarda, bağçalarda və digər ictimai yerlərdə 

yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkilinin və 

keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ qaydasının təkrar pozulmasına görə - bir ilədək 

müddətə islah iĢləri və ya üç yüz manatadək cərimə cəzası verilir. 

Müəssisələrin,  idarələrin və təĢkilatların normal iĢinin pozulmasına səbəb 

olmuĢ eyni hərəkətlərə görə - iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrumetmə, yaxud 

da bir ildən iki ilədək müddətə islah iĢləri cəzası verilir». 

IV. Bu Fərman mətbuatda dərc olunduğu andan qüvvəyə minir. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri; S. TATLIYEV 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; R. QAZIYEVA. 

Bakı Ģəhəri, 24 mart 1988-ci il 

 

«Kommunist» qəzeti, 25 mart 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN KOMMUNĠST PARTĠYASI MƏRKƏZĠ KOMĠTƏSĠNĠN, 

AZƏRBAYCAN  SSR ALĠ  SOVETĠ RƏYASƏT  HEYƏTĠNĠN, 

AZƏRBAYCAN  SSR  NAZĠRLƏR SOVETĠNĠN MÜRACĠƏTĠ 

 

Əziz yoldaĢlar! 

YaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar sizə bir daha müraciət etməyi lazım bilirik. 

Məlum olduğu kimi, Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi Mixail Sergeyeviç 

Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına müraciəti hər 

iki respublikada razılıqla qarĢılanmıĢdır. Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında 

hadisələrlə əlaqədar qızıĢmıĢ ehtirasları və emosiyaları tədricən meydana çıxan 

problemlərin həllinə ayıq və ağıllı münasibəti əvəz etmiĢdir. 

Lakin son günlər vəziyyət yenə də gərginləĢməyə baĢlamıĢ, hər cür 

Ģayiələr, uydurmalar qeyri-sağlam əhval-ruhiyyə yaratmıĢ, respublikada vəziyyətin 

daha da normal hala salınması prosesinə mənfi təsir göstərmiĢdir. Mayın 16-da 

Bakıda gənclərin, tələbələrin, ziyalıların nümayəndələrinin mitinqi keçirilmiĢdir. 
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Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi bürosunun üzvləri toplaĢanları 

diqqətlə dinləmiĢlər. 

Dağlıq Qarabağda, respublikamızda və Ermənistan SSR-də yaranmıĢ 

vəziyyətlə əlaqədar adamların təbii narahatlığını, onları düĢündürən suallara cavab 

almaq arzusunu biz çox yaxĢı baĢa düĢürük. Lakin bu əsəbilik, çılğınlıq Ģəraitində, 

«mitinq demokratiyası» yolu ilə olmamalıdır, çünki bu yol hamımızın bildiyi kimi, 

gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxarır. Mitinq iĢtirakçılarının irəli sürdükləri 

məsələlər diqqətlə nəzərdən keçirilmiĢdir. Bu məsələlərin bəziləri barədə dərhal 

tədbirlər görüləcək. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, irəli sürülən məsələlərin 

bəziləri təhlil və müəyyən vaxt tələb edir. 

Bu il mayın 11-də Ermənistan  SSR-in Ararat rayonunda bəzi yaĢayıĢ 

məntəqələrində baĢ verən hadisələr əhalinin müəyyən hissəsinin narahatlığına 

səbəb olmuĢdur. Yerli əhali arasında münaqiĢə baĢ vermiĢdir. Zərərçəkənlər var. 

Ölən yoxdur. Partiya və sovet orqanları vəziyyəti normal hala salmaq üçün 

tədbirlər görürlər. Hər bir hadisə ayrı-ayrılıqda SSRĠ Prokurorluğu tərəfindən 

təhqiq edilir. ġübhə etməmək olar ki, müqəssirlər aĢkara çıxarılacaq və qanunun 

bütün ciddiyyətilə məsuliyyətə cəlb ediləcəklər. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, respublika Ali 

Sovetinin Rəyasət heyəti və hökuməti vəziyyəti sağlamlaĢdırmaq, normal həyat 

ahəngini qaydaya salmaq üçün lazım olan bütün tədbirləri görürlər. Belə bir 

narahat Ģəraitdə bizim hər birimizdən xalqımızın ən yaxĢı nümayəndələrinə xas 

olan dözüm, son dərəcə təmkinli olmaq tələb edilir. Biz heç cür imkan 

verməməliyik ki, kimsə özünün ağılsız söz-söhbəti və ya hərəkətləri ilə xalqlar 

dostluğunun çoxəsrlik ənənələrini pozsun, ölkədə gedən yenidənqurmaya, 

demokratikləĢmənin ilkin addımlarına xələl gətirsin. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi bu gün milli münasibətlərin inkiĢafına birinci 

dərəcəli əhəmiyyət verir. Sov.ĠKP MK-nın xüsusi plenumu buna həsr olunacaq. 

Partiya qətiyyətlə bildirir ki, milli münasibətlərin bütün problemlərini yalnız 

qanunçuluq və demokratik proses çərçivəsində, xalqlarımızın beynəlmiləl 

yekdilliyinə azacıq da olsa xətər yetirmədən həll etmək olar. 

Azərbaycan xalqı həmiĢə sosialist beynəlmiləlçiliyi nümunəsi 

göstərmiĢdir. Biz bu ənənələrlə haqlı olaraq fəxr edirik və hər birimizin vəzifəsi bu 

ənənələri qoruyub saxlamaqdan və inkiĢaf etdirməkdən ibarətdir. 

Biz Azərbaycanın çoxmillətli əhalisinə müraciət edir, ağsaqqalları, anaları 

müdrik olmağa, gənclərimizi ağıllı hərəkət etməyə çağırırıq: yalnız təmkinli və 

ləyaqətli olmaq, öz xalqının taleyi üçün dərindən məsuliyyət hiss etmək xalqın 

iradəsini və mənəvi gücunü sübuta yetirə bilər. 

Biz bütün həmvətənlərimizə, respublikanın vətəndaĢlarına -

azərbaycanlılara, ermənilərə, ruslara, Azərbaycanda yaĢayan bütün millətlərdən 

olan adamlara müraciət edirik: emosiyalara və Ģayiələrə uymayın, millətlər 

arasında nifaq salan təhrikçilərə və fitnəkarlara qəti cavab verin, sakitlik və 
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təmkinlik nümunəsi göstərin, unutmayın ki, respublikamızın Ģərəfi üçün, 

Azərbaycan xalqının Ģərəfi üçün biz hamımız cavabdehik. 

 

«Komminist» qəzeti, 18 may 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN  KP  MƏRKƏZĠ  KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsi «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

hadisələr üçün B. S. Kevorkov yoldaĢın və baĢqa rəhbər iĢçilərin məsuliyyəti 

haqqında» məsələ müzakirə etmiĢdir. 

Qəbul olunmuĢ qərarda qeyd edilir ki, mövcud milli-ərazi quruluĢunu 

dəyiĢdirmək tələbləri ilə əlaqədar olaraq bu ilin fevralından Azərbaycan SSR-in 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində qeyri-sağlam Ģərait yaranmıĢdır. 

15 il vilayət partiya komitəsinin birinci katibi iĢləmiĢ B. S. Kevorkov 

yoldaĢın DQMV-də və onun ətrafında baĢ vermiĢ hadisələrdə Ģəxsən təqsiri 

böyükdür. O, yolverilməz siyasi uzaqgörməzlik, lovğalıq, səthilik göstərərək, 

əslində xalqdan və partiya təĢkilatlarından ayrı düĢmüĢdür. 

Hadisələr xeyli dərəcədə Dağlıq Qarabağ partiya təĢkilatının böyük 

səhvlərinin və ümumən təĢkilat-siyasi iĢi zəiflətməsinin nəticəsi olmuĢdur. 

Kadrların seçilməsində və yerləĢdirilməsində kobud pozuntulara yol 

verilmiĢdir. Bu məsələlərdə B. S. Kevorkov yoldaĢa subyektivizm, rəhbər kadrları 

irəli çəkilməsi zamanı onların iĢ və siyasi keyfiyyətlərinə qiymət verilməsində 

səthilik xas idi. Çox vaxt partiya orqanlarının aparatlarına partiya və həyat 

təcrübəsi olmayan, siyasi cəhətdən yetkinləĢməmiĢ Ģəxslər irəli çəkilirdi. Kadrlara 

qiymət verilməsi zamanı çox vaxt qərəzkarlığa yol verilirdi. Məsələn, V. M. 

Qabrielyan yoldaĢ əsassiz olaraq ciddi partiya məsuliyyətinə cəlb olunmuĢ və 

Mardakert Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi vəzifəsindən azad edilmiĢdi. 

ZəhmətkeĢlərin ideya-siyasi və beynəlmiləl tərbiyəsində ciddi nöqsanlara 

yol verilirdi. Gənclər arasında tərbiyə iĢinə son dərəcə az diqqət yetirilirdi. Kütləvi 

informasiya vasitələrinə lazımınca rəhbərlik edilmirdi. 

Vilayət partiya komitəsi, vilayət icraiyyə komitəsi xüsusən son illərdə 

sosial-iqtisadi inkiĢafı sürətləndirməyin, istehsalın səmərəliliyini, təsərrüfatçılıq 

səviyyəsini yüksəltməyin ehtiyat mənbələrindən zəif istifadə edirdilər, bunun 

nəticəsində də sənaye istehsalı həcminin artım sürətinə dair on birinci beĢilliyin 

tapĢırıqları yerinə yetirilməmiĢdi. Mövcud müəssisələrin bir çoxunun gücündən 

tam səmərə ilə istifadə olunmurdu, fondverimi nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmıĢdı. 

Əsaslı tikintidə çoxlu nöqsan yığılıb qalmıĢdı. Üç beĢillik ərzində planda nəzərdə 

tutulduğundan 50 min kvadratmetrdən çox mənzil sahəsi kəsirlə istifadəyə 

verilmiĢdir ki, bu da planlaĢdırılmıĢ həcmin 12 faizi qədər idi. Vilayət partiya 

komitəsinə və vilayət icraiyyə komitəsinə kabinet rəhbərliyi üslubu xas idi, onlar 
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nöqsanlara dözürdülər. Vilayətin rəhbər iĢçiləri yerlərdə, əmək kollektivlərində çox 

nadir hallarda olurdular. 

B. S. Kevorkov yoldaĢa, V. A. Boqoslovskiyə, A. A. Aslanova 

təĢkilatçılıq, siyasi və tərbiyə iĢində nöqsanlar olduğu dəfələrlə göstərilmiĢdi. 

Azərbaycan KP MK-nın Ģöbələri Dağlıq Qarabağ vilayət komitəsinin 

fəaliyyəti ilə zəif məĢğul olur, onun   iĢindəki   böyük   nöqsanlara   uzun   müddət  

dözürdülər. 

Azərbaycan KP MK Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin keçmiĢ 

birinci katibi B. S. Kevorkov yoldaĢı siyasi uzaqgörməzlik və laqeydlik 

göstərdiyinə, zəhmətkeĢlərin ideya-siyasi, beynəlmiləl tərbiyəsi sahəsində vilayət 

partiya təĢkilatının iĢindəki ciddi nöqsanlara, kadrların seçilməsində və 

yerləĢdirilməsində kobud pozuntulara, sosial-iqtisadi məsələlərln həllində 

qüsurlara görə, DQMV-də və onun ətrafında baĢ verən, erməni və Azərbaycan 

xalqlarının dostluğuna ciddi zərər vuran hadisələrlə nəticələnmiĢ bu hallara görə 

Sov.ĠKP sıralarından xaric etmiĢdir. Bu qərar Azərbaycan KP MK plenumunun 

müzakirəsinə verilmiĢdir. 

B. S. Kevorkovu SSRĠ Ali Soveti deputatlarının tərkibindən geri çağırmaq 

barəsində SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qarĢısında vəsatət qaldırılmıĢdır. 

Vilayət partiya təĢkilatına rəhbərlik sahəsində yarıtmaz iĢinə görə, siyasi 

uzaqgörməzlik göstərdiyinə, iĢə tənqidi yanaĢmadığına, xüsusən DQMV-də 

yetiĢməkdə olan hadisələr dövründə özünü göstərmiĢ arxayınçılığa və 

prinsipsizliyə görə Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin keçmiĢ ikinci 

katibi V. A. Boqoslovski yoldaĢa uçot vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət elan 

edilmiĢdir. 

V. A. Boqoslovski yoldaĢı Azərbaycan KP MK üzvlüyünə namizədlərin   

tərkibindən çıxarmaq məsələsi Azərbaycan KP MK plenumunun müzakirəsinə  

verilmiĢdir. 

Azərbaycan SSR  Ali  Sovetinin   Rəyasət   heyətinə tapĢırılmıĢdır ki, V. 

A. Boqoslovskini Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları tərkibindən geri 

çağırmaq məsələsinə baxsın. 

Vilayətdə iĢlərin vəziyyətinə tənqidi yanaĢmadığına, onun sosial-iqtisadi 

inkiĢafında yol verilmiĢ nöqsanlara, iĢdə prinsipsizliyə görə, həmçinin DQMV-də 

hadisələr üçün tam məsuliyyət daĢıdığına görə A. A. Aslanov yoldaĢa uçot 

vərəqəsinə yazılmaqla töhmət elan edilmiĢdir. 

A. A. Aslanov yoldaĢı Azərbaycan KP MK üzvləri tərkibindən çıxarmaq 

məsələsi Azərbaycan KP MK plenumunun müzakirəsinə verilmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə tapĢırılmıĢdır ki, A. A. 

Aslanovu Azərbaycan SSRĠ Ali Soveti deputatlarının tərkibindən geri çağırmaq 

məsələsinə baxsın. 

 

«Kommunist» qəzeti, 22 may 1988-ci il 
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ZƏHMƏTKEġLƏRĠN XEYRĠNƏ 

 

Mayın 29-da Azərbaycan və Ermənistan KP MK-larının birinci katibləri 

Ə. X. Vəzirov və S. Q. Arutyunyan görüĢmüĢlər. GörüĢdə Azərbaycan və 

Ermənistan KP MK-larının ikinci katibləri V. N. Konovalov və Y. P.  Koçetkov 

iĢtirak etmiĢlər. GörüĢün  iĢtirakçıları iki respublikanın rayonlarını gəzmiĢ, iqtisadi 

və mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi, zəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsi ilə 

əlaqədar məsələləri müzakirə etmiĢlər   (SĠTA - Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 31 may 1988-ci il 

 

ÇĠYĠN-ÇĠYĠNƏ VAHĠD MƏQSƏDƏ DOĞRU 

 

Mayın 29-da Azərbaycan və Ermənistan KP MK-larının birinci katibləri 

Ə. X. Vəzirov və S. Q. Arutyunyanın görüĢü respublika ictimaiyyətində böyük 

maraq doğurmuĢdur, hər yerdə razılıq hissilə, vəziyyətin tezliklə sabitləĢəcəyinə 

ümid hissilə qarĢılanır. 

Leytenant ġmidt adına maĢınqayırma zavodunun quraĢdırıcı-çilingərlər 

briqadiri D. Əhmədov Azərbaycan və Ermənistan partiya təĢkilatları rəhbərlərinin 

görüĢünün əhəmiyyətini qeyd edərkən Azərinformun müxbirinə demiĢdir: 

— Belə görüĢ çoxdan keçirilməli idi, rəhbərlərimizin, partiya 

təĢkilatlarının, müəssisə əməkçilərinin belə ünsiyyətinin faydası Ģəksizdir, dostluq 

əlaqələri hamımıza olduqca gərəkdir. 

Azərelektroterm Ġstehsal Birliyinin briqadiri X. Kərimov, 1 nömrəli Bakı 

ayaqqabı fabrikinin tikiĢçisi A. Kayqorodova, Zaqatala rayonundakı Ġliç adına 

kolxozun mexanizatoru M. Səlimova da eyni fikirdə olduqlarını söyləmiĢlər. 

Bakı cihazqayırma zavodunun quraĢdırıcısı S. Arutyunovanın fikrincə, bu 

görüĢ respublikalarda vəziyyətin qaydaya salınmasında böyük rol oynayacaq, 

Azərbaycanın və Ermənistanın mehriban qonĢuluq əlaqələrini möhkəmlətmək, 

sənaye, kənd təsərrüfatı müəssisələri, mədəniyyət və elm xadimləri arasında 

əməkdaĢlığı daha da inkiĢaf etdirmək iĢinə kömək edəcəkdir. Qazax rayonundakı 

mexanikləĢdirmə idarəsinin traktorçusu L. Əhmədov isə belə hesab edir ki, çox 

gərəkli, qətiyyətli və cəsarətli addım atılmıĢdır və illərdən bəri dostluq və qarĢılıqlı 

yardım ənənələrinə malik olan iki respublikanın partiya təĢkilatlarının yeni 

rəhbərlərinin bu hərəkətləri adamlarda razılıq hissi doğurur. 

Əli Bayramlı Qazma Ġdarəsinin buruq ustası Ə. Əhmədov demiĢdir: 

— Ə. X. Vəzirovla S. Q. Arutyunyanın Ģəxsi ünsiyyəti faktının özü 

inandırır ki, Dağlıq Qarabağ problemləri partiya sənədləri ruhunda   

müvəffəqiyyətlə həll ediləcək. 
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Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqı Kirovabad Ģöbəsinin məsul katibi Altay   

Məmmədov demiĢdir: Biz belə görüĢ olacağını gözləyirdik, görüĢün belə tez 

keçməsi inam oyadır, vəziyyət qaydaya düĢəcəkdir. 

SənətĢünas E. Mirzəyeva görüĢün sevindirici bir fakt olduğunu, 

aktuallığını, belə mehriban, həqiqətən səmimi ünsiyyət formalarının çox zəruri 

olduğunu qeyd edir, Zaqafqaziya respublikaları, ölkəmizin bütün xalqları arasında 

ənənəvi əlaqələri möhkəmlətməkdə yeni addımlar atılacağına ümid  bəslədiyini 

söyləyir. 

Ermənistan SSR-in Ġcevan rayonunda və Azərbaycan SSR-in Qazax 

rayonunda görüĢlər və söhbətlər zamanı zəhmətkeĢlər, partiya-təsərrüfat fəalları, 

partiya veteranları iki qardaĢ respublikanın partiya təĢkilatları rəhbərlərinin 

görüĢdüklərindən çox razı qaldıqlarını bildirir, görüĢün vaxtında keçirildiyini və 

aktual olduğunu qeyd edirdilər. Onlar ölkəmizin xalqları arasında dostluğu bundan 

sonra da möhkəmlətmək, XIX Ümumittifaq partiya konfransını ləyaqətlə 

qarĢılamaq əzmində olduqlarını bildirirdilər. (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 31 may 1988-ci il 

 

YENĠDƏNQURMANI, DOSTLUQ TELLƏRĠNĠ  

ƏMƏLĠ ĠġLƏRLƏ MÖHKƏMLƏTMƏLĠ 

 

Ötən bazar günü
*
 Qazax rayonunda olan Azərbaycan KP MK-nın birinci 

katibi Ə. X. Vəzirov və Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V. N. Konovalov 

rayon partiya komitəsi bürosunun üzvləri ilə görüĢmüĢlər. Ġqtisadiyyatın, sosial və 

mədəni quruculuğun inkiĢafı ilə əlaqədar problemlər ətraflı müzakirə edilmiĢdir.    

Ərzaq proqramının həyata keçirilməsinə töhfəni artırmağın, mənzil tikintisini   

geniĢləndirməyin, əhalinin məĢğulluğunu yaxĢılaĢdırmağın, kollektiv bağçılığı və 

bostançılıqı inkiĢaf etdirməyin zəruri olduğu göstərilmiĢ, elə məsələlər 

qaldırılmıĢdır ki, bunların həlli zəhmətkeĢlərin rifahının artmasına xeyli təsir 

göstərəcəkdir. 

Gürcüstanın və Ermənistanın qonĢu Marneuli, Ġcevan və Noyemberyan 

rayonları ilə beynəlmiləl əlaqələr sahəsində Qazax rayonunda toplanmıĢ təcrübə 

ətraflı müzakirə olunmuĢdur. Əmək kollektivləri arasında əlaqələri bundan sonra 

da inkiĢaf etdirmək; mehriban dostluq və əməkdaĢlıq tellərini möhkəmlətmək 

lazımdır. 

«Qafqaz» sovxozunun fermasında heyvandarlığı intensivləĢdirmək 

məsələləri qaldırılmıĢdır. 

                                                           
* Mayın 29-u nəzərdə tutulur, (Red.) 
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Fəhlələr, mütəxəssislər, qulluqçular Azərbaycan və Ermənistan KP MK-

ları birinci katiblərinin görüĢdüklərindən çox razı qaldıqlarını deyir, Azərbaycan və 

erməni xalqlarının qardaĢlıq əlaqələrinin möhkəmlənnb geniĢlənməsi üçün 

əllərindən gələni etmək əzmində olduqlarını bildirirdilər. 

Həmin gün axĢam Kirovabadın partiya-təsərrüfat fəalları ilə görüĢ 

olmuĢdur. Ə. X. Vəzirov görüĢdə çıxıĢ edərək beynəlmiləlçilik ənənələrinə sədaqət 

üçün, təmkin göstərilməsi və respublikada vəziyyətin mürəkkəbliyinin baĢa 

düĢülməsi üçün Ģəhər partiya təĢkilatına, bütün kirovabadlılara təĢəkkürünü 

bildirmiĢdir. O, Ģəhər iqtisadiyyatının daha da inkiĢaf etdirilməsi məsələlərindən 

danıĢmıĢdır. Qeyd edilmiĢdir ki, əmək adamlarına hər vasitə ilə qayğı göstərmək, 

inqilabi yenidənqurmanın fəal geniĢləndirilməsinə mane olan hər Ģeyə qarĢı 

mübarizəni gücləndirmək vacibdir. 

ġəhər partiya komitəsinin birinci katibi R. A. Bağırlı, 4 nömrəli   

məktəbin direktoru Ə. Ə. Əsgərov, H. Zərdabi adına Kirovabad Pedaqoji   

Ġnstitutunun professoru, Ģəhər partiya komitəsi yanında qadınlar Ģurasının sədri ġ. 

V. Yusifli, Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqı Kirovabad Ģöbəsinin məsul katibi A. Y. 

Məmmədov, S. Ağamalıoğlu adına Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Ġnstitutunun   

professoru  Z. Q. Verdiyev, 2 nömrəli musiqi məktəbinin direktoru M. L. Fradkin, 

pivə zavodunun böyük mühəndisi N. S. Tağıyev görüĢdə çıxıĢ edərək Ģəhər və ilk 

partiya təĢkilatlarının fəaliyyətində yenidənqurmanın gediĢindən, sosial-iqtisadi 

inkiĢaf planlarının necə yerinə yetirildiyindən danıĢmıĢ, istehsalat kollektivlərində   

əmək tərbiyəsi və beynəlmiləl tərbiyə sahəsində qazanılmıĢ təcrübə haqqında 

məlumat vermiĢlər. Onlar əmin etmiĢlər ki, kirovabadlılar partiya qərarlarının 

həyata keçirilməsinə  layiqincə kömək edəcək, Sov.ĠKP XIX Ümumittifaq   

konfransını  Ģərəflə qarĢılayacaqlar (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 31 may 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN  KOMMUNĠST  PARTĠYASI MƏRKƏZĠ  KOMĠTƏSĠNĠN 

PLENUMU HAQQINDA MƏLUMAT 

 

Mayın 30-31-də  Azərbaycan KP MK-nın plenumu olmuĢdur. 

Plenum Sov.ĠKP XIX Ümumittifaq konfransına nümayəndələr seçilməsi 

məsələsinə baxmıĢdır. 

Nümayəndəlik normasına müvafiq surətdə Azərbaycan Partiya 

təĢkilatından 104 nümayəndə seçilmiĢdir. 

Plenum təĢkilat məsələlərinə baxmıĢdır. 

Plenum Ramiz Ənvər oğlu Mehdiyev yoldaĢı elmi iĢə keçməsi ilə 

əlaqədar olaraq Azərbaycan KP MK katibi vəzifəsindən və MK bürosunun 

üzvlüyündən azad etmiĢdir. 
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Bundan əvvəl Azərinformun direktoru iĢləmiĢ Rafiq Yaqub oğlu Zeynalov 

yoldaĢ Azərbaycan KP MK katibi və MK bürosunun üzvü seçilmiĢdir. 

Plenum Azərbaycan Bəstəkarlar Ġttifaqı idarə heyətinin birinci katibi A. 

Ə. Əlizadə, Qusar Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi R. M. Bədirov, 

Bakıdakı «ElektroĢtamp» təcrübə zavodunun tokarı T. ġ. Qasparyan, QutqaĢen 

rayonu üzümçülük birliyinin mexanizatoru H. M. Hidayətova, Azərbaycan KP MK 

ümumi Ģöbəsinin müdiri A. Ġ. Kulikov, Mingəçevir ġəhər Partiya Komitəsinin 

birinci katibi R. C. Tarıverdiyev yoldaĢları Azərbaycan KP MK üzvlüyünə 

namizədlikdən üzvlüyə keçirmiĢdir. 

Plenum Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin keçmiĢ birinci katibi 

B. S. Kevorkov yoldaĢın məsələsinə baxmıĢdır. MK plenumu vilayət partiya 

təĢkilatına rəhbərlikdə ciddi siyasi səhvlərə, millətlərarası münasibətlərin 

kəskinləĢməsi ilə nəticələnmiĢ bu səhvlərə görə, muxtar vilayətdə baĢ verən 

iğtiĢaĢlar üçün Ģəxsən məsuliyyət daĢıdığına görə B. S. Kevorkov yoldaĢı Sov.ĠKP 

sıralarından xaric etmiĢdir. 

Plenum Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin keçmiĢ birinci katibi C. M. 

Müslümzadə yoldaĢın məsələsinə baxmıĢdır. Plenum təĢkilatçılıq iĢində və siyasi 

iĢdə böyük nöqsanlara, Sumqayıtda faciəli hadisələrlə nəticələnmiĢ bu nöqsanlara   

görə C. M. Müslümzadə yoldaĢı Sov.ĠKP sıralarından xaric etmiĢdir. 

Plenum DQMV-nin sosial və iqtisadi inkiĢafında ciddi nöqsanlara və 

Dağlıq Qarabağ Vilayət Ġcraiyyə Komitəsinin sədri olarkən siyasi prinsipsizlik 

göstərdiyinə görə A. A. Aslanov yoldaĢı Azərbaycan KP M.K üzvlərinin 

tərkibindən çıxarmıĢdır. 

Vilayət partiya təĢkilatına rəhbərlikdə yarıtmaz iĢinə, siyasi 

uzaqgörməzlik və prinsipsizlik göstərdiyinə görə Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya 

Komitəsinin keçmiĢ ikinci katibi V. A. Boqoslovski yoldaĢ Azərbaycan KP MK 

üzvlüyünə namizədlərin tərkibindən çıxarılmıĢdır. 

Plenum Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyaları MK-larının 

birinci və ikinci katibləri ilə görüĢünün yekunları haqqında məlumatı dinləmiĢ, Ə. 

X. Vəzirov və V. N. Konovalov yoldaĢların fəaliyyətini bəyənmiĢdir. 

Plenumun iĢində SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin müavini, SSRĠ Dövlət 

Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin sədri L. A. Voronin, SSRĠ Nazirlər Soveti 

dövlət xarici iqtisadi komissiyası sədrinin müavini L. Ġ. Qrekov, SSRĠ kimya 

sənayesi naziri Y. A. Bespalov, Sov.ĠKP MK-nın məsul iĢçisi D. S. Afanasyev 

iĢtirak etmiĢlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 1 iyun 1988-ci il 
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AZƏRBAYCAN KP MƏRKƏZĠ  KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

MK bürosu «1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında» 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarında müəyyən edilmiĢ 

vəzifələrin ardıcıl həyata keçirilməsinə böyük əhəmiyyət verərək, həmin qərarın 

yerinə yetirilməsi gediĢini xüsusi müzakirə etmiĢdir. 

Ġclasda respublika partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının, kütləvi   

informasiya vasitələrinin rəhbərləri iĢtirak etmiĢlər. Azərbaycan SSR Nazirlər 

Soveti sədrinin birinci müavini A. T. Rasizadə məlumat vermiĢdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, göstərilən sənədin qəbul edilməsindən sonrakı müddət 

ərzində nazirliklər və baĢqa idarələr muxtar vilayətin sosial-iqtisadi inkiĢafının 

vaxtı çatmıĢ problemlərini həll etmək sahəsində bir sıra tədbirlər həyata 

keçirmiĢlər. 

Vilayət xəstəxanasının, məktəblərin, mətbəənin mebel fabrikinin, qarıĢıq 

yem zavodunun, Badaraçay dəryaçasının, Stepanakertdə, vilayətin bir sıra rayon 

mərkəzlərində və yaĢayıĢ məntəqələrində kanalizasiya və su təchizatı sistemlərinin 

layihələĢdirilməsi üçün iĢlər görülür. 1988-ci ildə Azərdövlətlayihə Ġnstitutunun 

Stepanakertdə filialını yaratmaq məsələsi həll edilmiĢdir. 

Stepanakertin, ġuĢa və Əskəran rayonlarının əhalisi tərəfindən ikinci 

Ümumittifaq proqramının və Yerevan televiziyası proqramının veriliĢlərinin 

qəbulunu təmin etmək iĢləri vaxtından qabaq baĢa çatdırılmıĢdır. 

1991-ci ildə Bakıda erməni dram teatrı iĢləməyə baĢlayacaqdır. 

1988-1990-cı illərdə Ermənistan SSR-in tədris müəssisələrində Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti üçün kadrlar hazırlanması planları razılaĢdırılmıĢdır. Elə 

bu il muxtar vilayətin nümayəndəsi olan 69 oğlan və qız, yəni nəzərdə 

tutulduğundan 24 nəfər çox adam məqsədli sahələr üzrə Ermənistan SSR-in on bir 

ali məktəbinə qəbul olunacaqdır. Burada onlar 42 ixtisas üzrə təhsil alacaqlar. 

Ölkənin əsas ali məktəblərinə DQMV gəncləri sırasından müsabiqədənkənar qəbul 

artacaqdır. Tədris ədəbiyyatının erməni dilinə tərcümə edilib nəĢr olunması 

məsələləri müzakirə və həll edilmiĢdir. 

DQMV xalq təsərrüfatının bir sıra çox mühüm sahələrini sürətə inkiĢaf 

etdirmək iĢlərinin cari ildə baĢlanmasını təmin etmək üçün əlavə vəsait və maddi-

texniki ehtiyatlar ayrılmıĢdır. Respublikanın Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi 

muxtar vilayət əhalisinin ərzaq məhsulları ilə təchizatını yaxĢılaĢdırmaq üçün kənd 

təsərrüfatı xammalının emalı və saxlanması obyektlərini yenidən qurmağa və 

geniĢləndirməyə baĢlamıĢdır. 

1989-cu ildə muxtar vilayətin iqtisadi və sosial inkiĢafına dair tapĢırıqlar 

müfəssəl iĢlənib hazırlanmıĢdır. Məktəblərin, məktəbəqədər müəssisələrin, 

mədəniyyət evlərinin və klubların istifadəyə verilməsinə dair qərarda müəyyən 

edilmiĢ proqram tam həcmdə həyata keçiriləcəkdir. Növbə ərzində 600 xəstə qəbul 
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edən poliklinika ilə birlikdə 400 çarpayılıq vilayət xəstəxanasının, mətbəənin, bir 

sıra mənzil-kommunal təsərrüfatı, nəqliyyat, ticarət və məiĢət xidməti 

obyektlərinin tikintisi məsələləri həll edilmiĢdir. 

Yeni istehsalatların tikintisinə baĢlamaq nəzərdə tutulmuĢdur. Əhalinin 

səmərəli məĢğulluğunu təmin etmək məqsədilə gələn il DQMV rayonlarında 

elektron və radiotexnika sənayesi müəssisələrinin dörd filialı yaradılacaqdır. 

Dəmir-beton məmulatı zavodunun, sənaye məmulatı kombinatının, 

mexanikləĢdirmə bazasının və digər obyektlərin istifadəyə verilməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur. 

MK bürosu bu qərarla əlaqəsi olan nazirliklərin və baĢ idarələrin 

rəhbərlərinin diqqətini qarĢıya çıxan problemləri operativ surətdə müzakirə etmək, 

DQMV-nin sosial-iqtisadi inkiĢafının sürətləndirilməsi sahəsində Sov.ĠKP MK-nın 

və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qarĢıya qoyduqları vəzifələrin vaxtından əvvəl yerinə 

yetirilməsinin təmin olunması üçün əlavə tədbirlər görmək lüzumuna cəlb etmiĢdir. 

Göstərilən qərarın yerinə yetirilməsi gediĢi hər ay müzakirə ediləcəkdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 iyun 1988-ci il 

 

YENĠDƏNQURMA, DEMOKRATĠKLƏġDĠRMƏ  

VƏ BEYNƏLMĠLƏLÇĠLĠK UĞRUNDA 

 

BAKI  ZƏHMƏTKEġLƏRĠNĠN MĠTĠNQĠ 

 

Ġyunun 13-də V. Ġ. Lenin adına meydanda Bakı zəhmətkeĢlərinin mitinqi 

olmuĢdur. Mitinqə Ģəhərin sənaye müəssisələrinin, təĢkilatlarının və idarələrinin, 

tədris müəssisələrinin, əmək kollektivlərinin nümayəndələri toplaĢmıĢdılar. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov mitinqdə çıxıĢ 

etmiĢdir. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi adından o, 

Bakının fəhlə sinfini, Sov.ĠKP-nin Lenin xəttinin - yenidənqurma xəttinin 

müdafiəsi üçün mitinqin  bütün  iĢtirakçılarını qızğın salamlamıĢdır. Bu, aprel 

plenumunun xəttidir, partiyanın XXVII qurultayının xəttidir. Bu xətt zəhmətkeĢlər 

tərəfindən, bütün Azərbaycan xalqı tərəfindən bəyənilmiĢ və müdafiə edilmiĢdir. 

Vəzirov yoldaĢ demiĢdir: Bugünkü mitinq olmuĢ fitnəkar çıxıĢlara 

əməkçilər Bakısının qəti cavabıdır. Bu, sağlam qüvvələrin birliyinin, onların 

gözlənilməz nəticələr verə bilən ehtirasların və emosiyaların coĢmasına yol 

verməmək əzminin parlaq sübutudur. 

Demək lazımdır ki, yenidənqurmanın əleyhdarı olan qüvvələr 

demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq siyasətini nüfuzdan salmağa, millətlərarası 

münasibətləri daha da kəskinləĢdirməyə cəhd edirlər. Bizə məlumdur ki, müəyyən 

Ģəxslər fitnəkarları hətta qızıĢdırmağa da əl atmıĢlar. Bu fitnəkarların məqsədi isə 
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Sumqayıtdakı və Əsgərandakı faciəli hadisələri təkrar etmək idi. Həm də onlar belə 

bir əməldən də çəkinmirdilər ki, yetkin olmayan adamları, tüfeyliləri içirdir, onlara 

narkotik maddələr paylayır, açıq-aĢkar millətçilik Ģüarları irəli sürürdülər. 

Biz ciddi nəticələr çıxardıq. Tam qətiyyətlə demək istəyirəm: biz 

rüsvayçılıqlara yol verməmək əzmindəyik və ictimai asayiĢi qorumaq üçün bizim 

hər cür lazımi imkanlarımız vardır. Biz əminik ki, Bakının fəhlə sinfi, bütün 

zəhmətkeĢləri hər cür əməli nəticələr çıxaracaqlar. 

Deməliyəm ki, millətlərarası münasibətlərə böyük ziyan vurulmuĢ, 

adamların beynəlmiləlçilik hissləri ağır imtahana məruz qalmıĢdır. Partiyamız 

xalqın müqəddəratı ilə bağlı çox mürəkkəb məsələlərin qeyri-Ģüuri hisslərin və 

emosiyaların ixtiyarına buraxılmasını yolverilməz hesab edərək, qarĢıya çıxmıĢ 

problemlərin həllinin əməli istiqamətlərini, yaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ yollarını 

göstərmiĢdir. 

M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına 

müraciətində qeyd edilmiĢdir ki, Ģəraiti sağlamlaĢdırmaq üçün qəti tədbirlər 

görmək lazımdır. Lakin respublikanın əvvəlki rəhbərliyinin iradəsizliyi, ətaləti 

vəziyyəti kökündən dəyiĢdirməyə imkan verməmiĢdir. Həm də, XIX Ümümittifaq 

partiya konfransı üçün Sov.ĠKP MK-nın tezislərində qeyd olunduğu kimi, onu əsas 

tutmaq lazımdır ki, diskussiyalar yalnız sosializm zəminində və sosializm naminə 

səmərəli ola bilər. Diskussiyalar siyasi qarĢıdurmaya, sosial qüvvələri parçalamağa 

doğru aparmamalıdır. 

Bildiyiniz kimi, tam bir sıra çox mühüm partiya və dövlət sənədləri, 

DQMV-də, bütövlükdə respublikada vəziyyətin sabitləĢdirilməsinə yönəldilmiĢ 

sənədlər qəbul edilmiĢdir. Azərbaycan kommunistləri, əməkçiləri bütün həqiqi 

vətənpərvərlər Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar olaraq Sov.ĠKP MK Siyasi 

Bürosunun bu il 21 fevral tarixli qərarını bütünlüklə və tamamilə müdafiə edir, onu 

mühüm prinsipial və yeganə düzgün qərar kimi qiymətləndirirlər. Qərarda qeyd 

edilir ki, regionumuzda mövcud milli-ərazi quruluĢunu dəyiĢdirmək məqsədinə 

yönəldilmiĢ hərəkətlər və tələblər Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR 

zəhmətkeĢlərinin mənafelərinə ziddir, millətlərarası münasibətlərə ziyan vurur. 

Bu gün Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti DQMV-ni 

Azərbaycan SSR-dən Ermənistan SSR-in tərkibinə vermək haqqında Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin deputatlarının xahiĢini 

hərtərəfli müzakirə edərək, onu məqbul hesab etməməyi qərara almıĢdır, ona görə 

ki, bu, respublikanın həm azərbaycanlı, həm də erməni əhalisinin mənafelərinə 

zidd olardı, ölkəmizin bütün xalqlarının dostluğunu möhkəmlətmək vəzifələrinə, 

cəmiyyəti inqilabi yolla dəyiĢdirmək vəzifələrinə cavab verməzdi. 

Bununla birlikdə biz açıq deməliyik ki, vaxtı çatmıĢ məsələlər vaxtında, 

humanistcəsinə, beynəlmiləlcəsinə həll edilsəydi, DQMV-də və onun ətrafında baĢ 

vermiĢ hadisələr olmazdı. Bütün bunlar, ən əvvəl, respublikanın və vilayətin 

əvvəlki rəhbərliyinin ciddi səhvlərinin nəticəsidir. 
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Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, ölkəmizin 70 illik təcrübəsinin 

göstərdiyi kimi, iqtisadiyyata, mədəniyyətə, dilə və sairə aid ən mürəkkəb 

məsələləri muxtariyyət çərçivəsində müvəffəqiyyətlə həll etmək mümkündür və 

praktika bunu inandırıcı sübut edir. 

DQMV-nin vaxtı çatmıĢ problemlərinin həllində Sov.ĠKP MK-nın və 

SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarı mühüm rol oynayır. Qərar Azərbaycanın bu 

diyarının dinamik sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün yaxĢı təməldir. 

Təəssüf ki, bir sıra nazirliklər və baĢ idarələr bu sənədin müəyyən etdiyi 

tədbirlərin yerinə yetirilməsinə baĢdansovdu yanaĢmıĢlar. Biz vəziyyəti qətiyyətlə 

düzəldirik və qısa müddət ərzində az iĢ görülməmiĢdir, bu barədə mətbuatda 

müntəzəm məlumat verilir. 

Həm də biz DQMV-nin partiya, sovet, təsərrüfat orqanlarının 

fəaliyyətində əsaslı dəyiĢikliklər gözləyirik. Ölkəmizin tarixində hələ heç vaxt üç 

həftə aramsız tətil olmayıb. 

Vilayət partiya komitəsinin qəbul etdiyi bir qərar dünən elan olunmuĢdur. 

Vilayətdə yaranmıĢ vəziyyətə həmin qərarda qiymət verilmiĢdir. Hüquqa zidd 

hərəkətləri dərhal dayandırmaq, bunu rəhbərlər istəmədikdə isə onları partiya   

məsuliyyətinə cəlb etmək, hətta Sov.ĠKP sıralarından xaric etmək zəruri 

sayılmıĢdır. Qərarda diqqət  millətçilik təzahürlərinin yolverilməzliyinə xüsusilə    

cəlb edilmiĢdir. Vilayət partiya komitəsinin bürosu qeyri-erməni millətindən olan   

Ģəxslərin iĢ yerlərindən qovulması faktlarını pisləmiĢdir. 

Əgər buradan, V. Ġ. Lenin adına meydandan muxtar vilayətin həyatını 

normal məcraya qayıtmağa çağırsam, zənnimcə, mitinqin bütün iĢtirakçılarının 

fikrini ifadə etmiĢ olaram. 

Biz qonĢu Ermənistanda Azərbaycanlıların nə kimi Ģəraitdə yaĢadıqlarını 

və iĢlədiklərini də unutmuruq. Ermənistan KP MK-nın birinci katibi ilə razılıq 

vardır, azərbaycanlılar yaĢayan rayonlara səlahiyyətli komissiyalar göndərilmiĢdir. 

Ermənistandan qaçqınların böyük əksəriyyəti aparılan iĢ sayəsində doğma yerlərinə 

qayıtmıĢdır. 

Vəzirov yoldaĢ daha sonra demiĢdir: sizə məlum olan hadisələr 

yenidənqurma iĢinə ciddi zərbə vurmuĢ, millətlərarası münasibətləri 

kəskinləĢdirmiĢdir. Ġstər Azərbaycan xalqına, istərsə də erməni xalqına yad, 

yabançı olan nə varsa hamısını süpürüb atmaq üçün hər Ģeyi etmək lazımdır. 

Dostluğumuzun sarsılmazlığı üçün gələcək nəsillər qarĢısında nəslimizin üzərinə,   

hamımızın üzərinə məsuliyyət düĢür. 

Bu gün xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bu mürəkkəb, gərgin günlərdə 

Bakının fəhlə sinfi yüksək Ģüurluluq və siyasi yetkinlik nümayiĢ etdirmiĢ, 

respublika partiya təĢkilatının prinsipial xəttini baĢa duĢdüyunü və əməli surətdə 

müdafiə etdiyini göstərmiĢdir. Ġcazə verin, təmkin və səbr üçün, proletar 

beynəlmiləlçiliyinə sədaqət üçün Azərbaycan KP MK bürosu adından səmimi 

minnətdarlığımızı bildirim. 



60 
 

Mənim əlimdə bizim zəmanəmizlə səsləĢən heyrətamiz bir sənəd var. 

Qulaq asın. 

«Lazımi tədbirləri yalnız bütün Bakı proletariatının ən fəal, mütəĢəkkil 

köməyi sayəsində həyata keçirmək mümkün olar... Xalq komissarları Sovetindən, 

bizim hər birimizdən qətiyyətlə və yorulmadan iĢləməyi tələb edin, hər addımımızı 

tənqid edin, yüksək vəzifə tutmağa layiq və yararlı olmayanları pisləyin, vəzifədən 

götürün, lakin hakimiyyət üçün bütün məsuliyyəti bizim üzərimizə qoymayın... Bu 

sizin öz hakimiyyətinizdir... Öz Ģəxsi, qrup və baĢqa mənafelərinizi ümumi iĢ 

naminə unudun. 

Bakı Xalq Komissarları Soveti öz iĢinə fəhlə kütlələrinin geniĢ yardımına 

və onların canlı yaradıcı özfəaliyyətinə ümidlə baĢlayır». 

Bakı komissarlarının inqilabi illərin dərinliyindən gələn çağırıĢı bu gün 

rəmzi məna kəsb edir. 

YoldaĢlar, bizim problemlərimizin sayı-hesabı yoxdur. Görün, uzun illər 

boyu Bakıda nə qədər kəskin problemlər yığılıb qalmıĢdır. Adamların narazılığını 

baĢa düĢmək olar. Məsələn, ekoloji Ģərait böhran həddinə çatmıĢdır. AbĢeronun 

nadir təbiəti məhv olur. Bizim bir çoxlarımızın mavi buxta kimi xatırladıqları Bakı 

buxtası mazut içindədir. Mənzil, içməli su çatıĢmır. Bildiyiniz kimi, 17 il ərzində 

yatıb qalan, təxirə salınan məsələ bir neçə gündə həll edildi. Mən AbĢeronda bağ 

təsərrüfatının və kollektiv bağçılığın inkiĢafı məsələsini nəzərdə tuturam. Biz vaxtı 

çatmıĢ məsələlərin hamısını da belə qətiyyət və cəsarətlə həll etməliyik. 

Ġndi Bakıda 68 min ailənin normal mənzil Ģəraiti yoxdur. 200 min nəfərə 

qədər adam özbaĢına tikilmiĢ daxmalarda yaĢayır. ġəhərdə isə bir il ərzində ancaq 

10,5 min mənzil tikilir. 

Biz «Mənzil» kompleks proqramı hazırlamağı qərara almıĢıq. Həm də 

söhbət sadəcə kvadratmetr haqqında deyil, telefonu, təmiz içməli suyu, qazı, 

istiliyi, baĢqa rahatlığı  olan mənzillər haqqında gedir. 

Digər çox böyük sosial vəzifə insanların sağlamlığının mühafizəsidir.   

YoldaĢlar, bu, çox vacib problemdir. Mən SSRĠ səhiyyə naziri Y. Ġ. Çazov 

yoldaĢdan yenicə məktub almıĢam. O, respublika səhiyyəsinin yarıtmaz vəziyyəti 

barədə yazır. Bizdə 22 mindən çox xəstəxana çarpayısı çatıĢmır, kənd rayonlarının 

yalnız beĢdə bir hissəsinin doğum evləri vardır, hər üç rayondan birində uĢaq 

xəstəxanası yoxdur. Bəs, yoldaĢlar, onların əvəzində həmin illər ərzində yüksək   

rütbəli qonaqlar üçün nə  qədər müxtəlif imarətlər, Ģan-Ģöhrət xatirinə inzibati 

binalar tikilmiĢdir. Biz bu binaların xəstəxanalara, doğum evlərinə, poliklinikalara 

çevrilməsi haqqında təkliflərə tərəfdar olacağıq.  

Biz «Sağlamlıq» kompleks proqramını hazırlayırıq və ümumxalq 

müzakirəsinə, sonra isə MK-nın xüsusi plenumunun müzakirəsinə verəcəyik. Bizi 

çox narahat edən ekoligiya problemləri həmin proqramda xüsusi yer tutacaqdır. 

Görün, Sumqayıtda, elə Bakının özündə də vəziyyət nə yerdədir - bunlar ölkənin 
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ən çirkli Ģəhərlərindəndir. Halbuki mənzil, ətraf mühitin mühafizəsi, sosial sahənin 

inkiĢafı üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən istifadə olunmur. 

Ərzaq məsələsi, xüsusən heyvandarlığın yüksəldilməsi məsələsi 

respublika partiya təĢkilatının fəalliyyətində üstünlük verilən üçüncü istiqamətdir. 

Bu proqram da ümumxalq müzakirəsi üçün  dərc  olunacaqdır. 

Adamlar mədəniyyətimizin, dilimizin, adət-ənənələrimizin inkiĢafına aid 

bir çox ədalətli məsələlər də qaldırırlar. Biz həmin  məsələlər ilə  də  ciddi məĢğul 

olacağıq. 

Nəhayət, adamların ehtiyaclarına fikir vermək vaxtı gəlib çatmıĢdır. Özü 

də sözdə yox, iĢdə. Biz hamımız - partiya iĢçiləri də, sovet iĢçiləri də, təsərrüfat 

iĢçiləri də xalqa çox borcluyuq. Hər iĢdə partiyanın baĢlıca Ģüarına, baĢlıca 

məqsədinə əməl etmək lazımdır - «hər Ģey insan üçün, hər Ģey insanın rifahı 

naminə». Bəzi rəhbər iĢçilər isə bu Ģüarı belə baĢa düĢmüĢlər - hər Ģey təkcə bir 

adamın rifahı üçün, bir ailənin səadəti naminə. 

Qüvvələri korrupsiyaya, rüĢvətxorluğa və alverçiliyə, cürbəcür yollarla   

pul qoparmaq hallarına son qoyulmasına yönəltmək lazımdır. Təkəbbürlü 

iddialardan, mənsəbpərəstlik niyyətlərindən irəli gələn əsassız amirlik qərarlarına 

bundan sonra yol vermək olmaz. Ġnsanların hüquqi müdafiəsini gücləndirmək, 

ədalətə inamı dirçəltmək lazımdır. 

Kadr siyasətinin Lenin prinsiplərini bərpa etmək bizim üçün ən aktual və 

həlledici məsələdir. Bu barədə Leninin fikri hamıya məlumdur: siyasət insanlar 

vasitəsilə aparılır. Hər gün məktublarda, teleqramlarda, telefon söhbətlərində, 

fəhlələrlə, kənd əməkçiləri ilə, tələbələrlə, ziyalıların nümayəndələri ilə görüĢlərdə 

kadr siyasiətində qayda yaratmaq tələbi irəli sürülür. 

Bu, düzgün tələbdir. Biz uzun illər boyu respublikanın partiya təĢkilatına 

da, təsərrüfat iĢlərinə də, elmə də, tribunalardan elan edilən mənəvi Ģərait deyil, 

həqiqətən sağlam Ģərait yaradılmasına da vurulmuĢ çox böyük siyasi, dövlət, sosial 

zərərin yerini kadr siyasəti vasitəsilə doldurmalıyıq. 

Hər dəfə yeni rəhbərlik gələndə adamları belə bir sual narahat edir, əsas 

vəzifələri kimlər tutacaqdır? Həm də yerliçilik, qohumbazlıq, tayfa mənafeləri baĢ 

qaldırır. Biz kadr siyasətində belə münasibətə son qoymaq niyyətindəyik. 

Kadrlarımızın simasını yalnız Lenin prinsipi, sözlə iĢin vəhdəti, siyasi yetkinlik, 

beynəlmiləlçilik, səriĢtəlik və peĢə eridusiyası müəyyən edəcəkdir. 

Mən olduqca yaxĢı və mehriban dostum, Bakı neftçisi Oqtay Bayramovun 

baĢına gələn əhvalatı danıĢmaq istəyirəm. Bu təĢəbbüskar, yaradıcı adam vaxtı ilə 

YĠLKGĠ təftiĢ komissiyasının üzvü seçilmiĢdi. O, neft sənayesi rəhbərləri kursuna 

göndərilmiĢdi. Burada da o, yaxĢılar sırasında idi, biliklərə hərisliklə yiyələnirdi. 

Lakin Azərbaycandan olan baĢqa dinləyicilər hələ təhsili bitirməmiĢ geri çağırılmıĢ 

və yüksək vəzifələrə təyin edilmiĢdilər. Kursları müvəffəqiyyətlə bitirməsinə 

baxmayaraq təkcə ona öz təcrübəsinə və ixtisasına layiq iĢ verilmədi. Ancaq ona 
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görə ki, yüksək rütbəli qohumları yox idi. Bu insan öz istedadını, öz fitri 

qabiliyyətini tamamilə göstərə bilmədən həyatdan getdi. 

Bəc iĢdən kənarda qalan, öz imkanlarını respublikanın yolunda sərf edə 

bilməyən baĢqa diqqətəlayiq kadrlar nə qədər idi! 

Ə. X. Vəzirov axırda demiĢdir: Çox böyük ictimai-siyasi əhəmiyyəti   

olan hadisəyə - XIX   Ümumittifaq partiya konfransına bir neçə gün qalmıĢdır. Onu 

leninçi bolĢeviklər kimi qarĢılamaq bizim borcumuzdur. Mən öz çıxıĢımı Sovet 

hakimiyyətinin ilk illərində V.Ġ. Leninin Bakı fəhlələrinə müraciətlə dediyi sözlərlə 

bitirmək istəyirəm: «Biz qələbəyə nail olmalıyıq və necə olursa-olsun nail 

olacağıq» (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 14 iyun. 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠNDƏ 

 

Ġyunun 13-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

olmuĢdur. Ġclasda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR-dən 

Ermənistan SSR-in tərkibinə verilməsi haqqında vilayət xalq deputatları Soveti 

deputatlarının xahiĢi nəzərdən keçirilmiĢdir. 

Müzakirədə rəyasət heyətinin üzvləri A. M. Əmənov, R. M. Bədirov, D. 

C. Camalova, F. R. Mustafayev. N. V. Nikitin, L. A. Sokolov, Z. N. Tağıyev, 

respublika prokuroru deputat Ġ. A. Ġsmayılov çıxıĢ etmiĢlər. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri S. B. Tatlıyev   

məsələnin müzakirəsinə yekun vurmuĢdur. 

Qərar qəbul edilmiĢdir (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 14 iyun  1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR VĠLAYƏTĠNĠN AZƏRBAYCAN  SSR-

DƏN  ERMƏNĠSTAN  SSR-ĠN TƏRKĠBĠNƏ VERĠLMƏSĠ  HAQQINDA 

VĠLAYƏT XALQ DEPUTATLARI  SOVETĠ DEPUTATLARININ XAHĠġĠ 

BARƏSĠNDƏ 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN QƏRARI 
 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qeyd edir ki, SSRĠ   

Konstitusiyasına və Azərbaycan SSR Konstitusiyasına uyğun olaraq Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüquqi statusu vilayət xalq deputatları sovetinin 

təqdimi ilə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qəbul etdiyi «Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti haqqında Qanun»da müəyyən olunur. 
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Bu status bütün millətlərin və xalqların DQMV-də yaĢayan 

nümayəndələrinin iqtisadi, sosial və mənəvi tələbatını praktikada ödəməyə imkan 

verir. Bununla birlikdə Dağlıq Qarabağda iĢlərin vəziyyəti, zəhmətkeĢləri narahat 

edən problemlər göstərir ki, vilayətə rəhbərlikdə son vaxtlaradək ciddi nöqsanlara 

yol verilmiĢ, əhalinin milli xüsusiyyətləri heç də tamamilə nəzərə alınmamıĢdır. 

«1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında» Sov.ĠKP 

MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 1988-ci il martın 24-də qəbul etdikləri qərar və 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin və Respublika Nazirlər 

Sovetinin həyata keçirdikləri tədbirlər DQMV-də məhsuldar qüvvələrin inkiĢafını 

sürətləndirmək, vaxtı çatmıĢ mənzil-məiĢət və mədəniyyət problemlərini həll 

etmək üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin Azərbaycan SSR-dən Ermənistan SSR-in tərkibinə verilməsi haqqında 

DQMV xalq deputatları Soveti deputatlarının xahiĢini hərtərəfli nəzərdən keçirərək 

həmin xahiĢi məqbul hesab etmir, ona görə ki, bu xahiĢin yerinə yetirilməsi 

respublikanın Azərbaycanlı və erməni əhalisinin mənafelərinə zidd olardı, 

ölkəmizin bütün xalqlarının dostluğunu möhkəmlətmək vəzifələrinə, 

yenidənqurma vəzifələrinə cavab verməzdi. 

*** 

Ali Sovetin Rəyasət heyəti möhkəm əmin olduğunu bildirir ki, 

Azərbaycan və erməni xalqları Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçov 

yoldaĢın müraciətinə cavab olaraq dostluq və qardaĢlığı qoruyub saxlamaq və hər 

vasitə ilə möhkəmlətmək, sosializm cəmiyyətinin inqilabi yeniləĢməsinə layiqincə  

kömək göstərmək üçün əllərindən gələni edəcəklər. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri; S. TATLIYEV 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; R. QAZIYEVA 

Bakı Ģəhəri, 13 iyun 1988-ci il 

 

«Kommunist» qəzeti, 14 iyun, 1988-ci il 

 

AZƏRĠNFORMUN MƏLUMATI 

 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini M. S. 

Məmmədovun verdiyi məlumata görə, bu il iyunun 14-dək Ermənistan SSR-dən 

respublikamıza dörd min nəfərdən çox adam gəlmiĢdir. Bakı Ģəhərində, AğdaĢ, 

Zəngilan, Ucar, Qazax, Ağsu və ĠmiĢli rayonlarında nəqliyyatın dəmir yolu və 

baĢqa növləri ilə gələn Ģəxslərin qarĢılanması və həmin zonalarda yerləĢdirilməsi 

üçün qərargahlar yaradılmıĢdır. 
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900 nəfərdən artıq vətəndaĢ müvəqqəti olaraq AbĢeron pansionatlarında 

yerləĢdirilmiĢdir. Onlara maddi yardım göstərilmiĢ, pulsuz yemək təĢkil edilmiĢdir. 

AparılmıĢ iĢ nəticəsində onların xeyli qismi Ermənistan SSR-in Krasnoselsk, 

Yexeqpadzor, Sisyan, Əzizbəyov və digər rayonlarında öz yaĢayıĢ yerlərinə 

qayıtmıĢdır. 

Respublikamızın rayonlarında ümumiyyətlə 3.839 nəfər yerləĢdirilmiĢdir. 

Onlar iĢ və mənzil ilə təmin edilmiĢlər. 

Respublikanın Nazirlər Soveti yaranmıĢ vəziyyəti nəzərə alıb, Ermənistan 

SSR-dən Azərbaycan SSR-ə və Azərbaycan SSR-dən Ermənistan SSR-ə keçmək 

arzusunda olduğunu bildirmiĢ vətəndaĢlara istisna qaydası ilə xüsusi evləri yerli 

sovetlərin, nazirliklərin baĢ idarələrin, mənzil tikintisi kooperativlərinin evlərinə 

dəyiĢdirməyə icazə verməyi qərara almıĢdı. Özgə Ģəhərlərin vətəndaĢlarına Bakı 

Ģəhərində xüsusi evlər əldə etməyə də icazə verilmiĢdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 iyun 1988-ci il 

  

ON BĠRĠNCĠ ÇAĞIRIġ, AZƏRBAYCAN SSR  

ALĠ SOVETĠNĠN YEDDĠNCĠ  SESSĠYASI 
 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  SOVETĠ RƏYASƏT  

HEYƏTĠNĠN  SƏDRĠ S. B. TATLIYEVĠN MƏLUMATI 

 

Deputat yoldaĢlar! Ġyunun 13-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət 

heyəti müstəsna əhəmiyyəti olan sənəd - «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında vilayət xalq 

deputatları soveti deputatlarının xahiĢi barəsində» qərar qəbul etmiĢdir. 

Belə bir sənədin qəbul edilməsi həm məsələnin özünün qoyuluĢuna görə, 

həm də bununla əlaqədar yaranmıĢ vəziyyətə görə zəruri idi. 

Elə bilirəm bu hadisələrin tarixçəsini bir-bir Ģərh etməyə ehtiyac yoxdur, 

çünki deputatlar bu aylar ərzində həmin hadisələrin Ģahidi olub, hadisələrin hamısı 

üçün böyük həyəcan keçiriblər. 

Biz müvafiq qərar qəbul etməzdən qabaq Ali Sovetin Rəyasət heyətinin 

iclasında bu məsələnin bütün cəhətlərini çox diqqətlə və məsuliyyətlə nəzərdən 

keçirdik. Həm də biz Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun Azərbaycan 

SSR və Ermənistan  SSR zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına müraciətindəki müddəaları 

və nəticələri, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrlə əlaqədar qəbul 

edilmiĢ partiya və dövlət sənədlərini, qarĢıya çıxmıĢ məsələlərə tam aydınlığı ilə 

bilavasitə cavab verən sənədləri dönmədən rəhbər tuturduq. 

Rəyasət heyətinin üzvləri vilayətdə və respublikada yaĢayan bütün 

əhalinin beynəlmiləlçilik mənafelərini əsas götürmüĢ, Azərbaycan və erməni 

xalqlarının dostluğunu və qardaĢlığını əlaqələrini möhkəmlətməyin Lenin 
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prinsiplərini, Azərbaycan SSR-in ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamağın 

zəruriliyini rəhbər tutmuĢlar. 

Bununla  belə, yoldaĢlar, iyunun  15-də Ermənistan SSR Ali Sovetinin 

sessiyasında qərar qəbul edilmiĢdir və həmin qərarda DQMV-nin Ermənistan SSR 

tərkibinə daxil edilməsinə razılıq verilir və bu barədə Azərbaycan SSR-in Ali 

Sovetinə müraciət edilir. 

Belə bir Ģəraitdə Ali Sovetin Rəyasət heyəti bu müraciəti Azərbaycan SSR 

ali dövlət hakimiyyəti orqanının - Ali Sovetin müzakirəsinə verməkdən savayı 

baĢqa qərara gələ bilməzdi. Hərçənd tam qətiyyətlə demək lazımdır ki, bu 

məsələnin həlli Ermənistan SSR-in səlahiyyətinə aid ola bilməz, bu məsələnin həlli 

bütünlüklə və tamamilə bizim respublikanın, bizim xalqın ayrılmaz suveren 

hüququna aiddir. 

Deputat yoldaĢlar! Ölkəmizdə milli məsələnin həllinin əsaslarını Böyük 

Oktyabr qoymuĢdur. 

Lenin milli siyasətinin tarixi nailiyyətləri partiyanın XXVII qurultayına 

Sov.ĠKP MK-nın siyasi məruzəsində, Sov.ĠKP proqramının yeni redaksiyasında, 

Mərkəzi Komitə plenumlarının materiallarında öz əksini tapmıĢ, Böyük Oktyabrın 

70 illiyinə həsr olunmuĢ təntənəli iclasda M. S. Qorbaçovun məruzəsində dərindən 

və hərtərəfli Ģərh edilmiĢdir. 

Ancaq milli münasibətlər sahəsində Kommunist Partiyasının apardığı 

dəyiĢdirici iĢin nəticələri elə təsəvvür oyatmamalıdır ki, millətlərarası 

münasibətlərdə problemlər yoxdur. 

Çox təəssüflər olsun ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və onun 

ətrafında baĢ verən hadisələr, bu hadisələrin Yerevanda, Sumqayıtda və baĢqa 

Ģəhərlərdə əks-sədası bunu bir daha sübut edir. 

Respublikamızda millətlərarası zəmində özünü göstərmiĢ, Sovet 

vətənpərvərliyi ruhuna, beynəlmiləlçilik prinsiplərinə zidd olan mənfi halların 

səbəbləri durğunluq illərinə gedib çıxır, həll edilməmiĢ həyati problemlərin yığılıb 

qalması ilə, bürokratik təhriflərlə və bu Ģəraitdə cəmiyyətə zidd ünsürlərin baĢ 

qaldırması ilə bağlıdır. 

Bir sıra hallarda siyasi nəzakət, millətlərarası münasibətlər mədəniyyəti 

çatıĢmırdı. Bunu da təəssüflə qeyd etmək olar ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin rəhbər partiya, sovet, təsərrüfat iĢçilərinin bir qismi mənfi əhval-

ruhiyyələrin qızıĢdırılmasına və bunların kütləvi hal almasına təkan vermiĢdir. 

Ġstər vilayətdə, istərsə də respublika orqanlarında zəifliyə, ləngliyə, 

hadisələrin lazımınca qiymələndirilməməsinə yol verilmiĢdi ki, bu da bəzi hallarda 

təhlükəli nəticələrə gətirib çıxardı. 

O ağır günlərdə Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi. M. S. Qorbaçovun 

Azərbaycan və erməni xalqlarına müraciəti bütün partiyamızın səsi kimi, baĢ 

vermiĢ hadisələrdən həyəcan keçirən bütün sovet respublikaları xalqlarının səsi 

kimi ucaldı. 
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Bütün müttəfiq respublikaların, ali sovetlərinin rəyasət heyətləri SSRĠ Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə və bizə müraciət edib, qayda-qanun və asayiĢ 

yaradılması üçün nüfuzumuzdan, bütün Konstitusiya hüquqlarından və 

imkanlarından istifadə etməyə çağırmıĢdır. Bu mühüm sənəddə nəinki Azərbaycan 

SSR-də və Ermənistan SSR-də mövcud vəziyyətdən ümumi narahatlıq, 

Azərbaycan və erməni xalqlarının qarĢılıqlı münasibətlərinin müqəddəratı üçün 

təĢviĢ hissi öz əksini tapmıĢdı, həm də çoxmillətli sosialist dövlətimizin bütün 

xalqlarının qardaĢlıq ailəsinin sarsılmazlığı və pozulmazlığı üçün məsuliyyət ifadə 

olunmuĢdur. 

Həmin məsələ barəsində SSR Ġttifaqı Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

qərarında qeyd edilmiĢdir ki, yaranmıĢ vəziyyət Azərbaycan və Ermənistan 

xalqlarına və butövlükdə vahid çoxmillətli dövlət olan Sovet Ġttifaqı xalqlarının 

dostluğunun daha da möhkəmlənməsinə zərər vurur. 

Sovet dövləti, partiya sosialist Vətənimizin ərazisindən ağılla, bütün 

ölkənin, bütün sovet millətlərinin və xalqlarının xeyrinə istifadə edir və ona xalqın 

ümumi sərvəti kimi baxırlar. 

Bizim ərazi quruluĢumuz yalnız əhalinin milli tərkibinə görə müəyyən 

edilə bilməz. Əsas prinsip Leninin belə bir müddəası olmalıdır ki, «əhalinin milli 

tərkibi çox mühüm iqtisadi amillərdən biridir, lakin yeganə və baĢqaları arasında 

çox mühüm amillərdən deyildir... Buna görə marksistlər bütünlüklə və yalnız 

«milli ərazi» prinsipi zəmininə keçməməlidirlər». 

Vaxtı ilə Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi də məhz Leninin bu prinsipial 

müddəası əsasında həll edilmiĢdi. 

DQMV məsələsi, sovet quruluĢu Ģəraitində diyarın vəziyyəti məsələsi 

Azərbaycan SSR-in yaranması ilə birlikdə optimal həll edilmiĢdir. Həm də tarixi 

inkiĢaf Ģəraitinin bütün məcmusu, təĢəkkül tapmıĢ iqtisadi əlaqələr, sosial, mədəni-

məiĢət Ģəraiti və muxtar vilayətin bütün xalqlarının ümdə mənafeləri nəzərə 

alınmıĢdı. 

Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

Kommunist Partiyasının milli siyasətinin həyata keçirilməsi baxımından və SSRĠ-

nin milli dövlət quruluĢunun Lenin prinsiplərinə müvafiq surətdə yaradılmıĢdır, 

bunun qardaĢ Azərbaycan və erməni xalqlarının dostluğunu daha da 

möhkəmlətmək üçün böyük əhəmiyyəti olmuĢdur. 

Ötən illər ərzində təsərrüfat və mədəniyyət quruculuğunda çox böyük 

müvəffəqiyyətlər qazanmıĢ Dağlıq Qarabağın bütün çoxillik yolu da bunu sübut 

edir. DQMV dağlıq ucqardan Azərbaycanın inkiĢaf etmiĢ sənaye-aqrar diyarına 

çevrilmiĢdir. 

SSRĠ Konstitusiyasına və Azərbaycan SSR Konstitusiyasına müvafiq 

surətdə DQMV-nin hüquqi statusu indi vilayət xalq deputatları sovetinin təqdimi 

ilə Azərbaycan SSR Ali Soveti tərəfindən 1981-ci il iyunun 16-da qəbul edilmiĢ 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Qanunla müəyyən edilir və DQMV-də 
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yaĢayan bütün millətlərin və xalqların iqtisadi, sosial və mənəvi tələbatını 

praktikada tam həcmdə ödəməyə imkan verir. 

Təbindir ki, cəmiyyətin yeniləĢdirilməsi, onun demokratikləĢdirilməsi 

prosesində axıradək həll edilməmiĢ məsələlər aĢkara çıxmıĢdır ki, bunlar da muxtar 

vilayətin ictimai-siyasi həyatının yeni keyfiyyət halından irəli gəlmiĢdir. «1988-

1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi 

inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında» Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər 

Sovetinin 1988-ci il martın 24-də qəbul etdikləri qərar, Azərbaycan KP MK-nın və 

Respublika Nazirlər Sovetinin həyata keçirdikləri tədbirlər bütün məsələlərin həlli 

üçün hər cür Ģərait yaradır. 

Rəyasət heyətində müzakirənin gediĢində yekdilliklə belə bir fikir irəli 

sürülmüĢdür ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi əsassız qaldırılmıĢdır, Azərbaycan 

torpağının - bütün Qarabağın tarixən təĢəkkül tapmıĢ birliyinin qorunmasına ziddir, 

vilayətdə yaĢayan bütün millətlərin vətəndaĢlarının mənafelərini nəzərə almır, 

respublika əhalisinin əksəriyyətinin arzusuna ziddir. 

Dağlıq Qarabağın verilməsi məsələsinin qaldırılmasının özü Azərbaycan 

və erməni xalqlarının yekdilliyinə və sıx birliyinə, SSRĠ xalqlarının qardaĢcasına 

dostluğuna ciddi ziyan vurmuĢ, ictimai asayiĢin və Ģəxsiyyət hüquqlarının ciddi 

surətdə pozulmasına səbəb olmuĢ, respublikada yenidənqurma siyasətinin həyata 

keçirilməsində, sosial-iqtisadi həyatın inqilabi yolla dəyiĢdirilməsində bir çox 

çətinliklər törətmiĢdir. 

DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-ə verilməsi 

məsələsi yerli əhəmiyyəti olan məsələ deyildir. Bu məsələ Azərbaycan SSR-in 

mənafelərinə və suveren hüquqlarına möhkəm toxunur, SSR Ġttifatının - vahid 

çoxmillətli ittifaq dövlətinin, onun milli-dövlət quruluĢunun mənafeləri ilə 

bilavasitə bağlıdır. 

YoldaĢlar, hazırda Azərbaycan KP MK respublikada millətlərarası 

münasibətlərin və beynəlmiləl tərbiyənin vəziyyətinə çox böyük diqqət yetirir. 

Eyni zamanda illər uzunu yığılıb qalmıĢ sosial problemlərin, o cümlədən ərzaq, 

mənzil, ekoloji problemlərin həlli üçün fəal iĢə baĢlanmıĢdır. Kadr siyasəti, 

səhiyyə, mədəniyyət məsələləri kəskin Ģəkildə qoyulmuĢdur. Sov.ĠKP MK-nın 

Siyasi Bürosu respublikanın partiya təĢkilatına böyük, hərtərəfli yardım göstərir. 

Azərbaycan KP MK plenumunda Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, Sov.ĠKP 

MK katibi Y. K. Liqaçov yoldaĢın çıxıĢında Azərbaycanın ictimai həyatının bütün 

sahələrində mövcud vəziyyətin, o cümlədən Dağlıq Qarabağla əlaqədar yaranmıĢ 

problemlərin dərin təhlili verilmiĢdir. 

Deputat yoldaĢlar, icazə verin, əmin olduğumu bildirim ki, respublikanın 

partiya təĢkilatı, sovet, ictimai və təsərrüfat orqanları, deputat korpusumuz 

respublika zəhmətkeĢlərinin yekdilliyini və sıx birliyini möhkəmlətmək yolunda 

daha əzmlə və qətiyyətlə iĢ aparacaq, millətlərarası münasibətlər və beynəlmiləl 

tərbiyə sahəsində özlərinin fəaliyyətinn hər vasitə ilə təkmilləĢdirəcəklər. 
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Deputat yollaĢlar! Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-ə 

verilməsi haqqında qaldırılmıĢ məsələni sizin müzakirənizə verərək xahiĢ edir ki, 

onu tam diqqətlə müzakirə edəsiniz və bu barədə öz mötəbər qərarınızı çıxarasınız. 

 

«Kommunist» qəzeti, 18 iyun 1988-ci il 

 

ON  BĠRĠNCĠ ÇAĞIRIġ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ   

SOVETĠNĠN YEDDĠNCĠ SESSĠYASI 

 

«DQMV-NĠN AZƏRBAYCAN SSR-ĠN TƏRKĠBĠNDƏN ERMƏNĠSTAN 

SSR-Ə VERĠLMƏSĠ HAQQINDA DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR 

VĠLAYƏTĠ XALQ  DEPUTATLARI  SOVETĠ DEPUTATLARININ  

XAHĠġĠ  BARƏSĠNDƏ» MƏSƏLƏ ƏTRAFINDA MÜZAKĠRƏLƏR 
 

DEPUTAT  A. M. ƏMƏNOVUN  NĠTQĠ 

Əli Bayramlı Qazma Ġdarəsinin buruq ustası 

 

SSRĠ xalqlarının dostluğu vətənimizdə yaĢayan bərabərhüquqlu xalqların 

dostluğudur. Azərbaycanın fəhlə sinfi bu sahədə ənənələrə həmiĢə təmiz ürəklə 

əməl etmiĢdir və əməl edir. Mən iftixarla bildirirəm ki, azərbaycanlılar tarixin ağır 

sınaq illərində də, həyatın buludsuz, dinc çağlarında da erməni xalqının sədaqətli 

dostları olmuĢlar. Bu ənənəni heç kim dəyiĢə bilməz. 

Respublikamızda çoxlu millətin və xalqın nümayəndələri yaĢayır və əl-ələ 

verib iĢləyirlər. Bizim energetiklər və neftçilər Ģəhəri olan Əli Bayramlının 

timsalında bu dostluq özünü parlaq surətdə göstərir. Burada müxtəlif millətlərdən 

olan zəhmətkeĢlər çiyin-çiyinə iĢləyir, partiyanın yenidənqurma vəzifələrini 

müvəffəqiyyətlə həyata keçirirlər. Bu aydındır. Axı, bizim bir ürəyimiz, bir 

Vətənimiz var - Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqı. Biz bir-birimnzdən ayrı 

yaĢamağa tərəfdar deyilik. 

Əli Bayramlı zəhmətkeĢləri «1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək 

tədbirləri haqqında» Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarını 

tamamilə müdafiə edirlər. Onlar belə hesab edirlər ki, mövcud milli-ərazi 

quruluĢunun dəyiĢilməsinə yönəldilmiĢ hərəkətlər və tələblər bütün Azərbaycan və 

Ermənistan zəhmətkeĢlərinin mənafeyinə ziddir və millətlərarası münasibətlərə 

ziyan vurur. 

Biz Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun sosializmin 

nailiyyətini - Sovet xalqlarının qardaĢcasına dostluğunu hər vasitə ilə 

möhkəmləndirməyə çağıran müraciətini - Azərbaycan və erməni xalqlarına 

müraciətini ürəkdən bəyənirik. Biz öz vəzifəmizi siyasi sayıqlığı daha da 
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möhkəmləndirməkdə, təmkinsizliyin, milli hisslərdən cəmiyyətin zərərinə istifadə 

etməyə cəhd göstərən ayrı-ayrı Ģəxslərin qeyri-qanuni hərəkətlərinin qarĢısını 

almaqdan ötrü bütün ideoloji təsir vasitələrini bacarıqla tətbiq etməkdə görürük. 

Bizi heç kim, heç bir qüvvə Böyük Oktyabrın müəyyən etdiyi düz yoldan 

sapdıra bilməz. 

Təklif edirəm ki, DQMV Soveti deputatlarının tələbi qəbul edilməsin. 

 

DEPUTAT C. B. QULĠYEVĠN NĠTQĠ 

Azərbaycan SSR  EA-nın vitse-prezidenti,  

Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baĢ redaktoru 

 

Dağlıq Qarabağda doğulmuĢ bir adam kimi deyə bilərəm ki, bu torpaqda 

yaĢayan Azərbaycan və erməni xalqları əsrlər boyu qonĢu olmuĢlar. Azadlıq 

uğrunda, sosial və milli zülmə qarĢı, sosializmin qələbəsi uğrunda birgə 

qəhrəmanlıq mübarizəsi bu dostluğu əbədilik möhkəmlətmiĢdir. Bu dostluğu göz 

bəbəyi kimi qorumaq bizim müqəddəs borcumuzdur. Odur ki, DQMV-də, 

Ermənistanda, Moskvada erməni millətindən olan bir sıra partiya, sovet, təsərrüfat 

iĢçilərinin, elm və mədəniyyət nümayəndələrinin iĢtirakı ilə təĢkil edilən millətçilik 

kampaniyası dərin təəssüf doğurur. 

Daha sonra natiq tarixi faktlar üzərində ətraflı dayandı. Onun gətirdiyi 

faktlar sübut edir ki, ilk dəfə 1918-ci ildə xarici imperialistlərin fitvası ilə meydana 

gəlmiĢ «Qarabağ məsələsi barəsində mübahisələrdən» əksinqilabçılar müxtəlif 

millətlərin zəhmətkeĢlərn arasında ədavəti qızıĢdırmaq üçün, Zaqafqaziyada 

inqilabi mübarizəni boğmaq üçün istifadə etmiĢlər. 

Deputat sözünə davam edərək dedi: Bəs nə üçün mənim həmyerlilərim, 

xüsusən kommunistlər tarixi təcrübəyə etinasiz yanaĢırlar? Zaqafqaziyada «ərazi 

məsələsi» deyilən məsələ V. Ġ. Leninin bilavasitə iĢtirakı ilə birdəfəlik və həmiĢəlik 

həll edilmiĢdir. O vaxtdan bəri təqribən 65 ildir ki, bu ərazidə qardaĢ xalqlar   

dostcasına birgə həyat sürmüĢlər. DQMV-nin təĢkilinin konkret tarixi Ģəraiti bizə 

bugünkü hadisələrdən baĢ açmaqda, Dağlıq Qarabağ hadisələrinin mənbələrini 

tapmaqda və səbəblərini baĢa düĢüb düzgün nəticələr çıxarmaqda kömək edir. 

Mövcud milli-ərazi quruluĢunu dəyiĢdirmək məqsədini daĢıyan tələblər 

Azərbaycan və erməni xalqlarının mənafelərinə, millətlərarası münasibətlərin 

Lenin prinsiplərinə ziddir. Natiq bunu bircə dəqiqə də unutmamağa çağırdı ki, hər 

bir sovet xalqının mənafeləri yalnız o zaman ən yaxĢı Ģəkildə təmin edilir ki, hər 

yerdə və hər iĢdə ölkənin, bütün xalqların mənafeləri təmin edilmiĢ olsun. 

Natiq axırda dedi: DQMV deputatlarının xahiĢi barəsində Azərbaycan 

SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarının bu mənafelərə tamamilə uyğun 

olduğunu nəzərə alaraq mən onu təsdiq etməyi təklif edirəm.  
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DEPUTAT N. V. NĠKĠTĠNĠN NĠTQĠ 

 

Ġsmayıllı rayonundakı M. Ġ. Kalinin adına kolxozun sədri 

 

Tarixi səbəblər üzündən hazırda Ġsmayıllı rayonunun ərazisində müxtəlif 

millətlərin və xalqların nümayəndələri yaĢayırlar. Burada Azərbaycan və erməni, 

ləzgi və rus kəndləri vardır, bəzi kiçik xalqlar - lahıclar, tatlar, qapıtlar yaĢayırlar.   

Bu xalqların müxtəlifliyi bizi bir-birimizdən ayırmamıĢ, əksinə hamımızı 

zənginləĢdirmiĢ, birləĢdirmiĢ və yaĢamağa kömək etmiĢdir. Buna görə də Dağlıq 

Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən hadisələr məni dərindən sarsıtmıĢdır. 

Dağlıq Qarabağı Azərbaycan SSR-dən ayırmaq və onu Ermənistan SSR-ə 

birləĢdirmək barədə əsassiz tələblər irəli sürənlərin məsuliyyətsizliyini və siyasi 

uzaqgörməzliyini baĢa düĢə bilmirəm. Zənnimcə, bu hərəkətləri Zaqafqaziya 

xalqlarının, bütün ölkəmizin xalqlarının dostluğuna, Sovet dövlətinin xarici 

siyasətinə zərbə, baĢlanmıĢ yenidənqurma iĢinə zərbə kimi qiymətləndirmək 

lazımdır. SoruĢmaq istərdim: kəndimizin sosial-iqtisadi inkiĢafındakı 

müvəffəqiyyətlər Lenin milli siyasətinin həyata keçirildiyinə konkret misal 

deyildirmi? 

Biz iyunun 13-də Bakı Ģəhərində zəhmətkeçlərin Lenin adına meydanda 

keçirilmiĢ mitinqi haqqında məlumatı böyük diqqətlə dinlədik və oxuduq. Ġsmayıllı 

rayonunun əməkçiləri Azərbaycan KP MK-nın yeni xəttini ürəkdən müdafiə edir 

və bəyənirlər. 

Ġsmayıllı rayonunun erməni əhalisi də düĢünulməmiĢ, respublikalarımızın 

xalqları üçün zərərli hərəkətlərə qarĢı etiraz edirlər. Dağlıq Qarabağdakı bəzi 

yoldaĢlar muxtar vilayətin Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsi barədə öz 

iddialarını millətlərin öz müqəddəratını təyin etmək hüququ haqqında Lenin 

prinsipi ilə əsaslandırırlar, halbuki erməni xalqı öz respublikasını təĢkil edib, SSRĠ 

tərkibinə daxil olmaqla öz yolunu müəyyənləĢdirmiĢdir. Bununla da erməni xalqı 

öz milli müqəddəratını təyin etmək hüququnu həyata keçirmiĢdir. 

Odur ki, mən DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan 

SSR-ə verilməsi haqqında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları 

Soveti deputatlarının xahiĢini ödəməyin qeyri-mümkünlüyü barədə Azərbaycan 

SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarını bütünlüklə və tamamilə müdafiə edir və 

bəyənirəm. Belə hesab edirəm ki, qaldırılmıĢ məsələ qeyri-məqbuldur, çünki onun 

həyata keçirilməsi Azərbaycan və erməni xalqlarının mənafeyinə ziddir, ölkəmizin 

bütün xalqlarının dostluğunu möhkəmləndirmək, yenidənqurmanı dərinləĢdirmək 

vəzifələrinə uyğun deyildir. 
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DEPUTAT E. Y. QRĠQORYANIN NĠTQĠ 

«Kommunist» (ermənicə) qəzetinin redaktoru 

 

Dörd aydan artıqdır ki, çoxmillətli respublikamızın zəhmətkeĢləri Dağlıq 

Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən hadisələrlə əlaqədar həyəcanlı, narahat 

günlər keçirirlər. Bu narahatlıq hadisələrin insan tələfatına səbəb olmasından, 

ölkəmizin xalqlarının beynəlmiləl yekdilliyi və qardaĢlığı üçün təhlükə 

yaratmasından irəli gəlir. Ayrı-ayrı Ģəxslərin xalqlarımız arasında iĢıqlı idealların 

təntənəsi uğrunda birgə mübarizədə bərkiyib möhkəmlənmiĢ dostluğu pozmaq 

cəhdlərinə heç kəs laqeyd qala bilməz. 

Bizim respublikada yaĢayan bütün millətlərin və xalqların 

nümayəndələrinin çoxmillətli Sovet dövlətimizin iqtisadi potensialını 

möhkəmləndirmək kimi ümumi qayğıdan baĢqa,  bölüĢməli bir Ģeyimiz yoxdur. Bu 

gün ehtirasların qızıĢmasına kömək edən nə varsa, hamısı proletar 

beynəlmiləlçiliyinin Lenin prinsiplərinin pozulmasına gətirib çıxarır, istər DQMV-

nin özündə, istərsə də bütövlükdə respublikada vəziyyətin normallaĢmasına mane 

olur, yenidənqurmanın irəli sürdüyü mühüm sosial-iqtisadi vəzifələrin həyata 

keçirilməsini çətinləĢdirir. Yenidənqurmanın müvəffəqiyyətindən isə bütün ölkənin  

müqəddəratı asılıdır. 

Bu məsul məqamda bizim hər birimizin vəzifəsi Azərbaycan 

zəhmətkeĢlərinin Ģanlı beynəlmiləl ənənələrini unudanların hamısının qəti cavabını 

verməkdən ibarətdir. Respublikada yaranmıĢ səksəkəli vəziyyət hər addımı 

diqqətlə ölçüb-biçməyi, siyasi kamillik, sayıqlıq, uzaqgörənlik göstərməyi tələb 

edir. Məhz buna görə də mən DQMV-nin ərazi mənsubiyyətini dəyiĢdirməyin 

məqsədəuyğun olmadığı barədə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin   

qərarını təsdiq etmək təklifinə tərəfdar çıxıram. Mən respublikada vəziyyəti   

sağlamlaĢdırmaq, müxtəlif növ təhrikçilərin qanunsuz fəaliyyətinin qarĢısını 

almaq, sosialist qanunçuluğunu və ictimai asayiĢi möhkəmlətmək, vətəndaĢların   

qanuni mənafelərinin qorunmasını təmin etmək, vəziyyətin sabitliyini pozanları 

ciddi məsuliyyətə cəlb etmək üçün Azərbaycan KP MK-nın gördüyü qəti tədbirləri 

müdafiə edirəm. Natiq Dağlıq Qarabağın deputatlarına, bütün zəhmətkeĢlərinə 

müraciət edərək onları indiki dövrün məsul bir dövr olduğunu baĢa düĢməyə, 

vəziyyətin normallaĢdırılması iĢində yekdillik və yüksək mütəĢəkkillik nümayiĢ   

etdirməyə, quruçuluq əməyi ilə vilayətin sosial-iqtisadi inkiĢafının 

sürətləndirilməsinə dair Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarında 

nəzərdə tutulmuĢ, hazırda Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 

həyata keçirdiyi geniĢmiqyaslı proqramını yerinə yetirilməsini təmin etməyə 

çağırmıĢdır. 
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DEPUTAT X. Z. ABBASOVANIN NĠTQĠ 

Ağdam rayonundakı V. Ġ. Lenin adına kolxozun sədri 

 

Bir neçə ay davam edən Dağlıq Qarabağ hadisələri ağdamlıları çox 

həyəcana gətirmiĢdir. Ġllərlə dost qardaĢ kimi dolandığımız, son tikəmizi 

böldüyümüz, Böyük Vətən müharibəsi illərində Vətənimizin azadlığı uğrunda 

çiyin-çiyinə vuruĢduğumuz qonĢularımızın gözlənilməz ərazi iddiası hamımızı 

dərindən həyəcanlandırmıĢ və təəccübləndirmiĢdir. 

Ölkədə inqilabi yenidənqurmanın getdiyi dövrdə belə bir məsələnin   

qaldırılmasını yalnız cəmiyyətimizə düĢmən qüvvələrin növbəti çıxıĢı kimi 

qiymətləndirə bilərik. Torpaqdan pay olmaz. Azərbaycan xalqı öz doğma torpağına 

olduqca bağlı xalqdır, bu torpaqda yaĢamaq və iĢləmək istəyir. Respublikanın 

indiki rəhbərliyinin görduyü tədbirlər uzun illər yığılıb qalan problemləri həll  

etməyə kömək edəcək və mən əminəm ki, əvvəlki səhvlər təkrar olmayacaqdır. 

Xalqımızın qəlbinin geniĢliyi, respublikamızda yaĢayan bütün millət və xalqların   

nümayəndələrinə hədsiz hörməti Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkiĢafına xüsusi 

diqqət və qayğıda da öz ifadəsini tapmıĢdır.  Kolxozumuzun  mərkəzi  malikanəsi - 

Qərvənd kəndi Əskəran kəndindən iki dəfə böyükdür. Məhz qayğıkeĢliyimiz 

sayəsində Əskəran bir neçə il bundan əvvəl rayon mərkəzinə çevrildi. Bu gün ürək 

ağrısı ilə deməliyəm ki, həmin rayonun, eləcə də DQMV-nin digər rayonlarının bir 

sıra partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının rəhbərləri aĢkarlıq və demokratiya 

Ģüarları ilə pərdələnərək, əslində bunları tamamilə təhrif edib milli ədavət toxumu 

səpirlər. Onlar vilayətin sosial-iqtisadi inkiĢafı sahəsindəki bir sıra problemləri   

bəhanə gətirərək, hər iki xalqa, xüsusilə də gənclərə mənəviyyatca çox ağır zərbə 

vurmuĢlar. 

Biz iki qardaĢ xalqı düĢmən etməyə çalıĢanları, əsassiz ərazi iddiaları irəli 

sürüb, xalqı zorla mitinqlərə və nümayiĢlərə cəlb edənləri cəzasız qoymamalıyıq. 

Bu məsələlərdə erməni xalqının günahı yoxdur. Biz yaxĢı bilirik ki, bunlar indiki 

yenidənqurma siyasətinin əleyhdarlarının fitnəsidir. 

Uzun illər hazırlanmıĢ xüsusi proqram üzrə iĢləyən ekstremistlər külli 

məbləğdə vəsait toplamıĢlar və bu gün həmin vəsaitlə iĢləməyən erməniləri ərzaqla 

təmin edirlər. DQMV-nin azərbaycanlı əhalisini isə iĢə buraxmırlar. Ağdam Rayon 

Partiya Komitəsinin və sovet təĢkilatlarının rəhbərliyi 31 Azərbaycan kəndinə 

maddi yardım göstərilməsini təĢkil etmiĢdir. 

Mən bir ana kimi, bir qadın kimi bu yüksək tribunadan tanınmıĢ erməni 

Ģairi Silva Kaputikyana müraciət etmək istəyirəm. Ona demək istəyirəm ki, xalq 

Ģairi onun xoĢbəxtliyinə,  onun  səadətinə çalıĢmalıdır. 

Bir azərbaycanlı qadın kimi, Ermənistanda yaĢayan həmvətənlərimin 

taleyi məni narahat etməyə bilməz. Onların tam təhlükəsizliyini təmin etmək 

lazımdır. Ermənistan KP MK və Ermənistan hökuməti bu məsələ üzərində ciddi 

düĢünməlidirlər. 
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Biz Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarını ürəkdən 

bəyənirik və alqıĢlayırıq. 

Mən sessiyanın iĢtirakçılarını, Azərbaycan KP MK-nı əmin edirəm ki, 

DQMV hadisələrinin respublikamızın iqtisadiyyatına vurduğu zərəri ödəmək, 

yenidənqurma prosesinə Azərbaycanın töhfəsini artırmaq üçün qüvvələrimizi 

səfərbərliyə alacağıq. 

 

DEPUTAT N. Ə. BABAYEVĠN  NĠTQĠ 

Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Dostluq və  

Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti rəyasət heyətinin sədri 

 

Böyük xalqın səbri də böyük olur. Azərbaycan xalqı bu həqiqəti bir daha 

təsdiq etdi. Stepanakertdən və Yerevanda zavod və fabriklər boĢ dayanarkən 

doğma qardaĢ və bacılarımız öz iĢ yerlərindən çəkilmir, Vətənə borclu qalmamaq 

üçün zəhmət çəkib tər tökürdülər. Amma borcdan necə çıxaydılar ki, Azərbaycanın 

ayrılmaz hissəsi - Dağlıq Qarabağ iĢdən imtina edir? 

Ən çətin günlərimizdə biz ədalətə inanırdıq, inanırdıq ki, xalqın doğma 

torpağını onun əlindən almaq olmaz. Bu, heç bir qanuna sığan iĢ deyil. Millətçi 

ünsürlər ən müqəddəs fütuhata - ölkəmizin qardaĢ xalqlarının böyük dostluğuna, 

onların birliyinə əl qaldırdıdar. Bu əllər ölkəmizdə gedən yenidənqurmanı boğmaq 

üçün uzandı. Lakin bu, baĢ tutmayacaq. Yenidənqurma elə böyük inqilabi 

prosesdir ki, onun qabağını heç kəs saxlaya bilməz. 

Dörd aydan çoxdur ki, Azərbaycan torpağı yuxu nə olduğunu bilmir. Bu 

həyəcanlı günlərdə biz doğma ata-analarımızın, oğul və qızlarımızın, nəvə-

nəticələrimizin dərdini çəkirik. Biz onların burnunun qanamağını da istəmirik. 

Ölkəmizdə demokratikləĢdirmə prosesi gündən-günə geniĢlənir. Lakin 

demokratiyanı hərc-mərcliyə, anarxiyaya çevirənlər xalq qarĢısında cavab 

verməlidirlər. Demokratiya qanunsuzluq demək deyil. Demokratiyanın öz 

qanunları var. Bu qanunlar da qanunsuzluq törədənlərə qarĢı tətbiq edilməlidir. 

Natiq daha sonra dedi: Ġl yarım bundan əvvəl Yerevanda mən dost 

əllərdən Y. Çarents adına mükafat aldım. Mən çox heyfsilənirəm ki, dost əlləri 

saydığım həmin əllər Ermənistan SSR Ali Sovetinin sessiyasında doğma 

Qarabağımın Azərbaycandan ayrılması lehinə qalxıb. Dost əlləri dostluğa qəsd 

edərmi? 

Biz Ermənistan SSR Ali Soveti sessiyasının qərarını rədd edir və deyirik: 

Qarabağ qədim Azərbaycan torpağı olmuĢdur, həmiĢə də Azərbaycan torpağı 

olaraq qalacaqdır. Qarabağın hər qarıĢı bizə doğma və əzizdir! 
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DEPUTAT Ġ. Ə. ĠBRAHĠMOVUN  NĠTQĠ 

M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya Ġnstitutunun rektoru 

 

28 ildir ki, respublikamızın Ali Sovetinin deputatıyam. Bu dövrdə birinci 

dəfədir ki, respublikanın inzibati sərhədlərini dəyiĢdirmək məsələsi müzakirə 

olunur. Ölkədə yenidənqurma iĢləri görüldüyü bir zamanda biz partiyanın qarĢıya 

qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsi naminə bütün millətlərin və xalqların 

qüvvələrini birləĢdirməliyik. Ġnzibati-ərazi bölgüsünü dəyiĢdirmək təklifi sosialist 

dövlətimizin mənafeyinə ziddir. Belə təklif qəbul oluna bilməz. 

Biz tez-tez etiraf edirik ki, Dağlıq Qarabağda bir sıra təsərrüfat və 

mədəniyyət problemləri həll edilməmiĢ qalır. Lakin belə problemlər ölkənin baĢqa 

regionlarında, o cümlədən respublikamızda da mövcuddur. 

DQMV-dən deputat olduğum təkcə yetmiĢinci illərdə Ağdam - 

Stepanakert dəmir yolu xətti çəkilmiĢ, Stepanakert ayaqqabı fabriki və 

elektrotexnika zavodu tikilmiĢ, Stepanakert Pedaqoji Ġnstitutu açılmıĢ, vilayətə qaz 

kəməri çəkilmiĢdir, bundan baĢqa, bir sıra sənaye, kənd təsərrüfatı və məiĢət 

obyektləri istifadəyə verilmiĢdir. 

Ġstər siyasi, istərsə də iqtisadi baxımdan, millətlərarası münasibətləri 

möhkəmləndirmək nöqteyi-nəzərindən Dağlıq Qarabağdan olan yoldaĢların 

xahiĢini heç cür qəbul etmək olmaz. Ġndiyədək belə hesab edilirdi ki, ölkəmizdə 

milli məsələ həll olunmuĢdur. Amma ölkədə gedən demokratikləĢdirmə prosesi 

göstərdi ki, bu sahədə həll olunmamıĢ problemlər hələ çoxdur. Gənclərin, 

ziyalıların bəzi nümayəndələrinin emosiyalara uyması və nəticədə hüquq 

qaydalarının pozulması vəziyyəti mürəkkəbləĢdirmiĢdir. 

Azərbaycan KP MK-nın 1988-ci il mayın 21-də keçirilmiĢ plenumunda Y. 

K. Liqaçovun çıxıĢı Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun konkret tədbirləri, M. S. 

Qorbaçovun bu problemlərin həllinə göstərdiyi qayğı bizi partiyanın ətrafında daha 

sıx birləĢməyə, həmin problemlərin həllində onun layiqli köməkçiləri olmağa 

çağırır. Bu, bizə indiki böhranlı vəziyyətdən daha tez çıxmağa imkan verəcək, 

respublikanın gələcək inkiĢafına kömək edəcəkdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 18 iyun 1988-ci il 
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DQMV-NĠN  AZƏRBAYCAN  SSR-ĠN TƏRKĠBĠNDƏN ERMƏNĠSTAN 

SSR-Ə VERĠLMƏSĠ  HAQQINDA DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR 

VĠLAYƏTĠ XALQ DEPUTATLARI SOVETĠ DEPUTATLARININ XAHĠġĠ  

BARƏSĠNDƏ 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN QƏRARI 

 

SSRĠ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə və Azərbaycan SSR 

Konstitusiyasının 70-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Sovet Sosialist 

Respublikasının Ali Soveti DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən 

Ermənistan SSR-ə verilməsi haqqında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti xalq 

deputatları Soveti deputatlarının xahiĢini müzakirə edərək qərara alır: 

1. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycan SSR-in tərkibindək 

Ermənistan SSR-ə verilməsinin qəbuledilməzliyi haqqında Azərbaycan SSR Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 13 iyun tarixli qərarı bəyənilsin. Azərbaycan 

SSR Ali Soveti bu qərarı qəbul edərkən beynəlmiləl mənafeləri, SSRĠ xalqlarının   

dostluğunu və qardaĢlıq əlaqələrini möhkəmlətməyin Lenin prinsiplərini, 

Azərbaycan SSr-in ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamağın zəruriliyini əsas tutur. 

«1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında» Sov.ĠKP 

MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 1988-ci il martın 24-də qəbul etdikləri qərar və 

Azərbaycan KP MK-nın, Respublika Nazirlər Sovetinin həyata keçirdikləri 

tədbirlər muxtar vilayətin məhsuldar qüvvələrinin inkiĢafının sürətləndirilməsi, 

onun istər erməni və azərbaycanlı əhalisının, istərsə də baĢqa millətlərinin iqtisadi 

və mənəvi tələbatının ödənilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. 

2. Azərbaycan SSR Ali Soveti Ermənistan SSR Ali Sovetinin müraciətinə 

cavab olaraq, ölkənin təĢəkkül tapmıĢ və SSRĠ Konstitusiyası ilə təsbit edilmiĢ 

milli-ərazi quruluĢunu qoruyub saxlamaq mənafeyini əsas götürərək, sosialist 

beynəlmiləlçiliyi prinsiplərini rəhbər tutaraq, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan SSR-ə verilməsini mümkün hesab 

etmir, ona görə ki, bu vilayətin və respublikanın azərbaycanlı və erməni əhalisinin, 

baĢqa millətlərinin və xalqlarının mənafelərinə ziddir, ölkəmizin xalqlarının 

dostluğunu möhkəmlətmək məqsədlərinə, yenidənqurma vəzifələrinə cavab vermir. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri; S. TATLIYEV 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; R. QAZIYEVA 

Bakı Ģəhəri, 17 iyun 1988-ci il 

 

«Kommunist» qəzeti, 18 iyun 1988-ci il 
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SOV.ĠKP XIX ÜMUMĠTTĠFAQ KONFRANSINDA  

AZƏRBAYCAN  KP MK-NIN  BĠRĠNCĠ  KATĠBĠ  

Ə. X. VƏZĠROV YOLDAġIN  ÇIXIġINDAN 

 

...Dağlıq Qarabağ məsələsi deyilən məsələnin kökləri də durğunluq illəri 

ilə bağlıdır. Bu məsələnin mənbələri və ibrət dərsləri ətraflı öyrənilməlidir və biz 

bu iĢi mütləq görəcəyik. Açığını deyək ki, DQMV-də və onun ətrafında vəziyyət 

ictimai təhlükəli xarakter almıĢdır. Bizim iki xalqqımızı bir-birinin üzərinə 

salıĢdırmaq cəhdləri  dayandırılmır, milli-ərazi quruluĢunu dəyiĢdirmək haqqında   

tələblər - ölkəmizdə yenidənqurma və demokratikləĢdirmə prosesinin gələcək  

inkiĢafının mənafeyinə zidd olan tələblər, Sumqayıtdakı faciəli cinayətkarlıq 

hadisələri - bütün sovet adamları tərəfindən qəzəblə pislənmiĢ hadisələr 

Azərbaycanın və Ermənistanın bəzi rayonlarında vəziyyəti səbatsızlaĢdırmıĢdır. 

Ermənistan da yaĢayan minlərlə azərbaycanlının reepublikamıza gəlməyə 

baĢlaması ilə əlaqədar olaraq vəziyyət xeyli kəskinləĢmiĢdir. Azərbaycanı tərk 

edən ermənilər də az deyildir. Fitnəkarlar bu vəziyyətdən fəal istifadə edirlər, 

zəncirvari reaksiya təhlükəsi yaranır. 

BaĢ verən hadisələr istər azərbaycanlılar arasında, istərsə  də  ermənilər 

arasında  həyat,  əmək və məiĢət Ģəraitindən illər boyu yaranmıĢ narazılığı, sosial 

ədalətsizliyə etiraz hissini üzə çıxarmıĢdır. Lakin təəssüf ki, mitinqlərdə və 

yürüĢlərdə təkcə vaxtı çatmıĢ suallara cavab almaq istəyənlər deyil, həm də 

arxalarında yenidənqurmaya zidd nüfuzlu qüvvələr dayanan Ģəxslər iĢtirak edirlər. 

Bunlar rüĢvətxor dəstələridir, cinayətkar ünsürlərlə ittifaqa girmiĢ «xəlvəti» 

iqtisadiyyat iĢbazlarıdır. Bizim onsuz da aĢkara çıxardığımız nöqsanlardan sui-

istifadə edərək onlar adamları millətçilik çıxıĢlarına təhrik etməyə çalıĢırlar. 

Əmək kollektivlərində görüĢlər, zəhmətkeĢlərlə söhbətlər zamanı dəfələrlə 

belə bir fikir söylənilir ki, kommunist əqidəsindən, beynəlmiləlçilik, sosialist 

qanunçuluğu prinsiplərindən hər hansı Ģəkildə kənara çıxılmasına vaxtında, 

partiyalı prinsipiallığı ilə qiymət vermək çox vacibdir. YoldaĢlar, bunun üzərində 

ciddi düĢünməyə dəyər ki, nə üçün yeniləĢməni təmin etməli, yenidənqurma   

əleyhdarlarının qarĢısına sipər çəkməli olan tədbirlər bizim partiya-dövlət 

sistemində heç də həmiĢə öz səmərəsini vermir. Biz sosializmi zəiflədən iĢlərin 

deyil, onu möhkəmlədən iĢlərin, xalqlar arasına nifaq salan tədbirlərin deyil,   

onları sıx  birləĢdirən tədbirlərin tərəfdarıyıq. 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən hadisələrdə respublikanın 

və vilayətin keçmiĢ rəhbərliyinin təqsiri çox böyükdür. Onlar siyasi cəhətdən doğru 

olmayan, muxtar vilayətin əhalisinin bu və ya digər mənafeyinə xələl vuran iĢ 

üslubları ilə elə bir zəmin yaratmıĢlar ki, onun üzərində millətçiliyin alaq otları 

cücərib qalxmıĢdır. Biz istər siyasi, istər sosial, istərsə də iqtisadi sahələrdə 

vəziyyəti qətiyyətlə düzəltməyə giriĢmiĢik. Həm də baĢa düĢürük ki, DQMV-də və 

onun ətrafında nizamsız, qeyri-normal vəziyyətin davam etməsini istəyənlər 
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yenidənqurmanı sarsıtmağa - millətlərarası, ədavət yanğınını ölkənin baĢqa 

regionlarına da yaymağa cəhd göstərənlərdir. 

KeçmiĢ diplomat kimi deyə bilərəm ki, hazırda xaricdə iĢləyən yoldaĢlar 

da, zənnimcə, mənimlə razılaĢarlar ki, hər dəfə ölkəmizin daxilində çətinliklər 

meydana çıxanda bizim də iĢimiz çox çətinləĢir və ağırlaĢırdı. 

Mürəkkəb və olduqca gərgin vəziyyətdə Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi 

Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə və 

xalqlarına müraciəti, ağıllı olmağa, məsuliyyətlə, təmkinlə hərəkət etməyə çağırıĢı 

vaxtında səslənmiĢdir. Azərbaycanın kommunistləri, zəhmətkeĢləri Sov.ĠKP MK 

Siyasi Bürosunun regionda vəziyyəti sağlamlaĢdırmağa yönəldilən prinsipial, 

ardıcıl xəttini Vətənimizin, onun xalqlarının ali mənafeyinə uyğun olan yeganə 

düzgün xətt kimi tamamilə müdafiə edirlər. 

DQMV-nin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarının, bu diyarın dinamik 

kompleks inkiĢafını təmin edən qərarın sözsüz yerinə yetirilməsini biz olduqca 

vacib sayırıq. Artıq xeyli Ģi görülmüĢdür və biz onu hökmən axıra çatdıracağıq. 

Hazırda Azərbaycan və erməni xalqlarının, SSRĠ-nin baĢqa xalqlarının 

əlaqələrini inkiĢaf etdirmək, çoxdankı əməkdaĢlıq ənənələrini bərpa etmək üçün də 

qəti tədbirlər görülür. ZəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsini gücləndirmək 

sahəsində Azərbaycan və Ermənistan  kommunist partiyaları mərkəzi komitələrinin 

birgə tədbirlər planı razılaĢdırılmıĢdır. Azərbaycanda belə bir atalar sözü var: 

«DalaĢanda barıĢmağa üz saxla». Biz bu torpaqda birgə yaĢamalı, birgə duz-çörək 

kəsməli, bir-birimizin üzünə xəcalət çəkmədən baxmalıyıq. Yol vermək olmaz ki 

xalqlarımızı indiyədək birləĢdirmiĢ və həmiĢə birləĢdirəcək tellər qırılsın! Yeri 

gəlmiĢkən, nümayəndə yoldaĢlar, mən baĢa düĢə bilmirəm ki, necə olmuĢdur ki, iki 

qardaĢ qonĢu respublikanın rəhbərləri illər uzunu vəziyyətin pisləĢdiyini görə-görə 

birlikdə çıxıĢ yolu axtarmağı nəinki özlərinə rəva görmürdülər, hətta bir-biri ilə 

salamlaĢmırdılar. BaĢqalarına əcəb nümunə göstərirmiĢlər! 

Buna görə də biz Azərbaycan rəhbərliyinin Ermənistan rəhbərliyi ilə Ģəxsi 

əlaqələrinin inkiĢafına xüsusi əhəmiyyət veririk. Siz Arutyunyan yoldaĢla bizim 

görüĢdüyümüzdən xəbərdarsınız. Ġndi biz Gürcüstanın, Türkmənistanın, 

Dağıstanın, ölkənin baĢqa respublikalarının, diyar və vilayətlərinin rəhbərləri ilə 

əlaqələri gücləndirmək barədə ĢərtləĢmiĢik. ÇalıĢacağıq ki, bu əlaqələr bütün 

səviyyələrdən olan partiya, sovet, təsərrüfat kadrlarını, əmək kollektivlərini əhatə 

etsin. 

Ġndi, yenidənqurmanın məsul mərhələsində sün'i təklənmək təzahürlərinə, 

hər kəsin öz aləmində qapanıb qalmasına xüsusilə yol vermək olmaz. Əksinə, 

prinsipial beynəlmiləlçilik zəminində cəmiyyətimizin bütün qüvvələrinin sıx 

birləĢməsi, onların birliyinin möhkəmləndirilməsi son dərəcə vacibdir. Bax, buna 

görə də biz məruzədə söylənən belə bir fikrə tamamilə Ģərik çıxırıq ki, 

xalqlarımızın qardaĢlığını və dostluğunu göz bəbəyi kimi qorumaqdan baĢqa yol 
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yoxdur, müxtəlif millətlərin adamlarını bir-birinin üzərinə salıĢdırmağa, onlar 

arasında ədavət və nifrət toxumu səpməyə çalıĢmaq nəinki təkcə qanunu pozmaq 

deməkdir, həm də hər kəsin öz xalqı və sosializm cəmiyyəti qarĢısında boynuna 

ağır məsuliyyət götürməsi deməkdir.  

Hadisələrin təhlili millətlər arasında qarĢılıqlı fəaliyyət prosesinə 

rəhbərlikdə və bu proseslərin idarə olunmasında nöqsanları tam aydınlığı ilə 

göstərir. Bizdə Azərbaycan KP MK-nın xüsusi bölməsi və respublika Ali 

Sovetində milli münasibətlər üzrə daimi komissiya ancaq bu yaxınlarda 

yaradılmıĢdır. Doğrudan da, SSRĠ Ali Sovetinin Millətlər Sovetinə milli proseslər 

və millətlərarası münasibətlər sayəsində ali hakimiyyət orqanı funksiyaaını da 

həvalə etməyin vaxtı çatmıĢdır. Məhz əhalinin müxtəlif qruplarının milli 

xüsusiyyətlərini və tələbatını hərtərəfli nəzərə almaq və bunlara daim fikir vermək 

üçün milli məsələlər üzrə icraiyyə orqanının - Ġttifaq nazirliyinin və ya dövlət 

komitəsinin yaradılması da məqsədə uyğun olardı. 

Biz məruzədə söylənmiĢ əks-mərkəzləĢmə, bir çox idarəetmə 

funksiyalarının maksimum dərəcədə yerlərin sərəncamına verilməsi ideyasına da 

tam tərəfdar çıxırıq. Bu, milli dövlət quruluĢunun və muxtariyyətin bütün 

formalarının fəaliyyətini xeyli gücləndirməyə imkan verər. Həyat muxtar 

mahalların, muxtar vilayətlərin və muxtar respublikaların statusunu 

möhkəmləndirməyi, onların hüquqlarını geniĢləndirməyi, lakin onların vəzifələri 

ilə, Ümumittifaq mənafeyi üçün məsuliyyəti ilə üzvi Ģəkildə birləĢdirməklə 

geniĢləndirməyi tələb edir. Gərək öz dövlət ərazi qurumları olmayan xalqlar da öz 

tələblərini tam mənada ifadə etmək və ödəmək imkanına malik olsunlar. 

Millətlərarası münasibətlər sahəsində fundamental elmi araĢdırmaların çatıĢmazlığı 

hiss olunur. Məlum olduğu kimi, SSRĠ Elmlər Akademiyasının bir çox institutları 

Afrika, Asiya və Latın Amerikası xalqlarının tarixini və problemlərini tədqiq 

edirlər. Bizim ölkənin millətləri və xalqları arasında münasibətlərin vəziyyəti,   

inkiĢaf meylləri isə son dərəcə az öyrənilir. YaranmıĢ boĢluğu bir çox hallarda 

millətçilik mövqeyində duran üzdəniraq elmi xadimlər doldururlar. Məsələn, 

qafqazĢünaslığın bərbad vəziyyətdə olduğu aĢkara çıxmıĢdır. Halbuki onun 

problemlərinin araĢdırılması  inteqrasiyaya kömək edən ciddi təsir göstərə bilərdi. 

Biz elə bir vəziyyətlə qarĢılaĢmıĢıq ki, regionun tarixinin bir sıra 

mübahisəli, diskussiya tələb edən məsələləri bəzi baĢabəla alimlərin təkəbbürlü   

niyyətlərinin toqquĢması meydanına çevrilmiĢdir. Ona görə də müvafiq 

respublikaların partiya təĢkilatlarında, o cümlədən bizim partiya təĢkilatında milli 

məhdudluq və xudbinlik təzahürlərinə, müxtəlif cür sui-istifadələrə prinsipial   

qiymət verilməyəndə bu, arzuolunmaz nəticələrə gətirib çıxarır - həm elmin özünə, 

həm də tərbiyə iĢinə çox böyük zərər dəyir.  Zaqafqaziyada hadisələrin inkiĢafı 

göstərdi ki, müəyyən mənada bunun təqsiri bəzi alimlərdə və ədiblərdədir, çünki 

onlar öz elmi və bədii əsərlərində bu çox incə, kövrək, mürəkkəb məsələləri 

məsuliyyətsizcəsinə izah edirlər. Alimlərimiz və ədəbiyyatçılarımız hansı 
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problemləri müzakirə edirlərsə-etsinlər, Sov.ĠKP MK-nın tezislərində haqlı 

deyildiyi kimi, diskussiyalar ancaq sosializm zəminində və sosializm naminə 

gedəndə səmərəli olur... 

 

«Kommunist» qəzeti, 1 iyul 1988-ci il 

 

SSRĠ  ALĠ  SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN ĠCLASI 

 

Ġyulun 18-də Kremldə A. A. Qromıko yoldaĢın sədrliyi ilə SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin iclası olmuĢdur. 

Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağ haqqında Ermənistan  SSR və Azərbaycan   

SSR ali sovetlərinin qərarları məsələsinə baxmıĢdır. Ermənistan SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri  Q. M. Voskanyan, Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin sədri S. B. Tatlıyev, Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət 

Komitəsinin birinci katibi H. A. Poqosyan məlumat vermiĢlər.  

Məsələnin müzakirəsində RSFSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri V. P. 

Orlov, Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, Ukrayna  KP MK-nın birinci katibi V. 

V. ġerbitski, Qazaxıstan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Z. K. 

Kəmaləddinov, Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, Sov.ĠKP MK katibi, Sov.ĠKP 

Moskva ġəhər Komitəsinin birinci katibi L. N. Zaykov, Gürcüstan SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri P. K. KilaĢvili, Belorusiya KP MK-nın birinci katibi Y. Y. 

Sokolov, akademik N. Q. Basov, Özbəkistan KP MK-nın birinci katibi R. N. 

NiĢanov, Ermənistan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik V. A. 

Hambartsumyan, yazıçı R. H. Həmzətov, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. 

X. Vəzirov, Ermənistan KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan, yazıçı Ġ. V. 

AbaĢidze, Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin rektoru, akademik A. 

A. Loqunov, Yerevan Dövlət Universitetinin rektoru S. A. Hambartsumyan, yazıçı 

V. A. Petrosyan, Litva SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri V. S. Astrauskas, 

akademik Y. M. Primakov, YĠHĠMġ  sədri S. A. ġalayev, Zelenoqradtikinti 

Birliyinin tikinti idarəsi kompleks briqadasının briqadiri N. A. Zlobin, Xarici 

ölkələrlə Sovet Dostluq və Mədəni Əlaqə Cəmiyyətləri Ġttifaqı Rəyasət heyətinin 

sədri V. V. TereĢkova, yazıçı M. Ə. Ġbrahimov, Kirovoqrad vilayətindəki Sov.ĠKP 

XX qurultayı adına kolxozun traktor briqadasının briqadiri A. V. Kitalov, Estoniya 

SSR Ali soveti Rəyasət heyətinin sədri  A. F. Rüytel, SSRĠ baĢ prokuroru A. Y. 

Suxarev, Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçov, Moldaviya SSR Ali Soveti   

Rəyasət heyətinin sədri A. A. Mokanu, Tacikistan SSR Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin sədri Q. Pallayev, YĠLKGĠ MK-nın birinci katibi V. Ġ. Mironenko çıxıĢ 

etmiĢlər. 

Rəyasət heyətinin iclasında Azərbaycan SSR-dən və Ermənistan SSR-dən 

SSRĠ Ali Soveti deputatlarının böyük qrupu iĢtirak etmiĢdir (SĠTA). 
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«Kommunist» qəzeti, 19 iyul 1988-ci il 

 

SSRĠ ALĠ  SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN  ĠCLASINDA 

SOV.ĠKP MK-NIN BAġ  KATĠBĠ M. S. QORBAÇOVUN ÇIXIġI 

 

YoldaĢlar! Biz SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin indiki iclasının 

müzakirəsinə verilmiĢ məsələni nəzərdən keçirərkən çox diqqətli və məsuliyyətli, 

son dərəcə məsuliyyətli olmalıyıq. Söhbət böyük siyasi mənası, çoxmillətli 

dövlətimiz üçün həyati əhəmiyyəti olan məsələdən gedir. Bu məsələ insan 

münasibətlərinin,  ölkənin millətləri və xalqları arasında münasibətlərin son dərəcə 

həssas bir sahəsinə aiddir. Bu, Ümumittifaq miqyaslı problemdir, çünki 

dövlətimizin müxtəlif hissələrində baĢ verən bütün hadisələr bizim hamımıza   

aiddir. Biz hamımız ürəkdən istəyirik ki, ən böyük və mürəkkəb məsələlər 

təmkinlə, hərtərəfli, bizim ümumi mənafelərimiz xeyrinə həll edilsin. Buna onu da   

əlavə etmək lazımdır ki, biz kökləri uzaq keçmiĢə gedib çıxan bir problemlə 

məĢğuluq. Ümumiyyətlə, yoldaĢlar, bu gün müzakirə etdiyimiz məsələyə hansı 

tərəfdən yanaĢsaq, hansı tərəfdən nəzər salsaq, görərik ki, bu, son dərəcə vacib və 

son dərəcə mürəkkəb bir məsələdir. Hərçənd, ümumiytlə, o, həm də sadə 

məsələdir. Lakin bu sadə məsələnin həlli üçün çox möhkəm və mərdanə bir addım 

atmaq lazımdır, baĢlıcası isə müqabil addımlar lazımdır. Mən deyərdim ki, SSRĠ 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin bugünkü iclası bizim yenidənqurma prosesimizdə çox 

mühüm bir mərhələdir. Üstəlik, mən bu iclası tarixi iclas adlandırardım. Axı, biz 

sizinlə bu gün bu məsələnin həlli üçün açar tapmasaq, biz isə onu tapmalıyıq, onda 

bu, arzuolunmaz nəticələr verər və bütün yenidənqurmaya təsir edər. 

Boz ölkəmizdə heç bir iĢi, heç bir problemi, hətta ən kiçik xalqın da 

mənafelərinə etinasızlıqla həll edə bilmərik. Bu, milli siyasətə dair Lenin 

konsepsiyasından irəli gəlir. Biz bu cür hərəkət etmiĢ və çox iĢ görmüĢük. Əgər 

dövlətimiz tarixi vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmiĢsə, əgər geri qalmıĢ Rusiya – 

keçmiĢdə xalqlar həbsxanası bu gün müasir dövlətə, hər cəhətdən, təkcə iqtisadi 

cəhətdən deyil, həm də siyasi, hərbi, intellektual, elmi cəhətdən güclü dövlətə 

çevrilmiĢdirsə, bunların hamısı bütün millətlərin və xalqların çox böyük səylərinin 

birdəĢməsi nəticəsində mümkün olmuĢdur. 

Əgər biz Leninin bu yolgöstərən fikrini, milli məsələnin həllində Leninin 

göstərdiyi bu istiqaməti rəhbər tutmasaydıq, bizim bugünkü nailiyyətlərimiz 

olmazdı. Əlbəttə, bütün bunlara baxmayaraq, burada az problemlər yığılıb  

qalmamıĢdır.  Daxili siyasətin bu mühüm sahəsində həddən artıq uzun müddət biz 

irəliləməmiĢik. Bir çox yoldaĢların, xüsusən köhnə qafqazlı dostum Rəsul 

Həmzətovun çıxıĢı mənə güclü təsir bağıĢladı. O doğru deyir ki, biz əslində indi 

çox ağır bir vəziyyətlə qarĢılaĢmıĢıq, elə bir vəziyyətlə ki, dövlətimizin həyatının 

əsas qanunu - dostluq qanunu pozulur. Axı, əgər biz bu vaxtadək ən ağır 

sınaqlardan çıxmıĢıqsa, o cümlədən Böyük Vətən müharibəsində qalib gəlmiĢiksə,  
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yalnız dostluq qanununa əməl edilməsi sahəsində, onun sayəsində ki, birlikdə 

olmuĢ, dost köməyinə arxalanmıĢıq. Müharibədən sonra, bütöv respublikaları, çox 

böyük əraziləri ayağa qaldırmaq lazım gəldikdə həmiĢə dost köməyinə, qarĢılıqlı 

anlaĢmaya və yardıma arxalanmıĢıq. Bax, bu kün də məgər biz xalqlar dostluğu  

olmadan ölkəni yeniləĢdirmək sayəsində nəhəng vəzifələri yerinə yetirə bilərikmi,   

zəhmətkeĢlərin mənafeyi xeyrinə, onların həyatının yaxĢılaĢdırılması xeyrinə   

sosializmin perspektivlərini açıb göstərə  bilərikmi, hər Ģeyi edə bilərikmi ki, hər 

bir adamın əhval-ruhiyyəsi sosializm ölkəsi adamına layiq əhval-ruhiyyə olsun, o, 

özünü azad ölkədə həqiqətən azad vətəndaĢ kimi hiss etsin. 

Buna görə də, yoldaĢlar, məsələ həqiqətən son dərəcə vacib məsələdir və 

iclasımız, təkrar edirəm, tarixi iclasdır. Bu gün biz bu məsələyə elə cavab 

tapmalıyıq ki, həmin cavab millətlərarası münasibətlər sahəsində meydana çıxan 

bir çox baĢqa məsələlər üçün nümunə olsun. 

ÇıxıĢ edənlərin hamısı baĢ vermiĢ hadisələrin səbəblərini təhlildən 

baĢladı. Bu da düzgündür, çünki baĢ vermiĢ hadisələrin təkcə nəticələri ilə məĢğul 

olmaq kifayət deyildir. Ġbrət dərsi götürmək üçün gərək baĢ verən hadisələrin 

səbəblərini biləsən. 

Bununla əlaqədar burada Ġttifaq dövlətimizin formalaĢmasının baĢlanğıc 

mərhələsində dövlət orqanlarının fəaliyyətindəki müəyyən qüsurlar göstərildi. Bu 

barədə müxtəlif nöqteyi-nəzərlər vardır. Onlar bizə məlumdur. Buna görə də biz 

indi düĢüncələrimizin bu nöqtəsi üzərində dayanmayacağıq. Hərçənd demək 

lazımdır ki, bəlkə o zaman heç də hər Ģey istənildiyi kimi ideal Ģəkildə həll 

edilməmiĢdir. O vaxtdan 65 il keçmiĢdir. Bu gün biz görürük ki, Ermənistan və 

Azərbaycan çox böyük potensiala - həm iqtisadi, həm mədəni, həm də intellektual   

potensiala malik olan inkiĢaf etmiĢ respublikalardır. Bu sübut edir ki, keçmiĢdə 

qəbul edilmiĢ qərarlar ideal olmasa da əsasən düzgün qərarlar idi. Buna görə də  

mən bütün yoldaĢlardan xahiĢ edərdim ki, biz məsələnin necə həll edildiyi barədə 

hökm çıxararkən bunu nəzərə alsınlar. Mən alimlərə tərəf baxıram: məsuliyyətli 

olmaq çox vacibdir. Əgər hər Ģey əvvəlcədən səhv və pis olsaydı, məgər biz belə 

nəticələr əldə edə bilərdikmi? Yox. 

Məncə, nə baĢ verdiyinin, erməni və azərbaycanlı əhalini nəyin hərəkətə 

gətirdiyinin səbəblərindən danıĢırıqsa, keçmiĢin ağır irsini görməmək olmaz. Bütün 

bunlar daxili siyasət sahəsində, o cümlədən mühüm istiqamət olan milli siyasətdə 

ciddi, iri səhvlərdir. Heç bir məsələni qəti surətdə və həmiĢəlik həll edilmiĢ saymaq 

olmaz. Hər məsələnin öz dinamikası, öz inkiĢafı vardır və bu, milli münasibətlər 

məsələsinə də aiddir. Bir görün, hər Ģey necə dəyiĢmiĢdir. Ġndiki adamların 90 faizi 

sovet hakimiyyəti dövrundə anadan olmuĢdur. Hər xalqın öz ziyalıları, öz elmi 

qüvvələri, öz mədəniyyəti, öz dili vardır. Bu gözəldir. Əgər baĢqa cür düĢünənlər 

varsa, əgər hər Ģeyi, necə deyərlər, ütü ilə hamarlayıb düzəltmək istəyənlər varsa, 

bu, yanlıĢ yoldur, həmin yolu dərhal rədd etmək lazımdır. Millətlərin yaxınlaĢması 

və tərəqqisi, bütün xalqlarımızın yaxınlaĢması və səylərin birləĢməsi hər bir xalqın, 
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hər bir mədəniyyətin daha da tərəqqi etməsi, hər bir dilin inkiĢafı əsasında 

gedəcəkdir.  Bu bizim  nöqsanımız yox,  sərvətimizdir. 

Həyata yeni nəsil qədəm qoyur, ziyalı dəstələri yetiĢmiĢdir, onlar öz 

tarixlərini öyrənirlər: bu xalq haradan əmələ gəlmiĢdir, onun dilinin mənĢəyi 

haradan baĢlanır? O, keçmiĢdə kiminlə qarĢılıqlı əlaqə saxlamıĢdır, bugünkü 

vəziyyəti necədir və o, gələcəyini necə təsəvvür edir? Bütün bunlar canlı 

proseslərdir. Məgər bunları baĢlı-baĢına buraxmaq olarmı? Halbuki xeyli dərəcədə 

məhz belə də olmuĢdur. Dağlıq Qarabağ hadisələrinin  kökləri də bununla bağlıdır. 

Bu və ya digər regionun rəhbərliyi baĢına istər beynəlmiləlçilik cəhətdən, istər 

siyasi, istərsə də mənəvi cəhətdən səviyyəsi çatmayan adamların gəldiklərini də 

buraya əlavə etsək, aydın olar ki, bütün bu hadisələr nə üçün belə kəskin forma 

almıĢdır. Mən indi bunu deyərkən təkcə Qarabağı nəzərdə tutmuram, axı, bu, 

yeganə hadisə deyildir. Bu, kəskin formalar almıĢdır və ümumən  bu  hal  haqqında 

düĢünmək üçün  bizə  əsas verir. 

Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın rəhbər orqanları tərəfindən ciddi 

pozuntularla bağlıdır və yoldaĢlar özünütənqid təriqi ilə bunu boyunlarına alırlar. 

Mən Vəzirov yoldaĢın və emosiyalara uymayan baĢqa adamların əqidəli 

beynəlmiləlçilik mövqeyini qiymətləndirirəm. Ġbrahimov yoldaĢ doğru dedi ki, 

adamı cəzalandırmaq istəyirsənsə, əvvəlcə onun ağlını əlindən al. 

MK-nın, hökumətin göstəriĢləri, Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi, mədəni 

inkiĢafının bütün kompleksini əhatə edən göstəriĢlər həyata keçirilməlidir. Bu 

sənədə mənfi münasibət bizə aydın deyildir. Üstəlik, sən demə, onu 

zəhmətkeĢlərdən gizlədir, yerinə yetirilməsinə mane olurlar. Bu bizim üçün 

məqbul deyildir, biz bu cür münasibəti pisləyirik. BaĢ verən hadisələrin səbəblərini 

təhlil edərkən biz görməliyik ki, həm Azərbaycanda, həm də Ermənistan da hər iki 

respublikanın zəhmətkeĢlərini çoxdan narahat edən bir çox kəskin problemlər 

yığılmıĢdır. Bu respublikalarda iqtisadi və sosial inkiĢafda ciddi nöqsanlar, 

kəskinləĢmiĢ ekoloji məsələlər, kadr siyasətində böyük qüsurlar vardır, ideoloji 

sahə baĢlı-baĢına qalmıĢdır, beynəlmiləlçilik tərbiyəsi zəifləmiĢdir, sosialist 

əxlaqının prinsipləri ciddi surətdə pozulur. Bu, özünü çox Ģeydə göstərmiĢdir. 

Respublikalarda proteksonizm, rüĢvətxorluq, «xəlvəti iqtisadiyyat» geniĢ ayaq 

almıĢdır. Yenidənqurma bütün bunları üzə çıxartdı və biz onun həmin 

respublikalarda bəziləri üçün necə qeyri-məqbul olduğunu görduk. Orada həyatın 

bütün baĢlıca sahələrini öz əlində saxlamaq istəyən müəyyən dəstələr  

formalaĢmıĢdır, yenidənqurma isə baĢqa Ģey tələb edir, o, siyasi fəaliyyət 

meydanına həlledici, baĢlıca qüvvəni - zəhmətkeĢləri çıxarır. 

Buna görə də Dağlıq Qarabağdan həm bu, həm də digər tərəf milli hissləri 

coĢdurmaq, onları millətçilik formasına çatdırmaq bəhanəsi kimi istifadə etmiĢdir 

ki, yığılıb qalmıĢ, həqiqətən çətin, ağır problemləri ört-basdır etmək mümkün 

olsun. Bu barədə respublikaların keçmiĢ rəhbərləri ilə söhbətimiz olmuĢdur, 

partiyanın Mərkəzi Komitəsinin iyun plenumunda da açıq söhbət olmuĢdur. Bir 
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görün, burada hər Ģey necə dolaĢmıĢdır. Özü də vəziyyəti bəsitləĢdirmək lazım 

deyil. Ümumiyətlə, indi mən bu mülahizələri belə dərin bir əqidə ilə baĢa 

çatdırıram ki, həmin problemin çətinliyi, mürəkkəbliyi və vacibliyi, incəliyi, 

hissiyyatla bağlılığı qarĢılıqlı münasibətlərə olduqca məsuliyyətlə, hörmətlə 

yanaĢmağı tələb edir. YoldaĢlar, bu çatıĢmır. Biz  sizə, həm Azərbaycanın, həm də   

Ermənistanın nümayəndələrinə bunu deməliyik: bu çatıĢmır, siz bununla 

razılaĢmalısınız. 

Bu gün biz burada, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasında  

Azərbaycanın nümayəndələri  tərəfindən daha çox, Ermənistanın nümayəndələri 

tərəfindən daha az özünütənqid eĢidirik. Bunun üzərində fikirləĢin, həm bir, həm 

də digər respublikada düĢünülməli olan məsələlər vardır, dərin düĢüncələrə dalmaq 

və ibrət dərsi götürmək üçün zəmin vardır. Əgər siz indiki görüĢdən, bu 

söhbətlərdən sonra da hər Ģeyi araĢdırmaq və indiki hadisələri baĢqa istiqamətə 

döndərməyin yollarını düĢünmək istəməsəniz, bu düzgün olmazdı. Mən deyərdim 

ki, bu, adama hətta ağır gələrdi. 

Mən əminəm ki, bu söhbət, yoldaĢlar, bizim hamımız üçün izsiz 

keçməyəcəkdir. Bütün respublikaların və ölkənin mərkəzi hakimiyyət orqanlarının 

nümayəndələrini əhatə edən Ali Sovetin Rəyasət heyəti üçün də, hər iki qardaĢ 

respublikanın - Azərbaycanın və Ermənistanın nümayəndələri üçün də. Əziz 

dostlar, onu da sizə deyim ki, mövqeyinizin zirvəsi və əhəmiyyəti onunla təyin 

edilməyəcəkdir ki, siz nə deyəcəksiniz, bəzi yoldaĢlar Yerevanda və ya Bakıda sizi 

yalnız necə dinləyəcəklərinə bel bağlayaraq burada elədikləri kimi. Yox, 

mövqeyinizin zirvəsi və əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bu gün ittifaqımızın ümdə 

mənafelərini, Azərbaycan və erməni xalqlarının ümdə mənafelərini ifadə edəsiniz, 

bunlar isə bir-birinə uyğun gəlir, yoldaĢlar. Uyğun gəlir. 

Mənə elə gəlir ki, mərkəz bu çətin aylarda əsas istiqamətləndirici, Lenin   

istiqamətləndiricisi olmağa: hər iki xalqa hörməti qoruyub saxlamağa və əlindən 

gələni etməyə çalıĢmıĢdır ki, onlar arasında münasibətlərin kəskinləĢməsi son 

həddə çatmasın, bu xalqların hər biri barəsində incikliyə yol verilməsin. Biz 

həmiĢə elə hərəkət edirdik ki, yaradılmıĢ nə varsa, dağılmasın və üstəlik, hər iki 

xalqın xeyrinə və bütün ittifaqın xeyrinə yeni məsələlərin həllinin ağıllı yolları 

tapılsın. Biz real vəziyyəti görmək üçün respublikalara yoldaĢlar göndərirdik, özü 

də bir neçə dəfə. Bu, həm fikirləri, həm də təklifləri, bayaq dediyim hökumət 

qərarını - miqyaslı və mühüm qərarı formalaĢdırmağımıza kömək etdi. Vəziyyət 

mürəkkəbləĢməyə baĢladıqda və biz ağır sınaq, hətta qırğın qarĢısında 

dayandığımızı gördükdə vəziyyətin qarĢısını almaq üçün milis qüvvələri və qoĢun 

yeritdik. Biz belə hesab edirdik və hesab edirik ki, bu bizim borcumuzdur - 

mərkəzi hökumətin, mərkəzi hakimiyyətin borcudur. Bir görün, biz nə qədər haqlı 

idik: axı, sözün əsl mənasında yarım gecə, bir neçə saat gecikdik (axı, bütün 

əhvalat gecə baĢlandı) və hər Ģey Sumqayıtda nə kimi faciəli nəticələr verdi. 
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Deməliyəm ki, bu bizim ümumi bəlamızdır, bu, böyük ideyalarla, 

ümidlərlə çulğalanmıĢ bugünkü həyatımızı çox korladı. Bunu biz bir insan kimi 

baĢa düĢürük: böyük bəla üz vermiĢ və bu bəla bütün adamları 

həyəcanlandırmıĢdır. 

Yerevan aeroportundakı hadisələr bir daha göstərdi ki, gərək çox 

məsuliyyətli olasan, vəziyyətin kəskinləĢəcəyini gözdən qaçırmayasan. Hələ onu  

demirəm ki, hər iki respublikada vəziyyəti normaya salmaq lazımdır. 

Fikir verin, yoldaĢlar, indi ehtiraslar müəyyən dərəcədə nəzarət altından 

çıxır. Antisosialist, antisovet, antirus xarakterli Ģüarlar meydana çıxır, təcavüzkar   

əhval-ruhiyyəli ünsürlərin əlinə silah keçir. Xülasə, bu gün biz qeyd etməliyik ki, 

Azərbaycan və Ermənistan əhalisinin həyatı və arxayınçılığı üçün təhlükə 

yaranmıĢdır.  Bu  təhlükə  real surətdə mövcuddur. Belə bir vaxtda isə bəziləri 

Yerevan ġəhər  Sovetinin sessiyasını qoĢunların  çıxarılması haqqında qərar qəbul 

etməyə sövq edirlər. Axı, bu bizim öz ordumuzdur və indi bu ordu orada ali   

məqsədlər naminə  dayanmıĢdır ki, gözlənilməz nəticələr olmasın. 

Bax, buna görə də Ali Sovetin Rəyasət heyəti bütün bunları bir yerə 

toplayıb, həmin məsələni buraya çıxarmaqla, məncə düzgün hərəkət etmiĢdir və   

biz açıq-aĢkar, bir-birimizin üzünə baxa-baxa bizim üçün, dövlətimiz üçün çox 

vacib olan bu məsələni müzakirə edirik. 

Biz lazımi qərar qəbul etməliyik ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında hadisələrin 

təhlükəli inkiĢafını dayandıraq. Deyilənlərdən baĢqa, vəziyyətin xüsusiyyəti nədən 

ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, bu problemə, bu vəziyyətə iki respublika daban-

dabana zidd mövqelərdən, mən hətta deyərdim, ultimatum ruhlu mövqelərdən 

yanaĢır. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, bu, diskussiyalarda, respublikaların ali 

sovetlərinin sessiyalarında qəbul edilmiĢ sənədlərdə də əksini tapmıĢdır. Onlar 

qarĢılıqlı surətdə bir-birini inkar edir, razılaĢdırılmıĢ qərar üçün zəmin yaratmır və 

ümumən bizi çıxılmaz vəziyyətə salır. Amma biz mövqelərinin bütün 

mürəkkəbliyinə və bu cür bir-birinə qarĢı qoyulmasına baxmayaraq, hər halda elə 

qərar tapmalıyıq ki, nə Azərbaycan xalqına, nə erməni xalqına, nə də bizim bütün 

sovet xalqının mənafeyinə xələl gətirməsin. 

Ermənistan da və Azərbaycanda baĢ verən hadisələrin bütün qardaĢ 

respublikalarda doğurduğu narahatlıq bu gün burada, Rəyasət heyətinin iclasında 

güclü ifadəsini tapdı. YoldaĢların dediklərindən belə baĢa düĢürəm ki, bizim 

hamımızı narahat edən təkcə polemika, təkcə qarĢılıqlı ittihamlar və təhqirlər 

deyildir, hərçənd bunun özü də millətlərarası münasibətlərdə yolverilməzdir, həmin 

münasibətləri korlayır, məsələlərin müzakirəsinə, həllinə mane olur. Hamımızı 

narahat edən odur ki, bu, bizim baĢlıca iĢimizə - yenidənqurma, cəmiyyətimizin 

demokratikləĢdirilməsi iĢinə çox böyük ziyan vurur. Ümumiyyətlə, biz, açığını 

deyim ki, sınaqların qütbündən keçməkdəyik. Yenidənqurma bu vəziyyətə tab  

gətirəcəkdirmi? 



85 
 

Yenidənqurma adamların çox böyük birliyini tələb edir, bizə isə 

didiĢmələr və milli etimadsızlıq təklif olunur. Yenidənqurma demokratikləĢdirmə 

və aĢkarlıq tələb edir, burada isə demokratikləĢdirmə bayrağı altında biz 

məsuliyyətsiz Ģəxslər tərəfindən respublikaların əmək kollektivlərinə, əhalisinə 

həyasızcasına təzyiq, hakimiyyət orqanlarının özünə, o cümlədən SSRĠ Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə də təzyiq görürük. 

Bir görün, hansı formalardan istifadə olunur: aramsız kütləvi 

nümayiĢlərdən, mitinqlərdən və nəhayət, tətillərdən. BaĢqa sözlə desək, biz 

görürük ki, yenidənqurmanın açdığı və yaratdığı demokratik hüquqlardan və yeni 

Ģəraitdən açıq-aĢkar demokratiyaya zidd məqsədlər üçün istifadə olunur. Məncə, 

yoldaĢlar, bu, qeyri-məqbuldur, bu, heç kəsə lazım deyildir və ölkəmizin 

xalqlarının mənafeyinə uyğun gəlmir. 

Elə adamlar var ki, XIX partiya konfransının çağırıĢına baxmayaraq, 

ekstremistcəsinə fəaliyyət köstərməkdə davam edir, zəhmətkeĢləri qızıĢdırırlar, özü 

də bu cəhətdən vəziyyət partiya konfransından sonra hətta kəskinləĢmiĢdir. 

Ümumiyyətlə, Rəyasət heyətinin bu iclasında biz çətin yol ayrıcında 

dururuq, lakin yolu müəyyən etməliyik, çünki söhbət həm də iki xalqın, öz tarixinə 

və müqəddəratına görə yaxın, qardaĢ olan xalqların gələcəyindən gedir. Əsrlər 

boyu ermənilər və azərbaycanlılar bir yerdə yaĢamıĢlar, indi də bir yerdə 

yaĢayırlar, gələcəkdə də bir yerdə yaĢayacaqlar, məncə, biz, eləcə də siz, iki xalqın 

nümayəndələri bir yerdə yaĢamağın baĢqa necə ola biləcəyini təsəvvür etmirik. 

Madam bir yerdə yaĢamaq lazım gələcəkdir, onda həm bu günü, həm də  

gələcəyi fikirləĢmək gərəkdir. Biz bu gün üçün, xüsusən də gələcək üçün   

məsuliyyət daĢıyırıq. Ya hər bir Ģəhərdə və kənddə, hər bir küçədə və hər bir evdə 

adamlar arasında etimadı bərpa edib dinclik və dostluq Ģəraitində yaĢamalıyıq, ya 

da uğrunda Azərbaycanın və Ermənistanın ən yaxĢı oğul və qızlarının bir çox 

nəsillərinin həyatlarını qurban verdikləri bütün xeyirxah və müqəddəs amalları 

unudub didiĢmələrin və etimadsızlığın bulanıq girdabına batmalıyıq. Bu, sadəcə 

olaraq iki xalqın tarixi inkiĢafını məcrasından çıxarar. Bu, həm də ümumən 

ölkədəki vəziyyətə təsir göstərər. Mən belə deyərdim: əgər bu baĢ versəydi, - mən   

isə   bunun  belə olacağını düĢünmürəm və əminəm ki, hər Ģey yaxĢılığa doğru 

dəyiĢəcəkdir, - amma hər halda bütün bunlar baĢ versəydi, tarix bizi heç zaman   

bağıĢlamazdı. Adamlar da heç vaxt bağıĢlamazdılar - bəzilərini ona görə ki, 

özlərinin yanlıĢ sözləri və Ģüarları ilə həmin adamları məsuliyyətsizcəsinə 

fitnəkarlığa sövq etmiĢlər, baĢqalarını isə ona görə ki, adamları dayandırmamıĢ, 

əllərindən tutub saxlamamıĢ, hakimiyyətlərindən istifadə etməmiĢlər. Bunu bizə nə 

azərbaycanlılar bağıĢlayardılar, nə ermənilər, nə də bütün sovet xalqları. Bizim 

partiyamız beynəlmiləldir, inqilabımız beynəlmiləldir, ölkəmiz beynəlmiləldir, ona 

görə də biz çalıĢmalıyıq ki, bu evdə bütün ailələr milliyyətindən asılı olmayaraq 

mehriban yaĢasınlar. 
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Bununla əlaqədar olaraq mən, görün, bir də nə demək istərdim. Aylardan 

bəri davam edən diskussiyada, deməliyəm ki, Ali Sovetin Rəyasət heyətinin 

iclasında olan və indiki iclasımızda gedən diskussiyada da həm bir, həm də digər 

tərəfin nəyin bahasına olursa-olsun, qalib gəlmək, öz respublikasına, öz torpağına 

qalib kimi qayıtmaq səyi nəzərə çarpır. Ermənistanın nümayəndələri Dağlıq 

Qarabağı öz respublikalarının tərkibinə daxil edilməsinə nail olmağa, 

Azərbaycanın nümayəndələri isə nəinki DQMV-nin verilməsinə razılaĢmamağa, 

eləcə də heç bir məsələdə bir millimetr də güzəĢtə getməməyə çalıĢırlar. Mən bunu 

gözünüzdən oxuyuram. Məndə bu cür təsəvvür yaranır. Əziz dostlar, deməliyəm 

ki, bu, istər bir tərəfin, istərsə də digər tərəfin böyük səhvidir. Bu məsələdə ancaq 

ümumi qələbə ola bilər. BaĢqa yol siyasi düyün deməkdir, vəziyyətin daha da 

kəskinləĢməsi, ehtirasların qızıĢması, düĢmənçiliyin artması deməkdir. Hadisələrin 

bu cür inkiĢafı bir çox nəsillərin yaratdıqlarının hamısının üstündən qələm çƏgər, 

xalqın Ģüurunu millətçilik dəmi ilə zəhərləyər və bununla da onların arasında 

münasibətləri uzun illər boyu korlayar. Məgər Azərbaycan da və Ermənistan da 

bunamı çalıĢırlar? 

Əlbəttə, biz görürük ki, belələri də, məhz bunu istəyənlər, buna can 

atanlar da vardır. Onların ağlını belə vəhĢi, qeyri-insani bir ideya çaĢdırmıĢdır ki, 

qoy lap yüzlərlə, bəlkə də minlərlə adam məhv olsun, əvəzində millətin ruhu 

möhkəmlənər. Bu siyasi cəhətdən ruhi xəstəlik deməkdir və məsuliyyətsizliyin, 

vəhĢiliyin yüksək dərəcəsidir! Bunlar avantüraçılardır və onları belə də 

adlandırmaq lazımdır, özü də adbaad. Məgər normal adamın fikrinə belə Ģeylər 

gələrmi? Xüsusən də öz xalqı qarĢısında, baĢqa xalqlar qarĢısında məsul adamın, 

müəyyən səlahiyyətlər verilmiĢ adamın. 

Biz Ermənistan və Azərbaycan Sovet Sosialist respublikalarının 

milyonlarla zəhmətkeĢinin mənafelərini əsas tutmalıyıq. Məgər indi biz Ermənistan  

və Azərbaycan nümayəndələri ilə ünsiyyətdə olarkən onların baĢ vermiĢ hadisələr 

üçün dərin həyəcan keçirdiklərini və hər Ģeyin yaxĢılıqla və ən qısa müddətlərdə 

həll olunmasını istədiklərini görmürükmü? Hələ nə qədər də adam var ki, onların 

qəlbində oyanma yenicə baĢlayır, onlar get-gedə baĢa düĢürlər ki, kəskinləĢmə yolu 

ilə bundan sonra da addımlar atmaq fəlakətlidir. Bu zaman isə elə adamlar tapılır 

ki, onlar ürəklərdəki bu oyanmanı dərhal belə bir çığırtı ilə yatırtmağa çalıĢırlar: 

guya bu, xəyanətkarlıqdır, halbuki insan dayanıb fikirləĢmək üçün öz səsini 

ucaltmaq istəyir - biz nə edirik, hara gedirik? 

Deməliyəm  ki, bütün respublikalarda, ümumiyyətlə, ölkədə bizdən qəti 

tədbirlər gözləyirlər ki, Dağlıq Qarabağda, Ermənistanda və Azərbaycanda 

hadisələrin bundan sonra da mənfi inkiĢafının yolu kəsilsin. Biz də onların   

arzularını baĢa düĢürük. Adamların sadə müdrikliyi Ali Sovetin Rəyasət heyətində 

müzakirə olunan məsələ barəsində qərar qəbul edərkən bizim üçün istiqamət 

olmalıdır. Bu saatlar ərzində biz hamımız birlikdə fikirləĢir, düĢünur, bir-birimizə 
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suallar verirdik ki, vəziyyəti aydınlaĢdıraq, onu düzgün qiymətləndirək və açıq 

desək, yaranmıĢ düyündən çıxıĢ yolu tapaq. 

Mənə elə gəlir ki, həm bu tərəfdən, həm də o biri tərəfdən burada səslənən 

emosiyaları, kədəri, məzəmmətləri bir kənara qoysaq, indi, bu iclasda bizdə ümumi 

rəy yaranar: iki xalqın ümdə mənafelərini, bütün sovet adamlarının mənafelərini 

əsas tutub, ən əvvəl, mövcud reallığı və belə bir faktı təsdiq etməliyik ki, Dağlıq 

Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxildir. Bu, məsələnin bir tərəfi. Mənə elə 

gəlir ki, yoldaĢlar, bu, bizim hamımız üçün aydınlaĢır. Eyni zamanda burada  indiki   

vəziyyətə gətirib çıxarmıĢ halların olmaması üçün Dağlıq Qarabağ sakinlərindən 

ötrü təminatların güclənməsinə aid təkliflər irəli sürüldü. KeçmiĢdə çox vədlər   

verilmiĢdi və onlar bir çox hallarda puça çıxmıĢ, üstəlik də əslində Dağlıq 

Qarabağın sakinləri barəsində yalana çevrilmiĢdir. Gərək qərarımız bu ünsürü - 

indiyədək olanların  təkrarına yol verilməməsinin təminatlarını da əhatə etsin. 

Burada biz güzəĢtlər mövzusuna toxunduq - bu mövzu səsləndi və mən 

deyilənlərin hamısını bir-bir demək istəmirəm. Ancaq mənə elə gəlir ki, Rəyasət 

heyəti üzvlərinin və respublikaların nümayəndələrinin tanıĢ olduqları qərar 

layihəsini elə müddəa ilə tamamlamaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyəti 

daha hərtərəfli nəzərə alsın və onun sakinlərinin belə bir inamını möhkəmləndirsin 

ki, həyat yaxĢılığa doğru dəyiĢəcək, Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq 

Qarabağın normal inkiĢafı üçün təminat veriləcəkdir. Görünür, vaxtı çatmıĢ   

məsələləri həll etmək və Dağlıq Qarabağın inkiĢafı barəsində MK-nın və 

hökumətin qərarında nəzərdə tutulmuĢ məsələləri həll etmək üçün vaxt tələb 

olunacaqdır. Münasibətləri normal hala salmaq, səyləri uzlaĢdırmaq üçün də vaxt 

tələb olunacaqdır, ona görə ki, hətta fəhlələr arasında, insanlar arasında əlaqələr də 

itirilmiĢdir. Görünür, Ali Sovetin Rəyasət heyətinin, bəlkə də (Eyni zamanda — 

hökumətin və hətta Sov.ĠKP MK-nın da nümayəndələrindən ibarət bir qrup 

gərəkdir - qoy üç nəfər olsun, - elə qrup ki, bu qərarın yerinə yetirilməsi üçün iki 

respublikanın əməkdaĢlığının təĢkilinə kömək etsin. Axı qərar çoxmiqyaslı 

qərardır, Dağlıq Qarabağda bütün vəziyyəti baĢqa bir inkiĢaf səviyyəsinə qaldırır. 

Bundan əlavə, burada vilayətin statusunun, onun səlahiyyətinin və 

imkanlarının artırılmasına aid çoxlu təklif irəli sürüldü. Görünür, bunu da bir 

kənara qoymaq lazım deyildir; bu məsələlər aydınlaĢdırılmağı tələb edir. Biz 

respublikaların rəhbərləri ilə məsləhətləĢdik: bəlkə də qərarın birinci hissəsində 

deyilənlərlə yanaĢı ona elə bir bənd də əlavə etmək lazımdır ki, millətlər soveti   

çərçivəsində burada irəli sürülmüĢ bütün təklifləri nəzərdən keçiro biləcək qrup və 

ya komissiya təĢkil edilsin. Sonra, görünür, millətlər sovetində baĢqa təkliflər də 

irəli sürüləcəkdir. Beləliklə, biz həmin problemi daha yaxĢı öyrənə bilərik. 

Xüsusən də ona görə ki, biz siyasi sistemin islahatına doğru gedirik və bu islahat 

müttəfiq respublikaların hüquqlarının, onların məsuliyyətinin və səlahiyyətinin   

artırılmasını, muxtar respublikaların hüquqlarının və statusunun 
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geniĢləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu məsələnin öyrənilməsi çərçivəsində biz 

burada toxunduğumuz təminatları yenə də gücləndirən qərarlara gəlib çıxa bilərik. 

Zənnimcə, əgər biz öz qərarımızı belə Ģəkildə tamamlasaq, bu, necə 

deyərlər, onu elə bir sənədə çevirər ki, həmin sənəd əsasında vəziyyətin normal 

hala salınması prosesini daha da geniĢləndirmək mümkün olar. Biz Azərbaycanın 

və Ermənistanın bütün vətəndaĢlarını vəziyyəti normal hala salmaq, adamlar 

arasında mehriban münasibətlər yaratmaq üçün yetkinlik, əsl vətənpərvərlik, 

maksimum səy göstərməyə çağırırıq. Əlbəttə, Dağlıq Qarabağ ətrafında hadisələr 

iki xalqın münasibətlərində dərin iz qoymuĢdur və bu münasibətlərin əsl qardaĢlıq 

münasibətlərinə çevrilməsi üçün vaxt lazımdır. Lakin ali mənafeləri rəhbər 

tutmaqla fəaliyyət göstərmək gərəkdir, bir-birinə güzəĢtə getmək gərəkdir. 

Həm də biz Azərbaycanın erməni əhalisinin mədəniyyət, təhsil, elm, 

informasiya sahəsində, ümumən mənəviyyat sahəsində Ermənistandan təcrid 

edildiyini heç ağlımıza da gətirmirik. Ermənistan da yaĢayan azərbaycanlılar da 

eyni dərəcədə  belə bir  diqqətlə əhatə edilməlidirlər. YoldaĢlar, real yol bax, 

budur, eləcə də bütün respublikalar üçün. Həyatdan çıxıĢ etmək lazımdır. Bu, hər 

iki respublikanın partiya, sovet orqanlarının təkcə öz xalqları qarĢısında deyil, 

ölkəmizin bütün xalqları qarĢısında da müqəddəs borcudur. 

Zənnimcə, məsul hərəkətlər vaxtı gəlib çatmıĢdır. Biz ümid edirik ki, 

kommunistlər yüksək məsuliyyət nümunəsi göstərəcəklər. Biz ümid edirik ki, 

onlara ağır sınaq, döyüĢ yollarında çiyin-çiyinə addımlamıĢ müharibə veteranları,   

əmək veteranları kömək edəcəklər. Onlara gənclər kömək etməlidirlər, çünki yol 

vermək olmaz ki, bu gün baĢ verən hadisələr gənclərin gələcəyini həmiĢəlik 

korlasın. Axı, əgər bunlar gənclərin Ģüurunda qalarsa, bu o deməkdir ki, gələcəkdə 

vəziyyətin belə gediĢ və inkiĢafı müəyyən dərəcədə qabaqcadan proqramlaĢdırılmıĢ 

olacaqdır. Bu sağlamlaĢdırma prosesinə ziyalıların nümayəndələri kömək 

etməlidirlər, çünki adamlar onların dediklərinə qulaq asırlar. 

Güman edirəm ki, Azərbaycanda da, Ermənistan da da vicdanlı, düĢüncəli 

adamların əksəriyyəti məsələnin belə qoyuluĢunun ədalətli olduğunu baĢa duĢür. 

Biz baĢa düĢurük, elə adamlar tapılar ki, son yarım il ərzində yığılıb qalmıĢ 

emosiyaların təsiri altında onlar qarĢıdurma xəttini davam etdirməyə, ehtirasları 

qızıĢdırmağa, əhaliyə təzyiq göstərməyə çalıĢacaqlar. Kimdir bu adamlar? 

Hadisələrin inkiĢafı, iğtiĢaĢların təĢkili metodları, xalqı daim gərgin vəziyyətdə 

saxlamaq cəhdləri, ümumiyyətlə desək, mənəvi cəhətdən də, siyasi cəhətdən də 

onların simasını getdikcə daha aydın göstərir. 

Yenidənqurmanın əleyhdarları,  mühafizəkarlar  və durğunluq dövründə 

öz ciblərini doldurmuĢ rüĢvətxor ünsürlər Dağlıq Qarabağın problemlərindən sui-

istifadə edirlər. Biz bunu da görməli və baĢa düĢməliyik, yoldaĢlar. Onlara Dağlıq 

Qarabağdakı ermənilərin taleyinə saxta qayğı ilə diqqəti baĢqa tərəfə yönəltmək, 

özlərindən yayındırmaq sərfəlidir. Biz bunu bilirik, biz bunu görürük və bunu da 

nəzərdən qaçırmayacağıq. Sovet qanunlarının gücü məhz belə və yalnız elə 
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ünsürlərə qarĢı yönəldilməlidir. SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin layihəsi, sizə 

təklif edilən qərarı, əlbəttə, qəbul edildikdən sonra dönmədən yerinə yetirilməlidir. 

Zənnimizcə, bu qərar bütün sovet xalqı tərəfindən müdafiə ediləcəkdir, 

Azərbaycanın və Ermənistanın fəhlə sinfinin, kəndlilərinin, ziyalılarının, bütün 

zəhmətkeĢlərinin ağıl-kamalına, təcrübəsinə və müdrikliyinə möhkəm bel 

bağlayırıq. 

Sov.ĠKP MK, SSRĠ Ali Soveti, hökumət də hər cür tədbir görürlər ki, 

vəziyyətin normal hala salınması prosesi fasiləsiz və müvəffəqiyyətlə getsin. Gəlin, 

iclasdan belə bir inamla gedək ki, biz yekanə düzgün qərar çıxardıq və bu gün 

razılığa gəldiyimiz kimi hərəkət edəcəyik. (AlqıĢlar.) 

 

«Kommunist» qəzeti, 20 iyul 1988-ci il 

 

SSRĠ ALĠ SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN ĠCLASI 

 

Ġyulun 18-də Kremldə SSRĠ Ali  Soveti Rəyasət heyətinin iclası oldu. 

Rəyasət heyəti Ermənistan SSR və Azərbaycan SSR ali sovetlərinin 

Dağlıq Qarabağ haqqında qərarları barəsində məsələ müzakirə etdi. 

Ġclası Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət   

heyətinin sədri A. A. Qromıko açdı. 

O dedi ki, gündəlikdə bir məsələ durur: Ermənistan SSR və Azərbaycan 

SSR ali sovetlərinin Dağlıq Qarabağ haqqında qərarları barəsində. Bu məsələ 

bizim üçün təzə məsələ deyildir. Məlum olduğu kimi, bu məsələ martın 28-də 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasında müzakirə olunmuĢdu. O zaman 

Konstitusiyanın və sovet qanunçuluğunun tələblərinə əməl edilməklə Ģəraitin   

sabitləĢdirilməsinə, milli siyasətin Lenin prinsipləri ruhunda əhali arasında   

kütləvi-siyasi iĢin və tərbiyə iĢinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilən tədbirlər   

müəyyən edilmiĢdir. Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və hökumət Dağlıq Qarabağ   

Muxtar Vilayətində təsərrüfat inkiĢafının və sosial-mədəni inkiĢafın vaxtı çatmıĢ 

məsələlərinn əsaslı surətdə həll etmək üçün tədbirlər hazırlamıĢlar və həyata 

keçirirlər. 

Lakin bundan sonra da Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyət Ģiddətlənməkdə 

davam edir. Azərbaycan və Ermənistanın ali hakimiyyət orqanlarının bu yaxınlarda 

keçirilən sessiyaları bir növ həmin respublikaların mövqelərini göstərən hüdud 

olmuĢdur. 

Ermənistan SSR Ali Soveti 1988-ci il iyunun 15-dəki sessiyasında Dağlıq 

Qarabağ barəsində hamımıza məlum olan qərarı qəbul etmiĢdir. Azərbaycan SSR 

Ali Soveti iyunun 17-də bu məsələyə baxmıĢ, həmin qərarı qəbuledilməz 

saymıĢdır. Vəziyyət belədir. Bu, bizdən vəziyyətin bütün mürəkkəbliyini dərindən 

baĢa düĢməyi, sovet xalqının ali mənafeləri naminə emosiyalardan və cürbəcür 

incikliklərdən yüksəkdə durmaq bacarığı tələb edir. 
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Məsələnin düzgün həllinin axtarıĢı SSRĠ Konstitusiyası, sosialist 

sərvətləri, xalqlardan hər birinin rəyinə, ənənələrinə, milli ləyaqətinə qarĢılıqlı 

hörmət   çərçivəsində  aparılmalıdır. Bu  aksiomdur. 

Ġclasda SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Ermənistan SSR 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Q. M. Voskanyan məlumat verdi. 

O dedi: Biz bu gün müzakirə olunan məsələyə böyük məsuliyyətlə 

yanaĢırıq. Bu məsələ təkcə erməni və Azərbaycan xalqlarının deyil, bütün sovet 

xalqlarının da mənafeləri ilə bağlıdır. DQMV problemi ilə əlaqədar olaraq 

regionumuzda yaranmıĢ ağır və gərgin vəziyyət bizi problemin meydana 

gəlməsinin mənbələrini dərindən və hərtərəfli aydınlaĢdırmağa, millətlərin öz 

müqəddəratını sərbəst təyin etmək prinsipi əsasında problemin ədalətli həllinin 

yollarını axtarmağa vadar edir. Bizim üzərimizə yüksək məsuliyyət düĢür, problem 

necə həll ediləcəksə, ölkədə gedən inqilabi yenidənqurma və cəmiyyətin 

demokratikləĢdirilməsi prosesinin təsirli olması haqqında da buna görə fikir 

yürüdəcəklər. 

Məsələnin tarixi sizə məlumdur. Ermənistan da sovet hakimiyyətinin 

qurulmasının ertəsi günü Azərbaycan Ġnqilab Komitəsi 1920-ci il 1 dekabr tarixli 

dekreti ilə Dağlıq Qarabağı, Naxçıvanı və Zəngəzuru Sovet Ermənistanının 

ayrılmaz hissəsi hesab etdi. Bu akt məsələyə əsl beynəlmiləl münasibətin ifadəsi 

idi, gənc sovet dövlətinin milli siyasətinin mahiyyətini ifadə edirdi və zəhmətkeĢlər 

tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarĢılandı. Azərbaycan Ġnqilab Komitəsinin 

dekretini Vladimir Ġliç Lenin, Kirov, Orconikidze alqıĢladılar. Lakin açıq demək  

lazımdır ki, millətçi əhval-ruhiyyəli Ģəxslərin təzyiqi altında az sonra Azərbaycan   

rəhbərliyi Dağlıq Qarabağı Sovet Ermənistanının ayrılmaz hissəsi hesab etmək 

haqqında özünün qərarını dəyiĢdirmək məsələsini RK(b)P MK Qafqaz Bürosu 

qarĢısında qaldırdı və bunu Azərbaycanda antisovet qüvvələrin labüd olaraq 

fəallaĢacağı təhlükəsi ilə əsaslandırdı. RK(b)P MK Qafqaz Bürosunun 1921-ci il 

iyulun 4-də keçirilən iclası Dağlıq Qarabağı Ermənistan SSR-in tərkibində 

saxlamaq haqqında qərar qəbul etdi; bu fakt sübut edir ki, Azərbaycan   

rəhbərliyinin dəlilləri əsassız idi. Lakin ertəsi gün Stalinin təkidi ilə Qafqaz Bürosu 

öz qərarını nəzərdən keçirib dəyiĢdirdi, bunun nəticəsində Ermənistanın əzəli 

vilayəti - əhalisinin 95  faizi  ermənilərdən ibarət olan Dağlıq Qarabağ mexaniki 

surətdə Ermənistandan qoparıldı və Azərbaycan SSR-in tərkibinə daxil edildi. Nə 

vilayət əhalisi, nə də Ermənistan SSR əhalisi bu rüsvayçı ədalətsizliklə barıĢmadı.    

Sonrakı onilliklər ərzində erməni xalqı və respublika rəhbərliyi dəfələrlə tarixi 

ədalətin bərpa edilməsi məsələsini qaldırmıĢdılar. Buna səbəb həm də o idi ki, 

DQMV-nin sosial-iqtisadi inkiĢafda geriliyi özünü aydın göstərirdi, vilayətin 

erməni xalqının milli hüquqlarına və ləyaqətinə toxunulmasına yol verilirdi, onun 

mənəvi inkiĢafı yolunda əngəllər yaradılırdı. 

Həm də qeyd etmək istəyirəm ki, M. S. Qorbaçovun Yuqoslaviya səfəri 

zamanı jurnalistlərlə söhbətində dediyi kimi, heç kəs nə sovet hakimiyyəti 
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haqqında, nə Sovet dövlətindən çıxmaq haqqında, nə də sosializm haqqında məsələ 

qaldırmamıĢdır. Partiyanın və Lenindən sonra milli münasibətlər sahəsində onun 

yeritdiyi siyasətin rolu təsdiq edilmiĢdir. Fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatları 

sovetinin növbədənkənar sessiyası Dağlıq Qarabağın Ermənistan ilə birləĢdirilməsi 

haqqında Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in ali dövlət hakimiyyəti 

orqanları qarĢısında məsələ qaldırmaq haqqında qərar qəbul etdi. Bu qərar mövcud 

Konstitusiya normalarının çərçivəsindən kənara çıxmır. Bu il iyunun 15-də 

Ermənistan SSR Ali Soveti erməni xalqının yekdil iradəsini ifadə edərək DQMV-

nin Ermənistan  SSR tərkibinə daxil olmasına razılıq verdi və bu məsələyə 

baxmağı və onu müsbət həll etməyi SSRĠ Ali Sovetindən xahiĢ etdi. 

Biz baĢa düĢürük ki, belə mürəkkəb bir məsələyə baxılarkən iki 

respublikada son dərəcə gərgin vəziyyəti nəzərə almaq lazımdır. M. S. Qorbaçov 

Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına öz məlum müraciətində   

vətəndaĢ yetkinliyi və təmkinliyi göstərməyə, ağıl və kamalla hərəkət etməyə 

çağırmıĢdı. Erməni xalqı bu müraciəti tamamilə baĢa düĢmüĢ və böyük ümidlə 

qarĢılamıĢdı. Respublikada normal həyat bərpa edilmiĢdi. Təəssüf ki, Azərbaycan   

SSR-də hadisələr tamamilə baĢqa məcrada inkiĢaf etdi. Müraciətin ertəsi günü 

Sumqayıtda hakimiyyət orqanlarının aĢkar səhlənkarlığı üzündən erməni əhaliyə 

qarĢı talanlar baĢlandı. 

Sosializm Ģəraitində ağlasığmaz olan bu vandalizm hərəkəti Dağlıq 

Qarabağ ətrafında vəziyyəti xeyli mürəkkəbləĢdirmiĢ, erməni xalqını haqlı olaraq 

hiddətləndirmiĢ, regionda gərginliyin artmasına səbəb olmuĢdur. 

Məsələyə diqqəti cəlb etmək üçün ictimai asayiĢi pozmağa əl atan 

məsuliyyətsiz Ģəxslərin hərəkətləri də vəziyyəti kəskinləĢdirir. Mən «Zvartnots» 

aeroportundakı münaqiĢəni nəzərdə tuturam. Bu, ciddi maddi və mənəvi ziyan 

vurur. Bizim üçün qeyri-adi olan bu halların səbəblərini tam ətraflı təhlil edəcəyik, 

lakin elə bu gün aydındır ki, respublikanın partiya və sovet orqanlarının ideoloji 

iĢində bir çox böyük səhvlərə yol verilmiĢ, bunun nəticəsində onların kütlələrə 

təsiri xeyli zəifləmiĢdir. Vəziyyətlə heç də həmiĢə bacara bilmirik. 

Son dərəcə mürəkkəb olan Dağlıq Qarabağ probleminin həlli zamanı biz 

millətlərarası münasibətlər haqqında Sov.ĠKP-nin XIX Ümumittifaq konfransı 

qətnaməsinin prinsipial müddəalarına arxalanmalıyıq. Qətnamədə deyilir: hər   

hansı milli problemlər hər bir konkret Ģəraitin dərin təhlili və obyektiv 

qiymətləndirilməsi əsasında ölçülüb-biçilmiĢ, hərtərəfli münasibət tələb edir. Bu 

problemlər təmkinlə, son dərəcə məsuliyyətlə, sosialist demokratiyası və 

qanunçuluğu çərçivəsində, ilk növbədə bir-birinə doğru addımlar atılması yolu ilə  

geniĢlənmiĢ inqilabi yeniləĢmə prosesləri nəzərə alınmaqla, sovet xalqının   

beynəlmiləl sıx birliyinə zərər vurulmadan həll edilməlidir. Məsələnin bu cür    

həlli onda vəziyyəti nəinki təkcə tamamilə sahmana salmalı, həm də erməni və 

Azərbaycan xalqları arasında dostluq, mehriban qonĢuluq münasibətlərinin 

bərpasına və inkiĢafına kömək etməlidir. Ermənistan SSR Ali Soveti Dağlıq 
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Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil olmasına razılıq 

verməklə və bu məsələyə baxıb onu müsbət həll etməyi SSRĠ Ali Sovetindən xahiĢ 

etməklə məhz bu məqsədi güdmüĢdür. 

YoldaĢlar, mən bizə təqdim olunmuĢ qərar layihəsi barəsində öz fikrimi 

bildirmək istərdim. Hər Ģeydən göründüyü və bizi dərindən təəssüfləndirdiyi kimi,   

biz Ermənistan da və DQMV-də Ģəraitin bütün kəskinliyini və faciəviliyini  

Rəyasət heyəti üzvlərinə çatdıra bilmədik. Əgər belə bir qərar qəbul edilərsə,  bu,  

erməni  xalqında  həm ürək  ağrısı, həm  də məyusluq doğurar, çünki bütün erməni 

xalqı gözləyirdi ki, bu məsələnin müzakirəsi zamanı biz partiya konfransı    

qətnamələrinin Sov.ĠKP MK-nın aprel plenumu ilə bağlı olan göstəriĢlərini rəhbər 

tutacağıq. Mən   SSRĠ   Ali Soveti   Rəyasət heyətinin bütün üzvlərinə müraciət 

edirəm - sizdən bir daha xahiĢ edirəm ki, xalqımızın arzu və ümidləri, SSRĠ 

xalqları arasında dostluğu möhkəmləndirmək mənafeyi üzərində dərindən 

düĢünəsiniz. Nə üçün biz bir-birimizə doğru addım atmayaq, qarĢılıqlı güzəĢt, 

alternativ tapmayaq? 

M. S. Qorbaçov Q. M. Voskanyana müraciət edib soruĢdu: 

Siz qarĢılıqlı güzəĢti nədə görürsünüz? Məncə, biz elə bir qərar tapmalıyıq 

ki, nə erməni, nə də Azərbaycan xalqlarının mənafeyinə toxunmasın, onları elə bir 

vəziyyətdə qoymasın ki, guya kimsə qalib gəlmiĢdir və kimsə məğlubiyyətə 

uğramıĢdır. Əgər belə olsa, hər Ģey əvvəlki kimi qalar və ehtiraslar daha da çoĢar. 

Gəlin ağıllı çıxıĢ yolu axtaraq. 

Məsələn, siz XIX partiya konfransına istinad etdiniz və onun 

qətnaməsindən sitat gətirdiniz, qətnamədə isə deyilmiĢdir ki, evimizdə dinclik 

olmasa, xalqlar dostluğu olmasa, biz çoxmillətli dövlətimizdə yenidənqurma 

vəzifələrini yerinə yetirə bilmərik. 

Siz buna istinad etdiniz və düz elədiniz. Bu çağırıĢa diqqət yetirməyinizi 

alqıĢlayıram. Lakin deyin görək, Ermənistanda və Azərbaycanda indiki vəziyyət 

müvafiq surətdə ölçülüb-biçilmiĢ tərzdə davranmağa çağırıĢla uyuĢurmu? Axı 

orada mahiyyətcə mərkəzi hakimiyyət orqanlarına təzyiq göstərilməsini təĢkil 

etmiĢlər. Bu, ölkənin hər yerində suallar doğurur və bizi Zaqafqaziyadakı 

iğtiĢaĢlara, yaranmıĢ belə vəziyyətə göz yummaqda təqsirləndirirlər. Hanı burada 

ölçülüb-biçilmiĢ tərzdə davranmaq? 

Ümumiyyətlə götürsək, partiya, sovet orqanları hansı mövqeyi tuturlar? 

Məsələn, siz müttəfiq respublikada ali hakimiyyətin nümayəndəsisiniz. Sizin 

rolunuz nədən ibarətdir? Gərək siz bir neçə dəfə yığıĢaydınız və Azərbaycanın 

rəhbərliyi ilə birlikdə elə bir qərar hazırlayaydınız ki, biz də onu qəbul edəydik. 

Amma siz hərəniz ayrıca təklif irəli sürür və bizi qərar qəbul etməyə məcbur 

edirsiniz. Məsələ bu Ģəkildə qoyulur ki, guya Moskva, Kreml təqsirkardırlar. Biz 

isə sizdən təmkinlə çalıĢmağı, iĢləməyi və vəziyyəti yerindəcə araĢdırmağı xahiĢ 

edirik. 
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DöĢ-döĢə gəlməklə məsələ həll etmək olmaz, axı. Bu yolla hansı məsələ 

həll edilə bilər? Belə vəziyyətdə məsələnin həllinə yer qalmır və bu, əlbəttə ki, 

normal hal deyildir. 

Stepanakertdə suyu bulandıranlar kimlərdir? Gərginliyin mənbələri 

hardadır? O haradan qızıĢdırılır? 

Adamlar Ģikayətlənirlər ki, onları iĢə buraxmırlar. Birisi etirazını bildirən 

kimi dərhal onu qorxutmağa baĢlayırlar. 

Azərbaycanda da vəziyyət belədir: elə adamlar var ki, bir balaca tonqal 

alıĢmasını gözləyirlər, onlar oraya nəinki odun, hətta partlayıcı maddə atmağa 

hazırdırlar. Həm də bu zaman xalqı bəhanə gətirirlər. Xalqın buraya nə dəxli var? 

Xalq onsuz da ətrafda baĢ verən hadisələrdən əziyyət çəkir, iĢsiz oturmağa məcbur 

olmasından, xəstə adamların, qocaların zorla nümayiĢlərə çıxarılmasından əziyyət 

çəkir. Ölkədə soruĢurlar: Azərbaycandakı və Ermənistandakı qardaĢlarımıza nə 

olub? 

Deməli, bunun xalqa dəxli yoxdur. Mənim dilim gəlməz ki, ermənilərə və 

ya azərbaycanlılara qarĢı ittiham irəli sürüm. Xeyr, sizinlə birlikdə biz özümüz 

təqsirkarıq, çünki prosesləri vaxtında görməli, məsələləri vaxtında həll etməliydik. 

Siz bu barədə düz danıĢdınız. Amma indi əməllər üçün cavab vermək lazımdır. 

Hələlik isə onların nə birində, nə də digərində lazımi məsuliyyət hiss olunmur. 

Sonra SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Azərbaycan SSR 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri S. B. Tatlıyev məlumat verdi. O dedi: 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasından dörd ay keçmiĢdir. Həmin 

iclasda Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrlə əlaqədar məsələyə 

baxılmıĢdı. O vaxt qəbul edilmiĢ qərarda yaranmıĢ problemə obyektiv qiymət 

verilmiĢ, regionda vəziyyətin normal hala salınmasına yönəldilən konkret tədbirlər 

müəyyən edilmiĢdi. 

Azərbaycanın partiya, sovet və hüquq mühafizə orqanları ictimai asayiĢin 

pozulması hallarına, vəziyyəti kəskinləĢdirmək cəhdlərinə yol verilməməsi üçün 

son vaxtlar qəti tədbirlər görürlər. Əmək kollektivlərinin imkanlarından geniĢ 

istifadə olunur. Respublikada, DQMV istisna olmaqla, Ģərait nəzarət altında olsa 

da, vəziyyət təhlükəlidir. Vəziyyət həm də ona görə mürəkkəbləĢir ki, 

Stepanakertdə tətillər, yürüĢlər və mitinqlər davam edir, habelə ona görə 

mürəkkəbləĢir ki, Ermənistandan respublikamıza gələn azərbaycanlıların sayı artır. 

Bu günədək onların sayı 20 min nəfərdən çoxdur. 

DQMV-də davam edən tətillərdən, zorla təzyiq göstərməyin baĢqa 

metodlarından yenidənqurma əleyhinə çıxan qüvvələr zəhmətkeĢləri vilayətin 

sosial-iqtisadi inkiĢafı vəzifələrini yerinə yetirmək iĢindən ayırmaq üçün istifadə 

edirlər. Diqqətlə planlaĢdırılmıĢ bu fəaliyyətin əsl məqsədi getdikcə daha aydın üzə 

çıxır. Ġlk mərhələlərdə əhalinin təkcə vilayət üçün yox, bütün respublikamız üçün 

də səciyyəvi olan sosial, mədəni və baĢqa ehtiyaclarına aid əsaslı tələblər hələ irəli 

sürülürdü. 
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ġübhə yoxdur ki, vilayətdə yaĢayan həm ermənilərin və azərbaycanlıların, 

həm də baĢqa millətlərdən olan Ģəxslərin vacib tələbləri mütləq yerinə 

yetirilməlidir və muxtar vilayətin mövcud statusu bu iĢi hərtərəfli görməyə imkan 

verir. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsinin və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarı bir çox 

nöqsanların qəti surətdə aradan qaldırılması üçün, habelə muxtar vilayətin 

inkiĢafının sürətləndirilməsi üçün geniĢ imkanlar verir. 

Rəyasət heyətinə məlumat vermək istəyirəm ki, qısa müddətdə az iĢ  

görülməmiĢdir. Məsələn, Yerevandan televiziya veriliĢlərinin sabit qəbulu qaydaya 

salınmıĢ, vilayətdə televiziya veriliĢləri təĢkil olunmuĢdur, bir sıra sənaye 

müəssisələrinin filialları layihələĢdirilir, mebel fabrikinin geniĢləndirilməsi, qarıĢıq 

yem zavodu, dəryaça tikilməsi nəzərdə tutulmuĢ, yeni poliqrafiya bazasının təĢkili, 

Ermənistan SSR ali məktəblərində mütəxəssislər hazırlanması ilə əlaqədar 

məsələlər həll edilmiĢdir. 

Amma xalqı yerindən edən ekstremistlər isə məhz bunu istəmirlər. Bu gün 

onlar sosial-iqtisadi problemləri heç yada salmırlar. Ġyunun 21-də mən vilayət 

soveti sessiyasının iĢində iĢtirak edirdim. Bu sessiyada Azərbaycan SSR-in 

tərkibindən çıxmaq məsələsi ikinci dəfə qaldırıldı. Sessiyada Ģərait son dərəcə 

qeyri-sağlam və gərgin idi. Bu Ģərait Stepanakert əhalisi arasında süni surətdə 

yaradılan ağır mənəvi-psixoloji vəziyyəti əks etdirirdi. Biz hər gün erməni 

millətindən olan adamlardan yüzlərlə məktub alırıq; onlar öz narazılıqlarını, 

qaldırılmıĢ məsələ ilə qəti razılaĢmadıqlarını, hadisələrin təhlükəli inkiĢafından 

ciddi narahat olduqlarını açıq bildirirlər. Bu təĢviĢ hissi M. S. Qorbaçovun adına 

yazılmıĢ məktubda da ifadə olunmuĢdur, o məktubda ki, onu Bakıda yaĢayan iki 

yüz min erməni imzalamıĢdır. 

Ġndi də respublikamızın və Ermənistan SSR-in ali sovetlərinin qəbul 

etdikləri qərarlar haqqında. Ġyunun 13-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət 

heyəti qəbul etdiyi qərarda DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən Ermənistan  

SSR-in tərkibinə verilməsinin qəbuledilməz olduğunu təsdiq etmiĢdir. Rəyasət  

heyətinin bu qərarını iyunun 17-də respublikanın Ali Soveti bəyənmiĢ, habelə belə  

xahiĢin ödənilməsini qeyri-mümkün hesab etməyi qərara almıĢdır. Bu zaman biz   

Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun Azərbaycan SSR və Ermənistan  

SSR zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına müraciətindəki müddəları və göstəriĢləri, Mərkəzi  

Komitənin  Siyasi Bürosunun bu il 24 mart tarixli qərarını rəhbər tuturduq. Biz   

DQMV-də və bütün respublikada yaĢayan əhalinin beynəlmiləlçilik mənafelərini, 

Azərbaycan və erməni xalqlarının dostluğunu, qardaĢlığını, əlaqələrini 

möhkəmlətmək haqqında Lenin prinsipini ölkədə yaranmıĢ və SSRĠ   

Konstitusiyası  ilə təsbit edilmiĢ milli dövlət quruluĢunu qorumaq lüzumunu əsas 

götürürdük. 

Dağlıq Qarabağ vilayətini Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarmaq 

ideyası nə siyasi, nə iqtisadi, nə də hüquqi cəhətdən əsaslı deyildir. Dağlıq 
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Qarabağı bütün Qarabağ zonasının, eləcə də bütün respublikamızın qalan 

hissəsindən ayırmaq tarixən yaranmıĢ vahid kompleksi bilə-bilə dağıtmaq demək 

olardı. Buna baxmayaraq, iyunun 15-də Ermənistan SSR Ali Sovetinin sessiyası 

Dağlıq Qarabağ vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsinə razılıq 

vermiĢdir. Həyat göstərdi ki, belə hərəkət ehtirasları nəinki sakitləĢdirmədi, əksinə, 

daha da qızıĢdırdı, o cümlədən bizim Azərbaycanda da. 

Deməli, bu ilin fevralında vilayət Sovetinin deputatları vilayətin bir 

müttəfiq respublikanın tərkibindən digərinin tərkibinə verilməsi haqqında qeyri-

hüquqi məsələ qaldırmıĢlar. Ona görə qeyri-hüquqi ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayəti haqqında 1981-ci ildə vilayət sovetinin özünün təqdimatı üzrə qəbul 

edilmiĢ qanunda onun belə hüququ olduğu nəzərdə tutulmur. Ermənistan SSR Ali 

soveti bu qanunsuz hərəkətlərə bir növ rəvac verərək elə qərar qəbul edir ki, ondan 

məqsəd digər müttəfiq sovet respublikasının ərazisi barəsində, Azərbaycan SSR-in 

ərazi-inzibati quruluĢunu dəyiĢdirmək barəsində iddialar irəli sürməkdir. Bununla 

da SSRĠ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinə etinasızlıq göstərilir. 

Lakin bu məsələnin baĢqa bir cəhəti də vardır. Sovet ermənilərinin 36 

faizi Ermənistan SSR-də yaĢamır, o cümlədən təqribən bir milyon nəfəri 

Azərbaycanda və Gürcüstanda yaĢayır. Bəs onlar necə olsun? Buna XIX 

Ümumittifaq partiya konfransında M. S. Qorbaçovun məruzəsində aydın və dəqiq 

cavab verilmiĢdir. Məruzədə deyilmiĢdir: «Bir çox adamlar öz milli qurumlarının 

hüdudlarından kənarda yaĢayırlar, elə xalqlar da var ki, onların ərazi muxtariyyəti 

yoxdur. Bütün bunlar çoxmillətli dövlətimizin reallıqlarıdır. Burada müəyyən 

ziddiyyətlər yarana bilər, bu ziddiyyətləri həll etmək üçün bizim yalnız bircə 

yolumuz var: ittifaq dövlətinin təĢəkkül tapmıĢ strukturu çərçivəsində hər millətin 

və xalqın və bütün sovet xalqları birliyinin mənafelərinin maksimum nəzərə 

alınmasını təmin etmək. Bizim konkret Ģəraitimizdə baĢqa cür münasibət heç də 

mümkün deyildir, baĢqa yola qədəm qoymaq üçün göstərilən hər hansı bir cəhd 

fəlakətli olardı». 

Mən SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə məlumat vermək istəyirəm ki, 

partiya, sovet orqanları, ictimai təĢkilatlar, bütün pillələrin deputatları 

respublikamızın zəhmətkeĢlərinin beynəlmiləl  sıx birliyi,  Azərbaycanda  yaĢayan   

bütün millətlərin və xalqların nümayəndələri arasında ənənəvi qardaĢlıq 

münasibətlərinin qorunub saxlanması və möhkəmləndirilməsi, yenidənqurmada  

inqilabi vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün onların səfərbər edilməsi sahəsində iĢi 

geniĢləndirmiĢlər. Bu iĢdə biz ziyalıların təsirli yardımına da ümid bəsləyirik. 

Təəssüf ki, hər iki respublikamızda ziyalıların ayrı-ayrı nümayəndələri 

millətlərarası münasibətlərdə münaqiĢəli vəziyyət yaranmasında təqsirkardırlar. 

Heç də hamıda öz xalqlarının taleyi üçün kifayət qədər yüksək məsuliyyət və 

vicdan hissi, siyasi mədəniyyət çatıĢmamıĢdır. Axı, xalq onlara inanır. Həyat 

göstərir ki, onların heç də hamısı belə etimadın qədrini bilmir, bu da arzuolunmaz 

nəticələrə gətirib çıxarır. 
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DQMV-də hadisələr, onların Sumqayıtda və Azərbaycan SSR-in və 

Ermənistan  SSR-in baĢqa yerlərində faciəli əks-sədaları bizi onun üzərində ciddi 

surətdə düĢünməyə vadar edir ki, bir-birimizə necə diqqətlə, necə qayğı ilə və 

hörmətlə yanaĢmalıyıq. Bizim taleyimiz birdir, çünki biz hamımız vahid Sovet 

xalqıyıq. Biz yenidənqurmanın mürəkkəb və vüsətli vəzifələrini əlbir yerinə 

yetirməli, onun yolunu əngəllərdən, millətlərarası nifaqlardan və etimadsızlıqdan 

təmizləməliyik. Biz SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətindən xahiĢ edirik ki, 

Azərbaycan SSR-in suveren hüquqlarının mühafizəsini tamamilə təmin edərək, 

Ermənistan  SSR Ali Sovetinin 15 iyun tarixli xahiĢini rədd etsin. 

Axırda respublikamızdan SSRĠ Ali Soveti depupatlarının və Azərbaycan 

SSR Ali Soveti deputatlarının, bütün əməkçi xalqın belə bir tələbini Rəyasət 

heyətinin üzvlərinə yetirmək istərdim ki, DQMV-də iğtiĢaĢlara və digər hüquqa 

zidd hərəkətlərə son qoymaq üçün hər cür lazımi tədbirlər görülsün, orada ayda 

yaratmaq üçün hakimiyyətin bütün gücündən istifadə edilsin. 

M. S. Qorbaçov: Ermənistan Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri dedi ki, 

çıxıĢ yolu axtarmaq, özü də birlikdə axtarmaq lazımdır. Siz razılığa gəlmək yolunu 

nədə görürsünüz? Siz bilirsiniz ki, hazırda çox böyük müdriklik və məsuliyyət 

tələb olunur, indi gərək həm ermənilər, həm də azərbaycanlılar regionda baĢ verən 

hadisələr barəsində düĢünsünlər, bir-birinə kömək əllərini uzatsınlar. 

Əgər biz ehtiraslar aləmində qalsaq, ehtiraslar isə son dərəcə qızıĢmıĢdır, 

zənnimcə, bu gün toplaĢıb həll etmək istədiyimiz məsələni həll edə bilməzdik. Siz 

xalq ilə danıĢın, axı, siz onunla hələ danıĢmamısınız. Onun adından danıĢmaq, 

xalqın vəziyyəti baĢa düĢməyəcəyini qabaqcadan güman etmək nəyə lazımdır? 

ÇıxıĢ yolu axtarmaq lazımdır. 

Ermənilər tərəfdən çıxıĢdan mən görürəm ki, ermənilər bu gün mövcud 

olan təminatlara inanmırlar, gərginliyin bir daha təkrar edilməyəcəyinə inanmırlar. 

Gəlin, bu təminatları daha da gücləndirmək barədə danıĢaq. Onları necə 

gücləndirməli? Axı, siz DQMV-də ciddi deformasiyalar olduğunu inkar edirsiniz. 

Təhrikçilər və fitnəkarlar da məqamı əldən verməmiĢlər. Onlar həm 

Ermənistanda, həm də Azərbaycanda fəaliyyət göstərirlər. Onlar, necə deyərlər, 

qarğa-quzğun leĢ üstünə cuman kimi bir yerə toplaĢırlar. Fürsət gözləyirlər. 

Vəziyyəti kəskinləĢdirən cəhətlər də var və siz bunu etiraf edirsiniz. Təminatları 

necə gücləndirmək lazımdır ki, bütün bunlar təkrar olmasın, partiyanın Mərkəzi 

Komitəsinin və hökumətin nəzərdə tutduğu bütün tədbirlər həyata  keçirilsin? 

Siz mənim belə bir təklifimlə razılaĢırsınızmı ki, siz, azərbaycanlı 

yoldaĢlar hər halda məsləhətləĢməlisiniz? Bir daha fikirləĢin, fikirləĢin müxtəlif 

variantlar var. 

Burada belə bir məsələdən də danıĢdılar ki, bəlkə DQMV Azərbaycan 

respublikasının tərkibindən çıxmadan həmin vilayətə Sov.ĠKP MK-nın, SSRR Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin və SSRĠ hökumətinin nümayəndələri təyin edilsinlər və 
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onlar nəzərdə tutulan bütün tədbirlərin həyata keçirilməsinə birlikdə kömək 

etsinlər. 

Zənnimcə, bunu dönə-dönə müzakirə etmək lazımdır. Biz hamımız bir   

ölkədə, yanaĢı yaĢamalıyıq. BaĢqa yol yoxdur. Bir dəfə Ermənistandan  

göndərilmiĢ və mənə təqdim olunmuĢ məktubda yazırlar; Əgər məsələni biz 

istəyən kimi həll etməsəniz Avstraliyaya gedəcəyik. Məgər belə danıĢmaq olarmı? 

Belə hesab edirəm ki, hər iki respublikada birgə deputat qruplarının 

yaradılması düzgün təklifdir. Unutmaq olmaz ki, tariximizdə baĢlıca sima xalqdır. 

Siyasətçilərin və zəka sahiblərinin xidmətləri nə qədər yüksək qiymətləndirilsə də, 

qəti qərarı xalq çıxarır, həm də xalq ən dərin məsələləri çox vaxt olduqca sadə, 

aydın Ģərh edir. Burada gedən söhbətə hörmət etmək lazımdır. 

Öz tərəfimdən alqıĢlayıram ki, Vəzirov və Arutyunyan yoldaĢlar son on 

beĢ ildə nəhayət, görüĢmüĢlər. Sıravi adamlar bunu alqıĢlamıĢlar. Onlar gözləri 

yaĢlı halda deyirlər: «Biz gördük ki, Ģuluqluğa kimlər təhrik edir, bizi kimlər 

hədələyir». 

Bir xalqın qonĢu xalqla dostluğu və hörməti hələ sarsılmamıĢdır. Onlar 

əsrlər boyu yanaĢı yaĢayırlar. Bu hörməti qorumaq lazımdır. Buna istinad etmək 

lazımdır. 

Axı, biz əsrlər boyu beləcə yaĢamalıyıq. Siz də respublika Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədrisiniz. Sizə əsəbiləĢmək yaramaz. Siz xüsusilə indi ağılla 

hərəkət etməli, opponentə hörmət etməyi bacarmalısınız. 

Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayətinin birinci katibi  H. A. Poqosyan   

iclasda məlumat verdi.  

O dedi ki, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyətində hadisələrin baĢ verdiyi 

diyarın tarixi, coğrafiyası haqqında olduqca tutqun təsəvvür vardır. Məlumatı 

olanlar isə qətiyyən Ģübhə etmirlər ki, Dağlıq Qarabağ əzəldən ermənilər tərəfindən 

məskunlaĢdırılmıĢdır və onların vətəninin bir hissəsidir. 

Elə isə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibinə necə düĢmüĢdür? 

Təəssüf ki, Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərliyi Stalinin köməyindən, Zaqafqaziya və 

ümumən Rusiya üçün son dərəcə mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edərək, əhalisinin 

94 faizindən çoxunu ermənilər təĢkil edən ərazinin Azərbaycan SSR-in tərkibinə 

daxil edilməsinə nail olmuĢdur. 

Üzdəniraq «muxtariyyətin» mövcud olduğu sonrakı 65 il vilayətin erməni 

əhalisinin sıxıĢdırılması illəri olmuĢdur. Vilayətin rəhbərliyində bütün baĢlıca 

vəzifələrə bir qayda olaraq Bakının nümayəndələri təyin edilirdilər. Azərbaycanda 

nəĢr edilən elmi əsərlərdə, orta və ali məktəb dərsliklərində hamıya məlum olan 

aksiom tarixi faktlar bəsitləĢdirilir, bəzən hətta tamamilə təhrif edilir. Respublikada 

yerli xalqın mənĢəyi haqqında aĢkar cəncəlli məsələ ortaya çıxmıĢdır. Onu 

iĢıqlandıranlar çox vaxt qonĢuların zərərinə olaraq öz xalqının tarixini 

qədimləĢdirməyə və nəcibləĢdirməyə çalıĢırlar. 
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Son onilliklər ərzində yuxarı büdcələrə vilayət hər il orta hesabla 91 

milyon manat pul ayırmıĢdır. Vilayətin özünün büdcəsi isə 42 milyon manat və ya 

ayırmaların 46 faizi qədərdir. Deməli, biz heç bir hədiyyə almırdıq, heç vaxt özgə 

puluna dolanmamıĢıq. Vilayət adambaĢına bu qədər məhsul istehsal edir: 

respublika üzrə 27 kiloqram əvəzinə 67 kiloqram ət, 155 kiloqram əvəzinə 320 

kiloqram süd. Biz dotasiya almırıq, əksinə, bu çox mühüm məhsul növlərini 

respublika fonduna göndəririk. 

Biz Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 17 iyun tarixli sessiyasını diqqətlə    

izləyirdik. Həmin sessiyanın leytmotivini belə bir fikir təĢkil edirdi ki, 

Azərbaycanın sərhədi Ģərtidir, kim bizdə yaĢamaq istəmirsə, güclə saxlamırıq, qoy 

çıxıb getsin. 

YaxĢı, bəs necə olsun, axı, biz Azərbaycanın tərkibinə muxtariyyət 

hüququ ilə və öz torpağımızla daxil olmuĢuq. Konstitusiyanın  11-ci maddəsi necə 

olsun ki, həmin maddəyə görə, Sovet Ġttifaqının istənilən guĢəsində torpaq ancaq   

dövlət mülkiyyətidir və bütün sovet xalqının ümumi sərvətidir? Onda nəyə görə 

Azərbaycan xalqı məsələnin həlli üzərinə veto qoymaq hüququna malik olmalıdır, 

necə yol vermək olar ki, bizim sosialist dövlətimizdə bir xalq baĢqa xalqın taleyini 

həll etsin? 

Bəzi qanun təfsirçiləri Konstitusiyanın müvafiq maddələrinə istinad 

edərək problemin həllindən yaxalarını kənara çəkməyə çalıĢırlar. Dağlıq Qarabağın 

problemlərini qüvvədə olan Konstitusiya çərçivəsində həll etməyin qeyri-

mümkünlüyünü sübut etmək cəhdləri mənə inandırıcı görünmür. Əslində bundan 

məsələnin özünü pozmaq üçün bir vasitə kimi istifadə etməyə çalıĢırlar. Dağlıq 

Qarabağ ermənilərinin tələblərinə respublikanın baĢqa regionlarında yaĢayan çoxlu 

erməninin guya buna zidd fikrini qarĢı qoymağa cəhdlər göstərilir. Biz bu cəhdləri 

rədd edirik. 

Opponentlər belə bir etiraz da söyləyirlər: Dağlıq Qarabağ Ermənistanın 

tərkibinə daxil ola bilməz, çünki onların sərhədləri heç bitiĢik də deyil. Bunu 

deyənlər unudurlar ki, Naxçıvan Azərbaycan SSR-ə nə qədər yaxındırsa, vilayət 

Ermənistan  sərhədinə ondan 7 dəfə yaxındır. 

XahiĢ edirəm, məni düzgün baĢa düĢəsiniz: Dağlıq Qarabağın erməni 

əhalisi milli-mədəni və mənəvi inkiĢafın zərərinə olaraq ancaq maddi nemətlərlə 

qane ola bilməz. 

Həyat göstərir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətsiz həlli hökmən 

erməni əhalinin öz vətənindən sıxıĢdırılıb getməsinə səbəb olacaqdır. Naxçıvan 

MSSR ermənilərinin acınacaqlı taleyi buna görk və tənədir. 

Nə gizlədək, ermənilərlə azərbaycanlıların mehriban qarĢılıqlı 

münasibətlərinə ciddi xələl dəymiĢdir və yaranı sağaltmaq üçün vaxt lazımdır, nə 

qədər çalıĢırıqsa, çalıĢaq, tuğyan edib baĢ qaldırmıĢ qarĢılıqlı inciklikləri və 

təhqirləri unutmaq, malalamaq, örtub-gizlətmək üçün, Sumqayıtı unutmaq üçün 

illər lazımdır. 
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Bu iki millətin nümayəndələri arasında günbəgün minlərlə iĢguzar əlaqə 

həyata keçirilməlidir, indi bunlar mümkün olmur və gəlin, realist olaq, tezliklə 

mümkün olmayacaqdır. Hamıya göz qoymaq, qarĢılıqlı güzəĢt və xeyirxahlıq 

göstərilməsinə kömək etmək isə hər hansı orqan üçün əslində mümkün olmayan 

vəzifədir. YaranmıĢ Ģəraitdə yeganə düzgün qərar Dağlığ Qarabağın Azərbaycanın 

tərkibindən çıxarılması ola bilər. 

Mən öz qısa çıxıĢımda bugünkü vəziyyəti və onu doğurmuĢ səbəbləri, 

necə deyərlər, bər-bəzəksiz, sizin nəzərinizə çatdırmağa çalıĢdım. Buna nail olub-

olmadığımı bilmirəm. Hər halda, XIX partiya konfransında M. S. Qorbaçovun elan 

etdiyi bu prinsipə ciddi əməl etməyə çalıĢdım: «EĢidilmək istənilən 

yarımhəqiqətdənsə mövcud olan həqiqət yaxĢıdır». 

Qarabağın aran və dağlıq hissələrinin iqtisadi əlaqələrinə gəldikdə isə, 

Dağlıq Qarabağla onun aran hissəsi arasında heç bir iqtisadi əlaqə yoxdur. Dağlıq 

Qarabağın olduqca qabarıq görünən olduqca dəqiq asılılığı, Dağlıq Qarabağın 

ümumən bütün Azərbaycandan iqtisadi asılılığı vardır. Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin bu gün öz dəyirman zavodu yoxdur, öz qarıĢıq yem zavodu yoxdur, öz 

dəmir-beton məmulatı zavodu yoxdur, öz evtikmə kombinatı yoxdur. Bizim tikinti 

təĢkilatlarımızın istehsal gücü ildə 20 milyon manatlıqdır. Bizə 400 milyon 

vermiĢlər. Yeddi il üçün 400 milyon. Ġldə 20 milyon manat hesabı ilə yeddi il 

ərzində bunun 140 milyon manatından istifadə etmək olar. Əgər istehsal gücümüz 

yoxdursa, həmin pullardan bizim əvəzimizə kim istifadə edəcək? Sonra 

müzakirələr baĢlandı. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini; RSFSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri V. P. Orlov müzakirələrdə birinci söz aldı. O qeyd etdi ki, 

SSRĠ Konstitusiyası ölkənnn bütün xalqlarının və millətlərinin hüquq bərabərliyini 

və suverenliyini təmin edir. Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsinin və SSRĠ Nazirlər 

Sovetinin, habelə SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin məxsusən DQMV üzrə qəbul 

etdikləri qərarlar emosiyaları və kin-küdurəti bir kənara atıb, diqqəti Dağlıq 

Qarabağ problemlərinin əməli həlli üzərində cəmləĢdirmək və onun ətrafında 

vəziyyəti sağlamlaĢdırmaq üçün hər cür imkan yaratmıĢdır. 

Lakin bu regionda əslində təzyiq göstərmək yolu, antikonstitusiya yolu, 

yenidənqurmanın ruhuna və xəttinə zidd olan yol seçilmiĢdir. 

Natiq dedi: Bu gün Ermənistan da, Dağlıq Qarabağda olan tətillər ölkənin 

baĢqa guĢələrində istehsal kollektivlərinin həyat fəaliyyətinə ağır təsir göstərir, 

fəhləyə maddi zərər vurur. 

M. S. Qorbaçov: Bilirsinizmi, indi bu, ciddi məsələdir. Bəziləri real 

problemlərdən istifadə ediblər, elə problemlərdən ki, onları həll etmək gərəkdir, 

bundan sonra neçə yaĢamaq məsələsindən narahat olmuĢ adamlar hərəkatına 

yiyələniblər. Söhbət adamlarımızın, xalqlarımızın birgə həyatından gedir. Odur ki, 

siz doğru deyirsiniz. 

V. P. Orlov: Vəziyyət belə yaranır.  
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M. S. Qorbaçov: Mənim adıma çoxlu teleqram gəlmiĢdir; maraqlanırlar 

ki, ölkədə nələr baĢ verir, hanı hökumət, hanı partiyanın Mərkəzi Komitəsi. 

Adamlar soruĢurlar ki, fevral ayından bəri iĢləmədən Dağlıq Qarabağda necə 

dolanmaq olar, axı, biz maaĢdan-maaĢa qədər yaĢayırıq 

V. P. Orlov: Azərbaycan SSR Ali Sovetinin razılığı olmadan Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycanın tərkibindən Ermənistana verilməsi məsələsini həll etmək 

xahiĢi ilə SSRĠ Ali Sovetinə müraciət edilməsi Konstitusiyaya ziddir. Axı, həm 

1924-cü il, həm 1936-cı il Konstitusiyalarında, həm də indi həyatımızın əsas 

qanunu olan 1977-ci il Konstitusiyasında əslində elə eyni müddəa var ki, müttəfiq 

respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyiĢdirilə bilməz. Müttəfiq 

respublikalar arasında sərhədlər müvafiq respublikaların qarĢılıqlı razılığı ilə 

dəyiĢdirilo bilər və bunlar SSR Ġttifaqı tərəfindən təsdiq edilməlidir. Konstitusiya 

layihəsinin müzakirəsi zamanı bu prinsip bütün xalq tərəfindən, o cümlədən 

Ermənistanın və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin zəhmətkeĢləri tərəfindən 

bəyənilmiĢdir. Əslinə baxanda həmin prinsip bu gün bütün müttəfiq respublikaların 

hüquq bərabərliyinin və suverenliyinin ən mühüm təminatlarından biridir. 

Zənnimcə, burada biz demokratik hüquqlardan anti-demokratik 

məqsədlər, antikonstitusiya məqsədləri üçün istifadə etmək cəhdi ilə rastlaĢmıĢıq. 

Demokratiyadan belə sui-istifadə halları bu günün vəzifələrinə, yenidənqurmanın 

vəzifələrinə kökündən ziddir, sovet xalqının mənafelərinin ziddinədir. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun 

üzvü, Ukrayna KP MK-nın birinci katibi V. V. ġerbitski qeyd etdi ki, müzakirə 

olunan məsələ milliyyətindən asılı olmayaraq hcç bir sovet adamını biganə qoya 

bilməz. Dağlıq Qarabağda, onun ətrafında hadisələrdən Ukrayna xalqı çox narahat 

olmuĢdur. Çünki orada baĢ verən hadisələr bizim ümumi dərdimizdir və sosialist 

dövlətimiz üçün nigarançılıqdır. 

Bütün sovet adamları kimi, Ermənistan və Azərbaycan zəhmətkeĢlərinə də 

indi onlara üz vermiĢ qarĢılıqlı çəkiĢmələr deyil, Ģübhəsiz, sakit, normal insanı 

həyat və hüquq qaydalarının qorunması gərəkdir. Mənə elə gəlir ki, yaranmıĢ 

vəziyyətdən çıxmaq üçün əməli əsas M. S. Qorbaçovun məlum müraciətində, sonra 

isə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək 

tədbirləri haqqında Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsinin və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 

qəbul etdikləri qərarda irəli sürülmüĢdür. 

Əlbəttə, baĢ verən hadisələrin səbəbləri, güman etdiyimiz kimi, illərlə 

yığılıb qalmıĢdır. O cümlədən beynəlmiləl tərbiyədə səhvlərlə sosial-iqtisadi 

inkiĢafda və əhalinin milli-mədəni tələbatını ödəməkdə nöqsanlarla əlaqədar 

səbəblər də olmuĢdur. 

Eyni zamanda getdikcə daha da aydın olur ki, baĢ verən hadisələr milli 

eqoizmi qızıĢdırmağa, emosiyaları çoĢdurmağa, bunlara getdikcə daha təcavüzkar 

və cəmiyyətə zidd xarakter, hətta indi demək mümkünsə, antisovet xarakter  

verməyə çalıĢanların mövqeyi və hərəkətləri ilə bağlıdır. Axı, iĢ  aeroportun zəbt 
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edilməsinə qədər gedib çıxmıĢdır. Ona görə iĢ bu yerə çatmıĢdır ki, bəzi   

ekstremistlər Ermənistan vətəndaĢlarına müraciət edərək onları, «Pravda»da 

yazıldığı kimi, partiya, təsərrüfat və sovet orqanlarının rəhbər heyətini müstəqil  

dəyiĢdirməyə çağırırlar. Əlbəttə, bu, heç Ģeyə yaramaz. Aeroportun ələ 

keçirilməsinin verdiyi nəticələri nəzərə aldıqda, ekstremist ünsürlərin belə 

məsuliyyətsiz, hüquqa zidd hərəkətləri, təbindir ki, hiddət doğurur. Kiyevlilər 

arasında da, xəbər tutduğum  kimi, Donbasda da (bir çox vilayət partiya 

komitələrinin katibləri zəng ediblər) ünvanımıza, Ali Sovetin Rəyasət heyətinin 

ünvanına (yəqin bu, Siyasi Büroya da aiddir) tənqidi sözlər deyilir: nə üçün belə 

çıxıĢlar qəti surətdə dəf edilmir? Adamlar belə hesab edirlər ki, bu vəziyyətə daha 

dözmək olmaz. 

Natiq dedi: Ġndi, görünür, cəmiyyəti belə düĢüncəsiz hərəkətlərdən və 

cürbəcür ekstremist, millətçi, cərəyanlı əhval-ruhiyyələrdən, açıq-aĢkar qeyri-

sosialist ünsürlərdən, özlərinin əslində pozuculuq, yenidənqurma əleyhinə 

yönəldilmiĢ məqsədlərini demokratik Ģüarlarla maskalayan ünsürlərdən qorumaq 

qayğısına qalmaq hamımız üçün olduqca vacibdir. 

Biz də unuda bilmərik ki, xaricdə bəziləri indi Zaqafqaziyada olan halların 

ölkəmizin digər rayonlarında mümkün qədər daha geniĢ miqyasda baĢ verməsi 

üçün əllərindən gələni etməyə çalıĢırlar. Elə bilirəm, Azərbaycan və Ermənistan 

rəhbərləri bu iĢi yaxĢı baĢa düĢürlər. 

Təəssüf, məncə, yerli orqanlar münaqiĢənin həllinin səmərəli yollarını 

uzun müddətdən bəri tapa bilmirlər və Ermənistan KP MK plenumunun da etiraf 

etdiyi kimi, hadisələrdən geri qalırlar və indi mənə elə gəlir ki, xüsusən Ermənistan 

da onlar vəziyyətə əslində nəzarət edə bilmirlər. ĠĢ o yerə çatıb ki, Dağlıq Qarabağ 

Vilayət Sovetinin sessiyası Azərbaycan respublikasının tərkibindən çıxmaq 

barəsində Konstitusiyaya zidd qərar qəbul etmiĢdir. Kommunistlər, vilayət partiya 

komitəsi buna necə yol verə bilərdilər - mənə əsla aydın deyildir. 

Beləliklə, vəziyyət son həddədək gərginləĢmiĢdir və belə vəziyyətə daha 

dözmək olmaz. Natiq daha sonra statistika rəqəmləri gətirdi; bu rəqəmlər sübut edir 

ki, Ermənistan SSR-dən avadanlıq və komplektləĢən məmulat göndərilməsinin 

pozulması nəticəsində iyulda təkcə Ukraynanın maĢınqayırma müəssisələri 

təqribən 200 milyon manatlıq az məhsul verirlər.. Liftlər üçün komplektləĢən 

qovĢaqlar kəsirlə göndərildiyinə görə bütün respublika üzrə təqribən 5 min mənzil 

istifadəyə verilməmiĢdir. Bu, bütün ölkədə bir çox kollektivlərin mənafelərinə 

toxunur, psixoloji Ģəraitə təsir göstərir. Bu, məhdud münaqiĢə çərçivəsindən çox-

çox kənara çıxır. 

Biz həmin respublikalardan olan yoldaĢlardan xahiĢ edirik ki, yaranmıĢ 

vəziyyəti baĢa düĢsünlər. 

Biz XIX partiya konfransında sosialist hüquqi dövləti yaratmaq vəzifəsini 

irəli sürmüĢük. Hüquqi islahat məsələsini qaldırırıq. Bu, bizdən həmin regionda 

indi baĢ verən halların bir çoxunun hüquq normalarına uyğun olmadığı üzərində 
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elə bu gün ciddi düĢünməyi tələb edir. Zənnimcə, biz yaranmıĢ real problemi bütün 

süni hallardan ayırmalı, lazım olan yerdə isə hakimiyyətdən istifadə etməliyik. Heç 

kəsə imkan verilməməlidir ki, demokratiyamızı mənəm-mənəmlik və cəzasızlıq 

kimi yozsun. Yoxsa belə hallar dönə-dönə baĢ verər. Görünür, əmək 

kollektivlərinin özünü gözdən salmıĢ rəhbərlərini, xüsusən də uzun müddət ərzində 

tətil edən rəhbərləri daha qətiyyətlə dəyiĢmək lazımdır. Bunlar nə sayaq 

rəhbərlərdir? Elə bütün tətilçilər də aydın baĢa düĢməlidirlər ki, müqavilələr üzrə 

məhsul göndərilməsinə dair plan tapĢırıqlarının pozulması üçün ciddi cavab 

vermək lazım gələcəkdir. 

Ġndi, ölkə yenidənqurmanın həlledici mərhələsinə qədəm qoyduğu bir 

zamanda əlbir fəaliyyət, bütün millətlərin və xalqların sıx birliyi xüsusilə zəruridir. 

Buna görə də qarĢılıqlı incikliyin və iradların fövqündə dayanmaq, heç kəsin 

hüquqlarına toxunmamaq olduqca vacibdir. M. S. Qorbaçov həmiĢə belə bir fikri 

qeyd edir: heç kəsin mənafelərinə toxunmadan, ən əvvəl bütün xalqların ali 

mənafelərini, vahid ittifaq dövlətimizin mənafelərini əsas tutmaq lazımdır. Təəssüf, 

Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələrinin bugünkü çıxıĢlarında mən bunu 

görmədim. Mənə elə gəlir, onlara xatırlatmaq lazımdır ki, ölkənin Konstitusiyasına 

təkcə nitqlərdə yox, ən əvvəl – iĢdə və əməllərdə hörmət göstərmək lazımdır. 

Məlumdur ki, Konstitusiyanın 78-ci maddəsinə əsasən - bu gün bu barədə 

artıq deyilmiĢdir - müttəfiq respublikalar arasında sərhədlər yalnız onların qarĢılıqlı 

razılığı ilə dəyiĢdirilə bilər. Ġndi belə razılıq yoxdur. Buna görə də Konstitusiyanın 

bu müddəası qərar qəbul edilməsi üçün həm istiqamətdir, həm də əsas. Ġndi 

qüvvədə olan qanunları əsas götürdükdə, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərar 

layihəsində göstərilməsi təklif olunduğu kimi, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

statusunu dəyiĢdirmək haqqında qərar qəbul etmək, məncə, mümkün deyildir. 

Natiq dedi: Bu kün xüsusilə vacibdir ki, əsl sovet vətənpərvərləri, bunlar 

isə Ermənistan da da, Azərbaycanda da mütləq çoxluq təĢkil edirlər - birinci 

növbədə kommunistlər, komsomolçular əməli surətdə özlərinin bütün 

hərəkətlərində əsl beynəlmiləlçilik nümunəsi göstərsinlər, Leninin belə bir 

vəsiyyətini yadda saxlasınlar ki, həmiĢə və hər iĢdə beynəlmiləl mənafeləri 

məhdud baĢa düĢülən milli mənafelərdən üstün tutmaq lazımdır. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini Qazaxıstan SSR Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin sədri Z. K. Kəmaləddinov dedi: Dağlıq Qarabağ ətrafında 

bugünkü vəziyyətdə belə bir fakt xüsusilə narahatlıq doğurur ki, səbəbləri sakit, 

təmkinlə təhlil etmək, xalqlardan hər birinin mənafelərini nəzərə almaq əvəzinə 

ehtirasları qızıĢdırmaq üçün cəhdlər göstərilir. Bütün bunlardan belə bir nəticə 

çıxarmaq olar ki, yenidənqurmanın əleyhinə çıxan qüvvələr Dağlıq Qarabağ 

ətrafında hadisələrdə fəal və mütəĢəkkil iĢtirak edir, münaqiĢəni qızıĢdırır, 

adamların milli hisslərini bacarıqla qıcıqlandırırlar. Natiq dedi: Elə indi görünür ki, 

Dağlıq Qarabağ ətrafında hadisələr ölkənin  iqtisadiyyatına  necə ciddi ziyan vurur. 
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Natiq iniĢil dekabrda Alma-Ata hadisələrindən danıĢaraq qeyd etdi ki, 

demaqoqlar, yenidənqurmanın düĢmənləri o zaman millətlərarası münasibətlərdə 

sağlam olmayan Ģəraitdən məharətlə istifadə edərək gənclərin arasına milli 

ləyaqətə toxunan məkrli Ģüar atmıĢdılar. 

M. S. Qorbaçov: Ermənistandan və Azərbaycandan alınmaqda olan çoxlu 

informasiya göstərir ki, bu, yenidənqurmanı ləngidənlərin hiyləgər manevridir. 

Onlar adamları həmin respublikalarda həqiqətən həll edilməli olan problemlərdən: 

kadr məsələlərindən, mənfi hallara qarĢı, xəlvəti iqtisadiyyata, proteksionizmə 

qarĢı mübarizədən uzaqlaĢdırmaq məqsədi güdürlər. Bu qüvvələr qorxurlar ki, 

yenidənqurma tezliklə onlardan da haqq-hesab istəyəcəkdir. 

Z. K. Kəmaləddinov: Lakin ağıl-kamal və mənəvi sağlamlıq qazax 

xalqına baĢ verən hadisəyə sayıq nəzər salmaqda, millətlər arasında yabançılığı 

aradan qaldırmaqda kömək etdi. Bu gün respublikalarda mənəvi Ģərait dəyiĢir, 

ictimai həyatın Lenin normaları dirçəldilir. 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrin bütün sovet adamlarının 

mənafeyi ilə bağlı olduğunu nəzərə alaraq Qazaxıstan zəhmətkeĢləri SSRĠ Ali 

Sovetinin Rəyasət heyətinə bir daha müraciət edərək xahiĢ edirlər ki, həmin 

respublikaların ərazisində normal həyatın təmin olunması üçün özünün ali 

nüfuzundan, Konstitusiya hüquqlarından axıradək istifadə etsin. 

Biz inanırıq ki, Ermənistanın və Azərbaycanın kommunistləri, bütün 

zəhmətkeĢləri qarĢıya çıxan fikir ayrılığının çətinliklərini aradan qaldırmaq, bütün 

sovet xalqının mənafeyi naminə özlərinin dostluğunu qoruyub saxlamaq və 

möhkəmlətmək üçün özlərində qüvvə tapacaq və mərdlik göstərəcəklər. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun 

üzvü, MK katibi, Moskva ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi L. N. Zaykov 

tribunaya qalxdı. 

O dedi: XIX Ümumittifaq partiya konfransının qətnaməsində qeyd 

edilmiĢdir ki, yenidənqurma, demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq millətlərarası 

münasibətlərdə mənfi halları aĢkara çıxarmıĢ və eyni zamanda onların demokratik 

yolla aradan qaldırılması üçün lazımi Ģərait yaratmıĢdır. Bunlar heç də sadə 

məsələlər deyildir. Onları yalnız bütün amilləri nəzərə almaqla müdrikcəsinə, 

ədalətlə, qardaĢ xalqlardan heç birinin, ümumən ittifaqımızın mənafelərinə 

toxunmadan həll etmək olar. 

Dağlıq Qarabağ problemində sosial-iqtisadi, hüquqi və tarixi-siyasi 

cəhətləri ayırıb göstərmək olar. MünaqiĢənin zahiri, etnik qabığı altında real sosial-

iqtisadi mənafelər gizlənir. Mərkəzdə və yerlərdə sovetlərin vəzifəsi Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayəti sakinlərinin rifahını yüksəltmək, burada təsərrüfat 

potensialını və mədəni potensialı daha da inkiĢaf etdirmək, elə yaxın aylarda və 

illərdə adamlar üçün hissediləcək nəticələr təmin etmək barədə ölkə rəhbərliyinin 

qəbul etdikləri mühüm qərarların həyata keçirilməsini daim nəzarət altında 

saxlamaqdan ibarətdir. 
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Natiq dedi: Bununla yanaĢı, hüquq mühafizə orqanlarına tapĢırmaq 

lazımdır ki, yenidənqurmanın əleyhinə çıxan qüvvələrin, korrupsiya bataqlığına 

cummuĢ dəstələrin nalayiq, əslində təhrikçilik rolunu araĢdırsınlar, onların 

barəsində XIX konfransda açıq danıĢılmıĢdır. 

ĠğtiĢaĢların Ermənistan və Azərbaycan respublikalarının xalq 

təsərrüfatına, ölkənin bütün iqtisadiyyatına vurduğu ciddi iqtisadi ziyan barədə də 

açıq danıĢmaq lazımdır. Nəticə etibarilə bu, təkcə Ümumittifaq büdcəsinə deyil, bir 

çox ailələrin rifahına da zərər vurur. 

Ermənistan  SSR-in müəssisələri Moskva zavodlarına təkcə bu ay bir neçə 

milyon manatlıq komplektləĢdirici məmulat borclu qalmıĢlar ki, bu da bir sıra çox 

mühüm məmulat, o cümlədən xalq istehlakı malları buraxılıĢının pozulmasına 

səbəb ola bilər. Bu, əvəzedici istehsalı təĢkil etməyə məcbur edir. 

L. N. Zaykov dedi: Biz qətiyyətlə bildirməliyik ki, demokratiya mənəm-

mənəmlik deyildir, vaxtı çatmıĢ problemləri zorakı üsullarla, emosional təzyiqlə 

həll etmək cəhdləri üçün bəhanə deyildir. Respublikaların və vilayətlərin 

sərhədlərinin dəyiĢdirilməsi iqtisadi qarĢılıqlı əlaqələri poza bilər, vahid xalq 

təsərrüfatı kompleksinin inkiĢafını ləngidər. Nə üçün biz bir ləngitmə mcxanizmini 

digəri ilə əvəz etməliyik? Yenidənqurmanın  indiki  mərhələsində birinci dərəcəli 

vəzifə milli-dövlət formalarını dəyiĢdirmək deyildir, yerlərdə milli və sosial 

ədalətlətsizlik qalıqlarını, iqtisadi və sosial sahənin inkiĢafında, mədəniyyətdə və 

ekoligiyada əyintiləri aradan qaldırmaqdır. 

Natiq problemin hüquqi cəhətindən danıĢarkən dedi: «Məsələ belə durmur 

ki, guya müttəfiq respublikaların sərhədlərinin dəyiĢdirilməsi və ya Dağlıq 

Qarabağın bilavasitə mərkəzi hakimiyyətə tabe edilməsi SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin qərarından asılıdır. Məsələ ondadır ki, bizim buna Konstitusiya 

hüququmuz varmı? Məlum olduğu kimi, SSRĠ Konstitusiyasının 78-ci maddəsi və 

respublika Konstitusiyalarının müvafiq maddələri nəzərdə tutur ki, müttəfiq 

respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyiĢdirilə bilməz. 

Belə çağırıĢlar eĢidilir: gəlin, formalist olmayaq və müttəfiq 

respublikaların sərhədlərinin dəyiĢdirilməsi qaydası haqqında SSRĠ 

Konstitusiyasının müddəalarını dəyiĢdirək. Bu, məsələyə bəsit münasibətdir. 

Sərhədlərin pozulmazlığı hər bir müttəfiq respublikanın və ümumən SSRĠ-nin 

suveren hüququdur. SSRĠ Konstitusiyası muxtar vilayəti birbaĢa ali hakimiyyət 

orqanlarının tabeliyinə və SSR Ġttifaqının ixtiyarına vermək haqqında xahiĢi də 

yerinə yetirməyə imkan vermir. Muxtar respublikalar və vilayətlər bu və ya digər 

müttəfiq respublikanın tərkibinə daxildirlər və buna görə də onun tabeliyindən 

müvəqqəti və ya həmiĢəlik çıxarıla bilməz. 

Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərkibinə verilməsinin zəruriliyini 

əsaslandırmaq üçün millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi haqqında tez-tez 

danıĢırlar. Dağlıq Qarabağın zəhmətkeĢləri 1923-cü ildə bu regionun erməni 

əhalisinin öz iradəsini könullu bildirməsi yolu ilə Azərbaycanın tərkibində muxtar 
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vilayət statusu almıĢdır. Belə olan surətdə bu Konstitusiya qərarını indi 

dəyiĢdirmək qanunidirmi? Yox, qanuni deyildir. Sərhədlərin dəyiĢdirilməsi ilə 

əlaqədar hər hansı nümunə fəlakətli, gözlənilməz nəticələr verə bilər. Moskvada 

da, Yerevanda da, Bakıda da, Stepanakertdə də təmkinli, səbrli olmaq və müdriklik 

göstərmək lazımdır. 

Dövlətin bütün hakimiyyəti ilə, sərəncamımızda olan bütün iqtisadi, siyasi 

və təbliğati vasitələrlə biz uzun sürən bu biabırçı vəziyyətə son qoymalı, 

Ermənistanda və Azərbaycandakı qardaĢlarımızı əməyə, normal mehriban 

qonĢuluq həyatına qaytarmalıyıq. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Gürcüstan SSR Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin sədri P. K. KilaĢvili qeyd etdi ki, Azərbaycan və 

Ermənistan  respublikalarında baĢ verən hadisələr, görünür, baĢqalarına nisbətən 

Gürcüstan əhalisini daha çox narahat etməlidir. Məsələ heç də təkcə bilavasitə 

ərazi qonĢuluğunda deyil, məsələ həm də ondadır ki, Gürcüstanda çoxlu erməni və 

Azərbaycanlı vardır. Natiq dedi: Bunu əsas tutaraq Gürcüstan KP MK və 

respublika hökuməti bu millətlərin və özlərinin dövlət-ərazi qurumlarından kənarda 

yaĢayan baĢqa millətlərin nümayəndələrinin məskunlaĢdığı rayonların sosial-

iqtisadi inkiĢafı üçün əlavə tədbirlər müəyyənləĢdirir və həyata keçirirlər. 

Natiq Dağlıq Qarabağ ətrafında vəziyyəti çox mürəkkəb və qeyri-adi bir 

vəziyyət kimi qiymətləndirdi. O dedi: sadə olmayan belə vəziyyətdə hər hansı hazır 

resept təklif etmək çox çətindir. Lakin bu barədə danıĢmalı olsaq, ancaq və hər 

Ģeydən əvvəl öz millətçiliyinə və Ģovinizminə qarĢı mübarizə aparmaq belə resept 

ola bilər. 

Səmimi qardaĢlıq misilsiz sərvətdir. SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

üzvü, Belorusiya KP MK-nın birinci katibi Y. Y. Sokolov öz çıxıĢına həmin 

müdrik xalq kəlamını xatırlamaqla baĢladı. O dedi: Xalqlar dostluğu həmin 

qüvvədir ki, faĢizmə qalib gəlməkdə ölkəmizə kömək etmiĢdir. Xalqlar dostluğu 

yenidənqurmanın baĢlıca hərəkətverici qüvvəsidir. Buna görə də biz Dağlıq 

Qarabağ ətrafında vəziyyətin mürəkkəbləĢməsinə ən müqəddəs nə varsa ona, 

Vətənimizin birliyinə, yenidənqurmaya qəsd kimi baxırıq. 

Natiq Azərbaycanın və Ermənistanın partiya və sovet orqanlarını, 

ictimaiyyətini ultimatumlarla danıĢmaqdan imtina etməyə, buraxılmıĢ səhvlərin 

düzəldilməsi üzərində, problemin qanunçuluq çərçivəsində həlli üzərində birlikdə 

iĢləməyə çağırmıĢdır. SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, P. N. Lebedev 

adına Fizika Ġnstitutunun direktoru N. Q. Vasov dedi: Biz baĢa düĢürük ki, daxili 

və beypəlxalq həyatda öhdəmizə çoxlu vəzifə düĢür. Biz beynəlxalq iĢlərdə 

problemlərin həlli yollarını tapırıq, hətta amerikalılarla yer üzündə həyatı qoruyub 

saxlamaq kimi mürəkkəb məsələlərdə razılıqa gələ bilmiĢik. Amma Dağlıq 

Qarabağda hadisələr bir neçə aydır bizi narahat etməkdədir. Natiq dedi: Ermənistan  

və Azərbaycan ali sovetləri rəyasət heyətləri sədrlərinin bugünkü çıxıĢlarında 

qarĢılıqlı güzəĢt eĢidilmədi. O, SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin komissiyasını 
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Dağlıq Qarabağa göndərməyi təklif etdi. Bu komissiya düyünü düyün ardınca açıb 

vəziyyəti normal hala salmaq üçün imkan tapmağa kömək edərdi. Ġki respublika 

bir-birinə doğru addım atmalıdır. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, Özbəkistan KP MK-nın birinci 

katibi R. N. NiĢanov dedi: Milli ərazi məsələlərinin həllində açıq-aĢkar amirlik, 

zorakılıq üsulları, ultimatum ruhlu və Konstitusiyaya zidd hərəkətlər yaramaz. Ġndi 

əsas vəzifə ondan ibarət deyil ki, respublikalar arasında yaranmıĢ sərhədlər 

nəzərdən keçirilib dəyiĢdirilsin, ondan ibarətdir ki, ümumi evimizdə qayda 

yaradılsın. 

Natiq təəssüf etdiyini bildirdi ki, Q. M. Voskanyanın çıxıĢında məsələ 

əslində belə qoyulmuĢdur: SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti də Ermənistan SSR 

Ali Sovetinin qərarı ruhunda qərar qəbul etməlidir. Bu düyünü açmaq üçün 

ultimatum ruhlu tələblər, tətillər, mitinqlər və həmin mitinqlərdəki ekstremist 

çağırıĢlar dayandırılmalıdır. 

Ermənistan  SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti, SSRĠ Ali Sovetinin 

deputatı akademik V. A. Hambartsumyan öz çıxıĢında Ermənistan da və DQMV-

də qanunsuz hərəkətləri qətiyyətlə pislədi. O qeyd etdi ki, ictimai asayiĢin bərpa 

edilməsi uğrunda qəti mübarizə aparmaq lazımdır. 

Natiq yaranmıĢ vəziyyətin tarixi səbəblərini təhlil edərkən DQMV-nin elə 

sakinlərinin tərəfini saxlamıĢdır ki, onlar muxtar vilayətin Azərbaycanın 

tərkibindən çıxmasını və Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil edilməsini tələb 

edirlər. Alim Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi barəsində yeritdikləri siyasət üçün 

Azərbaycan SSR-in əvvəlki rəhbərlərinə qarĢı kəskin Ģəkildə bir sıra ittihamlar irəli 

sürmüĢdür. O həmçinin narahat olduğunu bildirmiĢdir ki, onun fikrincə, yaranmıĢ 

vəziyyəti ciddi surətdə yaxĢılaĢdırmaq üçün hələlik az-çox qəti tədbirlər görülmür.   

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, yazıçı R. H. Həmzətov dedi: 

Nəvə-nəticələrimizə qarĢıdakı onilliklər üçün milli ədavətimi, yoxsa yoldaĢlıq 

hissini miras qoyacağımız bugünkü qərarımızdan asılı olacaqdır. 

Bax, buna görə də bu gün çıxıĢ yolunu müzakirə edərkən səhv etməyə 

haqqımız yoxdur. Vicdanla etiraf etmək lazımdır ki, indicə bizim qarĢımızda çıxıĢ 

etmiĢ Ermənistan və Azərbaycan Ali Sovetləri Rəyasət heyətlərinin sədrləri belə 

səhvə yol verdilər. Natiq dedi: problemin həllinin onlar tərəfindən irəli sürülən 

variantlarını bir dağlı kimi mən dağlarda güclü daĢ uçqununun baĢlanğıcı ilə 

müqayisə edərdim. Bəs onda biz nə etməliyik? Mənim təklifim sadədir: hələlik hər 

Ģeyi Konstitusiyaya tamamilə uyğun Ģəkildə saxlamalı. Eyni zamanda prinsipial 

qərarlar qəbul edilənədək Dağlıq Qarabağı müvəqqəti olaraq ittifaq orqanlarının 

ixtiyarına vermək imkanını müzakirə etmək yaxĢı olardı. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirova söz verildi. O dedi: 

Adama ağır və acı gəlir ki, XIX Ümumittifaq partiya konfransından sonra SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin birinci iclasında elə problem müzakirə olunur ki, onun 

qoyuluĢunun özü qonĢu xalqların dostluğuna xeyli ziyan vurmuĢdur. Stepanakertdə 
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ictimai asayiĢi, qanunçuluğu bərpa etmək indiyədək görünməmiĢ tətilləri 

dayandırmaq üçün təcili tədbirlər görülməlidir. 

Natiq demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq Ģüarları ilə pərdələnən kampaniyanı 

qanunsuz kampaniya adlandırdı. O, DQMV-dəki vəziyyətdən danıĢarkən göstərdi 

ki, partiya və sovet orqanları muxtar vilayətdə ixtiyar sahibi deyildirlər, adamları 

isə mənfi halları törədən ünsürlər idarə edirlər. 

Natiq dedi: Arutyunyan yoldaĢla birlikdə biz iki respublikanın rayonlarını 

gəzmiĢik. Orada adamlar bizə açıq deyirdilər: xalqlarımız arasında əsrlərlə davam 

edən dostluğun pozulmasına yol verməyin. 

M. S. Qorbaçov: Siz Arutyunyan yoldaĢla görüĢlərinizdən danıĢdınız. 

Amma baxın, NiĢanov yoldaĢ mənə deyib ki, Özbəkistan rəhbərləri 20 ya 25 il 

Tacikistan rəhbərləri ilə görüĢməyiblər. Bunlar isə çox yaxın respublikalardır, 

onların taleləri bir-birinə qovuĢur. Səmərqənddə xeyli tacik yaĢayır. Respublikanın 

rəhbərləri isə əsrin bir rübü ərzində bir-biri ilə görüĢməyiblər. Görün nələr olur! 

Ermənistan  KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan iki qonĢu xalqın 

münasibətlərini korlamıĢ vəziyyətdən təĢviĢ hissi ilə danıĢdı. O dedi: Mərkəzi 

Komitə respublikada dönüĢ yaratmaq, vəziyyəti normal hala salmaq üçün əlindən 

gələni edir. Bunun əhəmiyyəti az deyildir ki, Vəzirov yoldaĢla biz ümumi dil 

tapmıĢıq, problemin həlli yollarının axtarılmasına səy göstərməkdə bir-birimizi 

baĢa düĢürük. Problemi təmkinlə, sosialist qanunçuluğu çərçivəsində həll etmək 

lazımdır. 

Natiq güzəĢtli variantlar axtarıb tapmağı əməli iĢ adlandırdı. Bu, DQMV-

nin mərkəzi ittifaq orqanlarına və ya SSRĠ-yə müvəqqəti olaraq tabe edilməsindən, 

vilayətin muxtar respublikaya çevrilməsindən, Sov.ĠKP MK, SSRĠ Nazirlər Soveti, 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti tərəfindən Dağlıq Qarabağa xüsusi müvəkkillər 

göndərilməsindən ibarət ola bilər. BaĢqa variantlar da mümkündür. 

ġair, Gürcüstan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki Ġ. V. AbaĢidze 

dedi ki, Dağlıq Qarabağ problemi və bunun nəticə olaraq Ermənistan ilə 

Azərbaycan arasında münasibətlərdə yaranmıĢ gərginlik sovet adamlarını və 

xüsusən gürcü xalqını hədsiz dərəcədə narahat edir. Təkcə ona görə yox ki, 

qardaĢlarımızın dərdi ümumi dərddir, həm də ona görə ki, Gürcüstanda xeyli 

erməni və azərbaycanlı yaĢayır. Natiq bu fikrə Ģərik çıxdı ki, təxirə salmadan iki 

xalqın nümayəndələrinin görüĢlərini təĢkil etməyə baĢlamaq lazımdır. Birinci 

növbədə bunu Zaqafqaziya xalqları arasında dostluğun təĢəkkülünə fəal təsir 

göstərmiĢ ziyalı nümayəndələri etməlidirlər. QonĢu xalqlarla dostluq və geniĢ 

əməkdaĢlıq yolları axtarmaq əsl vətənpərvərlik deməkdir. 

Moskva Dövlət Universitetinin rektoru akademik A. A. Loqunov dedi ki, 

Dağlıq Qarabağ ətrafında hadisələr bizim hamımıza zərərdir, sovet xalqlarının 

dostluğuna zərərdir. Ermənistanda qəbul edilmiĢ qərarlar SSRĠ Konstitusiyasına 

ziddir. Biz ölkəmizin əsas qanununa istinad etməliyik - muxtar vilayəti Ermənistan 

SSR-in tərkibinə vermək haqqında söhbət də ola bilməz. 
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Bir çox illər ərzində DQMV-də xeyli problem yığılıb qalmıĢdır, lakin 

yenidənqurma gedir və Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər sovetinin 

müəyyənləĢdirdikləri tədbirlər də ciddi nəzarət altına alınmalı və ən qısa müddətdə 

sözsüz yerinə yetirilməlidir. Bu, problemi həll etməyin baĢlıca yoludur. 

Natiq cəmiyyətin sağlam qüvvələrinin sıx birdəĢdirilməsində iki müttəfiq 

respublikanın ziyalılarının xüsusi rolunu qeyd etdi. O dedi ki, hələlik bu iĢ 

zəifləmiĢdir. Belə təsəvvür yaranır ki, hadisələri Ermənistanın partiya və sovet 

orqanları deyil, kim isə baĢqası idarə edir. 

Ġclasda Ermənistan respublikası Elmlər Akademiyasının akademiki, 

Yerevan Dövlət Universitetinin rektoru S. A. Hambartsumyan çıxıĢ etdi. O dedi ki, 

Dağlıq Qarabağ problemi təzə problem deyildir. Tarixi haqsızlıq edilmiĢ və erməni 

xalqının bir hissəsi öz iradəsinin ziddinə olaraq Sovet Ermənistanından kənarda 

yaranan muxtar qurumda qalmıĢdır. Natiq dedi ki, indi Ermənistan da yeni siyasi 

Ģərait, kütləvi ümumxalq hərəkatı vardır və bunlar ağlın və ədalətin qələbəsinə, 

inama əsaslanır. 

Natiq bunu bildirməyi özünə borc saydı ki, «Zvartnots» aeroportundakı 

açınacaqlı münaqiĢə hamını son dərəcə kədərləndirmiĢdir və hamı münaqiĢəni 

pisləyir. ġübhə yoxdur ki, müqəssirlər aĢkar edilməli və ciddi cəzalandırılmalıdır. 

Biz tətilləri və aclıqları da pisləyirik, mənə məlum olduğuna görə, bunlar artıq 

dayandırılmıĢdır. 

Natiq dedi: Beynəlmiləlçiliyi və xalqlar dostluğunu möhkəmləndirmək 

çağırıĢları ilə xalq hərəkatını sakitləĢdirməyin və ləğv etməyin mümkün olacağına   

bəslənilən ümidi  mən   sadəlövhlük  adlandırardım. 

Natiq M. S. Qorbaçovun qeyd etdiyi kimi, belə bir fikirlə razılaĢdığını 

bildirdi ki, biz qarĢılıqlı güzəĢt axtarmalıyıq. 

M. S. Qorbaçov: Məncə, sizin çıxıĢınızda qarĢılıqlı güzəĢtin 

mümkünlüyünə heç eyham da yoxdur. Bu ilk çıxıĢdır ki, özünütənqid və qarĢılıqlı 

güzəĢt barəsində hətta eyham da yoxdur. Sizin çıxıĢınız göstərir ki, siz, nüfuzlu 

adamlar gəncləri haraya aparırsınız, xalqı nəyə səsləyirsiniz. Siz ki, yoldaĢ 

Hambartsumyan, dialoqa giriĢmək istəmirsiniz və elə təsəvvür yaratmaq 

istəyirsiniz ki, guya məhz siz Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə aparırsınız, 

erməni xalqının mənafelərini müdafiə edirsiniz. Məgər erməni xalqının, Dağlıq 

Qarabağın mənafelərini Azərbaycanın, bütün ölkənin mənafelərindən ayırmaq 

olarmı?  

Ürək ağrısı, həyəcanlar barəsində sizin dediklərinizin hamısı ilə 

razılaĢıram. Bunlar bizim hamımızı narahat edir. Amma siz nəinki təkcə 

azərbaycanlılarla, hətta bizimlə də dialoqa girmək istəmirsiniz. S. A. 

Hambartsumyan: Ġstəyirəm. Dialoqa girmək istəyirəm. Sizinlə dialoqa 

baĢlamazdan əvvəl mən bizim respublikamızda yaranmıĢ vəziyyət haqqında bütün 

həqiqəti söyləməyi bir kommunist, pedaqoq, rektor kimi özümə borc bildim. 

Vəziyyət gərgindir. 
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M. S. Qorbaçov: Ġcazənizlə sizə bir açıq sual verim. Siz əminsinizmi ki, 

məhz xalqın adından danıĢırsınız? 

S. A. Hambartsumyan: Mən öz seçicilərim, professorlar, tələbə gənclər 

adından danıĢıram. Vəziyyət son dərəcə ağırdır. Ġndi baĢ verənləri Allah heç kəsə 

göstərməsin! Əgər siz Ermənistanda mənim televiziya ilə çıxıĢlarımı oxusaydınız 

və görsəydiniz, məqalələrimi görsəydiniz, XIX partiya konfransından sonrakı 

çıxıĢımı görsəydiniz bilərdiniz ki, onlar tamamilə bir-birinin əksinədir. 

M. S. Qorbaçov: Yeri gəlmiĢkən deyim ki, mən bundan xəbərdaram. Sizi 

dinləyərkən təəccübləndim. 

S. A. Hambartsumyan: Təəccüblənmək lazım deyil. Bir çox natiqlər kimi 

mən də öz çıxıĢımı bu cür qurtara bilərdim ki, madam Konstitusiyada belə maddə 

var, deməli heç nə etmək olmaz. Biz həmin maddəyə əməl etməli və bununla da iĢi 

bitirməliyik. Amma mən deyirəm ki, siz hətta PolĢada ziyalılarla, alimlərlə 

görüĢərkən açıqca dediniz ki, qurultayı gözləmədən, Konstitusiyada dəyiĢiklikləri 

gözləmədən, heç nəyi gözləmədən biz bu gün XIX partiya konfransının qərarlarını 

rəhbər tutmaqla fəaliyyətə və iĢə baĢlamalıyıq. Mən də deyirəm: gəlin 

Konstitusiyada dəyiĢiklikləri gözləmədən milli məsələ sahəsində də dəyiĢikliklər 

edək. 

Demək istəyirəm ki, bizə qarĢılıqlı güzəĢtlər lazımdır. Əgər biz bu gün 

qarĢılıqlı güzəĢtə getməsək, onda baĢqa yerdə olmasa da, Ermənistan da iĢimiz çox 

ağır və çətin olacaqdır. Mən cavan deyiləm, çox Ģey görmüĢəm, çox Ģey bilirəm, 

amma indi Ermənistanda baĢ verən əhvalatlar heç vaxt və heç yerdə olmamıĢdır. 

Ziyalılar qorxurlar ki, bu məsələyə dair hər hansı ehtiyatsız qərar faciəli nəticələr 

verə bilər. Biz «Zvartnots» aeroportundan qorxuruq, biz buraxılmıĢ bombalardan, 

silahdan və sairədən qorxuruq. Bütün bunlardan qorxmaq lazımdır. Ona görə də 

bizim bugünku qərarımız qarĢılıqlı güzəĢtə əsaslanan qərar   olmalıdır. 

QarĢılıqlı güzəĢt qaydası ilə mən bir neçə variant təklif edirəm: Müvəqqəti 

olaraq Dağlıq Qarabağ üçün prezident idarə üsulu yaratmaq olar. Müvəqqəti olaraq 

DQMV-ni Azərbaycan SSR-in tabeliyindən çıxarmaq, mən nəzərə çarpdırıram, 

Azərbaycan SSR-in tərkibindən yox, tabeliyindən çıxarmaq və triumvirat tipli 

xüsusi orqanın tabeliyinə vermək olar. Biz DQMV üçün ədalətli Konstitusiyalı 

qərar tapanadək tutaq ki, onu müvəqqəti olaraq idarə etmək üçün MK-dan, Ali 

Sovetdən və Nazirlər Sovetindən müəyyən üçtərəfli bir orqan  göndərmək   olar. 

Mən aliməm, dəqiq elmlərlə məĢğulam və bilirəm ki, hər hansı bir 

problemi, xüsusən də siyasətdə olan problemi həll etmək üçün çox vaxt qarĢılıqlı 

güzəĢtsiz keçinmək mümkün olmur. 

M. S. Qorbaçov: Mən qarĢılıqlı güzəĢtdən danıĢanda baĢqa Ģeyi nəzərdə 

tuturam. Siz elə qarĢılıqlı güzəĢt təklif edirsiniz ki, bu, iki xalq arasında yadlığı 

saxlayır. Bizə bu lazım deyil. Siz belə təklif edirsiniz: biz bir-birimizə   

inanmırıqsa,   eybi yoxdur,   qoy   Ġttifaq   hökumətinin  timsalında Allah-taala özü 

bizi idarə etsin. Mən isə bir-birinin əlini sıxmağı nəzərdə tutan qarĢılıqlı güzəĢtdən 
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danıĢıram. EĢitdiyimə görə Azərbaycanda belə bir fikir olmuĢdur. Bəlkə DQMV-

də yaĢayan ermənilərin inamını artırmaq üçün bu vilayətin statusu muxtar 

respublika səviyyəsinə qaldırılsın? Məncə bu, maraqlıdır. Mənim xoĢuma gəlir ki, 

belə bir məsələ Azərbaycanda qaldırılmıĢdır. Mən Arutyunyan yoldaĢla danıĢdım, 

buna o da tərəfdar çıxdı. Lakin Dağlıq Qarabağ Vilayət Xalq Deputatları Sovetinin 

sessiyası toplaĢdı və elan etdi ki, o, Azərbaycana tabe olmur, özü də bunu elə bir 

məqamda etdi ki, həmin məsələ üzərində iĢ gedirdi. 

Salondan səs: Stepanakertdə mitinq olmuĢ və orada deyilmiĢdi ki, bu 

lazım deyil. Azərbaycanda müəyyən dairələr dərhal imza toplamağa baĢlamıĢdılar. 

M. S. Qorbaçov: Təkcə bu olmamıĢdır. Vilayəti ümumiyyətlə, ləğv etmək 

təklif olunurdu. 

Bu hələ bir yana qalsın. Məlumdur ki, Ermənistanda yaĢayan 

azərbaycanlıların sayı Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin sayından az deyildir. Ġndi 

necə olsun, orada da muxtar vilayətmi yaradaq? Bizim fikrimizcə, elə qüvvələr 

vardır ki, onlar ümumiyyətlə, problemin düzgün  həllini istəmirlər. 

Burada əsasən demoqrafiyanın, əhalinin tərkibinin necə dəyiĢdiyinə 

istinad edilir. Bu, mühüm dəlil kimi, hətta müəyyən siyasətin nəticəsi kimi qələmə 

verilir. Deyin görək, əsrin əvvəllərində Yerevanda azərbaycanlı əhali nə qədər idi? 

S. A. Hambartsumyan: Əsrin əvvəllərində, Yerevanda? 

M. S. Qorbaçov: Bəli. 

S. A. Hambartsumyan: Deməyə çətinlik çəkirəm. 

M. S. Qorbaçov: Siz bunu bilməlisiniz. Mən sizə xatırlada bilərəm - əsrin 

əvvəllərində Yerevanda Azərbaycanlılar 43 faiz təĢkil edirdi. Ġndi azərbaycanlılar 

neçə faizdir? 

S. A. Hambartsumyan: Ġndi olduqca azdır. Yəqin ki, bir faizdir. 

M. S. Qorbaçov: Bunu deməklə erməniləri təqsirləndirmək istəmirəm ki, 

onlar azərbaycanlıları sıxıĢdırıb çıxarmıĢlar. Görünür, hansı proseslər isə baĢ 

vermiĢdir və ümumiyyətlə, bunları araĢdırmaq lazımdır. Əgər biz hər rəqəmdən 

belə yapıĢsaq, bundan məkrli nəticələr çıxarsaq, bir-birimizə ittihamlar yağdırsaq, 

onda heç nəyə nail olmarıq. Siz ki, alimsiniz! Ġnformasiyada dəqiq, həqiqəti 

söyləməkdə dəqiq olmaq lazımdır. Əgər bu, ancaq sizin həqiqətiniz və ya mənim 

həqiqətim olacaqdırsa, bu hələ həqiqət demək deyildir. Lakin olmuĢ həqiqət də 

vardır: əsrlər boyu ermənilər və azərbaycanlılar bu torpaqda yaĢamıĢlar. Sizin üçün 

Dağlığ Qarabağ erməni millətinin beĢiyi, necə deyərlər, dayaq nöqtələrindən 

biridir. Lakin Azərbaycanın bəstəkarları, bir çox baĢqa insəsənət xadimləri də axı 

ġuĢadan, Qarabağdan çıxmıĢdır. Axı, insanların ürəklərini, ailələri, əsrləri beləcə 

asanlıqla, kotanla ĢumlayırmıĢ kimi ayaq altına salıb Ģumlamaq olmaz. 

S. A. Hambartsumyan: Mixail Sergeyeviç, Ģumlamaq lazım deyil. Bax bu 

lazımdır: dəqiq məlumata malik olmaq lazımdır. Ümidvarıq, Ali Sovet, Ali Sovetin 

Rəyasət heyəti elə bir qərar çıxaracaqdır ki, Ermənistan SSR-in deputatları gedib 

bunun ən optimal və mümkün qərar olduğuna xalqı inandıra biləcəklər. 
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M. S. Qorbaçov: Siyasət - mümkünlük sənətidir.  

S. A. Hambartsumyan: Əlbəttə. 

M. S. Qorbaçov: Burada siyasi proses gedir, qərarların iĢlənib 

hazırlanması prosesi. 

S. A. Hambartsumyan: Elə ona görə də deyirəm ki, Dağlıq Qarabağ 

məsələsini siyasi yolla həll etmək lazımdır. 

M. S. Qorbaçov: Siz isə burada verdiyiniz vədi yerinə yetirməlisiniz: 

adamları normal həyata qaytarmaq lazımdır. 

SSRĠ Yazıçılar Ġttifaqı idarə heyətinin katibi, SSRĠ Ali Sovetinin deputatı 

V. A. Petrosyan öz çıxıĢına belə bir iddiadan baĢladı ki, 1921-ci il Qarabağ 

xalqının tarixi müqəddəratını kəskin surətdə dəyiĢdirmiĢdir. Natiq dedi ki, 67 ildir 

bu muxtar vilayətin sakinləri özlərinin taleyinə aid olan ədalətsiz qərarın ləğv 

olunmasını tələb edirlər. O, iclasın iĢtirakçılarına müraciət edib dedi: Məgər bunu 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qəsd adlandırmaq olarmı? Natiq həmin fikri daha 

qəti formada inkiĢaf etdirdi. O dedi ki, Dağlıq Qarabağ daha Azərbaycanın 

strukturunda qala bilməz, Qarabağ xalqının, yazıçının dediyinə görə, əziyyətlər 

bahasına aĢkara çıxardığı bu həqiqəti saya almayan hər hansı bir qərar fəlakətlə 

nəticələnə bilər. 

Natiq belə bir fikir söylədi ki, Sumqayıtda genosid cəhdi həyata 

keçirilmiĢdir. 

M. S. Qorbaçov: Genosid müəyyən siyasətdir, kortəbii deyil, mütəĢəkkil 

irqi siyasətdir. Sumqayıtda isə cəmiyyətin tör-töküntüləri azğınlıq etmiĢlər. Onların 

kimliyi aydınlaĢdırılmıĢdır. Genosid isə hər hansı bir xalq və ya azlıq barəsində 

qəsdən yeridilən qırğın siyasətidir. Nəyə görə siz quldurların fitnəkarlığını bütün 

Azərbaycanın ayağına yazmaq istəyirsiniz? Burada hansı genosiddən danıĢmaq 

olar? Siz ki, sözün nə demək olduğunu, onun sanbalını bilirsiniz. Siz, elə ittihamlar 

irəli sürürsünüz ki, sonra ömrünüz boyu buna təəssüflənəcəksiniz. 

ÇıxıĢ edən dedi ki, Dağlıq Qarabağ probleminin ədalətsiz həlli məyusluq 

və ürək ağrısı doğuracaqdır. 

M. S. Qorbaçov: Bəs siz baĢqa xalqları düĢünürsünüzmü? 

V. A. Petrosyan: Əlbəttə, düĢünürük. 

M. S. Qorbaçov: Elə buna görə də siz bizi xalqların ümumi taleyi, onların 

necə yaĢamalı olduqları barədə düĢünməyə çağırmalısınız. Elədirmi? 

V. A. Petrosyan: Elədir. 

M. S. Qorbaçov: Bu, birinci, bu, çox mühüm dəqiqləĢdirmədir, çünki biz 

ancaq bu cür, yəni hamı barəsində düĢünə bilərik. Biz erməni xalqına, Azərbaycan 

xalqına və ya hər hansı baĢqa xalqa etinasız qala bilmərik. 

V. A. Petrosyan: Tamamilə doğrudur. 

M. S. Qorbaçov: Sizə daha bir sual. Sizin çıxıĢınızda və digər çıxıĢlarda 

belə bir fikir vardır ki, Dağlıq Qarabağın problemləri, ancaq onun Ermənistana 

verilməsi yolu ilə həll edilə bilər. Deyin görək, baĢqa yol yoxdurmu? 
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V. A. Petrosyan: Mixail Sergeyeviç, mən o yolu görmürəm. 

M. S. Qorbaçov: Tutaq ki, siz təklif etdiyiniz qərar kimi bir qərar qəbul 

etdik. Mən Ģərti olaraq deyirəm. Axı 400 min erməni Azərbaycanda qalır, onların 

da 207 mini Bakıdadır. Gürcüstanda 500 min erməni yaĢayır. Onlar necə olsunlar? 

Onları da Ermənistana vermək lazımdırmı? 

V. A. Petrosyan: Bu, baĢqa məsələdir.  

M. S. Qorbaçov: Əgər problemi əhalinin bir hissəsi üçün hər hansı dövlət 

qurumu yaratmadan və Konstitusiyanı dəyiĢdirmədən baĢqa yol ilə həll etmək 

mümkün deyildirsə, onda əhalinin digər hissəsi üçün də eynilə nəyi isə həll etmək 

lazımdır. Onda Özbəkistanda yaĢayan taciklər və Tacikistanda yaĢayan özbəklər 

necə olsunlar? 

Gürcüstanda nə qədər Azərbaycanlı yaĢayır, yoldaĢ GilaĢvili? 

P. G. GilaĢvili: 500 minədək. 

M. S. Qorbaçov: Onlar necə olsunlar? Onlar Azərbaycanla sərhəddə 

yaĢayırlar, onları ayırmaq asandır. 

Biz isə həyatın bütün bu hallarına real kontekstdə baxmalıyıq. Biz təklif 

edirik ki, hər hansı milliyyətdən olan sovet adamı torpağın hansı parçasında 

yaĢayırsa-yaĢasın, özünü yaxĢı hiss etməlidir. Düzdür, bu heç də hər yerdə 

mümkün olmur. Bu, qeyri-normal haldır. Bunu pisləmək lazımdır. Biz özümüzü 

elə göstərirdik ki, guya belə Ģeylər yoxdur, biz həqiqətən böyük olan nailiyyətlərə 

istinad edirik. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, sizin heç biriniz bu nailiyyətlərdən, o 

cümlədən Dağlıq Qarabağın inkiĢafından danıĢmadınız. Halbuki orada əsrlərə 

bərabər sıçrayıĢ, bütöv bir ictimai formasiyanın üzərindən sıçrayıĢ edilmiĢdir. 

Mövcud olan bütün nöqsanlara baxmayaraq, bukünkü Dağlıq Qarabağ mədəni və 

inkiĢaf etmiĢ muxtar vilayətdir. Elə isə sual edirəm: biz, Ali Sovetin, Rəyasət 

heyətinin üzvləri necə hərəkət edək? Problemin həllinə necə yanaĢaq? Əgər 

DQMV-nin tabeliyini dəyiĢdirmək yeganə yoldursa, onda gərək biz bütün 

ölkəmizin daxili sərhədlərini dəyiĢdirək. Adamlar burada əsrlər boyu yaĢamıĢlar. 

Onlar bizə deyə bilərlər: orada, mərkəzdə dəli olmuĢlar, nədir, siz xalqı haraya 

sürükləyirsiniz, nəyə təhrik edirsiniz? Biz burada yaĢayırıq, iĢləyirik. Hər Ģeyimiz 

vardır, siz isə bizi məcbur edirsiniz ki, həyatımızı qondarma, qeyri-həyati 

konsepsiyaya uyğunlaĢdıraq. 

Heç kəs Ģübhə etmir ki, Dağlıq Qarabağ problemi var və onu həll etmək 

lazımdır. Söhbət ancaq necə həll etməkdən gedir, söhbət bax, bundan gedir. Siz isə 

ancaq bir variant təklif edirsiniz. 

V. A. Petrosyan: Çünki, Mixail Sergeyeviç, bir belə onilliyin təcrübəsi 

sübut edir ki, baĢqa yol mümkün deyil. 

M. S. Qorbaçov: Xeyr, biz sizin dediyiniz barədə fikirləĢəcəyik, siz isə 

bizim dediklərimiz üzərində düĢünün. Siz ki, bizim düĢünməyimiz üçün bizə çox 

ehtirasla müraciət etmiĢdiniz. Ġndi siz bizim vəziyyətimizi baĢa düĢün, xalqın taleyi 

üçün cavabdeh olan biz hər Ģeyi ən böyük diqqətlə ölçüb-biçməliyik. 
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V. A. Petrosyan: Anlayıram ki, bu, mürəkkəb və çətindir. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Litva SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri V. S. Astrauskas bununla əlaqədar təəssüfləndiyini bildirdi 

ki, Azərbaycanın və Ermənistanın partiya və sovet orqanları Sov.ĠKP MK-nın və 

Ġttifaq hökumətinin onlara göstərdiyi diqqətdən və yardımdan istifadə edə 

bilməmiĢlər. Natiq dedi: Belə bir fakt təəccüb doğurur ki, iki respublikanın əmək 

kollektivlərindən Litvaya həmrəylik haqqında xahiĢlər edilən saysız-hesabsız 

məktub və teleqramlar gəlir. Dərdlərinə Ģərik axtaranlar çox vaxt yalan məlumat 

yayırlar. 

Natiq qeyd etdi ki, ölkəmizdə milli münasibətlər sahəsində aĢkara 

çıxarılan problemləri XIX partiya konfransının ruhuna uyğun olaraq həll etmək 

lazımdır. O, komissiya yaratmaq haqqında akademik Basovun təklifinə tərəfdar 

çıxdı. Elə komissiya ki, qanun əsasında vəziyyətdən çıxıĢ yolu tapardı. 

SSRĠ Elmlər Akademiyası Dünya Ġqtisadiyyatı və Beynəlxalq 

Münasibətlər Ġnstitutunun direktoru Y. M. Primakov çıxıĢına belə baĢladı: hər 

Ģeydən əvvəl, biz kommunist, sonra isə müxtəlif millətlərin nümayəndələriyik. 

Buna görə də bizi ən əvvəl bu düĢündürməlidir ki, yaranmıĢ münaqiĢə 

yenidənqurmanın altına qoyulmuĢ minadır. Məsələnin həllində qarĢılıqlı güzəĢtin 

labüdlüyü Ģübhəsizdir. Çünki güzəĢtsiz mövqe ekstremizm üçün əlveriĢli   

Ģəraitdir. QarĢılıqlı güzəĢt üçün imkan axtarmaq lazımdır. Tarixə istinad edilməsi 

də qeyri-əməlidir. Əhali arasında milli çoxluğa istinad edilməsi də əməli deyildir. 

QarĢılıqlı güzəĢt üçün imkan o demək deyildir ki, DQMV bir respublikadan 

baĢqasına verilsin, yeganə imkan, zənnimcə, ondadır ki, DQMV-nin statusunu 

muxtar respublika səviyyəsinə qaldırmaq lazımdır. Həmçinin zəruri hesab edirəm 

ki, muxtar respublika yaradıldıqda ilk vaxtlar oraya Moskvadan xüsusi komissiya 

göndərilsin. 

Ölkənin iqtisadiyyatı vahid xalq təsərrüfatı kompleksidir. SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin üzvü, YĠHĠMġ-in sədri S. A. ġalayev bu müddəanı qeyd edərək 

belə güman etdiyini söylədi: Tətillərin təĢkilatçıları, görünür, yaxĢı baĢa düĢməlidir 

ki, onlar məhsul buraxılıĢını dayandırmaqla sahələrarası ərazi-istehsal əlaqələrinin 

bütün mürəkkəb sistemini əhatə edəcəklər. 

Ölkənin fəhlə sinfi, əmək kollektivləri bu hadisələrə öz qiymətlərini, 

proletar qiymətini verirlər. Bu gün iki respublika fəhlələrinin və bütün 

zəhmətkeĢlərinin qanuni mənafelərinin sözün əsl mənasında müdafiə edilməsi 

onları millətlərarası ehtirasları qızıĢdıran təhrikçilərin və fitnəkarların, istehsalı 

pozanların əməllərindən qorumaq deməkdir. YĠHĠMġ, həmkarlar ittifaqları 

DQMV-nin və Ermənistanın kollektivlərinə, həmkarlar ittifaqı təĢkilatlarına bu 

mövqeni və onu da bildirmiĢlər ki, siyasi ultimatum forması kimi iĢin 

dayandırılması qanuna ziddir, belə ki, Konstitusiyanın müddəaları və imkanlarının 

əksinədir. 
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ĠĢləməyən, tətillərə çağıran qruplar nə üçün baĢa düĢmək istəmirlər ki, 

digər regionlarda öz yoldaĢlarını üzüqara edirlər? Əgər onlara, bu gün iĢləməyən 

həmin kollektivlərə məhsul, mal, xammal və sair göndərilməsi dayandırılsaydı, 

özləri nə düĢünərdilər? 

M. S. Qorbaçov: Yeri gəlmiĢkən, Stepanakertdə ərzaq dolu vaqonlar 

dayanıb qalmıĢdır, onları boĢaltmırlar, bu vaxt isə ekstremistlər Ģayiə yayırlar ki, 

guya Stepanakertdə adamlar aclıq çəkirlər. Hər Ģey xüsusi olaraq vəziyyəti 

kəskinləĢdirmək üçün edilir. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, «Zelenoqradtikinti» Tikinti-

QuraĢdırma Ġstehsalat Birliyinin tikinti idarəsi kompleks briqadasının briqadiri N. 

A. Zlobin dedi: Yarım ildir ki, mən qəzetlərdə hər Ģeydən əvvəl Dağlıq 

Qarabağdan məlumat axtarıram. Həqiqət ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağ 

ətrafında yaranmıĢ vəziyyət milli siyasətimizin nəticəsi deyildir, bu siyasətin təhrif 

edilməsinin birbaĢa nəticəsidir. Bir Ģey qətidir: baĢ verən tətillər yenidənqurmanın 

əleyhinə iĢləyir, qardaĢ xalqların qarĢılıqlı münasibətlərində gərginliyə doğru 

aparır, mürəkkəb vəziyyətdən çıxıĢ yolu axtarılmasını ciddi Ģəkildə çətinləĢdirir. 

Natiq iki qardaĢ respublikanın bilavasitə fəhlə sinfinə müraciət edərək, 

onu yeganə düzgün yoldan capmamağa, iĢin nəticə üçün məsuliyyəti öz üzərinə 

götürməyə çağırdı. O qeyd etdi ki, yenidənqurma baĢlıca, doğma iĢimizdir, onsuz 

bizim gələcəyimiz yoxdur. Fəhlə sinfi ən əvvəl siyasi yetkinlik, yüksək vətəndaĢlıq 

ruhu, sosialist sərvətlərimizə sarsılmaz sədaqət göstərməlidir. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin üzvü, Xarici Ölkələrlə Sovet Dostluq 

və Mədəni Əlaqə Cəmiyyətləri Ġttifaqı rəyasət heyətinin sədri V. V. TereĢkova 

dedi: Ölkənin həyatının ən mürəkkəb məsələləri elə həll edilməlidir ki, bu, çox 

böyük nailiyyətimiz olan sovet xalqlarının dostluğuna ziyan vurmasın. 

O qeyd etdi ki, yaranmıĢ vəziyyətdə bir çox dövlət təĢkilatları və ictimai 

təĢkilatlar bacarıqsızlıq göstərmiĢlər. Onlar yaxınlaĢmaqda olan prosesə vaxtında 

qarıĢmamıĢlar. 

Natiq SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti qərarının layihəsinə tərəfdar çıxaraq 

bir daha qeyd etdi ki, problem möhkəm hüquqi və demokratik əsasda həll 

olunmalıdır. 

Necə oldu ki, belə bir gərgin vəziyyət yarandı? SSRĠ Ali Sovetinin 

deputatı, Azərbaycan yazıçısı M. Ə. Ġbrahimov öz çıxıĢına bu sualla baĢladı. 

Səbəblər çoxcəhətlidir və onlar burada göstərildi. Natiq dedi: Qarabağ 

hadisələrindən çıxan ən mühüm nəticələrdən biri bunu hesab etmək lazımdır ki, 

bizim partiya və sovet orqanları, kütləvi informasiya vasitələri, yazıçılar    

millətçiliyin təzahürlərinə kifayət qədər diqqət yetirmirlər. DüĢüncəsi dar olan bəzi 

adamlar demokratiyanı belə baĢa düĢmüĢlər ki, guya nə istəsən edə bilərsən. 

Təəssüf ki, onların fəaliyyətinə meydan verilmiĢdi. 
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Natiq qeyd etdi ki, qarĢıya çıxan problemləri Ģəhərlərin və kəndlərin 

sakinləri ilə sıx əlaqə Ģəraitində həll etmək lazımdır. O, həmçinin göstərdi ki, 

xalqın gözündə ziyalı nümayəndələrinin nüfuzunu artırmaq vacibdir. 

SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyətinin üzvü, Kirovoqrad vilayətinin 

Novoukrainski rayonundakı, Sov.ĠKP XX qurultayı adına kolxozun traktor   

briqadasının baĢçısı A. V. Kitalov qeyd etdi ki, çoxmillətli sovet dövlətini 

möhkəmlətmək bizim ümumi qayğımızdır. O, mübahisəli məsələləri zor gücünə 

həll etməyə cəhd göstərənləri pislədi. Natiq dedi: Yığılıb qalan problemlərin həlli 

üçün yeganə düzgün yol hər kəsin vicdanlı əməyidir. ÇıxıĢ edən Azərbaycan və 

Ermənistan  xalqlarını bir-birindən üz döndərməməyə, birliyə nail olmağa və 

razılığa gəlməyə çağırdı. 

SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Estoniya SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri A. F. Rüytel Dağlıq Qarabağ hadisələrini bütün cəmiyyətin 

yenidən qurulması və demokratikləĢdirilməsi prosesi üçün ciddi sınaq adlandırdı. 

O, erməni və azərbaycanlı yoldaĢları ümumi məqsədlərimizi dərk etmək 

səviyyəsinə qalxmağa, müdrikliyə və səbrli olmağa çağırdı. 

Natiq böhranlı vəziyyətin ləğv edilməsinə dair-proqram barədə öz baxıĢını 

iclasın iĢtirakçılarına Ģərh etdi. O dedi: Əvvəlcə vəziyyəti ələ almaq, yəni DQMV-

nin bütün sakinlərinin təhlükəsizliyinə təminat yaratmaq, orada qayda-qanunu və 

sakitliyi təmin etmək lazımdır. Sonra ermənilərin və azərbaycanlıların həqiqətən 

hamının hörmətini qazanmıĢ nümayəndələrini, xalqın bütün rəsmi və qeyri-rəsmi 

liderlərini qarĢılıqlı surətdə məqbul qərarın iĢlənib hazırlanmasına cəlb etmək 

lazımdır. Onları diqqətlə dinləmək, qarĢılıqlı anlaĢmaya nail olmaq və yalnız 

bundan sonra qəti təkliflə çıxıĢ etmək lazımdır. 

SSRĠ-nin baĢ prokuroru A. Y. Suxarev hadisələrin inkiĢafında iki cəhətə 

diqqəti cəlb etdi. Birincisi - bu, hakimiyyət orqanlarının, o cümlədən DQMV-də 

hakimiyyət orqanlarının Konstitusiyaya zidd, hüquqa zidd xarakterli hərəkətləridir. 

Belə hərəkətlər gərginliyi artırmaq və milli ədavəti qızıĢdırmaq üçün bir növ leqal, 

icazə verilmiĢ platforma yaradır. ÇıxıĢ edən Dağlıq Qarabağın yığılıb qalmıĢ 

problemlərinin mürəkkəbliyini azaltmadan qeyd etdi ki, Azərbaycan SSR-in 

tərkibindən çıxmaq haqqında vilayət xalq deputatları soveti sessiyasının qərarını 

səhv və qanuna zidd qərar hesab edir. 

Problemin ikinci cəhəti bundan ibarətdir ki, hadisələr hüquq qaydasının 

ardıcıl surətdə pozulması fonunda cərəyan edir. Qatı xuliqanlar, təhrikçilər 

cəzalandırılmalıdırlar, lakin məhkəmə-prokuror tədbirləri son tədbirlərdir. Onlar 

ekstremizmin və ya zorakılığın ictimai, mənəvi-siyasi pislənməsini məntiqi surətdə 

tamamlamalıdır. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Moldaviya SSR Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin sədri A. A. Mokanu dedi: Üzdəniraq «güruh 

demokratiyası» sosialist qanunçuluğundan və əxlaq normalarından kənara çıxmaq 

halları bəzi adamların siyasi və hüquq mədəniyyəti səviyyəsinin kifayət qədər 
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olmadığını göstərir. O, qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ barədə Sov.ĠKP MK-nın və 

SSRĠ hökumətinin qərarı DQMV zəhmətkeĢlərinin bu gününə və sabahına təminat 

verən gözəl sənəddir. Azərbaycanda və Ermənistan da yerli rəhbərlər həmin sənədi 

aldıqdan sonra nə etməli idilər? Qollarını çırmayıb onun yerinə yetirilməsi üçün 

ruh yüksəkliyi ilə iĢə baĢlamalı idilər. 

Natiq qeyd etdi ki, DQMV-nin bir respublikadan baĢqa respublikaya 

verilməsi haqqında tələblər SSRĠ Konstitusiyası ilə bir araya sığmır. Sov.ĠKP MK 

Siyasi Bürosu, SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti səbrlə, təmkinlə hərəkət etmiĢ və 

problemi baĢa düĢmüĢlər. Lakin respublika orqanları hər Ģeydən əvvəl razılığa 

gəlmək yollarını axtarmalıdırlar. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini, Tacikistan SSR Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin sədri Q. Pallayev dedi; Dağlıq Qarabağda, Ermənistan da 

və Azərbaycanda qeyri-sağlam hallar ürək ağrısı ilə qarĢılanır. O dedi: XIX 

Ümumittifaq partiya konfransından sonra biz, nümayəndələr kommunistlərlə, 

zəhmətkeĢlərlə görüĢürük. Adamların belə bir açıq sualına cavab vermək o qədər 

də asan deyildir: axı, Zaqafqaziya regionunda nələr baĢ verir? 

DQMV-ni və Ermənistan  SSR-i bürümüĢ tətillər nəticəsində ölkənin 

vahid iqtisadi orqanizminin məruz qaldığı böyük itkilərdən danıĢaraq natiq dedi ki, 

uzun illər ərzində yığılıb qalmıĢ problemləri indi əzmlə və ağılla həll etmək 

lazımdır. Sovet orqanları, ictimai təĢkilatlar burada xüsusilə mühüm rol 

oynamalıdırlar. 

Sovet adamlarını bir-birindən ayırmayan, əksinə, yenidənqurma bayrağı 

altında sıx birləĢdirən bütün ağıllı yollardan istifadə olunmalıdır. SSRĠ bizim 

ümumi evimizdir, bizim ailəmizdir. Biz çətinlikləri ailədə olduğu kimi həll etməli, 

təcrübədən, xeyirxah məsləhətdən istifadə etməli və razılığa gəlməliyik. 

Ermənistan və Azərbaycan gəncləri, onlarla birlikdə baĢqa müttəfiq 

respublikaların gəncləri üçün ciddi təhlükə yaranmıĢdır. SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin üzvü, YĠLKGĠ  MK-nın birinci katibi V. Ġ. Mironenko öz çıxıĢına  belə  

baĢladı. O dedi: - Millətçilik və ya Ģovinizm azarına tutulmuĢ bir gənc mənəvi 

cəhətdən ölü və kordur, çünki bu azara tutulduqdan sonra dünyaya əyri güzgü  

vasitəsilə  baxacaq və hər Ģeydə və həmiĢə yad fikirlilərin fitnələrini görəcəkdir. 

Natiq dedi: Bu gün söhbət heç də təkcə Dağlıq Qarabağın çoxdankı və 

çətin problemindən getmir. Söhbət ondan gedir ki, biz çətinlikləri aradan qaldıraraq 

xalq təsərrüfatında, sosial sahədə həqiqətən vaxtı çatmıĢ məsələləri həll edə 

biləcəyikmi, yoxsa köhnə səhvləri və inciklikləri saymaqla məĢğul olacaq, ağrı 

hissini daha da dərinləĢdirəcək, dcmokratiya yolunda çətinlikləri artıracaq və 

hökuməti lazım gəldikcə fövqəladə tədbirlərə əl atmağa vadar edəcəyik. 

Axırda A. A. Qromıko çıxıĢ etdi. 

O dedi: hər Ģeydən əvvəl, qeyd etmək istərdim ki, keçirilən fikir 

mübadiləsi, zənnimcə, sosializm Ģəraitində millətlərarası münaqiĢələrin nəzərdən 

keçirilməli və həll edilməli olduğu ilkin əsası tam aydınlığı ilə aĢkara çıxardı. M. S. 
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Qorbaçovun çıxıĢında bu cür ilkin əsas aydın ifadə olunmuĢdur. Onun mahiyyəti 

bundan ibarətdir ki, biz çoxmillətli dövlətdə yaĢayırıq və tarixi müqəddəratın, bu 

sözün ən geniĢ, dərin və nəcib mənasında müqəddəratın ümumiliyi ilə bir-birimizə 

bağlıyıq. Buna görə də millətlərarası münasibətlər təkmilləĢdirilərkən ölkəmizin 

bütün millətlərinin və xalqlarının mənafeləri nəzərə alınmalıdır. O, bizim baĢlıca 

sərvətimizə - Ġttifaqımızın bütövlüyünə, bütün sovet xalqlarının sarsılmaz 

dostluğuna zərər vura bilməz. Bu, birinci və baĢlıca cəhətdir. 

Ġkincisi. Hamı tam aydınlığı ilə dərk etməlidir ki, biz məsələnin hüquqi 

cəhətini inkar edə bilmərik. Bizim üçün bu, hər Ģeydən əvvəl ona görə qeyri-

məqbuldur ki, partiya konfransında sosialist hüquqi dövləti yaratmaq ideyasını irəli 

sürdüyümüz və dərindən əsaslandırdığımız, qanunçuluğun pozuntularına qarĢı 

mübarizə apardığımız halda, biz konfrans qərarlarının həyata keçirilməsinə SSRĠ 

Konstitusiyasını pozmaqdan baĢlaya bilmərik. Mən Konstitusiyanın 78-ci 

maddəsinin müddəasını bir daha xatırladıram: «Müttəfiq respublikanın ərazisi onun 

razılığı olmadan dəyiĢdirilə bilməz. Müttəfiq respublikalar arasında sərhədlər 

müvafiq respublikaların qarĢılıqlı saziĢi əsasında dəyiĢdirilə bilər və bu saziĢ SSR 

Ġttifaqı tərəfindən təsdiq edilməlidir». Sadə və aydındır. Bunu heç də hamı yaxĢı 

dərk etməmiĢdir. Bu, yoldaĢlar, reallıqdır. Onu inkar etmək olmaz və bizim bunu 

inkar etməyə haqqımız yoxdur. Hüquqi dövləti qurmağa onun əsas qanununu 

pozmaqdan baĢlamaq sözlə iĢin birliyini pozmaq deməkdir. 

Üçüncüsü, bu o deməkdirmi ki, SSRĠ Konstitusiyası çərçivəsində, 

demokratik qaydalar çərçivəsində, dövlət hakimiyyəti orqanlarına təzyiq 

göstərmədən, emosiyaları qızıĢdırmadan qarĢılıqlı surətdə məqbul yollar axtarıb 

tapmaq üçün bütün imkanlardan istifadə edilmiĢdir? Mixail Sergeyeviç burada 

həmin mövzuda yaxĢı danıĢdı, baĢqaları da öz çıxıĢlarında bu mövzuya toxundular.  

Zənnimizcə, cavab birmənalı olmalıdır: yox, istifadə edilməmiĢdir, üstəlik, əslində 

belə bir iĢ heç baĢlanmamıĢdır. ÇıxıĢ edən yoldaĢlar Rəyasət heyətinin iclasında 

onlarca misal gətirdilər. Həmin misallar bu tezisin düzgünlüyünü təsdiq edir. Ġki 

qardaĢ respublika dərhal barıĢmaz mövqelər tutmuĢdur, təəssüf ki, onların   

arasında konkret, yaradıcı dialoq baĢlanmamıĢdır. Dialoq isə, Ģəksiz, 

Konstitusiyaya riayət etməklə, qarĢılıqlı surətdə məqbul qərarlar qəbul olunmasına 

gətirib çıxarmalı idi. Çıxılmaz görünən vəziyyətlərdən də çıxıĢ yolu axtarıb tapmaq 

arzusu hətta beynəlxalq iĢlərdə də müsbət nəticələrə gətirib çıxarır. 

Mənə elə gəlir ki, hamı olmasa da, burada iĢtirak edənlərin əksəriyyəti - 

həm Rəyasət heyətinin üzvləri, həm də ictimaiyyətin nümayəndələri hər hansı 

auditoriyada bu mövzuda mühazirə oxuya bilər, bizim xarici siyasətimizdən, 

beynəlxalq həyatdan misallar gətirərdi. Axı burada qardaĢ xalqlardan, xeyirxah 

ənənələrdən, on illər boyu davam edən səmərəli əməkdaĢlıqdan söhbət gedir. 

Doğrudanmı, bütün bunlar nəzərə alınmaya bilər? Doğrudanmı bütün bunlar bir 

kənara atıla bilər? 
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Ġki qonĢu respublikanın bu cür mövqeyi sosialist beynəlmiləlçiliyi 

prinsiplərinə uyğun gəlmir. Bu, həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın 

rəhbərliyinə aiddir. Onlardan hər birinin təqsirini tərəziyə qoyub çəkməyəcəyik.  

Respublikaların   rəhbərliyi inandırmalı, nümunə olmalı, adamları özlərinin ardınca 

aparmağı bacarmalı,  millətçilik təzahürlərinə təsirli  müqavimət göstərməlidir. Bəs 

haqqında danıĢdığımız bu qarĢıdurma haradadır? Dağlıq Qarabağ məsələsi xüsusi 

məhəlli məsələ deyildir. Bu gün bu, bütün sovet xalqının təĢviĢidir. Adamlar gərgin 

surətdə gözləyir və ümid edirlər ki, xalqlar dostluğu özünün sarsılmazlığını bu 

Ģəraitdə də yenidən sübut edəcəkdir. Biz M. S. Qorbaçov ilə PolĢaya getmiĢdik. 

Bizə belə bir sual verirdilər: sizdə nə danıĢırlar, Qafqazdan, Ermənistandan, 

Azərbaycandan, Dağlıq Qarabağdan təzə nə xəbər var? Bütün ölkə bunu gözləyir. 

Ġndi baĢlıcası, respublikalar arasında yabançılığı aradan qaldırmaqdan ibarətdir, 

ondan ibarətdir ki, vəziyyəti sabitləndirmək üçün tədbirlər görülsün. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti yekdilliklə müvafiq qərar qəbul etdi. 

Azərbaycan SSR-dən və Ermənistan SSR-dən SSRĠ Ali Soveti 

deputatlarının böyük bir qrupu Rəyasət heyətinin Ġclasında iĢtirak edirdi (SĠTA). 

 

Kommunist» qəzeti, 20 iyul 1988-ci il 

 

ERMƏNĠSTAN SSR VƏ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  SOVETLƏRĠNĠN 

DAĞLIQ QARABAĞ MƏSƏLƏSĠ   

BARƏSĠNDƏ QƏRARLARI  HAQQINDA 

 

SSRĠ  ALĠ  SOVETĠ  RƏYASƏT  HEYƏTĠNĠN QƏRARI 

 

1. SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti DQMV Xalq Deputatları sovetinin   

xahiĢi   ilə əlaqədar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-in 

tərkibinə keçməsi haqqında Ermənistan  SSR Ali sovetinin  1988-ci il  15 iyun 

tarixli xahiĢini və Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR-in tərkibinə 

verilməsinin qəbul edilməzliyi haqqında Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 1988-ci il 

17 iyun tarixli qərarını müzakirə edərək, Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-

in sərhədlərinin və Konstitusiya əsasında müəyyənləĢdirilmiĢ milli-ərazi 

bölgüsünün dəyiĢdirilməsini qeyri-mümkün hesab edir. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti belə qərar qəbul edərkən SSRĠ 

Konstitusiyasının bu müddəasıni (78-ci maddə) əsas tutur ki, müttəfiq 

respublikanın ərazisi onun razılığı olmadan dəyiĢdirilə bilməz. BaĢqa qərar hər iki 

respublikanın xalqlarının ümdə mənafelərinə zidd olar, bu regionda millətlərarası 

münasibətlərə ciddi zərər vurardı. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qeyd edir ki, sovet hakimiyyəti 

illərində Lenin milli siyasətinin həyata keçirilməsi əsasında Dağlıq Qarabağ 

zəhmətkeĢləri partiya və sovet təĢkilatlarının rəhbərliyi altında iqtisadiyyatın, 
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elmin inkiĢafında və sosial həyatın baĢqa sahələrində böyük müvəffəqiyyətlər 

qazanmıĢlar. Bununla birlikdə, muxtar vilayətdə erməni əhalinin milli mənafeləri   

ilə   bağlı   olan bir çox məsələlər, xüsusən   mədəniyyət,  təhsil   sahəsində, kadr 

siyasətində məsələlər uzun müddət həll edilmirdi. Muxtar  vilayətin   Konstitusiya   

hüquqları   pozulurdu. Bütün bu mənfi hallar vaxtında nəinki aradan qaldırılmır, 

həm də yığılıb qalırdı. Azərbaycan SSR-in, Ermənistan  SSR-in və Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətinnn hakimiyyət orqanları yaranmıĢ vəziyyətin 

qiymətləndirilməsinə səthi yanaĢmıĢ, bu regionda mövcud   milli-ərazi   

quruluĢunu   dəyiĢdirmək   barəsində əsassız çağırıĢların siyasi cəhətdən təhlükəli 

olduğunu dərk etməmiĢ, passiv mövqe, gözləmə mövqeyi tutmuĢdular. 

Respublikalarda vəziyyət kəskinləĢmiĢ, iqtisadiyyata, Ermənistan   və  Azərbaycan   

xalqlarının millətlərarası   münasibətlərinə  böyük  zərər dəymiĢdir. Bütün bunlar 

ölkəmizin zəhmətkeĢləri tərəfindən haqlı olaraq pislənmiĢdir. 

Dağlıq Qarabağda yaranmıĢ vəziyyəti düzəltmək və ciddi nöqsanları 

aradan qaldırmaq üçün Sov.ĠKP MK-nın, SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyətinin və 

SSRĠ Nazirlər sovetinin qərarlarında Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

iqtisadiyyatın, mədəniyyətin daha da inkiĢafını təmin etmək, zəhmətkeĢlərin 

rifahını yüksəltmək, sosialist qanunçuluğunu və ictimai asayiĢi möhkəmlətmək, 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR əhalisinin qardaĢcasına dostluq və 

əməkdaĢlıq ruhunda tərbiyəsini gücləndirmək sahəsində böyük tədbirlər nəzərdə 

tutulmuĢdur. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Ermənistan SSR ilə əlaqələrini 

geniĢləndirmək üçün lazımi Ģərait yaradılmıĢdır. SSRĠ Ali sovetinin Rəyasət heyəti 

öz nümayəndələrini Dağlıq Qarabağa göndərməyi məqsədəuyğun hesab edir; onlar 

qəbul olunmuĢ qərarların sözsüz yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün 

Azərbaycan SSR və Ermənistan  SSR nümayəndələri ilə sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində 

fəaliyyət göstərəcəklər. 

2. SSRĠ Ali sovetinin Rəyasət heyəti Azərbaycan Ermənistan  müttəfiq 

respublikalarının zəhmətkeĢlərini,   partiya  və dövlət orqanlarını   azərbaycanlı 

əhali ilə erməni əhali arasında mehriban münasibətlərin, qardaĢlıq münasibətlərinin 

bərpası üçün əllərindən gələni etməyə çağırır. 

SSRĠ Ali sovetinin Rəyasət heyəti SSRĠ Nazirlər sovetinə, Azərbaycan 

SSR və Ermənistan  SSR xalq deputatları sovetlərinə, onların icra və sərəncam 

orqanlarına tapĢırır ki, Ermənistan da, Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın digər 

regionlarında vəziyyəti normal hala salmaq, əmək intizamının möhkəmlənməsini, 

SSRĠ Konstitusiyasına və sovet qanunlarına sözsüz əməl olunmasını təmin etmək 

üçün lazımi tədbirlər görsünlər, milli düĢmənçiliyin qızıĢdırılmasına yönəldilən hər 

cür fəaliyyətin, demokratik hüquqlardan antidemokratik məqsədlər üçün istifadə 

etmək cəhdlərinin qarĢısını qətiyyətlə alsınlar. 

Bununla əlaqədar olan və SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyətinin iclasında 

qaldırılan məsələlərin öyrənilməsini Millətlər sovetinin xüsusi olaraq yaradılan 
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komissiyasına tapĢırmaq məqsədəuyğun hesab edilsin; komissiya öz təkliflərini 

hazır olduqca SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin müzakirəsinə verəcəkdir, 

3. SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti belə hesab edir ki,  indi   Sov.ĠKP 

XIX Ümumittifaq konfransı cəmiyyətimizdə inqilabi   dəyiĢikliklər   proseslərini 

dərinləĢdirmək, o cümlədən   millətlərarası   münasibətləri daha da möhkəmlətmək 

və inkiĢaf etdirmək sahəsində qarĢıya yeni vəzifələr qoyduğu bir zamanda xüsusilə 

vacibdir ki, bütün müttəfiq və muxtar respublikaların  ali  sovetlərinin  Rəyasət  

heyətləri,  yerli xalq deputatları sovetləri sovet adamlarının dostluğunu və   

bərabərhüquqlu əməkdaĢlığını beynəlmiləlçilik prinsipləri əsasında möhkəmlətmək 

məsələlərini daim diqqət mərkəzində saxlasınlar. ÇalıĢmaq lazımdır ki,  

milliyyətindən  asılı  olmayaraq hər  bir sovet adamı ölkənin hər hansı   rayonunda    

özünü   tamhüquqlu vətəndaĢ kimi hiss etsin. Millətlərarası münasibətlərin qarĢıya   

çıxan   məsələlərini   vaxtında istər hər bir millətin və xalqın, istərsə də bütün 

sosialist Vətənimizin   mənafelərini   maksimum   nəzərə almaqla həll etmək 

lazımdır. 

SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyətinin sədri; A. QROMHIKO 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi;  T. MENTEġAġVĠLĠ 

Moskva- Kreml, 18 iyul  1088-ci il  

 

«Kommunist» qəzeti, 20 iyul 1988-ci il 

 

SOV.ĠKP  MƏRKƏZĠ  KOMĠTƏSĠNDƏ VƏ  

SSRĠ ALĠ  SOVETĠNĠN RƏYASƏT  HEYƏTĠNDƏ 

 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və SSRĠ Ali sovetinin Rəyasət heyəti «Dağlıq 

Qarabağ məsələsi barəsində SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyətinin qərarını həyata 

keçirmək sahəsində əməli tədbirlər haqqında» qərar qəbul etmiĢlər. 

Qərarda   deyilir:  «Ermənistan  SSR və Azərbaycan SSR ali sovetlərinin 

Dağlıq Qarabağ məsələsi barəsində qərarları haqqında» SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin 1988-ci il 18 iyul tarixli qərarına müvafiq surətdə Sov.ĠKP MK üzvü, 

SSRĠ Ali sovetinin deputatı, Sov.ĠKP MK-nın Ģöbə müdiri A. Ġ. Volski yoldaĢ   

Dağlıq   Qarabağ   barəsində    Sov.ĠKP   MK-nın, SSRĠ Ali soveti Rəyasət 

heyətinin və SSRĠ Nazirlər sovetinin qərarlarının yerinə yetirilməsi sahəsində 

Azərbaycan, Ermənistan  və DQMV partiya, sovet və təsərrüfat   orqanlarının   

iĢini   təĢkil   etmək və əlaqələndirmək üçün  Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali soveti 

Rəyasət heyətinin nümayəndəsi kimi Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinə göndərilsin, ona müvafiq səlahiyyətlər verilsin. 

Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının MK-larına, 

Azərbaycan  SSR və Ermənistan  SSR ali sovetlərinin Rəyasət heyətlərinə və 

nazirlər Sovetlərinə, habelə müvafiq ittifaq nazirliklərinə və baĢ idarələrinə göstəriĢ 

verilmiĢdir ki, qəbul olunmuĢ partiya və dövlət qərarlarını sözsüz yerinə yetirmək 
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vəzifələrinin həyata keçirilməsində Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali soveti Rəyasət 

heyətinin nümayəndəsinə hər vasitə ilə yardım və kömək göstərsinlər. Bu məqsədlə  

ona   lazım   olduqda   Sov.ĠKP   MK   aparatının, SSRĠ Ali soveti Rəyasət 

heyətinin, nazirliklərin və baĢ idarələrin, digər mərkəzi orqanların məsul iĢçilərini 

qarĢıya çıxan məsələlərin həlli üçün cəlb etmək hüququ verilmiĢdir. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 iyul tarixli qərarında 

nəzərdə tutulduğu kimi, SSRĠ ali soveti Millətlər sovetinin deputatları sırasından 

xüsusi komissiya yaradılmıĢdır. 

 

Kommunist qəzeti, 27 iyul 1988-ci il 

 

VƏTƏNĠN ALĠ MƏNAFELƏRĠ NAMĠNƏ 

BAKI  ġƏHƏR  PARTĠYA  FƏALLARININ MÜġAVĠRƏSĠ 

 

Azərbaycan zəhmətkeĢləri SSRĠ Ali soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 

iyul tarixli qərarını ürəkdən bəyənir və tamamilə müdafiə edirlər. Bu qərar erməni 

və Azərbaycan xalqları arasında mehriban qardaĢlıq münasibətlərinin bərpa 

edilməsində, əmək intizamının möhkəmləndirilməsində, SSRĠ Konstitusiyasına və 

sovet qanunlarına sözsüz əməl olunmasında, Ģübhəsiz, çox böyük rol oynayacaqdır. 

Bakı Ģəhəri partiya fəallarının geniĢ muĢavirəsi olmuĢdur. MüĢavirədə 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov çıxıĢ etmiĢdir. O, SSRĠ Ali 

soveti Rəyasət heyəti iclasının yekunlarından, Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. 

Qorbaçov yoldaĢın çıxıĢındakı müddəalarla və göstəriĢlərlə əlaqədar olaraq 

respublika partiya təĢkilatının böyük və məsul vəzifələrindən danıĢmıĢdır. 

Vəzirov yoldaĢ demiĢdir. Ġcazə verin, bu çətin mürəkkəb günlər, həftələr 

və aylar ərzində göstərilmiĢ böyük təmkinə Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun yüksək 

qiymət verdiyini, onun taĢpırığı ilə Bakının və respublikamızın kommunistlərinə, 

bütün zəhmətkeĢlərinə yetirim. O, emosiyalara uymayan, kamalı, dövlətimizin ali 

mənafelərini rəhbər tutan yoldaĢlarımızın beynəlmiləlçilik mövqeyini yüksək 

qiymətləndirmiĢdir. 

BaĢ vermiĢ hadisələr üzündən cari iĢləri unutmaq olmaz. Yenidənqurma 

fəal, fədakarcasına iĢləmək deməkdir və onu sözdə deyil, əməldə müdafiə etmək 

lazımdır. 

Yarımilliyin yekunlarına görə, Stepanakertdən baĢqa, Azərbaycan 

Sənayesi ahəngdar iĢləyir, bir sıra göstəricilər ötən ildəkindən yaxĢıdır. Biz razılıq 

hissilə qeyd edirik ki, Bakının bir çox əmək kollektivləri ikinci Ģənbəni də 

iĢləyirlər ki, XIX partiya konfransının qərarlarına layiqincə cavab versinlər, yol 

verilmiĢ geriliyin yerini doldursunlar. 

Kənddə iĢlər pis getmir. Dövlətə mal-qara və qatıq, süd, yumurta və yun 

satıĢına dair birinci yarımilliyin planı yerinə   yetirilmĢidir.   Ġyulun   16-dək olan 

məlumata görə, keçən ilin müvafiq dövrundəkindən çox məhsul istehsal edilmiĢ və 
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plan bu qədər yerinə yetirilmiĢdir: ət— 104   faiz, süd— 102 faiz,  yumurta —105 

faiz və yun—110   faiz.   Planda   nəzərdə   tutulan 5 min ton  əvəzinə 5,5   min   

top barama   təhvil verilmiĢdir. 

Dövlətə 214 min ton taxıl təhvil verilmiĢdir ki, bu da illik planın 73 faizi 

qədərdir. 1,15 milyon ton, yəni bildirkindən 155 min ton çox taxıl istehsal 

edilmiĢdir. Çoxlu yem tədarük edilmiĢdir. 

Ġcazə verin, sənayemizin və kənd təsərrüfatımızın bütün əməkçilərinə 

Azərbaycan KP MK-nın ən səmimi minnətdarlığını yetirim, ona görə ki, onlar 

yenidənqurmanın tələblərini düzgün baĢa düĢür, onun həyata keçirilməsini    

yüksək  əmək   nəticələri   ilə  təmin edirlər. 

Bununla   birliklə,   biz daha   böyük   nailiyyətlər, o cümlədən ərzaq   

məhsulları   istehsalında   daha böyük nailiyyətlər  qazana    bilərik.    Məsələn,  

heyvandarlıq xammalının emalında açıq-aĢkar ümumi həcm ardınca qaçmağa son 

qoyulsa, 7 min ton əlavə ət əldə etmək olar. Tələbat olmayan brınzanın   istehsalını   

təkcə 2 min ton ixtisar etmək yolu ilə 750 ton əlavə yağ göturmək olar. 

Belə ehtiyat mənbələri az deyildir. Ġndi baĢlıca vəzifə odur ki, ümumi 

həcmin deyil, ən əvvəl, xalqın qeydinə qalıb, bütün bunlardan fəal istifadə edilsin. 

Yaxın günlərdə biz briqada, icarə, ailə podratına, təsərrüfat hesabı üsuluna keçmiĢ 

kənd əməkçilərini toplamaq və onları diqqətlə   dinləmək   istəyirik.   Bu adamların 

bir çoxunun isə böyük nəticələr qazandığına mat qalırsan. Bununla belə, bu 

adamların bir çox əleyhdarları vardır və onların arasında bəzi rəhbər kadrları — 

kolxoz sədrlərini də, onlardan daha yüksək mövqedə duranları da görmək olar.  

Qəribədir, doğrudanmı, onlar   istəmirlər ki, ölkə,   xalqımız   mümkün qədər daha 

çox məhsul alsınlar? 

Elə bilirəm,   qarĢıdakı   söhbətimizin   məzmununu hamıya çatdıraçağıq, 

qoy adamlar görsünlər ki, yaxĢı iĢləyənlər kimdir, onlara mane olanlar kim. 

Moskvada olarkən biz partiya və dövlət rəhbərləri ilə Mənzil səhiyyə, heyvandarlıq  

sahəsindəki proqramımızdan danıĢdıq və söylədik ki,  sosial  sahədə, respublikanın 

düĢdüyü mürəkkəb vəziyyətdən necə çıxmaq fikrindəyik. 

Ə. X. Vəzirov daha sonra demiĢdir: DQMV barəsində Sov.ĠKP MK-nın 

və SSRĠ Nazirlər sovetinin qərarının sözsüz yerinə yetirilməsini təmin etmək 

qarĢımızda duran əsas vəzifələrdəndir. Bu qərarda respublikamızın həmin diyarının 

dinamik inkiĢafı üçün tədbirlər kompleksi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Respublikanın ziyalıları bizim iki xalqımız arasında münasibətləri 

yaxĢılaĢdırmaq üçün çox iĢ görməlidirlər. Biz razılığa gəldik ki, Zaqafqaziya 

respublikaları ziyalılarının nümayəndələri toplaĢsınlar, fikir mübadiləsi keçirsinlər, 

mürəkkəb vəziyyətdən çıxıĢ yollarını birlikdə axtarsınlar və beləliklə, millətlərarası 

münasibətlərdə yaranmıĢ çəkiĢmələrə son qoyulsun. 

Təəssüf, Rəyasət heyətinin iclasında, eləcə də M. Ə. Ġbrahimovun 

çıxıĢında haqlı olaraq qeyd edildiyi kimi, ziyalılar heç də həmiĢə zirvədə 

olmamıĢlar, o cümlədən bizim Bakıda da ədəbiyyat, incəsənət, elm xadimlərimiz 
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yaxĢı baĢa düĢməlidirlər ki, onların sözünün nüfuzu nə qədər yüksəkdir. Ancaq 

onlar bu məsuliyyəti heç də həmiĢə baĢa düĢmür, bəzən təkəbbürlük göstərir, 

unudurlar ki, bu, xalqımızın müqəddəratına, nəticə etibarı ilə yenidənqurmanın 

müqəddəratına ciddi təsir göstərə bilər. Xalqlarımız arasına etimadsızlıq toxumu 

səpmək deyil, onları birləĢdirən cəhətləri axtarıb tapmaq lazımdır. 

Qeyd edilmiĢdir ki, Dağlıq Qarabağda vəziyyəti tezliklə sabitləĢdirmək 

məqsədilə bir çox çətinlikləri və problemləri aradan qaldırmaq lazımdır. Yalnız 

əməkdaĢlıq, hörmətçillik yolu ilə biz bunların həlli vasitələrini tapa bilərik. 

Təəssüf, iĢ dərinə gedib. Ġndi nə edək, bəla üz verib, gəlin, vəziyyəti düzəldək və 

bunun üçün səyləri əsirgəməyək. Əlimizdən gələni etməliyik ki, qazandıqlarımızı 

qaytaraq və daha irəli gedək. 

Ermənistan SSR-də vəziyyəti sabitləĢdirmək üçün də tədbirlər görülür. 

Biz bu çətin iĢdə Ermənistan  KP MK-ya müvəffəqiyyətlər arzulayırıq və 

dostlarımıza kömək etmək, vəziyyəti düzəltmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik. 

Bildiyiniz kimi, Ġran—Ġraq müharibəsinin dayandırılmasının mümkünlüyü 

istiqamətində müsbət irəliləyiĢlər nəzərə çarpmağa baĢlamıĢdır. Məlumdur ki, 

sovet Ġttifaqı bu münaqiĢənin aradan qaldırılmasına nə kimi böyük kömək göstərir, 

iki qonĢu arasında qanlı müharibənin dayandırılması üçün hər Ģey edilir. Siz 

bilirsiniz ki, Əfqanıstan məsələsi, baĢqa beynəlxalq problemlər də necə həll 

edilmiĢdir, halbuki əvvəllər adama elə gəlirdi ki, həmin problemlər barəsində 

ümumi dil tapmaq mümkün deyildir. SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasında 

DQMV məsələsinin müzakirəsi zamanı bütün bunlar barədə danıĢıldı. Həm də belə 

bir qanunauyğun sual verildi: bəs ümdə mənafeləri ümumi, məqsədləri, taleləri 

ümumi olan iki xalqımızın ümumi dil tapmasına nə mane olur? Qeyd edildi ki, 

meydana çıxmıĢ problemin siyasi vasitələrlə həlli üçün hər Ģeyi etmək lazımdır. 

Rəyasət heyətinin iclasında ciddi, ətraflı, çox demokratik, nəzakətli, 

xeyirxah və eyni zamanda prinsipial söhbət oldu. Bu problem səkkiz saat müzakirə 

olundu, 32 yoldaĢ çıxıĢ etdi. Bütün ölkəmizin nümayəndələrinin diskussiyası 

böyük canıyananlıqla gedirdi. 

Ġclasın gediĢində mən bir tərəfdən, ümumiyyətlə, bu məsələnin meydana 

çıxmasından çox böyük xəcalət hissi keçirirdim. Digər tərəfdən isə, doğma 

partiyam üçün, rəhbərliyimiz üçün dərin iftixar hissi keçirirdim, fəxr edirdim ki, 

burada, bu bir parça torpaqda baĢ verən hadisənin doğurduğu kədər dərhal bütün 

ölkəmizin, qüdrətli Vətənimizin kədərinə çevrilir. Həm də bu, belə bir inam oyadır 

ki, biz hadisələrin daha da geniĢlənməsinə və arzuolunmaz Ģəkildə inkiĢafına yol 

verməyəcəyik. 

Bu günlərdə respublikanın müəssisələrində, elmi idarələrində, yaradıcılıq 

təĢkilatlarında, ali məktəblərində yığıncaqlar keçirilmiĢdir. Yığıncaqlarda on 

minlərlə adam çıxıĢ etmiĢdir. Onlar M. S. Qorbaçovun çıxıĢındakı müddəaları 

bütünlüklə müdafiə edir, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarını bəyənirlər. 
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YoldaĢların ancaq bir neçə fikrini misal göstərmək istəyirəm. Bakının 

maĢınqayırma iĢçilərindən N. Məmmədov: «SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

qərarını hamı yekdilliklə bəyənir. Lakin bu qələbə əhval-ruhiyyəsi deyildir: belə 

hesab etmirik ki, bax, biz deyən oldu, yox, bu, tamamilə iĢguzar əhval-ruhiyyədir. 

Bu, bizim ümumi qayğımızdır — azərbaycanlıların  da, ermənilərin də — dostluğu,   

Vətəni, ədaləti, uĢaqlarımızın gələcəyini, nəhayət, yenidənqurmanın gələcəyini 

əziz tutanların hamısının. Bu bizim milli fərqlər nə olduğunu bilməyən baĢlıca 

mənafeyimizdir. Madam ki, belədir, deməli, biz dostluğumuzun binasına vurulan 

zədəni sağaldacağıq». 

Bununla əlaqədar qeyd etmək istərdim: srağagün yoldaĢlardan biri mənə 

yaxınlaĢıb dedi: «Qələbə münasibətilə təbrik edirəm!». Mən dedim: «hansı qələbə? 

DüĢmənə qalib gələrlər. Bizimki isə qardaĢların küsüĢməsidir və biz barıĢmalıyıq. 

Birinin digəri hesabına heç bir qələbəsi ola bilməz, qələbə yalnız hər iki xalqın 

mənafelərinə, dövlətimizin ali mənafelərinə uyğun gəldikdə, qələbə ola bilər». 

Bərdəli pambıqçı ġ. Mehdiyev belə hesab edir: «Ədalətli qərar qəbul 

olunmuĢdur. Sovet adamları üçün ən müqəddəs nemətə — dostluğa, 

beynəlmiləlçiliyə əl qaldırmağa necə cürət etmiĢlər. Həyatları qaynayıb-qarıĢmıĢ 

iki qardaĢ xalqın arasını vurmağa necə cəhd etmək olardı. Axı, elə azərbaycanlılar 

var ki, öz uĢaqlarına erməni adları qoymuĢlar, ermənilər isə Azərbaycanlı adları. 

M. S. Qorbaçovun belə bir fikri ilə tamamilə razıyam ki, Qarabağ məsələsi 

yenidənqurma əleyhdarlarının məkrli fitnəsidir». 

Kəlbəcərli tütünçü, rayon partiya komitəsi bürosunun üzvü B. 

Mahmudova: «Ağıllı qərar qəbul edilmiĢdir. Rəyasət heyətinin iclasında doğru 

deyilmiĢdir ki, Dağlıq Qarabağda baĢ verən hadisə ən əvvəl milli siyasətdə ciddi 

qüsurlara yol verən respublika rəhbərlərinin təqsiridir. Bunun üçün müqəssir 

olanların hər biri cavab verməlidir. Azərbaycan və erməni xalqları arasında 

mehriban qardaĢlıq münasibətlərini bərpa etmək üçün, hər hansı millətdən olan 

adamın özünü ölkəmizin hər bir guĢəsində öz evindəki kimi hiss etməsi üçün hər 

Ģeyi etmək lazımdır». 

ġuĢalı inĢaatçı V. ƏĢrəfov: «SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasında 

M. S. Qorbaçovun çıxıĢını böyük diqqətlə dinlədim. ÇıxıĢ hər Ģeydən əvvəl ona 

görə xoĢuma gəldi ki, burada milliyyətindən asılı olmayaraq hər bir xalqın, hər bir 

adamın öz taleyi üçün nigarançılıq, ölkəmizdə yenidənqurmanın taleyi üçün 

narahatlıq ifadə olunur. Biz bilirik ki, yaranmıĢ vəziyyət partiyanın və ölkənin 

rəhbərliyini narahat edir. Qəbul olunmuĢ qərar ən əvvəl ölkənin mənafelərinə 

uyğundur.   Təmkinli   olmaqda, fitnələrə uymamaqda, iĢləməkdə davam etməkdə 

bizə bax, əsasən bu kömək etdi». 

Buruq ustası S. Akopyan: «Bütün ölkənin mənafeləri, vahid sovet xalqının 

mənafeləri biz sovet adamları üçün hər Ģeydən üstündür. SSRĠ Ali Sovetinin 

Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağa dair öz qərarını qəbul edərkən məhz bunu əsas 

tutmuĢdur və mən də bu qərarın altından qol çəkməyə hazıram. Bizim bəzilərimiz 
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ara-bir unudur ki, biz ən əvvəl kommunistik, yeni cəmiyyət qurucusuyuq, sonra isə 

müxtəlif millətlərin nümayəndəsiyik. Ölkədə geniĢlənən yenidənqurmanın 

mürəkkəb vəzifələrini yalnız əlbir surətdə, bütün millətlərin nə xalqların səylərini 

birləĢdirməklə, millətlər-arası nifaq və etimadsızlıq təzahürlərindən xilas olmaqla 

yerinə yetirmək mümkündür. Bizim mütləq qazanacağımız müvəffəqiyyət hökmən 

ümumi müvəffəqiyyət olacaqdır». 

YoldaĢlar doğru deyirlər, çox gözəl sözlərdir. Belə ağıllı, təmkinli, düzgün 

münasibətə, kommunist münasibətinə Ģərik olur və onu alqıĢlayıram. 

Sov.ĠKP MK BaĢ katibinin çıxıĢı partiya təĢkilatının birinci dərəcəli 

vəzifələrini müəyyən edir. Biz bütün bu məsələləri avqustun əvvəllərində MK-nın 

plenumunda ətraflı və hərtərəfli müzakirə etmək niyyətindəyik. Orada biz XIX 

Ümumittifaq partiya konfransının qərarlarını əməli surətdə həyata keçirmək 

tədbirlərini, zəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsini gücləndirmək məsələlərini 

müzakirə edəcəyik. Əlbəttə, respublikamızın həyatında sosial ədalət prinsiplərinin 

bərpası məsələlərini, vaxtı çatmıĢ baĢqa problemləri də müzakirə edəcəyik. 

Bununla əlaqədar mən partiya fəallarını bu plenumun hazırlanmasına kömək 

göstərməyə, öz mülahizələrini və təkliflərini təqdim etməyə çağırıram. Çox 

istərdik, açıqlıq və aĢkarlıq ruhunda biz həqiqəti deyək ki, yeni qayda ilə 

yaĢamaqda bizə mane olan nədir, yenidənqurma iĢini ləngidən nədir. 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti DQMV-ni Azərbaycan SSR-in 

tərkibində saxlamağı qərara almıĢdır. Eyni zamanda bu vilayətin həqiqi inkiĢafını 

təmin etmək, bu faciəni doğurmuĢ səbəblərin gələcəkdə təkrarına yol verməmək 

üçün tədbirlər həyata keçirilməsinin vacibliyi də çox dəqiq Ģəkildə deyildi. 

Rəyasət heyətinin   səkkiz   saat davam edən   iclası, həqiqətən, tarixi 

iclasdır. Mən deyərdim ki, bu, hər cür millətçilik üzərində partiya, dövlət 

məhkəməsi idi. Zənnimcə, təsadüfi deyil ki, belə məhkəmə XIX Ümumittifaq 

partiya konfransından sonra qurulmuĢdu, ona görə ki, millətçilik yenidənqurma 

yolunda duran ən ciddi əngəllərdən və böyük bəlalardan biridir. 

Biz sovet xalqlarını durmadan yaxınlaĢdıran məsələlər üzərində 

düĢünməli və iĢləməliyik. Yadınızda olar, Moldaviyadan, Türkmənistandan, 

Dağıstandan və baĢqa respublikalardan gəlmiĢ dostlarımızla bu salonda nə qədər 

müxtəlif görüĢlər olmuĢdur. Gürcüstan və Ermənistanı isə mən, ümumiyyətlə, 

demirəm, çünki biz həmiĢə onları qonĢu deyil, qardaĢ hesab etmiĢik. 

Bu gün isə biz nə qədər çox Ģey itirmiĢik! Bəs kim qazanmıĢdır? Yalnız 

gözə görünməyən cürbəcür mənfi əməllərdə marağı olanlar. Yenidənqurmanın 

onları bütün imtiyazlardan hökmən məhrum edəcəyini gördükləri üçün onlar əks-

hücuma keçir, belə güman edirlər ki, müqavimət nə qədər güclü olsa, onlar üçün 

bir o qədər sərfəli olar—qanunun keĢiyində duranların baĢı qarıĢar. 

Vəzirov yoldaĢ qardaĢ sovet respublikaları ilə beynəlmiləlçilik əlaqələrini 

inkiĢaf etdirmək üçün görülən tədbirlər barədə məlumat vermiĢ, respublika partiya 
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təĢkilatının, Azərbaycan zəhmətkeĢlərinin gözəl beynəlmiləlçilik ənənələrini 

möhkəmlətməyin və artırmağın zəruriliyini qeyd etmiĢdir. 

Sonra o, salona toplaĢanları bu il iyulun 18-də Rəyasət heyətinin iclasında 

öz çıxıĢının məzmunu ilə tanıĢ etmiĢdir. 

«Adama ağır gəlir və adam təəssüflənir ki, XIX Ümumittifaq partiya 

konfransından sonra SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin birinci iclasında açıq-aĢkar 

yenidənqurma əleyhinə olan qüvvələrin qaldırdıqları problem müzakirə olunur. 

DQMV-nin Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxması məsələsinin 

qaldırılmasının özü, indi hamımızın gördüyümüz kimi, iki qonĢu qardaĢ xalqın 

dostluğuna ciddi zərbə endirmiĢ, minlərlə azərbaycanlı və erməni ailəsinə kədər və 

iztirab gətirmiĢ, bütün regionda vəziyyətin sabitliyini pozmuĢdur. 

Digər tərəfdən, bu, respublikalarımızda görünməmiĢ millətçilik gurultusu 

doğurmuĢdur. Xülasə, yenidənqurma iĢinə çox böyük zərər dəymiĢdir. 

Bax, buna görə də nəticələri bəlli olmayan Ģəraitin bundan sonra da davam 

etməsi daha böyük bəlalara gətirib çıxara bilər. Ġctimai asayiĢin, sosialist 

qanunçuluğunun bərpa edilməsi, Stepanakertdə SSRĠ tarixində görünməmiĢ tətilin, 

55 gün davam edən tətilin dayandırılması üçün təxirə salmadan tədbirlər görmək 

lazımdır. 

BeĢ aydan çoxdur ki, demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq Ģüarları ilə 

riyakarcasına pərdələnən kampaniya davam edir və millətçi, digər antisovet 

qüvvələr onu fəal surətdə qızıĢdırırlar. 

Elə vəziyyət yaranmıĢdır ki, Stepanakertə verilən komandalarla tətillər 

baĢlanır, vilayət sovetinin sessiyaları çağırılır və bu sessiyalarda qeyri-hüquqi 

qərarlar qəbul edilir. Bu isə müvafiq surətdə Ermənistanda və Azərbaycanda 

sabitliyi pozur. Təhlükəli zəncirvari reaksiya öz təsirini göstərir. 

Cəmiyyəti inqilabi yolla yeniləĢdirmək üçün Sov.ĠKP-nin götürdüyü xəttə 

düĢmən olan ən müxtəlif ünsürlərin Azərbaycanda və Ermənistan da yaranmıĢ 

ittifaqı göz qabağındadır. Bu ünsürlər müxtəlif tələblər irəli sürsələr də, onların 

məqsədi birdir: məhdud eqoist niyyətlər naminə yenidənqurmanı sarsıtmaq. 

Azərbaycan və Ermənistan  xalqları qədim zamanlardan mehriban qonĢular kimi 

yaĢayıblar. Bizim etnik tipimiz eynidir, musiqi təranələrimiz, xalçalarımızın 

naxıĢları eynidir. Bizim zərb-məsəllərimiz də ümumidir. «Namus» sözü hər iki 

dildə eyni məna daĢıyır — Ģərəf, abır-həya. Talelərimizin mayası həqiqətən azadlıq 

və səadət uğrunda birgə mübarizədə yoğrulub. 

Bu gün biz daha aydın yəqin edirik ki, sosialist vətənpərvərliyi kimi 

qüvvəyə yenidənqurmanın böyük ehtiyacı vardır. Öz milli mənzillərinə çəkilib 

getmək, dünyaya milli problemlərin dar yarığından nəzər salmaq səyi təĢviĢ 

doğurur. Son vaxtlar bəziləri ölkənin ali dövlət mənafelərindən çox çəkinə-çəkinə 

danıĢırlar. Sıx birləĢmiĢ güclü sosialist Vətəni olmaasa heç bir milli tərəqqi də ola 

bilməz. 
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Millətlərarası münasibətlərdə yaranmıĢ kin-küdurəti və deformasiyaları 

aradan qaldırmaq üçün gərgin iĢ aparılmalıdır ki, M. S. Qorbaçovun qarĢıya 

qoyduğu vəzifə tamamilə həyata keçirilsin: SSRĠ-nin hansı bir nöqtəsində hər hansı 

millətdən olan adam özünü evindəki kimi hiss etməlidir. 

Vəziyyəti   təhlil    edərkən    bu   nəticəyə   gəlirsən: DQMV məsələsini 

qaldıranları bu vilayətdəki erməni əhalinin özünün taleyi az narahat edir. DQMV-

ni qoparmaq hərəkatının təĢəbbüsçülərinin əsl  məqsədlərini və niyyətlərini ört-

basdır edən pərdə bu günlər götürülmüĢdür. Sosial-iqtisadi və mədəni xarakterli 

tələblər bir kənara qoyulmuĢdur. Bir çoxları özlərini elə tuturlar ki, SSRĠ 

Konstitusiyasının 78-ci maddəsi, müttəfiq respublikanın razılığı olmadan onun 

ərazisinin dəyiĢdirilə bilməyəcəyi barədə onun hüququna təminat verən maddə 

guya mövcud deyildir. 

Dağlıq Qarabağ ermənilərinin mənafeləri və hüquqları Azərbaycan SSR-

in tərkibində mövcud vilayət muxtariyyəti ilə təmin edilə bilər və təmin 

edilməlidir. Biz onu da bilirik ki, bunun üçün çox iĢ görməliyik. Məsələnin baĢqa 

cür qoyuluĢu hüquqi cəhətdən qeyri-qanunidir, siyasi cəhətdən isə zərərli. 

AĢağıdakıları da demək istərdim. Antisosialist qüvvələr yaxĢı baĢa 

düĢürlər ki, həyata yeni nəsillər qədəm qoymuĢlar, buna görə də onların Ģüurunu 

millətçilik ideologiyası ilə, dini ideologiya ilə pozmağa çalıĢırlar. Siz bilirsiniz ki, 

bəzi Ģəxslər Sumqayıtda  baĢ  vermiĢ faciəni  necə təhqiramiz  Ģəkildə ĢiĢirdirlər. 

Bu faciə   hamımızı   həm   qəzəbləndirmiĢdir, həm də hamımız tərəfindən kəskin 

pislənmiĢdir. Biz, kommunistlər, beynəlmiləlçilər isə əlimizdən gələni etməli və 

hətta bundan da artıq çalıĢmalıyıq ki, belə faciə bir daha təkrar olmasın. 

Təhrikçilər daha nə kimi fitnələrə əl atmırlar. Son vaxtlar aramızda elə 

vərəqələr, digər mətbu nəĢrlər yayılmağa baĢlamıĢdır ki, burada Moskva erməni və 

Azərbaycan xalqları arasında düĢmənçiliyi qızıĢdırmaqda, Dağlıq Qarabağ 

məsələsinin həllini yubatmaqda ittiham olunur. Biz buna göz yuma bilmərik. 

Biz heç kimə, heç vaxt imkan vermərik ki, bizi SSRĠ-nin bütün xalqlarının 

həqiqi tərəqqisində çox böyük rol oynayan böyük rus xalqı ilə küsdürsün. Milli 

dirçəliĢ yolunda Azərbaycan xalqının qazandığı bütün nailiyyətlərdə biz rus 

xalqının səxavətli yardımını, qardaĢlıq köməyini görürük. Respublikamızın hər bir 

əməkçisi də bunu həmiĢə minnətdarlıq hissi ilə yad edir. 

Bu günlər mən çoxlu teleqram və məktub alıram, burada bütün qardaĢ 

respublikalarla ənənəvi əlaqələri hər vasitə ilə inkiĢaf etdirmək xətti müdafiə 

olunur. Təəssüf, həmin əlaqələr son illərdə xeyli dərəcədə unudulmuĢdur və 

məncə, bu sözlər təkcə Azərbaycan SSR-ə aid deyildir. Biz adamların bir-birinə 

yaxınlaĢmasına kömək edən nə varsa hamısını bir-bir toplayıb cəmləĢdirməyi 

öyrənməliyik. Bu, hər bir xalqın ləyaqətinə, mədəniyyətinə, dilinə və tarixinə dərin 

hörmət göstərilməsini, xalqlar arasında qarĢılıqlı ünsiyyət olmasını tələb edir. 

Bir fikir verin, görün, DQMV-ni qoparmaq hərəkatının təĢkilatçıları ilə 

kimlər həmrəydir, onların tərəfini kimlər saxlayır. Bunlar «demokratik ittifaq» 
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deyilən ittifaqın nümayəndələridir. Onun liderlərindən olan Jirinovski adlı birisi bu 

yaxınlarda «Rusiyanı qan bahasına oyatmağa» çağırmıĢdır. Özünü erməni xalqının 

natiqi kimi göstərən Ġ. Muradyan «Russkaya mısl» mühacir qəzetinin səhifələrində 

Azərbaycanın rəhbərlərini və Sov.ĠKP MK-nı bütün erməni xalqına qarĢı cinayətdə 

ittiham edir. «Milli özünütəyin» birliyinin lideri P. Ayrikyan isə iddia edir ki, SSRĠ 

ermənilərin ədalətə bəslədikləri ümidləri ümumən doğrultmur. 

Bütün bunlar təsadüfi deyildir. Hər dəfə ölkəmizdə çətinliklər olanda 

bundan Sovet Ġttifaqına qarĢı mübarizədə istifadə etmək istəyənlər baĢ qaldırırlar. 

Müasir Ģəraitdə millətçilik yenidənqurmanın əməli surətdə həyata 

keçirilməsi üçün əslində ciddi təhlükə mənbələrindən birinə çevrilir. 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ vermiĢ hadisələr üçün 

Azərbaycanın və muxtar vilayətin rəhbərliyinin üzərinə çox böyük məsuliyyət 

düĢür və biz bunu açıq etiraf etmiĢik. Vaxtı çatmıĢ problemlər illərlə həll edilmirdi. 

Beynəlmiləlçilik, vətənpərvərlik tərbiyəsi iĢinin baĢlı-baĢına buraxılması, 

durğunluq illərinin digər mənfi halları DQMV-də Millətçilik əhval-ruhiyyələrinin 

artması üçün əlveriĢli mühit yaratmıĢdı. Həm də xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, 

biz xalq ilə, yolunu azanlarla, yalan toruna düĢənlərlə vəziyyətdən bilə-bilə 

tamahkarlıq məqsədləri üçün istifadə edənlər arasında aydın hədd qoyuruq. 

Azərbaycan partiya təĢkilatı vəziyyəti düzəltməyə çalıĢır S. Q. 

Arutyunyan yoldaĢla biz iki respublikanın rayonlarını gəzmiĢik. Orada adamlar 

bizə açıq deyirdilər: Xalqlarımız arasında əsrlərlə davam edən dostluğun 

pozulmasına yol verməyin. 

Bu çətin vaxtda biz daim görürük ki, Sov.ĠKP və dövlət rəhbərləri 

yaranmıĢ vəziyyətdən, nəhayət, çıxıĢ yolu tapmağa, münaqiĢəni siyasi vasitələrlə 

həll etməyə çalıĢırlar. 

M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan  xalqlarına müraciəti xüsusi 

yer tutur. Bu sənəd çox böyük beynəlmiləlçilik qüvvəsinə malikdir, uzunmüddətli 

fəaliyyət üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Hələlik biz bu sənədlə əlaqədar pis iĢləyirik, 

onun çox böyük potensialından zəif istifadə edirik. 

Y. K. Liqaçov yoldaĢın Azərbaycan KP MK plenumundakı çıxıĢında 

Sov.ĠKP MK-nın mövqeyi dəqiq Ģərh olunmuĢdur. Bu çıxıĢ Bakıda Ģəraitin normal 

hala düĢməsinə ciddi təsir göstərmiĢdir. P. N. Demiçev və K. P. Razumovski 

yoldaĢlar hadisələr dövründə Azərbaycanda olmuĢlar. 

A. N. Yakovlev, V. Ġ. Dolgix, A. Ġ. Lukyanov yoldaĢlar hadisələr 

dövründə Yerevanda olmuĢlar. A. A. Qromıko yoldaĢın da respublikalarımızdan 

SSRĠ Ali soveti deputatlarının bir qrupu ilə ətraflı görüĢləri olmuĢdur. Bu, Kremlin 

biganəlik göstərdiyini iddia edənlərə cavabdır. 

Respublikanın kommunistləri, zəhmətkeĢləri Sov.ĠKP MK Siyasi 

Bürosunun regionda Ģəraiti sağlamlaĢdırmağa yönəldilən prinsipial, ardıcıl xəttini 

Vətənin, onun ərazisində yaĢayan bütün xalqların ali mənafelərinə uyğun olan 

yeganə düzgün xətt kimi tamamilə müdafiə edirlər. 
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Sov.ĠKP MK-nın qərarında tamamilə düzgün olaraq göstərilir ki, mövcud 

milli-ərazi quruluĢunun dəyiĢdirilməsinə yönəldilən hərəkətlər və tələblər 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR zəhmətkeĢlərinin mənafelərinə ziddir, milli 

münasibətlərə zərər vurur. XIX partiya konfransında qeyd edildiyi kimi, bütün 

ağrılı-acılı məsələlər yalnız sosializm çərçivəsində və soializm naminə həll 

edilməlidir. 

Mən möhkəm əminəm ki, bu acı günlər və həftələr, nəhayət keçmiĢdə 

qalacaq, qardaĢ xalqların əzəli dostluğunun üstündən qələm çəkə bilməyən kədərli 

epizoda çevriləcəkdir. Biz iki xalqımızı birləĢdirmiĢ və həmiĢə birləĢdirəcək 

tellərin qırılmaması üçün hər Ģeyi etməyi çox istəyirik və edəcəyik. 

Bu məqsədlə iki respublikanın rəhbərlərinin əlaqələrindən fəal istifadə 

olunur. S. Q. Arutyunyanla və Ermənistanın baĢqa rəhbərləri ilə müntəzəm əlaqə 

saxlanılır, birgə tədbirlərdə dəyiĢikliklər edilir. Biz birləĢib, vaxtı çatmıĢ 

məsələlərin birgə həllini tapmağa hazırıq. Məgər DQMV-nin bəlaları hər iki 

respublikamızın baĢqa çətinliklərindən ayrıdırmı? Axı, durğunluq illərinin mənfi 

nəticələrini biz də, məsələn, azərbaycanlıların özləri də, respublikanın baĢqa 

millətlərinin nümayəndələri də az hiss etmirlər. 

Biz Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin DQMV haqqında 

qərarının sözsüz yerinə yetirilməsini təmin etməyi Ģərəf iĢi hesab edirik. Həmin 

qərar respublikamızın bu diyarının dinamik, kompleks inkiĢafı üçün yaxĢı təməldir. 

Qısa müddət ərzində az iĢ görülməmiĢdir, hərçənd daha çox iĢ görmək olardı. 

Vilayətin bəzi partiya, sovet, təsərrüfat rəhbərlərinin açıq-aĢkar müqaviməti mane 

olur. 

Respublikamızın zəhmətkeĢləri partiyanın yenidənqurma xəttini səmim-

qəlbdən qarĢılamıĢlar. Məhz bu, durğunluq dövründən miras qalmıĢ bir çox 

problemlərin mütləq həll ediləcəyinin rəhnidir. Sosial həyat çoxlu 

deformasiyalardan, yığılıb qalmıĢ qüsurlardan və cinayətlərdən təmizlənməlidir. 

Kadrlarla böyük iĢ aparılmalıdır ki, onlar hakimiyyətdən adamların rifahı naminə 

istifadə etməyi bacarsınlar, yerli mənafeləri ümumdövlət mənafeləri ilə 

əlaqələndirə bilsinlər. Qanuna hörmət aĢılanması, dövlət intizamına əməl edilməsi 

üçün də çox iĢ görmək lazımdır. Lakin biz belə hesab edirik ki, qanunun və dövlət 

intizamının pozuntuları üstündə cəza da hökmən verilməlidir. Təəssüf ki, DQMV-

də və onun ətrafında hadisələr yenidənqurma prosesinə çox mane olur. Lakin mən 

bildirmək istəyirəm: heç Ģey bizi inqilabi dəyiĢikliklər yolundan sapdıra bilməz! 

Bizim üçün baĢqa alternativ yoxdur. 

YoldaĢlar! Bugünkü müzakirə göstərir ki, əmələ gələn təhlükəli vəziyyətə 

son qoymaq nə qədər vacibdir. Xalq iğtiĢaĢlardan, qeyri-müəyyən vəziyyətdən 

cana doymuĢdur. 

Biz respublikamızın ərazi quruluĢunun dəyiĢdirilməsinin yolverilməzliyi 

haqqında və regionda qayda-qanun yaratmaq üçün təxirəsalınmaz tədbirlər 
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görülməsinin zəruriliyi haqqında qərar layihəsindəki müddəalara bütünlüklə 

tərəfdarıq. 

Bu gün nə qədər də çox problem qaldırıldı. Gəlin onları həll edək! 

Xüsusən də ona görə ki, yenidənqurma dövründə bunun üçün hər cür imkan vardır. 

Ġncikliklərdən, məzəmmətlərdən və tarixə müraciətlərdən əməli iĢə keçmək vaxtı 

gəlib çatmıĢdır». 

Axırda mənə verilmiĢ suallara cavab vermək istərdim. Məsələn, Rəyasət 

heyəti qərarinin belə bir bəndi barədə soruĢurlar: «Bununla əlaqədar olan və SSRĠ 

Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin iclasında qaldırılan məsələlərin öyrənilməsini 

millətlər sovetinin xüsusi olaraq yaradılan komissiyasına tapĢırmaq məqsədəuyğun 

hesab edilsin; komissiya öz təkliflərini hazır olduqca SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin müzakirəsinə verməlidir». 

Çox mühüm təklifdir. Yadınızda olar ki, XIX partiya konfransındakı 

çıxıĢlarda, o cümlədən mənim çıxıĢımda da SSRĠ Ali Soveti Millətlər Sovetinin 

rolunu artırmaq barədə danıĢılmıĢdır. Aydındır ki, hər bir halda heç bir məsələ bu 

və ya digər respublikanın iĢtirakı olmadan və ya rəyi nəzərə alınmadan həll 

edilməyəcəkdir. SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin son iclası buna inandırıcı 

sübutdur. Bu iclas əsl beynəlmiləlçilik dərsi oldu. Nə qədər ideya və fikirlər irəli 

sürüldü, mülahizələr söylənildi, təkliflər verildi, həm də təkcə DQMV barəsində 

yox, millətlərarası münasibətlərə aid problemlər barəsində. Onları öyrənmək və 

ölkəmizin bütün millətlərinin və xalqlarının rifahı naminə həll etmək lazımdır. 

Ġkinci sual: Deyirlər ki, Rəyasət heyətində mənim çıxıĢımda bu günlərdə 

Ermənistandan gəlmiĢ azərbaycanlılar barəsində heç nə deyilməmiĢdir. Mən bu 

barədə partiya konfransında danıĢdım, Rəyasət heyətinin iclasında isə S. B. 

Tatlıyev yoldaĢ danıĢdı. Biz bu məsələni kəskin qoymuĢuq və bu problemlə ciddi 

məĢğul oluruq. Bu günlərdə onlarca adamla görüĢüb, söhbət etmək lazım gəlir. 

Qərara alınmıĢdır ki, bu məsələlərə baxan komissiyaya indi respublika Nazirlər 

Sovetinin sədri H. N. Seyidov yoldaĢ baĢçılıq edəcəkdir, komissiyaya MK katibi T. 

X. Orucov yoldaĢ, baĢqa məsul yoldaĢlar daxil olacaqlar. 

Bu cür komissiyalar bütün rayonlarda yaradılmıĢdır, onlara rayon icraiyyə 

komitələrinin sədrləri baĢçılıq edirlər. Ġndi Sov.ĠKP MK-nın məsul iĢçiləri 

Ermənistandadırlar, onlar əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olan rayonlara 

xüsusi diqqət yetirirlər. 

Bu adamlara ciddi diqqət və qayğı göstərmək lazımdır. Onlar dara 

düĢmuĢlər və biz onlara kömək etməliyik. Bütün bu məsələlərə ciddi göz qoyacaq 

və tələbkarlıqla yanaĢacağıq. 

Biz rayon partiya komitələrinin birinci katiblərindən birini bu məsələdə 

laqeydlik göstərdiyinə görə iĢdən azad etmiĢik. 

Bütün bu məsələlər kompleksi respublika partiya rəhbərliyinnn gündəlik 

diqqət mərkəzindədir. O, Ermənistan SSR-in rəhbərləri ilə daimi əlaqə saxlayır. 
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Nəhayət, üçüncü sual: «SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti öz 

nümayəndələrini Dağlıq Qarabağa göndərməyi məqsədəuyğun hesab edir, onlar 

qəbul olunmuĢ qərarların yerinə yetirilməsini təmin etmək üçün Azərbaycan SSR 

və Ermənistan SSR nümayəndələri ilə sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində fəaliyyət 

göstərəcəklər». Bu təklif Özbəkistan KP MK-nın birinci katibi tərəfindən irəli 

sürüldü və biz ona tərəfdar çıxdıq. Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 

DQMV haqqında qərarını həyata keçirmək sahəsində nəhəng iĢ aparılmalıdır. 

Məlum olduğu kimi, respublikamızdan əlavə, Ermənistan SSR-ə, ittifaq 

nazirliklərinə və baĢ idarələrinə də tapĢırıqlar verilmiĢdir. Əlbəttə, bu iĢdə müvafiq 

əlaqələndirmə və yardım lazım gələcəkdir. Həmin qərarın tam yerinə 

yetirilməsində bizim marağımız vardır, çünki bu, respublikamızın bu diyarının 

daha da inkiĢafına xidmət edər, baĢlıçası isə, sosial-iqtisadi ədalətsizliklərdən dəm 

vuran yenidənqurma əleyhdarlarının bəhanəsini kəsər." 

Ə. X. Vəzirov axırda əmin olduğunu bildirmiĢdir ki, respublikanın 

kommunistləri, partiya fəalları SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarının, 

Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun irəli sürdüyü vəzifələrin həyata 

keçirilməsini təmin etmək üçün əllərindən gələni əsirgəməyəcəklər (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 23 iyul 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN  KP  MƏRKƏZĠ  KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

Azərbaycan KP MK Ermənistan SSR-dən respublikaya gələn Azərbaycan 

millətinə mənsub Ģəxslərlə iĢin təĢkili məsələlərini müzakirə etmiĢdir. 

Qəbul olunmuĢ qərarda qeyd edilir ki, DQMV-də və onun ətrafında baĢ 

vermiĢ hadisələrlə əlaqədar olaraq son aylarda   Ermənistan da   yaĢayan   müəyyən   

qədər azərbaycanlı Azərbaycan SSR-ə gəlmiĢdir. Respublikanın, Ģəhər və 

rayonların partiya, sovet orqanları tərəfindən onlara lazımi diqqət göstərilir. 

Bununla birlikdə bəzi yerlərdə onların ehtiyaclarına və qayğılarına etinasız 

münasibətə yol verilir, onların yerləĢdirilməsi, məiĢət və tibbi xidmət məsələləri 

vaxtında həll edilmir. 

Müvəqqəti yaĢamaq üçün Ermənistan  SSR-dən respublikaya gələn 

Ģəxslərlə iĢi gücləndirmək, onların yerləĢdirilməsi və mənzil-məiĢət Ģəraiti   

yaradılması məsələlərini operativ həll etmək məqsədilə Azərbaycan KP MK   

aĢağıdakılardan  ibarət respublika komissiyası təĢkil etmək haqqında qərar qəbul 

etmiĢdir: H. N. Seyidov — Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri   (sədr), T. X. 

Orucov — Azərbaycan KP MK katibi (sədr müavini), N. S. Fətəliyev — 

Azərbaycan SSR Ali   Soveti   Rəyasət   heyəti   sədrinin   müavini, D. M. Asanov 

— Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini, S. M. Məmmədov — Bakı 

ġəhər Partiya Komitəsinin katibi, Z. C. Orucov — AHĠġ   katibi, Ə. S. Orucov—

Azərbaycan SSR ədliyyə naziri, F. M. Yaqubov — Azərbaycan SSR Nazirlər 
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soveti sovet orqanları Ģöbəsinin  müdiri, M. Ġ. Ġlyasov—Azərbaycan SSR daxili 

iĢlər nazirinin müavini, Ə. C. Əzizov — Bakı ġəhər Soveti Ġcraiyyə Komitəsi 

sədrinin birinci müavini. 

Respublika komissiyasına tapĢırılmıĢdır ki, meydana çıxan problemlərin 

vaxtında həlli üçün Ermənistan SSR-in partiya və sovet orqanları ilə sıx əlaqə 

saxlasın, hər iki respublikanın idarə və təĢkilatlarının səylərini birləĢdirsin. 

ġəhər, rayon xalq deputatları Sovetləri icraiyyə komitələrinin sədrləri 

baĢda olmaqla respublikanın bütün Ģəhər və rayonlarında müvafiq komissiyalar 

yaratmaq zəruri hesab edilmiĢdir.  

Azərbaycan KP MK Ģöbələrinə, vilayət, Ģəhər və rayon partiya 

komitələrinə, yerli xalq deputatları sovetlərinə tapĢırılmıĢdır ki, Ermənistan SSR-

dək gələn Azərbaycan millətinə mənsub Ģəxslər arasında kütləvi siyasi iĢi 

fəallaĢdirsınlar, Lenin milli siyasətinin mahiyyətini,  DQMV   haqqında   SSRĠ  Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 iyul tarixli qərarının və bu məsələ  barəsində  

Sov.ĠKP  MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçov yoldaĢın nitqinin tarixi əhəmiyyətini 

izah etsinlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 21 iyul 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN KP MƏRKƏZĠ KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

 Azərbaycan KP MK-da Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. 

Vəzirov yoldaĢ Azərbaycan Kommunist Partiyası Dağlıq Qarabağ Vilayət 

Komitəsi bürosunun üzvləri ilə görüĢmüĢdür. 

Dağlıq Qarabağ barəsində SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarından 

və Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçov yoldaĢın Rəyasət heyətindəki 

çıxıĢından irəli gələn ümdə vəzifələr müzakirə olunmuĢdur. 

Qeyd edilmiĢdir ki, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin yaranmıĢ vəziyyəti 

düzəltmək, xüsusən mədəniyyət, təhsil və kadr siyasəti sahəsində muxtar vilayətin 

erməni əhalisinin mənafeləri ilə bağlı bir çox məsələlərin həllində uzun  müddət  

ərzində  yol verilmiĢ ciddi nöqsanları  aradan  qaldırmaq məqsədinə yönəldilmiĢ 

qərarını bütün respublikanın kommunistləri, zəhmətkeĢləri yüksək məsuliyyət  

hissi ilə qarĢılamıĢlar. 

Vilayət partiya komitəsi bürosunun üzvləri SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin qərarını həyata keçirmək sahəsində vilayət partiya təĢkilatının iĢi 

haqqında məlumat vermiĢlər. DeyilmiĢdir ki, yerli partiya və sovet orqanları öz 

səylərini normal əmək ahənginin bərpa edilməsinə, sosialist  qanunçuluğunun və 

ictimai asayiĢin möhkəmləndirilməsinə yönəldirlər. DQMV-də və yaxın rayonlarda 

vəziyyəti normal hala salmaq üçün konkret tədbirlər müəyyən edilmiĢdir. Xüsusilə 

qeyd edilmiĢdir ki, azərbaycanlı əhali ilə erməni əhali arasında mehriban qardaĢlıq 

münasibətlərini bərpa   etmək  vəzifəsinin  müstəsna   əhəmiyyəti vardır. Muxtar 
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vilayətdə təsərrüfat və mədəniyyət quruculuğunun bir sıra təxirəsalınmaz 

məsələləri müzakirə olunmuĢdur. 

* * * 

Ġyulun 25-də Azərbaycan KP MK katibliyinin iclacı olmuĢdur. Ġclasda 

Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin üzvləri ilə görüĢ haqqında 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov yoldaĢın məlumatı 

dinlənilmiĢdir. Onların xahiĢləri və DQMV-də vəziyyəti sabitləĢdirmək, muxtar 

vilayətin xalq təsərrüfatının normal iĢini təmin etmək barəsində təklifləri müzakirə 

olunmuĢdur. 

Katibliyin iclasında xüsusilə qeyd edilmiĢdir ki, «1988—1995-ci illərdə 

Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını 

sürətləndirmək tədbirləri haqqında» Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 

qərarını sözsüz yerinə yetirmək vacibdir. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə, respublika nazirliklərinə və baĢ 

idarələrinə tapĢırıq verilmiĢdir ki, görüĢdə qaldırılmıĢ məsələləri DQMV Xalq 

Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsi ilə birlikdə operatpv surətdə müzakirə 

etsinlər və həmin məsələlər üzrə konkret tədbirlər görsünlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 26 iyul 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN  KP MK BÜROSUNDA 

 

Bu il iyulun 27-də Azərbaycan KP MK bürosu ««Ermənistan SSR və 

Azərbaycan SSR ali sovetlərinin Dağlıq Qarabağ barəsində qərarları haqqında» 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 iyul tarixli qərarından və Sov.ĠKP 

MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçov yoldaĢın Rəyasət Heyətindəki çıxıĢından irəli 

gələn vəzifələri həyata keçirmək sahəsində ümdə tədbirlər haqqında» məsələ 

müzakirə etmiĢdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarı mühüm 

tarixi və vacib sənəddir, Azəribaycan və erməni xalqlarının müqəddəratına 

Kommuinist Partiyasının, sovet dövlətinin çox böyük qayğı göstərdiklərinə 

sübutdur. Bu məsələnin müzakirəsi sosialist beynəlmiləlçiliyinin və sovet 

vətənpərvərliyinin, Leninin milli siyasət prinsiplərinə sədaqətin əsl ibrət dərsidir.   

Qəbul edilmiĢ  qərar iki qardaĢ xalqın, bütün sovet xalqının ümdə mənafelərinə 

cavab verir. Bu qərar Ermənistan SSR-də, Azərbaycan SSR-də, o cümlədən Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyətin normal hala salınmasına yönəldilmiĢdir. 

Qərarda, M. S. Qorbaçov yoldaĢın SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

iclasındakı çıxıĢında regionda yaranmıĢ vəziyyətin dərin təhlili verilmiĢ, bu 

vəziyyəti aradan qaldırmaq, əməyin normal ahəngini, yenidənqurma və 

demokratiya əsasında beynəlmiləl əlaqələri və münasibətləri bərpa etmək 

sahəsində prinsipial vəzifələr müəyyən edilmiĢdir. 
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SSRĠ  Ali   Soveti   Rəyasət   heyətinin   iclasında qeyd edildiyi kimi, 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələr millətlərarası münasibətlərə, ölkənin 

iqtisadiyyatına ciddi zərər vurmuĢdur. Bunlar respublikamızın iqtisadi inkiĢafında 

gerilik və qüsurlar, sosial-mədəni, ekoloji problemlərin kəskinləĢməsi, kadr   

siyasətində böyük səhvlər, beynəlmiləl tərbiyənin zəifləməsi, sosialist mənəviyyatı 

prinsiplərinin pozulması, proteksionizm, rüĢvətxorluq, «xəlvəti iqtisadiyyat» kimi 

mənfi halların yayılması nəticəsində mümkün olmuĢdur. Bütün bunlar millətçi 

əhval-ruhiyyələrin artması üçün əlveriĢli mühit yaratmıĢ və bunun təsiri altında 

əhalinin bir qismi yenidənqurma   və   yeniləĢdirmə  uğrunda   mübarizənin ümumi 

proseslərindən ayrı düĢmüĢdür. 

Dağlıq Qarabağda baĢ vermiĢ hadisə üçün Azərbaycan SSR-in və muxtar 

vilayətin rəhbər partiya, sovet, təsərrüfat orqanları xeyli dorəcədə məsuliyyət 

daĢıyırlar; onlar yaranmıĢ vəziyyətə səthi yanaĢmıĢ, onun siyasi nəticələrini 

vaxtında baĢa düĢməmiĢ, passiv mövqe tutmuĢlar. 

Vəziyyəti normal hala salmaq və sabitləĢdirmək, muxtar vilayətin xalq 

təsərrüfatının normal fəaliyyətini və inkiĢafını təmin etmək məqsədilə indi konkret 

tədbirlər görülür. 

Vilayət, Ģəhər, rayon partiya komitələrinə, ilk partiya təĢkilatlarına 

tapĢırılmıĢdır ki, qəbul olunmuĢ qərarın məna və əhəmiyyətini siyasi, təĢkilatçılıq, 

ideoloji iĢin bütün vasitələri ilə dərindən və hərtərəfli üzə çıxarsınlar, M. S. 

Qorbaçov yoldaĢın SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclasındakı çıxıĢında irəli 

sürülən müddəaların və göstəriĢlərin ardıcıl həyata keçirilməsini təmin etsinlər, 

yaranmıĢ vəziyyəti dərindən və hərtərəfli təhlil etsinlər, bu vəziyyətin 

sağlamlaĢdırılması, sosial-iqtisadi, mədəni inkiĢafda yığılıb qalmıĢ problemlərin 

qəti həlli üçün lazımi tədbirlər görsünlər, azərbaycanlı əhali ilə erməni əhali 

arasında mehriban qardaĢlıq münasibətlərinin bərpa edilməsi üçün, Ermənistan  

SSR-in, digər müttəfiq respublikaların zəhmətkeĢləri ilə dostluğun və əməkdaĢlığın 

möhkəmləndirilməsi üçün hər cür lazımi tədbirlər görsünlər, milli ədavətin 

qızıĢdırılmasına yönəldilmiĢ hər cür fəaliyyəti, demokratik hüquqlardan 

antidemokratik məqsədlər üçün istifadə etmək cəhdlərini qətiyyətlə dəf etsinlər, 

Ermənistan  SSR-dən müvəqqəti gəlmiĢ azərbaycanlılar arasında kütləvi-siyasi iĢi 

gücləndirsinlər. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, Nazirlər sovetinə, 

AHĠġ-ə, Azərbaycan LKGĠ MK-ya, respublika nazirliklərinə və baĢ idarələrinə 

tövsiyə edilmiĢdir ki, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarının yerinə 

yetirilməsi üçün təĢkilat siyasi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirsinlər. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə, respublika nazirliklərinə və baĢ 

idarələrinə tapĢırılmıĢdır ki, «1988—1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri 

haqqında» Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər sovetinin qərarının sözsüz yerinə 

yetirilməsini təmin etsinlər, qəbul olunmuĢ partiya və dövlət qərarlarını sözsüz 
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yerinə yetirmək vəzifələrinin həyata keçirilməsi iĢində Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin DQMV-dəki nümayəndəsinə hər vasitə ilə kömək və 

yardım göstərsinlər. 

Sabit əmək ahənginin tezliklə qaydaya salınmasında, dövlət planlarının 

yerinə yetirilməsinin təmin olunmasında, yaranmıĢ borcun ləğv edilməsində 

muxtar vilayətin sənaye, tikinti, nəqliyyat müəssisələrinin rəhbərlərinə, partiya 

təĢkilatlarına, əmək kollektivlərinə konkret yardım göstərilməlidir. 

Beynəlmiləl tərbiyəni gücləndirmək, iki respublika arasında beynəlmiləl 

əlaqələri dərinləĢdirmək və inkiĢaf etdirmək sahəsində Azərbaycan və Ermənistan 

KP MK-larının kompleks tədbirlər planının tamamilə həyata keçirilməsini təmin 

etmək lazımdır. 

Büro birinci yarımillikdə respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafının 

yekunlarını və yenidənqurmanın sürətləndirilməsi üçün əmək kollektivlərini 

səfərbərliyə almaq sahəsində partiya komitələrinin vəzifələrini də müzakirə 

etmiĢdir...
*
 

 

«Kommunist» qəzeti, 28 iyul 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞDA GÖRÜġ 

 

Avqustun 2-də Stepanakertdə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi O. X. 

Vəzirov ilə Ermənistan  KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyanın görüĢü 

olmuĢdur. GörüĢdə Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

nümayəndəsi A. Ġ. Volski iĢtirak etmiĢdir. 

Respublikaların Partiya təĢkilatlarının rəhbərləri Dağlıq Qarabağ haqqında 

Sov.ĠKP MK-nın, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 

qərarlarının yerinə yetirilməsi məsələləri barəsində fikir mübadiləsi etmiĢlər. 

Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi Q. A. Poqosyan 

vilayətdəki vəziyyətdən və ictimai həyatı sağlamlaĢdırmaq, bu proseslərdə partiya 

təĢkilatlarının rolunu gücləndirmək yollarından danıĢmıĢdır. 

GörüĢdə qeyd edilmiĢdir ki, muxtar vilayətdə yığılıb qalan nöqsanlar və 

çətinliklər az deyildir. Bu, yaranmıĢ vəziyyəti düzəltmək üçün hərtərəfli tədbirlər 

görülməsini tələb edir. 

Yolverilməzdir ki, partiya və hökumətin qəbul etdikləri qərarlar Ġttifaq 

nazirlikləri və baĢ idarələri respublika və vilayət orqanları tərəfindən hələlik 

yarıtmaz həyata keçirilir. Bununla əlaqədar DQMV-nin sosial-iqtisadi və mədəni 

inkiĢafını surətləndirmək üçün hər iki respublikanın imkanlarından daha tam 

istifadə edilməsinə dair bir sıra əməli təkliflər hazırlanmıĢdır. 

                                                           
* Material ixtisarla çap olunur. (Red.) 
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Bu məsələlərin həllində Azərbaycan və Ermənistan respublika partiya   

təĢkilatları M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeĢlərinə, 

xalqlarına müraciətindəki müddəaları rəhbər tutub sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində,  

yenidənqurma ruhunda fəaliyyət göstərəcək, hər iki xalqın, bütün sovet 

adamlarının ümdə mənafelərini əsas götürəcəklər. 

Stepanakertə səfər zamanı Ģəhərin zəhmətkeĢləri ilə görüĢlər və söhbətlər 

olmuĢdur. 

* * * 

Elə həmin gün O. X. Vəzirov Ağdam rayonuna getmiĢdir. O, ailə 

icarədarlarının fəaliyyəti ilə tanıĢ olmuĢ, heyvandarlıq fermalarını, pambıqçılıq 

briqadalarının sahələrini gəzmiĢ, kolxozçularla, təsərrüfatların rəhbərləri ilə söhbət 

etmiĢdir. 

Rayonun partiya fəalları ilə görüĢ keçirilmiĢdir. Partiya təĢkilatlarının 

fəaliyyətinin yenidən qurulması, ərzaq proqramının yerinə yetirilməsi, Qarabağ 

zonası iqtisadiyyatinin inkiĢafının perspektivləri ilə əlaqədar məsələlər müzakirə 

edilmiĢdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 3 avqust 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN KP MK-NIN 1988-CĠ ĠL AVQUSTUN  

16-DA KEÇĠRĠLMĠġ PLENUMUNDA Ə. X. VƏZĠROV  

YOLDAġIN  MƏRUZƏSĠNDƏN 

 

Öz imtiyazlarından və ömrünü baĢa vurmuĢ rəhbərlik metodlarından bərk-

bərk yapıĢan bürokratlaĢmıĢ idarə baĢçıları da yenidənqurma əleyhinə çıxan 

qüvvələr qəbilindəndir. 

Yenidənqurmaya xor baxmağın ümumi zəminində təĢəkkül tapmıĢ bu 

qüsurlu birlik məhdud, xudbin məqsədlər güdərək qanunçuluğu ayaqlayır, qayda-

qanunu pozur, milli ədavət toxumu səpir. 

Bu qüvvələr yenidənqurmaya hər vasitə ilə əngəl törətməyə, diqqəti 

inqilabi dəyiĢpkliklərdən yayındırmağa çalıĢaraq, adamların ehtiyaclarına, onların 

mədəniyyətinə, tarixinə, dilinə diqqət yetirilməməsi hallarından, kadr siyasətindəki 

təhriflərdən millətçilik emosiyalarını qızıĢdırmaq üçün qəsdən istifadə etmiĢ, 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hüquqa zidd hərəkətlərin təĢkilatçıları 

olmuĢlar. 

20-ci illərin arxiv sənədləri göstərir ki, o zaman Dağlıq Qarabağın 

məsələləri ilə nə qədər çox və səmərəli məĢğul olmuĢ, onun problemlərinə 

dərindən nü fuz etmiĢlər. Lakin   XIX   partiya   konfransında qeyd edildiyi kimi, 

çoxmillətli Sovet dövlətinin formalaĢmasının baĢlanğıc mərhələsinə, milli 

məsələnin həllində nadir nailiyyətlərin təyin edildiyi mərhələyə xas olan dinamizm 
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Ģəxsiyyətə pərəstiĢ dövründə və durğunluq illərində xeyli dərəcədə itirilmiĢ və 

sarsıdılmıĢdır. 

DQMV-də təzahür edən ziddiyyətlər, mənfi hallar barədə susur və bunları 

dərin basdırırdılar. Bu hallar lazımınca qiymətləndirilmədiyinə görə getdikcə daha 

çox münaqiĢə xarakteri kəsb edirdi. 

Respublikanın rəhbərliyi bunu nəzərə almır, ziddiyyətli mövqe tuturdu. 

Bir tərəfdən muxtar vilayətin inkiĢafına, onun əhalisinin ehtiyaclarına lazımınca 

diqqət yetirilmir, orada gedən mənfi proseslər təhlil edilmirdi. Digər tərəfdən xırda 

qəyyumluğa yol verilirdi, hətta yerindəcə asanlıqla həll edilə bilən məsələləri 

respublika orqanları ilə razılaĢdırmaq tələb olunurdu. 

Yenidənqurma, demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq millətlərarası 

münasibətlər kimi mürəkkəb və incə məsələdə bizim səhvlərimizi bütün kəskinliyi 

ilə aĢkara çıxartdı, burada qarĢıya çıxan problemləri vaxtında həll etməyin nə qədər 

vacib olduğunu göstərdi. Bu problemlər hər bir millətin və xalqın, bütün sovet 

xalqının mənafeləri maksimum nəzərə alınmaqla ittifaq sosialist dövlətinin 

təĢəkkül tapmıĢ strukturu çərçivəsində həll olunmalıdır. Milli problemlər sosialist 

demokratiyası və qanunçuluğu çərçivəsində götür-qoy edilməklə, məsuliyyətli, 

hərtərəfli münasibət bəslənməklə həll olunmalıdır. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin bu il iyulun 18-də qəbul etdiyi qərar 

belə bir münasibətə misaldır. 

Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, (biz Dağlıq Qarabağ Vilayət 

Partiya Komitəsi bürosunun üzvləri ilə görüĢdə bu barədə danıĢmıĢıq) durğunluq 

illərində təkcə erməni əhalisi deyil, azərbaycanlılar, ruslar, respublikadakı baĢqa 

millətlərin nümayəndələri də əziyyət çəkmiĢlər. Hər Ģeydən əvvəl vicdanlı 

əməkçilər, kommunistlər əziyyət çəkmiĢlər, həm də milli mənsubiyyətlərindən asılı 

olmayaraq. 

Mühafizəkar və korrupsiyaya qurĢanmıĢ ünsürlər özlərinin xudbin 

məqsədləri naminə Dağlıq Qarabağ problemini ĢiĢirdirdilər. Adamların hissləri, 

onların ehtiyacları, qayğıları sosializmə zidd qüvvələrin əlində vicdansızcasına   

möhtəkirlik vasitəsinə çevrilmiĢdi. 

Açığını deyək ki, DQMV-də və onun ətrafında vəziyyət ictimai cəhətdən 

təhlükəli xarakter almıĢdır. Ġki xalqımızı toqquĢdurmaq cəhdlərinə ara verilmir. 

Yenidənqurma və demokratikləĢdirmə prosesinin gələcək inkiĢafının mənafeyinə 

zidd olan tələblər - milli-ərazi quruluĢunu dəyiĢdirmək tələbləri, Sumqayıtda 

cinayətkarcasına faciəli hadisələr, respublikanın bütün zəhmətkeĢləri tərəfindən 

qəzəblə pislənmiĢ bu hadisələr Azərbaycanın və Ermənistanın bəzi rayonlarında 

vəziyyətin sabitliyini pozmuĢdur. 

Vəziyyətin kəskinləĢməsinin bir səbəbi də budur ki, Ermənistan da 

yaĢayan minlərlə azərbaycanlı respublikamıza gəlməyə baĢlamıĢdır. Xeyli erməni 

Azərbaycanı tərk etmiĢdir. Fitnəkarlar ehtirasları qızıĢdırmaq, idarəolunmaz Ģərait 

yaratmaq üçün bundan fəal istifadə edirlər, zəncirvarı reaksiya təhlükəsi yaranır. 
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Bütün bunlar millətlərarası münasibətlərə böyük zərər vurmuĢdur və 

vurmaqda davam edir. 

Belə bir çətin vaxtda biz Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosundan daim hərtərəfli 

əməli kömək və mənəvi yardım alırdıq. M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və 

Ermənistan zəhmətkeĢlərinə və xalqlarına müraciəti böyük səfərbəredici rol 

oynadı. Həmin müraciət beynəlmiləlçilik ruhu ilə aĢılanmıĢdır, uzunmüddətli 

fəaliyyət üçün nəzərdə tutulmuĢdur. Biz gələcək iĢdə həmin müraciətin böyük 

potensialından çox fəal surətdə istifadə etməliyik. 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, Sov.ĠKP MK katibi Y. K. Liqaçov 

yoldaĢın Azərbaycan KP MK plenumunda çıxıĢı, Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu 

üzvlüyünə namizədlər K. P. Razumovski və P. N. Demiçev yoldaĢların gördükləri 

böyük iĢ respublikada vəziyyətin normallaĢmasına ciddi təsir göstərdi. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin DQMV haqqında qərarını, Azərbaycan 

və erməni xalqlarının mənafelərinə, dövlətimizin ali mənafelərinə cavab verən bu 

qərarı respublikanın zəhmətkeĢləri böyük razılıq hissilə qarĢılamıĢlar. Həmin 

sənədin müddəalarını yerinə yetirmək üçün tədbirlər hazırlanmıĢ və həyata 

keçirilir. Qısa müddət ərzində az iĢ görülməmiĢdir. Hərçənd daha çox iĢ görmək 

olardı və görmək lazım idi. Bu mühüm iĢdə Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin nümayəndəsi A. Ġ. Volski yoldaĢa hərtərəfli kömək və yardım 

göstərmək lazımdır. 

Azərbaycan KP MK bürosu Sov.ĠKP MK-nın, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin və SSRĠ Nazirlər Sovetinin Dağlıq Qarabağ barəsində qərarlarının əməli 

surətdə yerinə yetirilməsi məsələlərini müntəzəm müzakirə edir. Vilayətin həm 

sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafını sürətləndirmək, həm də respublikalarımız və 

xalqlarımız arasında qardaĢlıq münasibətlərini bərpa etmək sahəsində Azərbaycan 

və Ermənistan  partiya və sovet orqanlarının səyləri əlaqələndirilir. 

Deməliyəm ki, respublikanın və vilayətin bir sıra təĢkilatları həmin 

qərarları hələ yarıtmaz həyata keçirir, müəyyən edilmiĢ vəzifələri ləng yerinə 

yetirirlər. Bununla birlikdə təkcə DQMV-nin yox, Qarabağ zonasının digər 

rayonlarında illərlə yığılıb qalmıĢ problemləri nəzərə almaqla həmin rayonların da 

inkiĢafına dönmədən diqqət yetirmək lazımdır. KP MK Katibliyi bu məsələ 

barəsində müvafiq tapĢırıqlar vermiĢdir. 

Vilayət partiya təĢkilatına rəhbərliyin səviyyəsini yüksəltmək, ideya 

tərbiyəsi iĢində, zəhmətkeĢlərin beynəlmiləl tərbiyəsində deformasiyaların aradan 

qaldırılmasına hər vasitə ilə yardım göstərmək, iqtisadiyyatın ahəngdar iĢini təmin 

etmək çox mühüm vəzifədir. 

XIX Ümumittifaq partiya konfransının xəttini əzmlə yeritmək, 

kommunistlərin, bütün zəhmətkeĢlərin səylərini DQMV-nin sosial-iqtisadi 

inkiĢafının sürətləndirilməsinə dair proqramın həyata keçirilməsinə yönəltmək 

Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin, vi layət partiya təĢkilatının borcudur. 

Təhrikçilərin və ekstremistlərin hərəkətlərinə prinsipial qiymət vermək lazımdır. 
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«Kommunist» qəzeti, 17 avqust 1988-ci il 

 

SUMQAYIT:  PROKURORLUQ  ĠSTĠNTAQI  DAVAM  ETDĠRĠR 

 

Sumqayıtda bu ilin fevralının son günləri qara səhifələr kimi yadda qalıb. 

Bu Ģəhərin faciəsi istisnasız olaraq bütün sovet adamlarına qəlbən ağır təsir 

göstərmiĢdir və onlar törədilmiĢ iğtiĢaĢlarda müqəssir olanların cəzalandırılmasını 

haqlı olaraq tələb edirlər. 

Mətbuatda  xəbər   verildiyi   kimi,  SSR Ġttifaqı Prokurorluğu Sumqayıtda 

kütləvi iğtiĢaĢlar haqqında cinayət iĢi   qaldırmıĢdır. Məhkəmə prosesləri olmuĢ və 

burada müqəssirlər barəsində tədbirlər, onların cinayət dərəcəsi müəyyən    

edilmiĢ, ədalətli hökmlər çıxarılmıĢdır. Ġstintaq davam edir. Təcrübəli müstəntiqlər, 

kriminalistlər, həkimlər, psixoloqlar qrupu indi Sumqayıtdadır və fevralda baĢ 

vermiĢ hadisələri çox diqqətlə təhlil edir. Bu qrupa SSRĠ Prokurorluğu BaĢ  

Ġstintaq  Ġdarəsi  rəisinin müavini V. Ġ. NenaĢev, SSRĠ BaĢ prokuroru yanında 

xüsusilə mühüm iĢlər üzrə müstəntiq V. S. Qalkin baĢçılıq edirlər. Biz SSRĠ baĢ 

prokurorunun müavini A. F. Katusevlə görüĢdük və ondan bir sıra suallara cavab 

verməyi xahiĢ etdik. 

Aleksandr Filippoviç dedi: «Sumqayıt iĢi» üzrə bu günədək SSRĠ 

Prokurorluğunun topladığı məlumat bunun üçün mənə imkan verir. Buyurun, 

suallarınızı verin. 

— sizcə, Sumqayıt hadisələrindən qabaq nələr olmuĢdu. Bu hadisələr 

Dağlıq Qarabağdakı hadisələrlə əlaqədardırmı? Bir də, əgər mümkünsə, həmin 

fevral günlərinin xronikasını oxuculara xatırladın. 

— heç Ģübhəsiz, Sumqayıt hadisələri Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətindəki hadisələrlə çox sıx bağlıdır. DQMV-də millətçi əhval-ruhiyyəli 

ünsürlər tərəfindən törədilib fevralın 22-də baĢlanmıĢ kütləvi iğtiĢaĢlar 

Azərbaycanın ən böyük sənaye mərkəzlərindən biri olan Sumqayıtda vəziyyəti 

gərginləĢdirmiĢdi. Ġndi biz dəqiq müəyyən etmiĢik ki, Ģəhərdə iğtiĢaĢları  xuliqanlıq   

edən, son dərəcə gərgin vəziyyətdən, emosiyaların   və   ehtirasların   çoĢmasından,  

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ermənistan  SSR-ə daxil etmək tələbləri ilə 

əlaqədar cürbəcür uydurmalardan istifadə edən ünsürlər törətmiĢlər. Səbatsız, 

yetkin olmayan adamlar, yeniyetmələr hüquqa zidd hərəkətlərə cəlb edilmiĢdilər. 

Fevralın 27-də V. Ġ. Lenin adına meydana sayca xeyli adam - əsasən   

gənclər toplaĢmıĢdılar. Erməni millətindən olan Ģəxslərə basqın etmək çağırıĢları 

eĢidilməyə baĢladı. Əlbəttə, elələri də vardı ki, onlar zorakı, fiziki hərəkətlərə 

etiraz edirdilər. Lakin azğın natiqlərin millətçilik Ģüarları öz təsirini göstərdi — 

Ģəhərin müxtəlif rayonlarında gənclərdən ibarət dəstələr mağazaların vitrinlərini 

daĢa basmağa, erməni millətindən olan vətəndaĢları döyməyə baĢladılar. 

Xuliqanlığı dayandırmaq barəsində milis iĢçilərinin tələbinə məhəl qoymurdular. 

Ertəsi gün, fevralın 28-də hadisələr ən yüksək nöqtəyə çatdı. Ġctimai asayiĢin 
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pozulması halları, xüsusilə qərəzli xarakter kəsb etdi. Azərbaycanlı vətəndaĢlardan 

ibarət dəstələr dəyənək, daĢ və baĢqa predmetl silahlanıb ermənilərin mənzillərinə 

basqın etməyə, amansız zorakılıq tədbirləri görməyə, əmlakı məhv etməyə 

baĢladılar. Ġstintaq zamanı müəyyən olunduğu kimi, təhrikçilər arasında dəfələrlə 

məhkum olunmuĢ adamlar da var idi. 

Nəticələr məlumdur: 32 nəfər, o cümlədən 26 nəfər erməni həlak 

olmuĢdur. 200-dək mənzil talan edilmiĢ, 50-dən artıq məiĢət obyekti dağıdılmıĢ, 

yandırılmıĢ, bir neçə avtobus və avtomaĢın zədələnmiĢdir. AzğınlaĢmıĢ adamlar 

Ģəhərdə ictimai asayiĢin qorunması iĢinə maneçilik törədərək hərbi qulluqçuları, 

milis iĢçilərini daĢa basırdılar. Bu Ģəraitdə altı nəfər azərbaycanlı həlak olmuĢdur. 

Yüz nəfərdən çox adam — daxili iĢlər orqanlarının əməkdaĢları və hərbi 

qulluqçular ağırlıq dərəcəsi müxtəlif olan bədən xəcarəti almıĢlar. 

Martın 1-dək iğtiĢaĢları dəf etmək mümkün oldu. Hadisələrin çox diqqətlə 

təhqiq edilməsi nəticəsindo 94 təhrikçi və iĢtirakçı həbs edilmiĢdir, cinayət 

təzahürlərinə imkan yaradan səbəblərin və Ģəraitin aydınlaĢdırılması üçün hər cür 

tədbirlər görülür. 

— Aleksandr Filippoviç, mən faciəli fevral hadisələrindən əvvəllər də bir 

neçə dəfə Sumqayıtda olmuĢam. Ġki yüz minlik Ģəhər böyük, səliqəsiz qəsəbə təsiri 

bağıĢlayır. Burada bir çox sosial-iqtisadi problemlər tamamilə baĢlı-baĢına 

buraxılıbmıĢ. Orada uĢaqlar səhərdən-axĢama qədər küçələrdə gəzib-dolaĢır, 

özlərinin tükənmək bilməyən  qüvvəsini sərf etməyə yer axtarırlar. ĠğtiĢaĢlar 

zamanı məhz yeniyetmələr, yaĢına görə məhkəməyə verilə bilməyən uĢaqlar 

hadisələr girdabına   cəlb  olunmuĢdular. Siz  bilən, Ģəhərdə belə Ģərait iğtiĢaĢların 

səbəbi, DQMV hadisələri isə yanğın törətmiĢ məĢəl olmayıbmı? 

— Bəli, doğrudan da, Sumqayıtlıların narazılığı üçün səbəblər qədərindən 

çox yığılmıĢdır. ġəhərdə mənzil fəlakətli dərəcədə çatıĢmır. Nəticədə özbaĢına 

tikilən, adi rahatlığı olmayan daxmalar sürətlə inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Ġnsan 

ləyaqəti üçün belə təhqiramiz Ģəraitdə adamlar nəinki müvəqqəti yaĢayırlar, onların 

bütün həyatı belə Ģəraitdə keçir. ġəhərdə ekoloji mühit Sumqayıtlıları haqlı olaraq 

hiddətləndirir. Sumqayıt atmocferinin tərkibində olan qazın miqdarı bütün 

normalarda nəzərdə tutulduğundan qat-qat çoxdur. Adamlar bir çox xəstəliklərin, 

xüsusən də uĢaq xəstəliklərinin yayılmasının səbəblərini haqlı olaraq bununla 

əlaqələndirirlər. Söz yox ki, bütün bunlar adamların əhval-ruhiyyəsinə təsir 

göstərməyə bilməzdi və adamların küçələrə çıxmasının səbəblərindən biri 

olmuĢdur. Orada isə təhrikçilər fəaliyyət göstərir və talançılığa, qarətçiliyə, qətllərə 

çağırıĢlar üçün millətçilik Ģüarlarındak istifadə edirdilər. 

— Güman edilir ki, partiya, sovet orqanları baĢ verən hadisələr üzərində 

nəzarəti əslində itirmiĢdilər. Olmaya, onların nüfuzu kifayət qədər deyildi. Həmin 

günlərdə Ģəhər, respublika milis iĢçiləri də lazımi səviyyədə deyildilər. Onlar da 

əvvəlcə təhrikçilərin, sonra da əlbəttə, azğınlaĢmıĢ adamların öhdəsindən gələ 

bilməmiĢdilər. Bu barədə fikriniz necədir? 
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— Sumqayıt üçün faciəli günlərdə respublikanın və Ģəhərin partiya-sovet 

iĢçilərinin hərəkətlərinə Azərbaycan KP MK tərəfindən qiymət verilmiĢdir. 

Sumqayıt ġəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi Müslümzadə vəzifəsindən azad 

olunmuĢ və Sov.ĠKP üzvlüyündən xaric edilmiĢdir. ġəhər partiya komitəsinin və 

Ģəhər icraiyyə komitəsinin digər məsul iĢçiləri də fəaliyyətsizlik, təĢəbbüssüzlük, 

acizlik göstərdiklərinə görə ciddi partiya məsuliyyətinə və intizam məsuliyyətinə 

cəlb olunmuĢlar. 

Siz haqlısınız, milis iĢçiləri də lazımi səviyyədə olmamıĢlar. Onlar asayiĢ   

yaratmaq və qeyri-Ģəraitdə vətəndaĢların təhlükəsizliyini qorumaq üçün operativ   

surətdə   qəti   tədbirlər   görə   bilməmiĢlər. Açıq demək olar ki, onların bir qismi 

ağır vəziyyətə düĢmüĢ adamların taleyinə biganəlik göstərmiĢdi. Yalnız SSRĠ 

Daxili ĠĢlər Nazirliyinin qəti müdaxiləsindən sonra əlavə qüvvələr fəaliyyətə 

baĢladılar. ĠğtiĢaĢları dəf etmək üçün SSRĠ Müdafiə Nazirliyinin bölmələrini və 

SSRĠ Daxili ĠĢlər Nazirliyinin daxili qoĢunlarını Ģəhərə yeritmək lazım gəldi. 

Xəbər verildiyi kimi, SSRĠ Prokurorluğu xidməti vəzifəsinin icrasına səhlənkar 

yanaĢmıĢ milis iĢçiləri barəsində cinayət iĢi qaldırmağa məcbur olmuĢdur. Ġstintaq 

aparılır. 

— Alekcandr Filippoviç, deyəsən, «Sumqayıt iĢi» son onilliklərdə ölkə 

prokurorluğunun təhqiq etdiyi bütün iĢlər çərçivəsindən kənara çıxır. Görünür, bu, 

iĢinizdə müəyyən çətinliklər törədir. Əgər belədirsə, bu çətinliklər nədən ibarətdir? 

— Bu, həqiqətən görünməmiĢ iĢdir. Desəm ki, fevralın axırında bütün 

Ģəhər, onun mikrorayonları, məhəllələri, bir çox mənzilləri hadisə yeri olmuĢdur, 

həqiqəti təhrif etmiĢ olmaram. Fevralın 28-də zorakılığın ilk qurbanları aĢkar olan 

kimi Sumqayıt Ģəhərinin prokuroru cinayət iĢi qaldırmıĢdı. Martın 1-də bu iĢ SSRĠ 

baĢ prokuroru yanında xüsusilə mühüm iĢlər üzrə müstəntiq V. S. Qalkin 

tərəfindən icraata qəbul edilmiĢdir. ĠĢin xarakteri, onun yüksək ictimai-siyasi 

əhəmiyyəti və həcmi nəzərə alınaraq istintaq-operativ qrup yaradılmıĢ və bu qrupa 

SSRĠ Prokurorluğunun, Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin və Daxili ĠĢlər 

Nazirliyinin on ixtisaslı müstəntiqləri daxil edilmiĢlər. ĠĢ prosesində bizə kütləvi 

iğtiĢaĢların təĢkilatçılarını, fəal iĢtirakçılarını aĢkara çıxarmaq, cinayətkarcasına 

qəsdlərin hallarını müəyyən etmək lazımdır. Çətinliklər çoxdur. ĠğtiĢaĢ 

iĢtirakçılarının rolunu və hərəkətlərini müəyyən etmək, baĢ vermiĢ bütün 

hadisələrin epizodlarını canlandırmaq mümkün ehtimalları yoxlamaq qədər də asan 

deyildir. 

Müstəntiqlər, kriminalistlər, məhkəmə-tibb ekspertləri çox diqqətlə 

iĢləyərək az müddət ərzində həlak olanların Ģəxsiyyətlərini, cinayətlərin törədildiyi 

yerləri, bədənə dəymiĢ zədələrin ağırlıq dərəcəsini müəyyən etmiĢlər. 

ġübhə yoxdur  ki, zorakılıq edənlər  arasına elələri də düĢmüĢlər ki, onlar 

hadisələrin gediĢi ilə camaata qoĢulmuĢlar. Lakin qatı fitnəkarlar və quldurlar da 

var. Ġndi hər kəsin dəqiq kim olduğunu da müəyyən etməliyik. Lakin  bizə  indidən   
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aydındır ki, fevral ayında Sumqayıtda adamları öldürənlər, qarətçilər və 

zorlayıcılar Ģəhər əhalisinin çox cüzi bir qismini təĢkil edir. 

«Sumqayıt iĢi» ətrafında cürbəcür uydurmalar istintaqa  mane olmaqdadır.  

Məsələn,  Ģayiələr yayılır ki, Ģəhərdə kütləvi iğtiĢaĢlardan qabaq cismən məhv 

edilmək üçün erməni millətindən olan Ģəxslərin siyahısı tutulurmuĢ. Guya bir sıra 

müəssisələrdə xüsusi olaraq metal  çubuqlar və baĢqa  predmetlər hazırlanırmıĢ. 

Guya rabitə qovĢaqlarının iĢçiləri ermənilərin mənzillərində telefonları qəsdən 

Ģəbəkədən çıxarıblarmıĢ. Və sair və ilaxır. Bu və buna bənzər xəbərləri yoxlamaq 

üçün müstəntiqlər Sumqayıtın bir çox sakinlərini, müəssisələrin fəhlələrini, mənzil-

istismar kontorlarının, rabitə qovĢaqlarının və digər xidmət bölmələrinin 

əməkdaĢlarını  dindirmiĢlər. Belə xəbərlərin də heç biri təsdiq edilməmiĢdir.  

Lap bu yaxınlarda istintaq qrupuna Ermənistan sakini   Q. B. Ulubabyanın   

məktubu daxil olmuĢdur. O, məktuba Sumqayıtda yaĢayan vətəndaĢ A. Q. 

Qriqoryanın ərizəsini də əlavə etmiĢdir. Ərizədə kütləvi iğtiĢaĢlar zamanı onun 

arvadının və üç uĢağının həlak olduğu bildirilirdi. Bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq A. 

Q. Qriqoryan iyulun 4-də SSRĠ Prokurorluğunun müstəntiqinə eynən aĢağıdakıları 

izah etmiĢdir: «...Biz hamımız; mən. arvadım, oğlum Pavel və qızım Yelena sağ-

salamatıq. Mənim heç vaxt Vladimir adında oğlum olmayıb. Guya arvadım və 

uĢaqlarım həlak olublar. Mən bu barədə heç vaxt, heç kimə deməmiĢəm və bununla 

əlaqədar Moskvaya da getməmiĢəm. Mənim adımdan yazılmıĢ ərizənin surəti mənə 

təqdim edilmiĢdir. Lakin imza mənim deyil. Mən belə imza etmirəm. Bu ərizədə 

göstərilən məlumat uydurmadır». 

— Məlumdur ki, zəhmətkeĢlərin arzularını nəzərə alaraq, bir sıra cinayət 

iĢlərinə Rusiya Federasiyasının məhkəmələrində baxmaq qərara alınmıĢdır. Bu 

barədə sizin rəyiniz? 

— Belə   bir   qərar   obyektivliyin   maksimum   təmin edilməsi   xeyrinə   

qəbul   olunmuĢdur. Hər bir konkret halda iĢin məhkəməyə aidiyyətini SSRĠ Ali 

Məhkəməsi müəyyən edəcəkdir. 

— Belə Ģayiələr yayılır ki, «Sumqayıt iĢi»nin təhqiqi düyünə düĢmüĢdür. 

Bu, belədirmi? 

— SSR Ġttifaqının Prokurorluğu istintaqın mümkün qədər intensiv 

aparılması üçün tədbirlər görur. Dediyim kimi (qətllər, talanlar, zorakılıqlar və 

digər cinayətlər törədilməsi üstündə bu günədək 94 adam cinayət məsuliyyətinə 

cəlb olunmuĢdur. 29 müttəhim barəsində 19 cinayət iĢi artıq məhkəməyə 

göndərilmiĢdir. Ġsmayılovun iĢindən (bu barədə mətbuatda xəbər verilmiĢdir) sonra 

məhkəmədə daha altı iĢə baxılmıĢdır. Onların arasında maĢinist köməkçisi Aydın 

ĠbiĢovun da iĢi vardır. O, xuliqanları baĢına yığaraq, ermənilərə divan tutmağa 

çağırmıĢ və metal dəyənəklərlə silahlanan cinayət yoldaĢları ilə birlikdə hərbi 

qulluqçulara basqın etmiĢdir. 7 nömrəli orta texniki peĢə məktəbinin Ģagirdi YaĢar 

Qəribov da xuliqanlıq hərəkətlərində ifĢa edilmiĢ və mühakimə olunmuĢdur. O, 

vətəndaĢ V. Sarkisyana bədən xəsarəti yetirmiĢdir. Sumqayıtda baĢ vermiĢ qətllər 
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və digər cinayətkarcasına qəsdlər haqqında daha bir neçə iĢ məhkəməyə 

göndərilmiĢ və yaxın vaxtlarda onlara baxılacaqdır. 

— Belə bir sual: ölkəmizdə həyatın bütün sahələrinin yenidən qurulması, 

aĢkarlıq, demokratikləĢdirmə mənəm-mənəmlik Ģəraiti yaratmamıĢdırmı? Buna 

Sumqayıt da müəyyən dərəcədə sübutdur. 

— Çox aktual sualdır. XIX Ümumittifaq Partiya konfransında Sov.ĠKP 

MK-nın BaĢ katibi M. S. Qorbaçovun məruzəsində qeyd olunmuĢdur ki, Ģəxsi 

hüquqların və azadlıqların bərqərar edilməsi, ümumən demokratiyanın və 

aĢkarlığın geniĢləndirilməsi qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi ilə, qanuna sözsüz 

hörmət hissinin tərbiyə edilməsi ilə yanaĢı getməlidir. Məruzədə deyilir: 

«DemokratikləĢdirmə nə özbaĢınalıqla, nə məsuliyyətsizliklə, nə də azğınlıqla bir 

araya sığmır». Hüquq qaydasını, sovet adamlarının Ģəxsi toxunulmazlığını, onların 

Ģərəfini, ləyaqətini və əmlakını qorumaq üçün qanunun bütün gücündən istifadə 

ediləcəkdir. 

Yenidənqurma Ģəraitində sovet adamlarının siyasi və sosial fəallığı artır. 

SSRĠ Konstitusiyasının təminat verdiyi yığıncaqlar, mitinqlər, küçə yürüĢləri, 

nümayiĢlər keçirmək azadlığı getdikcə daha fəal surətdə həyata keçirilir. Ġctimai 

maraq doğuran hər bir problemin hərtərəfli müzakirə olunması və götür-qoy 

edilməsi üçün Ģərait yaradılmıĢdır, ictimai rəyin rolu artır. 

Lakin biz buna da göz yuma bilmərik ki, bəzi məsuliyyətsiz, ekstremist və 

millətçi əhval-ruhiyyəli Ģəxslər ictimai həyatın demokratikləĢdirilməsi prosesindən 

fitnəkar məqsədlər, cəmiyyətə zidd əhvalı qızıĢdırmaq üçün istifadə etməyə 

çalıĢırlar ki, bu da bir sıra hallarda ictimai təhlükəsizlik üçün, vətəndaĢların 

hüquqları üçün qorxu törədir. Belə cəhdlərin qarĢısı qətiyyətlə alınacaqdır. Bu, 

«SSRĠ-də yığıncaqların, mitinqlərin, küçə yürüĢlərinin və nümayiĢlərinin təĢkili və 

keçirilməsi qaydası haqqında» SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin bu günlərdə dərc 

olunmuĢ Fərmanında da qeyd edilmiĢdir. 

Bəs Sumqayıt... Orada qayda-qanun bərpa olunmuĢdur. Lakin fevralın 

dəhĢətli günləri xatirəmizdən izsiz silinib gedə bilməz. Bütün müqəssirlər layiqli 

cəzasını almalıdırlar. 

* * * 

SSRĠ Prokurorluğu istintaqı davam etdirir (SĠTA-nın müxbiri). 

 

«Kommunist» qəzeti, 19 avqust 1988-ci il. 

 

GÖRÜLƏSĠ  ĠġLƏR  ÇOXDUR DAĞLIQ 

 QARABAĞ MUXTAR VĠLAYƏTĠ BU GÜN 
 

«1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri haqqında» Sov.ĠKP 

MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarının yerinə yetirilməsi respublikanın 
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partiya, sovet və təsərrüfat orqanları üçün ən mühüm vəzifəyə çevrilmiĢdir. Hansı 

iĢlər görülməlidir, nəzərdə tutulanların həyata keçirilməsi yolunda qarĢıya nə kimi 

çətinliklər çıxır? Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov «Pravda»nın 

müxbiri Z. Qədimbəyova bu barədə danıĢır. 

— Əsas səylər bunun üzərində cəmləĢdirilmiĢdir ki,  iĢ ləngimədən getsin 

— tikinti bazası inkiĢaf etdirilsin, iti sürətlə yaĢayıĢ evləri ucaldılsın, Stepanakertdə 

vilayət xəstəxanası, mədəniyyət sarayı, ümumtəhsil məktəbləri və digər sosial 

obyektlər layihələĢdirilsin və tikilsin. AyrılmıĢ vəsait və material-texnika   

ehtiyatları vilayət televiziya mərkəzinin birinci növbəsini vaxtından tez iĢə   

salmağa imkan vermiĢdir. Mərkəz üç aydır ki, erməni dilində yerli veriliĢlər  

aparır.  Televiziya  mərkəzinin iĢə salınması nəticəsində Stepanakertin sakinləri 

Mərkəzi televiziyanın və Yerevan televiziyasının proqramlarına baxmaq imkanı da 

qazanmıĢlar. Gələcəkdə retranslyasiya stansiyaları Ģəbəkəsi inkiĢaf edəndə bu 

veriliĢlərə muxtar vilayətin uzaq məntəqələrinin əhalisi də baxa biləcəkdir. 

Elə gələn il bir sıra yaĢayıĢ evlərini, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrini, 

mədəniyyət-məiĢət obyektlərini istifadəyə vermək üçün real imkan vardır. 

Proqramda nəzərdə tutulan bəzi sənaye və kənd təsərrüfatı müəssisələrinin 

tikilməsinə və yenidən qurulmasına baĢlamaq üçün hazırlıq görülür. Stepanakertdə 

mebel fabrikinin istehsal gücü artacaq, Əsgəranda qarıĢıq yem zavodu tikiləcəkdir. 

Gələn il konserv zavodunu, süd kombinatını tikməyə, rayon mərkəzlərinə və 

kəndlərə qaz xətləri çəkməyə baĢlayacağıq. 

Stepanakert aeroportunun yeni texnika ilə təchiz edilməsi və 

rekonstruksiyası sahəsində iĢlərin həcmi müəyyənləĢdirilmiĢdir. Badaraçayın 

sahilində axtarıĢ iĢləri aparılır, orada on milyon kubmetrlərlə su tutacaq dəryaça 

tikilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. Dəryaça istifadəyə verildikdən sonra vilayətin kənd 

təsərrüfatının su ilə təminatı problemi xeyli dərəcədə həll olunacaqdır. 

Bu yaxınlarda vilayət mərkəzində vilayət və rayon qəzetlərinin, habelə 

erməni dilində kitab və kitabçaların ofset üsulu ilə çap ediləcəyi yeni mətbəənin 

tikilməsi üçün yer ayrılmıĢdır. Mətbəənin layihələĢdirilməsi ilin axırınadək baĢa   

çatdırılacaqdır. Elə indi vilayətdə poliqrafiya bazası xeyli möhkəmləndirilmiĢdir.   

ADR-dən,  ÇSSR-dən, Hindistandan texnika, habelə ölkəmizdə istehsal olunan 

avadanlıq gətirilir. DQMV-də mətbuat birliyi yaratmaq məsələsinə də baxılır.   

Birliyə qəzet redaksiyaları, rayon mərkəzlərində istehsal sahələri olan vilayət 

poliqrafiya müəssisəsi  daxil ediləcəkdir. Əgər indiyədək muxtar vilayətə bütün 

tədris ədəbiyyatı kənardan gətirilirdisə, poliqrafiya bazası geniĢləndirildikdən sonra 

həmin ədəbiyyatın bir hissəsini, o cümlədən altı yaĢından birinci sinifdə oxuyanlar 

üçün erməni dilində dərsliklər dəstini vilayətin özündə çap etmək mümkün 

olacaqdır. DQMV-nin təhsil müəssisələrinin erməni dilində müvafiq ədəbiyyatla 

təmin edilməsinə aid məsələlər Ermənistan SSR DövlətnəĢrkomu ilə müzakirə 

edilmiĢdir. 
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Vilayətin erməni əhalisinin digər mədəni tələbatının ödənilməsinə də 

böyük diqqət yetirilir. Stepanakertdə Kitab evinin, kitabxana kollektorunun və 

kitab bazasının, Bakıda erməni dram teatrının açılması bu yolda mühüm addım 

olacaqdır. 

1988-1990-cı illərdə vilayət üçün kadrlar hazırlanması planları SSRĠ   

Dövlət  Plan  Komitəsi və SSRĠ Dövlət Xalq Təhsili Komitəsi ilə razılaĢdırılmıĢdır. 

Məsələn, Ermənistan  SSR-in tədris müəssisələrində DQMV-nin erməni sakinləri 

üçün 42 ixtisas üzrə yerlər nəzərdə tutulmuĢdur. Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, 

cari ildə muxtar vilayətin gənclərindən bir qrupu müsabiqədənkənar qəbul qaydası 

ilə Azərbaycanın, Ermənistanın və ölkənin baĢqa regionlarının ali təhsil 

müəssisələrinə daxil olmuĢdur. 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarına uyğun olaraq, 

hazırda 2005-ci ilədək olan dövrdə vilayətin iqtisadi və sosial inkiĢafına dair 

kompleks proqram yaradılması üzərində iĢ gedir. 

Bunu deməyə ehtiyac yoxdur ki, qarĢıda bütün səylərin səfərbərliyə 

alınmasını və birləĢdirilməsini tələb edən böyük, gərgin iĢ durur. Nəzərdə 

tutulanları ancaq bu cür iĢləməklə həyata keçirmək olar. Ġlkin mərhələdə iĢlərin 

sürəti,   demək  olar ki, pis deyildir. Vilayət təĢkilatlarının və idarələrinin bəzi 

rəhbərlərinin passivliyi, ayrı-ayrı hallarda isə həm də müqaviməti   olmasaydı, iĢlər   

daha sürətlə gedər, daha yüksək nəticələr əldə edilərdi. Ġstinad məlumatı 

verilməsinin və torpaq sahələri ayrılmasının ləngidilməsi üzündən Mardakertdə   

avtovağzalın, Mədəniyyət sarayının, bir zavod filialının layihələĢdirilməsi uzanır, 

rayon rabitə qovĢağının tikintisinə baĢlamaq mümkün olmur, Stepanakert   

elektrotexnik zavodunun geniĢləndirilməsi sahəsində iĢlərin yerinə yetirilməsi 

çətinləĢmiĢdir. Bunu da deməyə bilmərəm ki, ittifaq nazirliklərinin və baĢ 

idarələrinin heç də   hamısı   qərarların   həyata   keçirilməsinə   əsl mənada fəal 

qoĢulmamıĢdır. 

Axırda xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın partiya, sovet, 

təsərrüfat orqanları Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər sovetinin qərarının yerinə 

yetirilməsini DQMV-də vəziyyətin sağlamlaĢdırılmasına, əhalinin həyat,  əmək  və   

məiĢət  Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilən böyük dövlət əhəmiyyətinə malik 

iĢ sayırlar. Proqramın həyata keçirilməsinin gediĢi Azərbaycan KP MK-nın və 

respublika Nazirlər Sovetinin gündəlik nəzarəti altındadır və hər ay MK bürosunun 

və Nazirlər Soveti Rəyasət heyətinin Ġclaslarında müzakirə olunur. Zərbəçi iĢin, 

fədakar əməyin müvəffəqiyyətin rəhni olduğunu yadda saxlayaraq elliklə, əlbir 

surətdə iĢə giriĢməsək, heç bir niyyət, hətta ən xoĢ niyyətlər, ən yaxĢı planlar 

istənilən nəticəni verməz. 

 

«Pravda» 28 avqust   1988-ci il  

 

«Kommunist» qəzeti, 30 avqust 1988-ci il 
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HÖKUMƏT  KOMĠSSĠYASI  Ġġ  BAġINDA 

 

Xəbər verildiyi kimi, milliyyətcə azərbaycanlı olan və Ermənistan  SSR-

dən gələn vətəndaĢlarla iĢ aparmaq üçün respublika Nazirlər Sovetinin sədri H. N. 

Seyidov baĢda olmaqla xüsusi komissiya yaradılmıĢdır. Bu komissiyanın üzvləri, 

eləcə də indi belə adamların olduqları Ģəhər və rayonlarda yaradılmıĢ eyni 

komissiyaların üzvləri gələnlərə diqqət və qayğı göstərmiĢlər. Partiya, sovet, 

həmkarlar ittifaqı orqanları, partiya və əmək veteranları, yaradıcı ziyalıların 

nümayəndələri, alimlər onlarla iĢ aparılmasına cəlb edilmiĢlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox ailələr Ermənistanın Əzizbəyov, 

Yexeqnadzor, Krasnoselski və baĢqa rayonlarına, əvvəlki yaĢayıĢ yerlərinə    

qayıtmıĢlar. Təkcə avqust ayında 5.345 nəfər,   yaxud  da  1.133 ailə doğma yerlərə 

qayıtmıĢdır. 

Ġndi Azərbaycanda Ermənistandan gəlmiĢ 13 min nəfərədək adam vardır. 

Onlar respublikanın 45 Ģəhər  və rayonunda  yerləĢdirilmiĢlər. Maliyyə Nazirliyi, 

rayon, Ģəhər xalq deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələri, həmkarlar ittifaqı   

təĢkilatları, Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin Mərkəzi Komitəsi onlara maddi yardım 

göstərirlər. Bir çox yerlərdə onların pulsuz yaĢaması və yemək-içməyi təĢkil 

edilmiĢdir. Ticarət Nazirliyi, Azərittifaq əlavə ərzaq məhsulları ayırmıĢlar. 

Köçüb gələnlər müvəqqəti iĢə düzəldilir. Təqribən 1.100 nəfər hazırda iĢə 

baĢlamıĢdır. 883 ailə dəyiĢdiyi mənzillərə köçmüĢdür. 

QarĢıda dərs ilinin baĢlanması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan SSR Xalq 

Təhsili Nazirliyi köçüb gəlmiĢ ailələrdə olan uĢaqların sayını dəqiqləĢdirmiĢdir. Bu 

uĢaqların məktəb dərslikləri və vəsaiti ilə təmin edilməsi üçün tədbirlər görülür. 

Milliyyətcə erməni olan və Azərbaycandan çıxıb gedən vətəndaĢlarla iĢ 

aparılması nətisəsində indi respublikaya xeyli ailə qayıtmıĢdır. Məsələn, Sumqayıta 

2.335 nəfər və ya 649 ailə qayıtmıĢdır ki, bu da əvvəllər çıxıb getmiĢ ailələrin, 

demək olar, yarısı qədərdir. 

Ġki respublikanın rəhbərliyi arasında razılığa görə, adamların əvvəlki 

yaĢayıĢ yerlərinə qayıtmasına yardım göstərilməsi üçün Ermənistan SSR Nazirlər 

Soveti sədrinin müavini Y. Y. Xosamberyan baĢda olmaqla respublika partiya və 

sovet iĢçilərinin bir qrupu Azərbaycana gəlmiĢdi. Həmin qrup Naxçıvan MSSR-də, 

Bakıda, baĢqa Ģəhərlərdə və rayonlarda olmuĢdur. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

sədrinin müavini D. M. Asanov baĢda olmaqla Azərbaycanın məsul iĢçilərinin bir 

qrupu isə Ermənistan  SSR-ə getmiĢdi. 

Milliyyətcə azərbaycanlı və erməni olan, yaĢayıĢ yerini dəyiĢmiĢ 

vətəndaĢlarla iĢ aparılması davam edir (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 30 avqust 1983-cü il 
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DURĞUNLUQ HALLARINI QƏTĠYYƏTLƏ  

ARADAN QALDIRMALI 

 

Yerevan, 13 sentyabr (SĠTA). Ermənistan  KP MM-nın bu gün Yerevanda 

keçirilmiĢ plenumu iqtisadiyyat da, sosial sahədə durğunluq hallarının aradan 

qaldırılması və respublikada   ideya-mənəvi   Ģəraitin sağlamlaĢdırılması sahəsində 

partiya təĢkilatlarının vəzifələrini müzakirə etmiĢdir. 

Məruzəçi - Ermənistan  KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan, 

müzakirələrdə çıxıĢ edənlər demiĢlər ki, Sov.ĠKP MK-nın aprel (1985-ci il) 

plenumundan sonra Ermənistan KP MK katibliyi, bürosu iqtisadi, sosial və mənəvi 

sahələrdə kəskin problemlərin həlli üçün yeni siyasi üsullar hazırlayıb həyata 

keçirməyə, xatircəmlik və laqeydlik əhval-ruhiyyəsini psixoloji cəhətdən 

dəyiĢdirməyə müvəffəq olmamıĢlar. 

Respublikada milli gəlirin artım sürəti və ictimai əməyin məhsuldarlığı 

aĢağı düĢmüĢdür. MaĢınqayırmada və tikinti kompleksində çoxlu problem yığılıb 

qalmıĢdır, mənzil çatıĢmazlığı hiss edilir. Respublika əhalisi ərzaqla, mallarla və 

xidmətlərlə qeyri-qənaətbəxĢ təmin olunur. 

Qeyd edilmiĢdir ki, ətraf mühitin vəziyyəti ciddi həyəcan doğurur. 

Yerevanda, Kirovakanda, Razdanda və bəzi digər Ģəhərlərdə hava hövzəsinin 

çirklənməsi səviyyəsi yol verilən normalardan bir neçə dəfə artıqdır. Sevan gölü 

ətrafında ekoloji vəziyyət gərgin olaraq qalır. 

Plenum iĢtirakçıları ideoloji iĢ, siyasi tərbiyə, beynəlmiləlçilik və 

vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələlərinə ciddi diqqət yetirmiĢlər. Məsələn, 

göstərilmiĢdir ki, respublikada sosialist əmlakının oğurlanması, korrupsiya, 

rüĢvətxorluq, proteksionizm, sosial ədalət prinsiplərinin pozulması kimi eybəcər 

hallar dərin kök atmıĢdır. 

Dağlıq Qarabağda hadisələr ilə əlaqədar mitinqlər, nümayiĢlər və tətillər 

vəziyyətin sabitliyini pozmuĢ, məsuliyyətsiz Ģəxslərə fəallaĢmağa imkan vermiĢdir. 

Plenum iĢtirakçıları yığılıb qalmıĢ problemləri prinsipiallıqla   

qiymətləndirərək, onların tezliklə aradan qaldırılması, ictimai həyatın bütün 

sahələrində yenidənqurmanın sürətləndirilməsi yollarını yüksək tələbkarlıq 

mövqeyindən müəyyənləĢdirmiĢlər. Qeyd edilmiĢdir ki, Ermənistan KP MK 

bürosu, Ģəhər, rayon partiya komitələri Sov.ĠKP XXVII qurultayının, XIX 

Ümumittifaq partiya konfransının tələblərinə uyğun olaraq, respublika partiya 

təĢkilatının siyasi və təĢkilat iĢinin səviyyəsini keyfiyyətcə yeni pilləyə 

qaldırmalıdırlar. Partiya həyatında ətalətdən və formal nə varsa, hamısından   

qətiyyətlə xilas olmaq, hər yerdə iĢgüzar və əməli iĢ üslubu bərqərar etmək 

gərəkdir. ÇalıĢmaq lazımdır ki, hər bir partiya təĢkilatı, hər bir əmək kollektivi 

yenidənqurma iĢi ilə yaĢasın. 

Plenumda deyilmiĢdir ki, ilk partiya təĢkilatları yenidənqurmanın ideoloji 

təminatında çox iĢ görməlidirlər. Respublikanın kommunistləri ideya-mənəvi ab-
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havanın sağlamlaĢması, zəhmətkeĢlərdə marksizm-leninizm dünyagörüĢü, yüksək 

siyasi mədəniyyət, fəal vətəndaĢ mövqeyi formalaĢması üçün maksimum səy 

göstərməlidirlər. 

Plenumun iĢində Sov.ĠKP MK Partiya-təĢkilat iĢi Ģöbəsi müdirinin 

müavini Q. P. Xarçenko iĢtirak etmiĢdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 sentyabr 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCANIN TƏġƏBBÜSÜ 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Millətlərarası münasibətlər və beynəlmiləl 

tərbiyə komissiyası əməkdaĢlıq və qarĢılıqlı fəaliyyət haqqında protokolun 

layihəsini Gürcüstanın və Ermənistanın eyni adlı komissiyalarının ünvanına 

göndərmiĢdir. 

Bu sənədin mənası ondadır ki, Zaqafqaziyanın azlıq təĢkil edən  

millətlərinin nümayəndələrinin, o cümlədən öz respublikalarından kənarda yaĢayan 

azərbaycanlıların, gürcülərin, ermənilərin iqtisadi və mədəni  problemlərini həll   

etmək, siyasi, sosial və Ģəxsi hüquqlarını təmin etmək üçün Zaqafqaziya 

federasiyasının mövcud  olduğu dövrdən bəri ilk dəfə olaraq hüquqi əsas versin. 

Protokolda bürokratik təhriflərin kökünün kəsilməsi, azlıq təĢkil edən millətlərin 

nümayəndələri barəsində hüquqa zidd hərəkətlərin və hətta fəaliyyətsizliyin   

qabağının alınması, kargüzarlıqda, ictimai  və Ģəxsi həyatda, uĢaqların təhsilində   

ana   dilindən   sərbəst   istifadə   edilməsi üçün Ģərait yaradılması kimi məsələlər 

üzrə Ali Sovetlərin   komissiyalarının   əməkdaĢlığı   nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Millətlərarası münasibətlər və beynəlmiləl 

tərbiyə komissiyasının sədri, respublika EA-nın müxbir üzvü Ə. DaĢdəmirov 

demiĢdir: - Belə respublikalararası əməkdaĢlığa əməli hazırlıq istiqamətində biz bu 

günlərdə növbəti iclasımızı keçirdik, iclasda Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi 

Ə. Vəzirov iĢtirak etmiĢdir. Komissiya ləzgilərin, avarların, gürcülərin, 

ingiloyların, ermənilərin, mesxet türklərinin, Azərbaycanda yaĢayan baĢqa 

millətlərin nümayəndələrinin sosial-iqtisadi həyat Ģəraitini müzakirə etmiĢdir. 

Komissiya qeyd etmiĢdir ki, Azərbaycanda yaĢayan və azlıq təĢkil edən 

millətlərin nümayəndələri yerli əhali ilə bərabər hüquqlara malikdirlər, ictimai-

siyasi həyatda fəal iĢtirak edirlər. 

— Konkret iĢ planı varmı? 

— Ümumiyyətlə, bəli. Məsələn, komissiya Xalq Təhsili Nazirliyinə 

tapĢırmıĢdır ki, azlıq təĢkil edən millətlərin dillərinin öyrənilməsi sahəsində 

fakültələrin təĢkil edilməsi məsələlərini müzakirəyə qoysun, azlıq təĢkil edən 

millətlərin nümayəndələrinin Zaqafqaziya respublikalarının tədris müəssisələrində 

müsabiqədənkənar təhsil alması imkanını bu regionların müvafiq idarələri ilə 

razılaĢdırsın. Mədəniyyət nazirliyinə tövsiyə edilmiĢdir ki, kənd kitabxanalarının 
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rus, gürcü, erməni, ləzgi dillərində və baĢqa dillərdə ədəbiyyatla təmin olunmasına 

fikir versin. DövlətnəĢrkomdan xahiĢ edilmiĢdir ki, azlıq təĢkil edən millətlərin 

dilində ədəbiyyat buraxılıĢı ilə yaxından məĢğul olsun. Rabitə nazirliyi azlıq təĢkil 

edən millətlərin nümayəndələrinin yaĢadığı yaĢayıĢ məntəqələrinin 

radiolaĢdırılması problemini, televiziya veriliĢinin sabit qəbul edilməsi üçün 

retranslyatorlar qurulması məsələsini nəzərdən keçirəcək və güman edirik ki, həll 

edəcəkdir. 

Biz bu iĢi baĢlamıĢıq, lakin onun müvəffəqiyyət qazanması üçün hər üç 

respublikanın deputatlarının əməkdaĢlıq etməsi zəruridir. Axı, bizim mənafeyimiz 

elə indiki halda da ümumidir — öz xalqlarımızın və regionlarımızın həyat 

Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması məsələsidir. 

- Belə   qarĢılıqlı   fəaliyyət  barədə protokol nə vaxtqüvvəyə minəcəkdir? 

- Bundan ötrü, əvvəlcə gərək protokol Gürcüstanın Ermənistanın Ali   

sovetlərində baxılıb təsdiq edilsin. Bu il biz planlaĢdırmıĢıq ki, Gürcüstanın və 

Ermənistanın Millətlərarası münasibətlər komissiyalarının nümayəndələri ilə əməli 

görüĢ keçirək. Ola bilsin ki, orada müəyyən mülahizə və təkliflər söylənilsin. 

Ancaq görüĢ baĢ tutandan sonra müəyyən bir günün tarixini göstərmək olar. 

 

R. TALIġĠNSKĠ  

 

«Ġzvestiya», 17 sentyabr 1988-ci il 

 

SĠYASĠ  Ġġ: HƏM SÖZLƏ, HƏM  ĠġLƏ 

 

Sentyabrın 16-da Bakı Ģəhərindəki iri sənaye müəssisələrində, ali 

məktəblərdə, elmi tədqiqat institutlarında, fəhlə və tələbə yataqxanalarında siyasi 

məlumat günü keçirilmiĢdir. GörüĢlərdə Azərbaycan KP MK bürosunun üzvləri və 

üzvlüyünə namizədlər, partiya və sovet iĢçiləri, nazirliklərin və baĢ idarələrin 

rəhbərləri, alimlər, mədəniyyət xadimləri, hüquq mühafizə orqanlarının iĢçiləri 

iĢtirak etmiĢlər. 

Tribuna ilə auditoriya arasında məsafə qısalmıĢdır ki, bu da rəsmi 

münasibətlərin aradan qalxmasına, səmimilik və etimad Ģəraiti yaranmasına kömək 

etmiĢdir. Adamlar fikirlərini sərbəst söyləyir, ən kəskin, vaxtı çatmıĢ, vacib 

məsələlər barəsində prinsipial və tələbkarlıqla danıĢırdılar. Cari və gələcək 

iĢlərdən, yenidənqurmaya, sosial-iqtisadi məsələlərin həllinə daha dərindən, fəal 

qoĢulmağa imkan verməyən əngəllərdən söhbət gedirdi. GörüĢ iĢtirakçılarının 

çıxardıqları ən mühüm nəticə bu idi ki, yenidənqurmanı əməli iĢlərlə 

möhkəmləndirmək, XIX Ümumittifaq partiya konfransı, Sov.ĠKP MK iyul (1988-

ci il) plenumu qərarlarının həyata keçirilməsi sahəsində fəal, yaradıcı, təĢəbbüskar 

iĢ aparmaq  lazımdır. 
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ToxunulmuĢ problemlərin dairəsi geniĢ idi. Mənzil, əhalinin ərzaq malları 

ilə təmin olunması, məiĢət xidməti və tibbi xidmət, Ģəhərin ekoligiyası məsələləri,    

vətəndaĢların hüquqlarına toxunulması faktları ilə əlaqədar narahatlıq ifadə 

olunurdu. GörüĢlərin iĢtirakçıları xüsusi mülkiyyətçilik psixologiyası və 

qənimətçilik, meĢĢanlıq əleyhinə, sovet həyat tərzinə yad olan  digər eybəcər   

hallar əleyhinə mübarizəni sərtləĢdirməyi tələb edirdilər. Qeyd olunurdu ki, 

durğunluq dövrünün mənfi nəticələrinin aradan qaldırılmasında, cəmiyyətin 

mənəvi sağlamlığının möhkəmləndirilməsində səyləri birləĢdirmək lazımdır. 

DQMV-də və Ermənistanda hadisələrlə əlaqədar suallara ətraflı cavablar 

verilmiĢdir. 

Siyasi məlumat gününün fərqləndirici xüsusiyyəti bu idi ki, adamları 

düĢündürən bir çox məsələlər yerindəcə operativ və konkret həll olunmuĢdur. 

Yığılıb qalmıĢ problemlərin bilavasitə əmək kollektivlərində açıq müzakirəsi 

zəhmətkeĢlərin ehtiyac və tələbatını daha yaxĢı baĢa düĢməyə, bunların ödənilməsi 

üçün təsirli tədbirlər görməyə kömək edəcəkdir. (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 17 sentyabr 1988-ci il 

 

FƏALLAR YIĞINCAĞI 

 

Sentyabrın 19-da respublika partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının 

fəallar yığıncağı olmuĢdur. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov DQMV-də vəziyyət 

haqqında məlumat vermiĢdir. O, son vaxtlar respublikanın muxtar vilayətində 

olmuĢ cəmiyyətə zidd hərəkətlərdən ətraflı bəhs etmiĢ, əhali arasında aparılan iĢi 

gücləndirməyin, millətlərarası zəmin əsasında toqquĢmalara yol verməmək, hüquq 

qaydalarını və qanunçuluğu möhkəmlətmək üçün qəti tədbirlər görməyin zəruri 

olduğunu bildirmiĢ, Dağlıq Qarabağda vəziyyətin normal hala salınması üçün 

görülən tədbirlərdən danıĢmıĢdır. 

Həmin gün Bakının sənaye müəssisələrində, məktəblərində, idarələrində 

bu məsələ barəsində Azərbaycan KP MK üzvləri, rəhbər partiya, sovet və 

təsərrüfat iĢçiləri çıxıĢ etmiĢlər. (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 20 sentyabr 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ HADĠSƏLƏRĠNƏ DAĠR 

 

Məlum olduğu kimi, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrlə 

əlaqədar olaraq SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 iyul tarixli 

qərarından sonra vəziyyət  yaxĢılığa  doğru  dəyiĢməyə,  həyat qaydaya düĢməyə 

baĢlamıĢdır. Muxtar vilayətin iqtisadi və sosial inkiĢafını sürətləndirmək haqqında 
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Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarını yerinə yetirmək üçün  geniĢ  

iĢlər baĢlanmıĢdır. Əmək kollektivlərində və tədris müəssisələrində Ģərait tədricən 

sağlamlaĢır. Partiya komitələri, sovet təĢkilatları və ictimai təĢkilatlar daha fəal 

mövqe tutmağa baĢlamıĢlar. Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyaları 

rəhbərliyinin möhkəmləndirilməsinin, mənfi halların kökünü kəsmək, qanunçuluğu 

möhkəmlətmək, demokratiyanı və aĢkarlığı inkiĢaĢ etdirmək sahəsində qəti 

tədbirlərin onların mərkəzi komitələrinin plenumlarında müzakirə edilməsinin 

bunun üçün az əhəmiyyəti olmamıĢdır. 

Sumqayıt hadisələri ilə əlaqədar cinayət iĢlərinin istintaqı əsasən baĢa 

çatdırılmıĢ, adam öldürməklə, talançılıq və zorakılıq təĢkil etməklə əlaqədar bütün 

Ģəxslər aĢkara çıxarılmıĢ və məsuliyyətə cəlb olunmuĢlar. Otuzdan artıq iĢ 

baxılmaq üçün məhkəmələrə verilmiĢdir. 

Bununla birlikdə görməmək olmaz ki, Ermənistanda və Azərbaycanda 

baĢlanmıĢ sağlamlaĢdırma prosesləri korrupsiyada, rüĢvətxorluqda və oğurluqda 

barmağı olanların heç də döĢünə yatmır. Onlar ifĢa olunmaqdan qorxaraq 

ictimaiyyəti yenidənqurmanın aktual problemlərindən və mənfi hallara qarĢı real 

mübarizədən yayındırmağa; diqqəti milli münasibətlərlə əlaqədar məsələlərə cəlb 

etməyə, millətçilik ehtiraslarının qızıĢdırılması üçün hər cür bəhanədən istifadə 

etməyə çalıĢırlar. Bu onunla nəticələnmiĢdir ki, son günlər Stepanakertdə vəziyyət 

yenə də gərginləĢmiĢdir. Sənaye müəssisələrində, tikinti təĢkilatlarında və ictimai 

nəqliyyatda tətillər törədilmiĢdir. Məktəblərdə dərslər kəsilmiĢdir. Vilayət 

prokurorluğuna basqın təĢkil edilmiĢ, ictimai asayiĢi təmin edən SSRĠ Daxili ĠĢlər 

Nazirliyinin hərbi qulluqçularına və milis iĢçilərinə cismani xəcarət yetirilməsi 

halları olmuĢdur. 

Sentyabrın 18-də Ģəhər hökumət orqanlarının icazəsi ilə Ģəhərdə mitinq 

keçirilmiĢdir. Mitinqdə adamlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yaranmıĢ 

vəziyyətdən narahat olduqlarını, yaranmıĢ vəziyyəti normal hala salmağa 

çalıĢdıqlarını bildirmiĢlər. Lakin bir müddətdən sonra Stepanakert yaxınlığındakı 

Xocalı kəndində ermənilərlə azərbaycanlılar arasında millətlərarası zəmin əsasında 

toqquĢmalar olduğu barədə təhrikçilik məqsədilə məlumat verilməsi ilə əlaqədar   

mitinq  kəsilmiĢdir. Mptinqin  bir çox iĢtirakçıları həmin kəndə tərəf axıĢanda 

qarĢılıqlı kütləvi dalaĢmalarda odlu və soyuq silah iĢlədilmnĢdir. Nəticədə 25 nəfər 

ağırlıq dərəcəsi müxtəlif olan yara almıĢ, 17 nəfər xəstəxanaya aparılmıĢdır. Həm 

ermənilər, həm azərbaycanlılar tərəfindən tibbi yardım üçün müraciət edilir. 

Milis və daxili qoĢun qüvvələri bu toqquĢmanın geniĢlənməsinin qarĢısını 

almıĢlar. Ġctimai intizamı və vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin etmək, iğtiĢaĢları 

dəf etmək üçün lazımi tədbirlər görülür. SSRĠ Prokurorluğu iĢçiləri cinayət iĢi 

qaldırmıĢlar və istintaq aparılır. Vilayətdə Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin nümayəndəsi A. Ġ. Volskinin rəhbərliyi altında qərargah 

fəaliyyət göstərir. 
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Vilayət partiya komitəsi və DQMV Xalq Deputatları soveti radio və 

televiziya ilə elan edilmiĢ müraciətdə millətlərarası münasibətlərdə gərginliyi 

qızıĢdırmağa çalıĢan Ģəxslərin dövlətə və qanuna zidd hərəkətlərini pisləmiĢlər. 

Mitinqlər, nümayiĢlər və yürüĢlər keçirilməsi qadağan edilmiĢdir. 

Ermənistan KP MK və Azərbaycan KP MK respublikalarda vəziyyəti 

normal hala salmaq və ictimai asayiĢ yaratmaq üçün lazımi tədbirlər görürlər. 

Partiya və fəhlə yığıncaqları keçirilir. YaranmıĢ vəziyyət ciddi narahatlıq və təĢviĢ 

doğurmaya bilməz. ġərait qati surətdə bildirməyi tələb edir ki, belə vəziyyət hər iki 

respublikanın zəhmətkeĢlərinin mənafelərinə kəskin surətdə ziddir, odur ki, buna 

daha dözülməməlidir. Dövlət hər hansı millətin vətəndaĢlarının hüquqlarına nə 

Ģəkildə olursa-olsun toxunulmasına, xalqlar arasında sovet Konstitusiyası ilə və 

qanunlarımızla qadağan edilmiĢ düĢmənçiliyin qızıĢdırılmasına yol verə bilməz. 

Qanunçuluğa, dövlət intizamına və ictimai intizama ciddi əməl edilməsə, sosialist 

demokratiyasını daha da dərinləĢdirmək mümkün deyildir (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 20 sentyabr 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ  HADĠSƏLƏRĠNƏ DAĠR 

 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində ermənilərlə azərbaycanlılar    

arasında   toqquĢmalar  nəticəsində kəskinləĢmiĢ vəziyyət gərgin olaraq qalır. 

Millətlərarası zəmin əsasında hadisələrə yol verilməməsi üçün tədbirlər 

görüldüyünə baxmayaraq, sentyabrın 21-nə keçən gecə yenə də fərdi evlər, 

avtomaĢınlar yandırılmıĢ və hüquqa zidd olan digər hərəkətlər edilmiĢdir. 

Ayrı-ayrı yerlərdə atəĢ açılmıĢdır. Tələfat yoxdur. Lakin bütün bunlar 

həyəcanlı Ģərait yaratmıĢdır, Stepanakert Ģəhərində və kənd rayonlarında bir çox 

sakinlər öz təhlükəsizliyi üçün qorxu çəkirlər. 

Stepanakertdə müəssisələr, tikinti təĢkilatları, nəqliyyat və məktəblər 

iĢləməmiĢdir. 

Ġctimai təĢkilatlar ilə birlikdə partiya və sovet orqanları DQMV-də və 

onunla qonĢu rayonlarda təsərrüfat fəaliyyətini yoluna qoymağa, vəziyyəti normal 

hala salmağa çalıĢırlar. 

YaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar olaraq Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki nümayəndsi A. Ġ. Volski 

yerli televiziya və radio ilə çıxıĢ etmiĢdir. O demiĢdir: «Partiya və hökumət Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin inkiĢaf etdirilməsi, burada yığılmıĢ müxtəlif 

problemlərin tezliklə həll olunması barəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul 

etmiĢlər. Lakin görünür, bu, müəyyən qrupa əl vermir. 

Son günlər vilayətdə vəziyyət kəskin surətdə mürəkkəbləĢmiĢdir. Sənaye 

müəssisələrində, tikinti təĢkilatlarında və ictimai nəqliyyatda tətillər baĢlanmıĢdır. 

Məktəblərdə dərslər kəsilmiĢdir. Ġcazə verilməmiĢ mitinqlər və yürüĢlər 
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keçirilmiĢdir. Vilayət prokurorluğuna basqın edilmiĢdir. Hakimiyyət orqanlarına 

qarĢı təhqiramiz çıxıĢlara yol verilmiĢdir. Ġctimai asayiĢi təmin edən SSRĠ Daxili 

ĠĢlər Nazirliyi qoĢunları hərbi qulluqçularının və milis iĢçilərinin ləyaqətini 

alçaltmaq halları olmuĢdur». 

YaranmıĢ vəziyyət nəzərə alınaraq sentyabrın 21-dən Stepanakert və 

Ağdam rayonu ərazisində xüsusi vəziyyət elan edilir və qadağan saatı qoyulur. 

Əhalinin əmin-amanlığının və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ictimai asayiĢin 

qorunması və sosialist qanunçuluğuna ciddi əməl edilməsi üçün hər cür lazımi 

tədbirlər görülür   (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 22 sentyabr 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ ƏTRAFINDA VƏZĠYYƏTƏ DAĠR 

 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin verdiyi səlahiyyətlərə uyğun olaraq, 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və Ağdam rayonunda 

xüsusi vəziyyət və qadağan saatı tətbiq edildikdən sonra Stepanakert Ģəhərində və 

onun yaxınlığındakı bəzi yaĢayıĢ məntəqələrində vəziyyət müəyyən dərəcədə 

sağlamlaĢmağa baĢlamıĢdır. Ġctimai asayiĢi mühafizə orqanları vətəndaĢların 

təhlükəsizliyini və Konstitusiya hüquqlarını təmin etmək üçün tədbirlər görürlər. 

Qadağan saatını pozanlar tutulmuĢ, odlu və soyuq silah müsadirə edilmiĢdir. 

Sentyabrın 22-də Stepanakertin sənaye müəssisələri, tikinti təĢkilatları, 

nəqliyyatı və tədris müəssisələri iĢləməmiĢdir. 

Respublika Ali Sovetinin Rəyasət heyəti tərəfindən buraxılmıĢ üzdəniraq 

«Qarabağ» komitəsi liderlərinin hərəkətləri nəticəsində Ermənistan  SSR-də əmələ 

gələn gərginliklə əlaqədar olaraq Ermənistan  KP MK, Ermənistan  SSR Ali 

Sovetinin Rəyasət heyəti və Nazirlər Soveti respublikanın kommunistlərinə, 

zəhmətkeĢlərinə müraciət edib, onları yüksək vətəndaĢ Ģüurluluğu, təmkinlik 

göstərməyə, məsuliyyətlə hərəkət etməyə, erməni xalqının vətənpərvərlik və 

beynəlmiləlçilik ənənələrinə layiq olmağa, özlərini kor qüvvələrin əlində oyuncağa 

çevirməməyə, yadda saxlamağa çağırmıĢlar ki, biz hamımız birlikdə və hər birimiz 

ayrılıqda nəinki öz uĢaqlarımızın gələcəyi üçün, öz xalqımızın müqəddəratı üçün, 

həm də öz ümumi evimizin - bütün ölkənin müqəddəratı üçün, inqilabi 

yenidənqurmanın, demokratiyanın və aĢkarlıqın müqəddəratı üçün cavabdehik. 

Lakin Yerevanda və Ermənistanın bəzi baĢqa Ģəhərlərində hakimiyyət 

orqanlarının və partiya təĢkilatlarının gərginliyi inandırma metodları ilə zəiflətmək 

cəhdləri hələ lazımi nəticə verməmiĢdir. Sentyabrın 21-də və 22-də ayrı-ayrı 

məsuliyyətsiz ünsürlər Ermənistan  SSR Ali Sovetinin və hökumətinin qarĢısında 

Konstitusiyaya zidd tələblər qoymağa, tətillər, mitinqlər keçirməyə, aclıq elan 

etməyə çağırmıĢlar. Sentyabrın 22-də Yerevan, Leninakan, Abovyan, Çarentsavan 
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Ģəhərlərinin, habelə Eçmiadzin  rayonunun bir sıra müəssisələri iĢi dayandırmıĢdır. 

ġəhər nəqliyyatının gediĢ-gəliĢi pozulmuĢdur. 

Ġctimai asayiĢi qorumaq, cinayətkarlıq hərəkətlərinin qarĢısını almaq üçün 

əlavə tədbirlər görülür. Sentyabrın 22-də Yerevan Ģəhərində bu tədbirlərdə milis 

orqanları ilə yanaĢı, qoĢun bölmələri də iĢtirak etmiĢlər. 

AsayiĢin  qorunması   və   sosialist   qanunçuluğuna əməl edilməsi üçün 

Azərbaycan SSR-də, xüsusən erməni və Azərbaycan millətlərindən olan   

vətəndaĢların birgə yaĢadıqları rayonlarda lazımi iĢ aparılır. 

DQMV-nin, Ermənistan və Azərbaycanın partiya və sovet orqanları 

vətəndaĢların narahatlığını və tələblərini nəzərə alaraq gərginliyin geniĢlənməsinin 

qarĢısını almaq, normal əmək və ictimai həyat ahəngini bərpa etmək üçün hər cür 

lazımi tədbirlər görürlər (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 24 sentyabr 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ ƏTRAFINDA VƏZĠYYƏTƏ DAĠR 

 

Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində və Ağdam 

rayonunda ictimai asayiĢi mühafizə orqanlarının gördükləri tədbirlər gərginliyi 

zəiflətməyə, millətlərarası zəmin əsasında yeni toqquĢmalara yol verməməyə 

imkan yaratmıĢdır. 

Evləri yandırmıĢ Ģəxslər tutulmuĢlar, ayrı-ayrı vətəndaĢların odlu və 

soyuq silahı əlindən alınmıĢdır. Ġstintaq aparılır. Partiya, dövlət orqanlarının,. 

ictimai təĢkilatların nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələri   əhali   arasında   

izahat iĢi aparırlar. 

Muxtar vilayətin kənd rayonlarında normal əmək ahəngi davam edir. Eyni 

zamanda Stepanakertdə sənaye müəssisələri, tikinti təĢkilatları və məktəblər 

indiyədək iĢləmir. Dəmir yolu stansiyasında yüklə dolu 150-dək vaqon yığılmıĢdır. 

Ermənistan  KP MK-nın, Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin və 

Nazirlər Sovetinin respublika kommunistlərinə və bütün zəhmətkeĢlərinə müraciəti 

Ermənistan SSR-də vəziyyətin inkiĢafına müsbət təsir göstərir. Ermənistanın 

məĢhur elm və incəcənət xadimləri, məsələn, akademik  V.  A. Hambartsumyan, 

Ģair Silva   Kaputikyan respublika  televiziyası ilə çıxıĢ etmiĢ və əhalini təmkinlik 

və sağlam düĢüncə göstərməyə, məsuliyyətsiz çağırıĢlara uymamağa  çağırmıĢlar. 

Hüquq   mühafizə   orqanlarının həyata keçirdikləri tədbirlər əmək  kollektivlərinin 

çoxunda baĢa düĢülür. Sentyabrın 23-də səhər respublika paytaxtının və digər   

sənaye mərkəzlərinin  müəssisə və təĢkilatlarının xeyli qismi iĢləmiĢdnr. ġəhər 

nəqliyyatının hərəkəti yoluna düĢür. 

Bununla birlikdə Yerevanın mərkəzində məsuliyyətsiz ünsürlərin təĢkil 

etdikləri mitinqlər vəziyyətin sabitləĢməsinə mane olur. Bu mitinqlərdə adamları 
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suni surətdə həyəcana gətirmək məqsədilə fitnəkarcasına bəyənatlar verilir, 

Ģayiələr yayılır 

 

«Kommunist» qəzeti, 25 sentyabr 1988-ci il  

 

ERMƏNĠSTAN  KP MK-YA MÜRACĠƏT 

 

Sentyabrın 24-də Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsi və DQMV 

Xalq Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsi Ermənistan KP MK-ya, habelə 

qəzetlərin redaksiyalarına müraciət etmiĢlər: 

Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsi, DQMV Xalq Deputatları 

Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsi, vilayət ictimaiyyəti son günlər Dağlıq Qarabağ 

hadisələri ilə əlaqədar olaraq Yerevan Ģəhərində mitinqlərdə yayılan Ģayiələri və 

uydurmaları qətiyyətlə pisləyirlər. 

Xüsusi vəziyyət elan edilməsini və qadağan saatı qoyulmasını vilayət 

əhalisi ifrat, lakin zəruri tədbir kimi qarĢılamıĢdır. 

DQMV-də və xüsusən Stepanakertdə vəziyyət tədricən sabitləĢir. Əhali ilə 

qoĢun hissələri arasında qarĢılıqlı münasibətlər normallaĢır. ġəhər müəssisələrində 

əmək ahənginin bərpa edilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. 

Vilayət partiya komitəsi və vilayət icraiyyə komitəsi vilayətdə baĢ verən 

hadisələrin mahiyyətini kökündən təhrif edən Ģübhəli informasiya mənbələrinə 

istinad olunmasını yolverilməz hesab edirlər. Yerevanda keçirilən mitinqlərdə 

yayılan bu növ informasiya adamları azdırır, ehtirasları qızıĢdırır. 

Gülünc, həqiqətdən uzaq olan, yayılması yenidənqurma əleyhdarlarının 

ancaq xeyrinə olan Ģayiələrin dəf edilməsi və Qarabağ probleminin ədalətli həlli 

üçün biz vilayət hadisələri haqqında hər gün məlumat verməyə hazırıq. 

Teleqramın mətninin Yerevan  Ģəhərində mitinqdə elan olunmasını xahiĢ 

edirik. 

 

DQMV Xalq Deputatları Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin sədri; S. BABAYAN 

Dağlıq  Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin katibi; H. Poqosyan  

 

«Kommunist» qəzeti, 27 sentyabr 1988-ci il 

 

ƏMƏK KOLLEKTĠVLƏRĠNDƏ GÖRÜġLƏR 

 

Ermənistan paytaxtında narahatlıqdır: bir çox sənaye müəssisələri iĢləmir, 

ali məktəblərdə dərslər boykot edilir. Teatr meydanına səhərdən on minlərlə adam 

toplaĢır. Burada mitinqlər keçirilir. Əvvəlki tələblər irəli sürülür: respublika Ali 

Sovetinin növbədənkənar sessiyası çağırılsın, DQMV Azərbaycan SSR-in 
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tərkibindən çıxarılsın, Azərbaycanda yaĢayan ermənilərin təhlükəsizliyi üçün 

təminatlar verilsin. 

Bununla birlikdə, əvvəlki həftəyə nisbətən vəziyyət yaxĢılaĢmıĢdır, ən 

əvvəl də nəqliyyatda. ġəhərin həyatını təmin edən xidmət bölmələri dəqiq iĢləyir. 

Zahirən Yerevan tətil edən Ģəhərə bənzəmir. Mağazalar açıqdır, kooperativçilər 

qızğın ticarət edirlər, səs-küylü rəngarəng bazarlar Ararat vadisinin payız nemətləri 

ilə aĢıb-daĢır. 

Respublika kommunistlərinə, zəhmətkeĢlərinə bu yaxınlarda Ermənistan  

KP MK-nın, respublika Ali Soveti Rəyasət heyətinin və Nazirlər sovetinin 

müraciəti, habelə Ermənistan  SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarı bütün 

bunlara çox kömək etmiĢdir; müraciətdə və qərarda ağır nəticələr verə bilən indiki 

vəziyyət üçün təĢviĢ ifadə olunur, böhrandan çıxıĢ yolları göstərilmiĢdir. 

Mürəkkəb Ģəraitdə respublika partiya təĢkilatının iĢçiləri yerlərdə — 

zavodlarda, tikintilərdə, idarələrdə daha çox olur, emosiyalara, məsuliyyətsiz 

çağırıĢlara uymuĢ adamlarla görüĢməyə çalıĢırlar. 

Sentyabrın 26-da Ermənistan KP  MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan 

ən böyük sənaye müəssisələrindən birinin - «Zaqafqazkabel» Birliyinin sexlərində 

və istehsal sahələrində olmuĢdur. ĠĢə çıxmamaq dalğası iyulun əvvəlində 15 iĢ 

günü itirmiĢ bu kollektivdən də yan keçməmiĢdir. Ġndi kabelçilər itkinin yerini 

nəinki doldurmuĢlar, hətta səkkiz ayın yekunlarına görə plandan əlavə 1,5 milyon 

manatlıq məhsul vermiĢlər. 

Müəssisədə çalıĢan fəhlə  qadın   R. Xalatyan demiĢdnr: 

— Biz tətilləri pisləyirik, tətillər vaxtı çatmıĢ məsələləri həll etmək yolu 

deyildir və məncə, bizi Dağlıq Qarabağ probleminin Konstitusiya əsasında həlli 

yolundan uzaqlaĢdıran emosiyalara fəhlələrin heç də hamısı uymamıĢdır. Sumqayıt 

hadisələri, ümumən millətlərarası ədavət məncə vəhĢilikdir. Elə bilirəm ki, sayıq, 

sağlam qüvvələr respublikamızda həyatı yoluna qoymaq iqtidarındadırlar. 

Fəhlə qadınlardan T. Yegiazaryan, A. Melikyan, R. Akopyan demiĢlər: 

— Ermənistan  KP MK-nın plenumunda qeyd olunduğu kimi, əlbəttə, 

indiki vəziyyətə illərlə həll edilməmiĢ sosial problemlər də təsir göstərmiĢdir. Tətil 

pis vasitədir, tətil fəhləyə gərək deyildir. 

Bu gün Ermənistanda hisslərin və emosiyaların qızğınlıq dərəcəsinin 

proqnozunu vermək o qədər də perspektivli iĢ deyildir. Lakin hazırda respublikanın 

bir çox sakinlərinin düĢüncələrində, hərəkətlərində və əməllərində müsbət 

əlamətlər vardır. Elə bunlar da ümid doğurur. 

 

V. TERNOVSKĠ  

SĠTA-nın müxbiri 

 

«Kommunist» qəzeti  28 sentyabr 1988-ci il 
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MÖHKƏM  QAYDA-QANUNU VƏ ĠNTĠZAMI TƏMĠN  ETMƏLĠ 

 

Yerevan, 28 sentyabr (SĠTA-nın müxbiri). Ermənistan KP MK-da 

müĢavirə keçirilmiĢdir. MüĢavirədə sənaye müəssisələri və birlikləri partiya 

təĢkilatlarının rəhbərləri və katibləri, nazirlər, dövlət komitələrinin sədrləri iĢtirak 

etmiĢlər. 

MüĢavirədə Ermənistan  KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan çıxıĢ 

etmiĢdir. 

Qeyd olunmuĢdur ki, respublikada yaranmıĢ mürəkkəb vəziyyət 

zəhmətkeĢlərdə ciddi narahatlıq doğurur. 

Qeyd edilmiĢdir ki, partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının gördükləri 

tədbirlər sayəsində respublikanın iqtisadiyyatında vəziyyət yaxĢılaĢır. Tətillərə 

səsləyən məsuliyyətsiz çağırıĢları geniĢ zəhmətkeĢ kütlələri müdafiə etmirlər, 

onların əksəriyyəti tətillərə çağıran təhrikçilərin hərəkətlərini pisləyir. Bununla 

birlikdə Yerevanın, Abovyanın, Çarentsavanın bəzi müəssisələrində iĢə çıxmamaq 

halları olmuĢdur. Müəssisələrin əmək ahənginin pozulması respublikanın 

iqtisadiyyatına ziyan vurur. 

GöstərilmiĢdir ki, əmək kollektivləri itirilmiĢ nə varsa onun yerini 

doldurmağa, Ģəriklər qarĢısında müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməyə, əlaqədar 

saziĢlərin iĢçiləri ilə sabit iqtisadi, qarĢılıqlı münasibətləri qaydaya salmağa 

çalıĢırlar. MüĢavirədə deyilmiĢdir ki, yaranmıĢ vəziyyətin tezliklə normal hala 

salınması hər bir əmək kollektivinin, hər bir briqadanın, fəhlənin, qulluqçunun, hər 

bir kommunistin Ģərəf iĢidir, respublika və ölkə qarĢısında onların borcudur. 

 

«Kommunist» qəzeti, 29 sentyabr 1988-ci il 

 

QARIġIQLIQ SALMAQ CƏHDĠ BAġ TUTMADI 

 

Yerevan, 27 sentyabr (SĠTA-nın xüsusi müxbiri V. Ternovski). ġəhərin 

əmək ahənginin pozulması üçün ictimai nəqliyyatın iĢini pozmaq çağırıĢlarının 

haradan irəli gəldiyi sualına Ermənistan  SSR Daxili ĠĢlər Nazirliyi mənbəyi açıq 

göstərir - «Qarabağ» komitəsi. «Qarabağ» liderlərinin adamlara təsiri get-gedə 

azalsa da, onlar cürbəcür Ģübhəli hərəkətlərlə məqsədlərinə nail olmağa çalıĢırlar. 

Məsələn, müəssisələrin darvazaları yanında, gur magistrallarda adamların elə 

qrupları peyda olmuĢlar ki, onlar gediĢ-gəliĢə mane olmağa, maĢınları 

dayandırmağa, hədə-qorxu gəlməyə baĢlamıĢlar. Xülasə, milis xronikası 

sənədlərində göstərildiyi kimi, avtobusların, trolleybusların, tramvayların xəttə 

çıxmasına yol verməmək üçün tədbirlər görülür, marĢrutlarda onların qarĢısında 

pikstlər düzəldilir, sürücülər barəsində zorakılığa əl atılır. 

Təbiidir ki, Ģəhər nəqliyyatında yaranmıĢ həyəcanlı vəziyyət ictimai 

asayiĢi mühafizə qüvvələrinin dərhal iĢə qarıĢmasını tələb etmiĢdir. Pozucu 
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tədbirlərə yol verməmək üçün bütün milis heyəti, onların köməyinə verilmiĢ hüquq 

qaydalarını mühafizə qüvvələri, drujinaçılar ayağa qaldırılmıĢlar. 

Piketçilərin mümkün tədbirlərinin qarĢısını almaq reydinin təĢkilində 

iĢtirak etmiĢ respublika Daxili ĠĢlər Nazirliyi aparatının əməkdaĢları deyirlər: 

— Nəqliyyat Ģəhər orqanizmində mühüm ünsürdür. Onun iĢini dayandıran 

kimi Ģəhər iflic ola bilər. Vəziyyətin sabitliyini pozmağa çalıĢanlar bunu yaxĢı baĢa 

düĢürlər. Təhlükə həddən çox olduğuna görə bunu nəzərə almamaq olmaz. Elə 

buna görə də belə hallar üçün zəruri olan hər cür tədbirlər görülmüĢdür. Hüquqa 

zidd hərəkətlərdə barmağı olanlara qarĢı «SSRĠ-də yığıncaqların, mitinqlərin, küçə 

yürüĢlərinin və nümayiĢlərin təĢkili və keçirilməsi qaydası haqqında» SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanı, habelə «yığıncaqların, mitinqlərin, küçə 

yürüĢlərinin və nümayiĢlərin təĢkilinin və keçirilməsinin müəyyən edilmiĢ 

qaydasını pozmağa görə məsuliyyət haqqında» Ermənistan  SSR Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin qərarı əsasında inzibati və ictimai təsir tədbirləri tətbiq 

edilmiĢdir. Ġndiyədək 84 nəfər barəsində müvafiq tədbirlər görülmüĢdür. Onlardan 

biri xalq məhkəməsi tərəfindən məhkum edilmiĢ, 4 nəfəri 10-15 günlük inzibati 

həbsə alınmıĢ, 39 nəfəri cərimələnmiĢdir. ĠğtiĢaĢların və icazə verilməmiĢ 

mitinqlərin bir çox iĢtirakçıları barəsində materiallar məhkəməyə verilmiĢdir. 

Məhkəmə qanun qarĢısında onların məsuliyyəti dərəcəsini təyin etməlidir. 

Bununla əlaqədar olaraq respublika Səhiyyə Nazirliyinin nəqliyyatçılara 

həyəcanlı müraciəti yada düĢür; nəqliyyatçıların iĢində yaranan fasilələr 

yerevanlılara tibbi yardım göstərmək iĢində, demək olar həlledilməz problemlərə 

gətirib çıxarmıĢdı və bunun üzündən bir çox əlillər, qocalar, uĢaqlar zərər 

çəkmiĢdilər. Ancaq duĢüncəsizlikdən indi qərəzkarlığa keçmiĢ adamların bunlar nə 

vecinədir. 

Bax, onlar qarıĢıqlıq salmağa yenə də cəhd göstərdilər. Amma baĢ 

tutmadı. 

 

«Kommunist» qəzeti, 29 sentyabr 1968-ci il 

  

TƏHRĠKÇĠLƏRĠN AĞZINDAN  VURULUR 

 

Sentyabrın 30-da Ermənistan paytaxtında bütün sənaye müəssisələri 

iĢləyirdi, ictimai nəqliyyat dəqiq və fasiləsiz hərəkətdə idi. 

Lakin bundan qabaq, on gün davam etmiĢ tətil nəticəsində Ģəhər 25 

milyon manat itirmiĢdir. Zavodlar dayanır, fabriklər, idarələr axsayır, Ģəhər 

həyatını təmin edən xidmət bölmələrinin ahəngi pozulurdu. Həmin vaxt ərzində 

Yerevanda sənaye məhsulunun ümumi həcmi 17 faiz azalmıĢdı. Bu itki 

respublikanın iqtisadiyyatına hissediləcək zərbədir. Bu itki adamların rifahına da 

təsir etməyə bilməz, mağazaların piĢtaxtalarında da öz təsirini hələ göstərəcək, 

yaĢayıĢ evlərinin istifadəyə verilməsini təxirə salacaqdır. 
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Respublika partiya təĢkilatının, zəhmətkeĢlərin, ziyalıların, gənclərin 

Ģüurlu hissəsinin səyi ilə tətili dayandırmaq, müqavilə üzrə məhsul göndərilməsi 

tapĢırıqlarının yerinə yetirilməsinə baĢlamaq mümkün olmuĢdur. Təbiidir ki, 

partiya qruplarının, denutatların, qadın Ģuralarının fəaliyyətinin güclənməsi, 

kollektivlərdə adamlarla açıq söhbətlər burada öz bəhrəsini vermiĢdir. Lakin buna 

aldanmaq olarmı ki, bir ovuc məsuliyyətsiz, boĢboğaz və təhrikçi minlərlə adamı - 

bunların arasında isə iĢi dayandırmağı heç xəyalına gətirməyənlər də az deyildir, - 

bekarçılığa vadar edib sabitliyi pozmaq niyyətlərindən hələ də əl çəkməmiĢdir? 

Bunlar kimlərdir? Nəyə görə onlar fitnələrə, cürbəcür hədələrə belə uzun 

müddət maraq göstərirlər ki, bunun nəticəsində də neçə-neçə iĢ növbəsi 

pozulmuĢdur? Onların məsləki belədir: yenidənqurmanı gözdən salmaq, bunun 

üçün hər cür yollardan istifadə etmək - bəlkə də baĢ tutdu. Təki «Ģayba rəqib 

zonasına vurulsun». Sonra da nə olur-olsun. Bu, xokkeydəo məlum üsuldur. 

Təəssüf, bu üsuldan Yerevanda teatr meydanındakı natiqlər də istifadə edirlər, 

bunun da müəyyən nəticəsi olur. 

Sentyabrın 26-da axĢam mitinqində Q. ġirvanyan adlı birisi izdiham 

qarĢısında demiĢdi: Atom elektrik stansiyasının bütün iĢçiləri tətil elan ediblər. 

«ġayba»  mitinqə toplaĢanlar arasında çaxnaĢma saldı. Axı, AES heyəti 

belə bir Ģeyi heç xəyalına da gətirmirdi. Lakin bu, fitnəkarın nə vecinə? Təki 

sabitlik pozulsun. 

Əlbəttə, yenidənqurma üzərinə açıq həmlə etməyə indi bir kəs çətin 

müvəffəq ola bilər. Buna görə də yenidənqurmanın əleyhdarları dolayı, Ģübhəli 

yollar axtarırlar. Çətin, ləng, lakin doğru gedən sağlamlaĢdırma prosesini 

dayandırmaq cəhdində yalan onların səciyyəvi üsuludur. 

Sentyabrın 28-də Yerevan universitetində komsomol fəalları 

toplaĢmıĢdılar ki, fəhlələrə müraciət qəbul etsinlər və onları tətili dayandırmağa 

çağırsınlar. Lakin bir «qayğıkeĢ» tapıldı vo əlüstü «Qarabağ» komitəsinin 

niyyətləri üçün qorxu yarandığı barədə ona xəbər verdi. Bir müddət keçdi və 

bədnam A. Manuçaryan universitetdə peyda oldu. O, bütün hərarətini və bəlağətini 

sərf etdi ki, tələbələr öz niyyətlərindən əl çəksinlər. «Qarabağ» komitəsinin 

nümayəndəsi çəkinib-utanmadan belə bir yalan iĢlətdi ki, Çarentsavanda, 

Abovyanda, bir gün əvvəl Ermənistan  KP MK bürosu üzvlərinin olduqları 

Yerevan müəssisələrində iĢləməyənlərin sayı guya artıb. Bunu da guya öz gözləri 

ilə görüb. Əslində isə bunun əksinə idi. Bir gün əvvəlkinə, 28 sentyabr gününə 

nisbətən respublikada iĢə baĢlayanların sayı iki dəfə artmıĢdı. Necə deyərlər, 

sübuta ehtiyac yoxdur. 

Bu gün Yerevan adi əmək ahəngi ilə yaĢayır. Ġtkilərin yerini doldurmağa 

səy göstərilir. Fəhlələr arasında kollektiv təmkin, qazanılmıĢ nailiyyətləri alt-üst 

etmək cəhdlərindən əl çəkməyənlərin ağzından vurmaq səyi get-gedə 

möhkəmlənir. 
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Respublika Müharibə və Əmək Veteranları ġurasının sədri, Sovet Ġttifaqı 

Qəhrəmanı, Ermənistan SSR Ali Sovetinin deputatı yazıçı A. V. Kazaryan deyir: 

— Elə bilirəm ki, sağlam qüvvələr birləĢib həm boĢboğazların, həm də 

fitnəkarların öhdəsindən gələcəklər. Biz məsuliyyətsiz çıxıĢları rədd edirik, çünki 

bunlar iğtiĢaĢlara gətirib çıxarır. Avantüristlər və təhrikçilər vəziyyətdən istifadə 

etməyə çalıĢırlar ki, «qəhrəman» olsunlar, nəticə etibarı ilə isə hakimiyyət baĢına 

gəlsinlər. BaĢ tutmayacaqdır. 

AĢot VaqarĢakoviçin fikrincə, adamlar arasında əmin-amanlığı bərpa 

etmək vaxtı gəlib çatmıĢdır. Dağlıq Qarabağa gəldikdə, biz əminik: onun xalqının 

bütün problemləri həll ediləcəkdir. 

Əlbəttə, tətillər respublika iqtisadiyyatına az maddi ziyan vurmamıĢdır. 

Onları hesablamaq, onların yerini doldurmaq olar. Bəs saxta səslər «xorunun»-

adamlara nə qədər mənəvi və əxlaqi zərər vurduğunu kim müəyyən edər? 

 

V. TERNOVSKĠ 

SĠTA-nın xüsusi müxbiri  

 

«Kommunist» qəzeti, 2 oktyabr 1988-ci il 

 

ADAMLAR ÜMĠDLƏ YAġAYIRLAR 

 

Stepanakert, 4 oktyabr (S. Saxno, A. Kaznaçeyev, Azərinformun xüsusi 

müxbirləri). DQMV-nin rayon mərkəzi, əsasən, azərbaycanlı əhalinin yaĢadığı 

ġuĢaya qədəm basarkən ilk baxıĢda diqqəti rayon partiya komitəsi və rayon icraiyə 

komitəsi binasının qarĢısına toplaĢmıĢ həyəcanlı adamlar cəlb edir. Hələ bu 

yaxınlarda onların öz evləri, mənzilləri, iĢi vardı. Ġndi onlar qaçqındırlar... 

Ürək ağrıdan həmin   söz   bu  narahat   aylarda yerli sakinlərin dilindən 

düĢmür. Milli ədavətin zəncirvarı reakiyası ona gətirib çıxarmıĢdır ki, əsasən 

azərbaycanlı əhalinin yaĢadığı rayonlardan ermənilər, əsasən, erməni əhalinin    

yaĢadığı rayonlardan azərbaycanlılar köçüb getməyə baĢlamıĢlar. Yerli əhalinin 

təzyiqi altında Ermənistandan da azərbaycanlılar köçməyə baĢlamıĢlar. Bu 

köçhaköç respublikanın Ararat, Krasnoselsk, Əzizbəyov və baĢqa rayonlarını 

bürümüĢdür. Oradan minlərlə adam Azərbaycana, qismən də ġuĢaya köçmüĢdür. 

Ġndi bu kiçik Ģəhərdə 4 min nəfərdən çox gəlmiĢ adam yaĢayır. Onların 

axırıncı dəstəsi Xocalı kəndindəki münaqiĢədən sonra Stepanakertdən gəlmiĢdir. 

Təəssüf ki, azərbaycanlılar və ermənilər doğma ocaqlarını tərk etdikdən sonra 

evlərin bir çoxu yandırılmıĢdır. 

Ġndi SSRĠ Daxili ĠĢlər Nazirliyinin və SSRĠ Prokurorluğunun iĢçiləri 

həmin münaqiĢələri törətmiĢ Ģəxsləri aĢkara çıxarmaq üçün istintaq aparırlar. 

Cinayət cəzasız qala bilməz. 
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Əlbəttə, dərd-kədər və əzab-əziyyət olan yerdə emosiyalar, ĢiĢirdilmiĢ 

Ģayiələr, uydurmalar da olur. Lakin faktlar Ģəksizdir: bir neçə min azərbaycanlı və 

erməni doğma yerləri öz xoĢuna tərk etməmiĢlər. Bunlar pərən-pərən düĢmüĢ 

ailələrdir, bunlar ağzınadək dolu yataqaxanalar və baĢqa binalardır. Yerli orqanlar 

qaçqınları həmin yataqxanalarda və binalarda yerləĢdirirlər. Bunlar həm də partiya 

və Sovet orqanları üçün ağır bir yükə çevrilmiĢ bir yığın problemlərdir: köçüb 

gələnləri yeməklə necə təmin etməli, onları iĢə necə düzəltməli? 

Problemlər birgə səylərlə müvəqqəti həll edilir. Məsələn, Stepanakertdən 

Ağdam rayonuna gəlmiĢ min nəfərdən çox adama pambıq yığımında iĢləmək 

imkanı verilmiĢdir. Adamlara dəymiĢ zərərin əvəzi istintaq qurtardıqdan sonra 

tamamilə ödəniləcəkdir. Ağdamda hər gün bir neçə avtomaĢın yüklənir. Onlar 

DQMV-nin azərbaycanlılar yaĢayan bir sıra kəndlərinə ərzaq daĢıyır. Bu onunla 

əlaqədardır ki, vilayət həmin kəndlərin təchizatını, demək olar, dayandırmıĢdır. 

Həm də bu, təkcə ərzağa aid deyildir. Məsələn, xammalın və materialların 

kəsirlə göndərilməsi üzündən ġuĢada Stepanakert zavodlarından birinin, ipək 

kombinatının filialları tam gücü ilə iĢləmir, bəzən tamam dayanır. 

Lakin bu Ģəraitdə də adamlar ümidlərini itirmirlər. Sov.ĠKP MK-nın və 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin nümayəndəsi A. Ġ. Volski onlarda bu ümidi 

daha da möhkəmlətmiĢdir. O, yerli televiziya ilə çıxıĢında əmin etmiĢdir ki, 

vəziyyətin normal hala düĢməsi meylləri getdikcə artır. 

* * * 

Milliyyətcə azərbaycanlı olan 200 nəfərdən çox adam Ağdamdan 

Qarabağdakı doğma kəndlərinə qayıtmıĢdır. Bu barədə Azərinformun müxbirlərinə 

SSRĠ Daxili iĢlər nazirinin müavini Ġ. ġilov bildirmiĢdir. O, əlavə olaraq qeyd 

etmiĢdir ki, bu, Ģübhəsiz, DQMV-də gərginliyi zəiflətmək yolunda müsbət 

addımdır. 

Müvəqqəti olaraq DQMV-yə gəlmiĢ daxili qoĢunların funksiyaları ictimai 

asayiĢi təmin etməklə, yollarda nəzarətlə bitmir. Ġndi onlar Stepanakertə və 

vilayətin kənd rayonlarına ərzaq daĢımaqla məĢğul olur, suvarma məntəqələrini 

qoruyur, özlərinin müvəqqəti yaĢadıqları binaları təmir edir və abadlaĢdırırlar. 

Bundan əlavə, əkinçilərin xahiĢi ilə əsgərlər bir sıra təsərrüfatlara kənd təsərrüfatı 

iĢlərində kömək edirlər. 

Stepanakertdə vəziyyət mürəkkəb olaraq qalır. Müəssisələrin darvazaları 

bağlıdır. Bir neçə marĢrut taksiləri istisna olmaqla ictimai nəqliyyat və yük 

nəqliyyatı iĢləmir. Ġctimai yaĢayıĢ binalarının tikintisində də iĢlər dayandırılmıĢdır. 

Halbuki Ģəhər sakinlərinin onlara böyük tələbatı var. Dəmir yolu stansiyasında 

dolu vaqonlar yük altında qalmıĢdır. 

SSRĠ Ali Soveti Millətlər sovetinin milli münasibətlər məsələləri üzrə 

deputatlar komissiyasının sədri A. E. Voss baĢda olmaqla komissiyanın üzvləri 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin bu il iyulun 18-də keçirilmiĢ iclasının gediĢində 

irəli sürülmüĢ məsələləri öyrənmək üçün Stepanakertə gəlmiĢlər. 
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* * * 

Stepanakert, 4 oktyabr (SĠTA). SSRĠ Ali Soveti Millətlər Sovetinin sədri 

A. E. Voss baĢda olmaqla SSRĠ Ali Soveti Millətlər sovetinin milli münasibətlər 

məsələləri üzrə deputatlar komissiyası Dağlıq Qarabağla əlaqədar problemləri 

yerindəcə öyrənməyə baĢlamıĢdır. 

DQMV Vilayət Partiya Komitəsində, xalq deputatları sovetinin icraiyyə 

komitəsində komissiyanın üzvləri Stepanakert Ģəhəri zəhmətkeĢlərinin, 

ziyalılarının, bir sıra müəssisə və təĢkilatları rəhbərlərinin nümayəndələri ilə söhbət 

etmiĢlər. SSRĠ Ali Sovetinin deputatları sənaye müəssisələrini gəzəcək, vilayətin 

rayonlarına gedəcəklər. 

SSRĠ Ali Soveti Millətlər Sovetinin komissiyası Bakıda və Yerevanda 

Dağlıq Qarabağ barəsində partiya, sovet orqanlarının və əmək kollektivlərinin 

təkliflərini öyrənməyi də nəzərdə tutur. 

 

«Kommunist» qəzeti, 5 oktyabr 1988-ci il 

  

AZƏRBAYCAN KP MK-DA 

 

Azərbaycan KP MK bürosu oktyabrın 13-də keçirilən iclasında MK-nın 

birinci katibi Ə. X. Vəzirovun Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə səfərinin 

yekunlarını müzakirə etmiĢdir. Ermənistan  KP MK-nın birinci katibi S. Q. 

Arutyunyan ilə oktyabrın 11-də Stepanakertdə keçirilən növbəti görüĢdə 

respublikaların rəhbərləri iĢlərin vəziyyəti barədə, yenidənqurma gediĢində 

Azərbaycan və Ermənistan  partiya təĢkilatlarının, zəhmətkeĢlərinin iqtisadiyyatda, 

sosial sahədə durğunluq hallarını aradan qaldırmaq və ideya-mənəvi Ģəraiti 

sağlamlaĢdırmaq, tədbirləri əlaqələndirmək sahəsində görülmüĢ iĢlər barədə bir-

birinə məlumat vermiĢlər. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında Sov. ĠKP MK və SSRĠ Nazirlər 

Soveti qərarının yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan məsələlərin nəzərdən 

keçirilməsinə xüsusi fikir verilmiĢdir. Qeyd edilmiĢdir ki, Ġttifaq nazirliklərinin və 

baĢ idarələrinin, Azərbaycan SSR-in partiya, sovet, təsərrüfat orqanlarının 

səylərinə baxmayaraq nəzərdə tutulan tapĢırıqlar tətillər, iĢə çıxmamaq üzündən, 

habelə vilayət təĢkilatlarının və idarələrinin bəzi rəhbərlərinin müqaviməti 

nəticəsində yarıtmaz həyata keçirilir. Partiya və hökumət tərəfindən müəyyən 

edilmiĢ proqramın sözsüz həyata keçirilməsini təmin etmək sahəsində fəal 

təĢkilatçılıq iĢinin və partiya-siyasi iĢin vacibliyi qeyd olunmuĢdur. YaranmıĢ 

Ģəraitdə problemlərin həllinin optimal yollarını axtarmaq, muxtar vilayətin və 

ümumən ölkənin bütün zəhmətkeĢlərinin mənafelərini əsas tutmaq son dərəcə 

zəruridir. 

GörüĢün gediĢində hər iki respublikanın partiya təĢkilatlarının 

mübarizliyini yüksəltməyin, milli ədavəti qızıĢdırmaq cəhdlərinin qarĢısını almaq, 
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millətlərarası zəmində hər hansı münaqiĢələrə yol verməmək iĢini gücləndirməyin 

zəruriliyi göstərilmiĢdir. Milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq əhalinin 

təhlükəsizliyi üçün real təminatlar yaradılmasının, iki xalq arasında soyuqluğun 

aradan qaldırılmasının, regionda vəziyyətin tezliklə sabitləĢdirilməsi üçün tədbirlər 

görülməsinin vacibliyi və zəruriliyi qeyd edilmiĢdir. DQMV-nin problemlərini 

yalnız sakit Ģəraitdə, çeviklik göstərməklə, hər Ģeyi ölçüb-biçməklə həll etmək 

mümkündür. 

MK bürosu qeyd etmiĢdir ki, korrupsiyaya qurĢanmıĢ dəstələrin 

nümayəndələrinin, cinayətkar və millətçilik əhval-ruhiyyəli ünsürlərin SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin bu il 18 iyul tarixli məlum qərarı, barəsində  əhali 

arasında yaydıqları tamamilə əsassız Ģayiələrin vı uydurmaların qarĢısını qətiyyətlə 

almaq lazımdır, çünki həmin qərarda Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

Ermənistan  SSR-in tərkibinə verilməsinin qəbuledilməzliyi,   Azərbaycan   SSR-in   

və Ermənistan  SSR-in  sərhədlərinin və Konstitusiya əsasında müəyyən edilmiĢ 

milli-ərazi bölgüsünün dəyiĢdirilməsinin  qeyri-mümkünlüyü dəqiq  göstərilmiĢdir. 

Respublikaların rəhbərləri məcbur olub doğma yerlərini tərk etmiĢ 

Azərbaycanlı və erməni ailələr ilə əlaqədar problemlərin həllinə çox fikir 

vermiĢlər. 

ġuĢa və Əskəran rayonlarının zəhmətkeĢləri ilə görüĢlər zamanı kənddə 

sosial-mədəni sahənin geri qalması ilə əlaqədar məsələlər qaldırılmıĢdır. 

«ġuĢa Ģəhərinin kurort kompleksini daha da inkiĢaf etdirmək tədbirləri 

haqqında» Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1976-cı 

il 4 oktyabr tarixli   qərarının   yarıtmaz   yerinə yetirildiyi qeyd edilmiĢ, rayonun 

sosial-iqtisadi inikiĢafını sürətləndirmək barəsində təkliflər irəli sürülmüĢdür. 

Əskəran rayonu Xocalı kənd sovetinin tərkibinə daxil olan kəndlərdə xeyli iĢ 

görülməlidir (içməli su ilə təminat, tibbi xidmətin yaxĢılaĢdırılması, klub, məktəb, 

xəstəxana tikintisi, qaz çəkilməsi). 

1988-ci   il  sentyabrın   18-21-də   Stepanakertdə və ġuĢada dağıdılmıĢ və 

yandırılmıĢ yaĢayıĢ evlərinin bərpası ilə əlaqədar məsələlər vilayət partiya 

komitəsinin və vilayət icraiyyə komitəsinin rəhbərləri ilə müzakirə olunmuĢdur. 

Həmin günlər hətta zidd hərəkətlər törətmiĢ bir sıra Ģəxslər həbsə alınmıĢlar, onlar 

barəsində SSRĠ Prokurorluğunun iĢçiləri istintaq aparırlar. Hazırda evlərin təmiri 

iĢləri baĢlanmıĢdır. Müəssisələrdən qanunsuz çıxarılmıĢ Ģəxslərin iĢə bərpası 

məsələsi həll edilir.  

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin, AHĠġ-in respublika Dövlət Plan 

Komitəsinin, Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsinin, Maliyyə Nazirliyinin, 

Tikinti Nazirliyinin, Tikinti Materialları Sənayesi Nazirliyinin, Səhiyyə 

Nazirliyinin, Əhaliyə MəiĢət Xidməti Nazirliyinin, Ticarət Nazirliyinin, Sosial 

Təminat Nazirliyinin, Azərittifaqın kommunist rəhbərlərinə tapĢırılmıĢdır ki, 

Azərbaycan və Ermənistan KP MK-ları birinci katiblərinin görüĢündə, habelə ġuĢa 

rayonu və Əskəran rayonunun Xocalı kəndi zəhmətkeĢləri ilə görüĢdə qaldırılmıĢ 
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məsələlərin həlli üçün hərtərəfli tədbirlər görsünlər. ġuĢa Ģəhəri barəsində 

Azərbaycan KP MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 1976-cı il 4 

oktyabr tarixli qərarının sözsüz yerinə yetirilməsini təmin etsinlər, muxtar vilayətin 

kənd yaĢayıĢ məntəqələrinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək haqqında 

təkliflər versinlər. 

Stepanakerti tərk etmiĢ azərbaycanlılarla iĢ üzrə MK komissiyasına 

tapĢırılmıĢdır ki, onların yerbəyer edilməsi ilə əlaqədar bütün məsələləri təxirə 

salmadan həll etsin. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri H. N. Seyidova tapĢırılmıĢdır ki, 

DQMV-yə gedib bu məsələləri nəzərdən keçirsin və həll etsin, bu iĢin yekunları 

barəsində MK bürosuna məlumat versin. 

Azərbaycan KP Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinə, vilayət xalq 

deputatları sovetinin icraiyyə komitəsinə tapĢırılmıĢdır ki, Azərbaycan və 

Ermənistan  KP MK-ları birinci katiblərinin görüĢü zamanı, habelə vilayət fəalları 

və zəhmətkeĢləri ilə söhbətlərdə qaldırılmıĢ məsələlərin həlli üçün respublika 

nazirlikləri və baĢ idarələri ilə birlikdə fəal iĢ aparsınlar. 

DQMV-də vəziyyət barədə və vilayətdə Ģəraitin normal hala salınması 

sahəsində respublika təĢkilatlarının iĢi haqqında ictimaiyyətə daim məlumat 

verilməsi üçün tədbirlər həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢdur. 

Azərbaycan KP MK bürosu ««Sovetakan Karabax» — «Sovetski 

Karabax» qəzetinin çıxıĢları haqqında» məsələni ayrıca müzakirə etmiĢ və vilayət 

partiya komitəsinin bürosuna bir vəzifə olaraq tapĢırmıĢdır ki, öz mətbuat 

orqanının siyasi istiqaməti üzərində ciddi nəzarəti təmin etsin, qəzetin   

redaksiyasında Ģəraitin sağlamlaĢdırılması, onun partiya mətbuatı mövqelərinə 

qaytarılması üçün təsirli tədbirlər görsün. Vilayət partiya komitəsinə tapĢırılmıĢdır 

ki, qəzetin kommunist rəhbərlərinin Ģəxsi məsuliyyəti məsələsini müzakirə etsin, 

millətlərarası ədavəti qızıĢdıran materialların dərc olunması faktlarına 

prinsipiallıqla yanaĢsın və görülən tədbirlər barədə Azərbayıan KP MK-ya 

məlumat versin. 

 

«Kommunist» qəzeti, 14 oktyabr 1988-ci il. 

 

XALQIN KÖMƏYĠNƏ ĠNAM 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. VƏZĠROV ilə söhbət 

 

- Əbdürrəhman Xəliloviç, Siz bu ilin mayında respublika partiya 

təĢkilatının baĢçısı oldunuz. Çətin bir dövrdə. Ölkənin bir sıra baĢqa regionlarında 

olduğu kimi, Azərbaycanda da xeyli ciddi problem, o cümlədən sosial problemlər 

yığılıb qalmıĢdır. 

- Bəli, elədir. Durğunluq illərində respublikanın xalq təsərrüfatının, 

həyatın digər sahələrinin inkiĢafında   kobud səhvlər olmuĢdur. Ġqtisadiyyat öz 
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sosial təmayülünü getdikcə daha çox itirirdi. Vicdanlı əməyin və peĢə   məharətinin   

nüfuzu   qiymətdən düĢmüĢ, sosial ələbaxımlıq kök salmıĢdı. Ötən 15 il ərzində 

Azərbaycanın həyat səviyyəsinin orta Ġttifaq göstəricilərindən geriliyi  1,7 dəfə 

artmıĢdır. Milli gəlirin bölüĢdürülməsinin proporsiyaları xeyli pisləĢmiĢdi: 

bilavasitə xalqın ehtiyaclarının ödənməsinə real iqtisadi imkanların yol verdiyindən 

milyardlarla  manat az vəsait yönəldilirdi. AdambaĢına istifadə edilmiĢ milli gəlirin 

illik məbləği Ġttifaq üzrə olduğundan təqribən 700 manat   azdır» yəni respublikada 

hər ailə 3.000 manatlıq az istehlak nemətlərinə malikdir. Beləliklə, sosial-iqtisadi 

inkiĢafın bir sıra göstəricilərində Azərbaycan ölkədə geri qalanlar arasına   

düĢmüĢdür. TəĢviĢ   doğuran vəziyyəti qələbə raportlarının hay-küyü ilə, ardı-arası  

kəsilməyən təbriklərlə, rəqəmlərin həya eləmədən ĢiĢirdilməsi ilə ört-basdır 

edirdilər. 

Azərbaycan KP MK plenumu partiya təĢkilatında və ümumən 

respublikada iĢlərin vəziyyətini kəskin surətdə və tələbkarlıqla təhlil etmiĢ, onu 

prinsipial mövqelərdən qiymətləndirmiĢdir. Yenidənqurma vəzifələrini həyata 

keçirmək, XIX Ümumittifaq partiya konfransının qərarlarını yerinə yetirmək üçün 

birinci dərəcəli əməli tədbirlərin proqramı iĢlənib hazırlanmıĢdır. Ġnvestisiya 

siyasətində üstün tutulmalı olan sosial meylləri biz elə indi, cari beĢillikdə 

gücləndiririk. 

— Oxuculara xatırladaq ki, siz respublikaya rəhbərlik etməyə baĢladıqdan 

sonra inzibati binaların və qonaq evləri adlandırılan binaların sosial-mədəni 

təyinatlı müəssisələr kimi istifadəyə verilməsi gördüyünüz ilk tədbirlərdən biridir. 

Azərbaycanın müxtəlif rayonlarını gəzəndən sonra təsdiq edə bilərəm ki, adamlar 

bu tədbiri sosial ədalətin bərpa edilməsi kimi bəyənib qiymətləndirirlər. Amma 

«Bakılılara hədiyyə» sərlövhəli məqaləni oxuyanda baĢa düĢmədim ki, nə üçün 

məhz hədiyyə? 

— Ad doğrudan da, uğurlu çıxmayıb, mən belə dcyərdim: mülklər 

sahiblərinə qaytarılıb. Axı, onlar xalqın pulu ilə tikilib... 

Ürəkağrısı ilə demək lazım gəlir ki, respublikada 22 mindən çox 

xəstəxana çarpayısı çatıĢmır,  hər beĢ kənd rayonuna ancaq bir doğum evi düĢür, 

hər üç rayondan birində uĢaq xəstəxanası yoxdur... Eyni zamanda adamların gözü 

qabağında «böyüklər üçün» inzibati binalar və mülklər ucaldılırdı. Ġndi onların bir 

çoxu adamların can sağlığının möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəkdir. 

«Sağlamlıq» kompleks proqramı da sosial ədalətə uyğundur. Ġndi biz onu 

hazırlayırıq və ümumxalq müzakirəsinə verəcəyik. Proqramda ekologiya problemi 

xüsusi yer tutacaqdır. 

Görün, elə təkcə Bakıda — ölkənin ekoloji cəhətdən «ağır xəstəliyə» 

tutulmuĢ Ģəhərində nələr edilir. Ġctimaiyyəti  Xəzərin  müqəddəratı narahat edir. 

Bir çox illərdir ki, intensiv təsərrüfat fəaliyyəti ona öldürücü təsir göstərir. 

AbĢeronun nadir təbiəti təhlükə altına düĢmüĢdür... 
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- Mənə təbiətin xilas edilməsi üçün görülən operativ tədbirlərdən 

danıĢıblar. Bakıda və Sumqayıtda neçə illər ərzində ilk dəfədir ki, bir sıra zərərli 

istehsalatlar bağlanmıĢdır. 

— Bəli, uzun-uzadı götür-qoy eləməyə vaxt yoxdur. Vaxtı çatmıĢ 

məsələləri biz ciddiyyət və qətiyyətlə həll etməliyik, AbĢeron yarımadasına dair 

məsələni həll etdiyimiz kimi. ĠĢ burasındadır ki, Bakının yaĢıl qurĢağında bağ 

sahələri ayrılmasını dayandırmaq haqqında bir çox illər bundan əvvəl qəbul edilmiĢ 

ədalətsiz qərar nəticəsində Xəzərin mənzərəli sahilində min hektarlarla münbit 

torpaqdan əslində istifadə olunmurdu, bu torpaq zir-zibil, sənaye tullantıları altında 

qalmıĢdı. Qızıl qumları ilə Ģöhrət qazanan, öz müalicə-iqlim məziyyətlərinə görə 

bir çox məĢhur kurortlardan üstün olan AbĢeronun baĢına, bax, belə oyun açmıĢlar! 

Nadir meyvə bağları məhv olmuĢ, minlərlə bağ tikilisi bərbad hala düĢmüĢdür. 

Səfalı cənubda adamlar öz evlərinin kandarında təbiətin nemətlərindən istifadə 

etmək imkanından məhrum idilər. 

Ġndi bakılılara təqribən 20 min bağ sahəsi ayrılmıĢ, paytaxtın bir çox 

müəssisələrində kollektiv bağçılıq birlikləri yaradılmıĢdır. Yaxın gələcəkdə 

AbĢeron yarımadasında yeddi yüz minədək Ģəhərli dincələ biləcəkdir. 

Burada mən ümumən respublikanın torpaq və su ehtiyatlarından daha 

səmərəli istifadə edilməsinə dair planlarımızdan da ayrıca danıĢmaq istərdim. 

Kosmik tədqiqatlar elm-istehsal birliyinə torpaqdan istifadənin vəziyyətini 

göstərən Ģəkillər çəkmək, əkinlərin  real strukturunu aydınlaĢdırmaq tapĢırılmıĢdır. 

Əkinçilikdə bitki qoruyucu kimyəvi vasitələrdən istifadəni normallaĢdırmaq, 

bioloji metodlardan daha fəal istifadə etmək məqsədilə də iĢ aparılır. 

— Adamlar sevinirlər ki, təkcə bağ tikililəri üçün deyil, həm də fərdi 

mənzil tikintisi üçün torpaq ayırmağa baĢlamıĢlar. Mən Balakən rayonunda oldum. 

Orada torpaq sahələri və xeyli ssuda alan 700-dən çox  ailə ev tikməyə baĢlamıĢdır. 

Elə bu il Balakəndə mənzilə ehtiyacı olan adam qalmayacaqdır  

— Doğrudan da, son vaxtlar fərdi evlər tikilməsinin sürəti üçqat artmıĢdır   

və bu  evlərin  sahəsi ildə  1,7 milyon   kvadratmetrə   çatacaqdır.   Sənaye   və 

kənd təsərrüfatı müəssisələrinin kollektivləri  təsərrüfat üsulu ilə evlər tikilməsində 

daha çox fəallıq göstərirlər. Bir sözlə, partiya və sovet təĢkilatlarının iĢə can 

yandırdıqları yerlərdə  biz  ciddi dəyiĢikliklər görürük.  Məsələn, Dəvəçi 

rayonunda bu iĢə ellikcə giriĢmiĢlər, Cəlilabadda tikinti təĢkilatlarının iĢini   

əlaqələndirmə   Ģurası  rayonun iĢçi qüvvəsi və material ehtiyatları ilə manevr edir.. 

Lənkəranda ənənəvi yerli tikinti materiallarından - çay daĢından, dəniz 

əhəngdaĢından   xeyli   çox  istifadə etməyə baĢlamıĢlar və s.   Bunun   sayəsində 

mənzil tikintisinin sürəti nəzərəçarpacaq  dərəcədə artır. 

Amma təəssüf ki, biz kənddə sosial quruculuqla hələ də zəif məĢğul 

oluruq.  Məsələn, aqrar-sənaye kompleksi üzrə sosial məqsədlərə yenəldilən əsaslı 

vəsait qoyuluĢunun xüsusi çəkisi orta Ġttifaq göstəricisindən iki dəfə aĢağıdır. 

Amma açığını desək, bu, cüzi təxsisatın da iki il ərzində yalnız 72 faizindən 
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istifadə olunmuĢdur. Məlum olmuĢdur ki, bir çox hallarda kənd inĢaatçılarını kənar 

obyektlərə cəlb edirlər. Məsələn, onlar rayon partiya komitələrinin, rayon icraiyyə 

komitələrinin binalarını, digər inzibati binalar tikir, hətta Bakının mərkəzində xeyli 

tikinti iĢi görürlər. Bütün belə obyektləri Aqrarsənayetikinti Birliyinin planlarından 

çıxarmaq qərara alınmıĢdır. 

ġəhərlərdə də vəziyyət mürəkkəbdir. Təkcə respublika paytaxtında mənzil 

uçotunda 68 min ailə durur. Ġki yüz minədək adam özbaĢına tikilən evlərdə yaĢayır, 

hələ kommunal mənzillərdə yaĢayanlar nə qədərdir! Biz isə, deməyə də xəcalət 

çəkirəm, ildə cəmi 10,5-min mənzil təhvil veririk. 

Ġndi «Mənzil» kompleks proqramı iĢlənib hazırlanmıĢdır və əmək 

kollektivlərində, mətbuatda müzakirə edilməkdədir. Orada söhbət təkcə 

kvadratmetrlərdən deyil, telefonu, içməli suyu, qazı, istiliyi, baĢqa rahatlığı olan 

mənzillərdən gedir. Bütün bu məsələlər Azərbaycan KP MK-nın qarĢıdakı 

plenumunun müzakirəsinə verilir. 

— Əbdürrəhman Xəlilovic, gəlin, söhbətimizin səmtini bir qədər dəyiĢək, 

əslində bu da adamların sosial firavanlığına aiddir. Azərbaycana gələnlərin, demək 

olar, hamısı söyləyir ki, sizin respublikada digər regionlar üçün bəla olan sərxoĢluq 

problemi və onunla bağlı bədbəxtliklər yoxdur. Lakin rüĢvətxorluq, möhtəkirlik, 

XIX Ümumittifaq partiya konfransında haqqında sizin açıq danıĢdığınız «xəlvəti 

iqtisadiyyatın» baĢqa əlamətləri göz qabağındadır. 

— Bəzi baĢqa respublikalarda olduğu kimi, Azərbaycanda da «xəlvəti 

iqtisadiyyat», xudbinliklə xeyir güdmək, müti yaltaqlıq, biganəlik geniĢ kök 

salmıĢdır. Bütün bunların əziyyətini isə «bacarana can qurban» psixologiyasına 

dərin ikrah hissi bəsləyən vicdanlı adamlar çəkirlər. BaĢa düĢürük ki, bizdə 

yenidənqurmanın əleyhdarları güclü və məkrlidirlər. Məhz onlar cürbəcür Ģayiələr 

və uydurmalar yayırlar və bunlar da adamları yeniləĢdirmə prosesindən yayındırır. 

Korrupsiyaya, rüĢvətxorluğa, möhtəkirliyə son qoymağa çalıĢmaqla 

yanaĢı, biz həm də onun qayğısına qalırıq ki, adamların hüququ mühafizəsini 

yüksəldək, onların ədalətə inamını bərpa edək. Bu, sadə proses deyildir və bir çox 

məsələlər ortaya çıxarır. Necə edək ki, hər kəs yenidənqurmanın kənar 

müĢahidəçisi yox, fəal, iĢgüzar iĢtirakçısı olsun. Demokratiya və aĢkarlıq Ģəraitində 

xeyli qiymətli və əməli təkliflərlə yanaĢı, biz onu da görürük ki, bir çoxları ancaq 

həmin təklifləri irəli sürməyə və ya nöqsanları tənqid etməyə meyl göstərir. Amma 

özləri vaxtı çatmıĢ problemlərin həllinə hələlik qoĢulmurlar, sosial qəflət 

yuxusundan ayrılmamıĢlar. Bu, qarĢımıza belə bir vəzifə qoyur: çalıĢmalıyıq ki, 

adamlar Ģüurlu surətdə, bəhsə-bəhslə iĢləsinlər, baĢa düĢsünlər ki, cəmiyyət onların 

özününküdür, bu cəmiyyət üçün cavabdehdirlər. 

— Siyasət adamlar  vasitəsilə  həyata  keçirilir. Bir halda ki, hətta partiya, 

sovet, dövlət aparatının iĢçiləri  arasında kök salmıĢ rüĢvətxor dəstələri 

qalmaqdadırlar və onların iĢləri yaxĢı gedir, yeniləĢmə siyasəti kimin vasitəsilə 

həyata keçirilir? 
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Bu sualın iki cəhəti var. Proteksionizmə, qohumbazlığa, yerlipərəstliyə 

qarĢı mübarizə nə qədər ucadan bəyan edilirdisə, adamlar bir o qədər çox məhz bu 

prinsiplər əsasında rəhbər iĢə çəkilirdilər. Bir çox hallarda respublikanın partiya 

təĢkilatının və ictimaiyyətin tanımadığı, kütlələr arasında iĢləmək təcrübəsi 

olmayan adamlar partiya və sovet iĢçilərinə, o cümlədən yüksək pillə iĢçilərinə 

çevrilirdilər. ĠĢdə kollegial rəhbərlik prinsipi aradan qalxır, özbaĢınalıq bərqərar 

olurdu. 

Eyni zamanda hər vasitə ilə belə bir təsəvvür yaradılırdı ki, kadrlar səylə 

təzələnir. Əslində isə özünü ləkələmiĢ rəhbər iĢçilər məsuliyyətdən xilas edilir, 

prinsipial, vicdanlı rəhbər iĢçilər isə fəal ictimai-siyasi həyatdan uzaqlaĢdırılırdılar. 

Bu yaxınlarda «Ġzvestiya» qəzetində partiya təhqiqatının necə istintaqa 

çevrildiyindən bəhs edən maraqlı bir məqalə verilmiĢdir. Bizdə nə qədər belə hallar 

olmuĢdur! 

Bu, problemin baĢqa bir cəhəti, həmin illər ərzində dözülməz Ģəraitə və 

hətta təqiblərə baxmayaraq, bizdə minlərlə kommunist partiyanın və xalqın iĢinə 

sadiq qalmıĢ və vicdanla iĢləmiĢdir. Onların bir çoxu əvvəllər prinsipiallıq üstündə, 

hökm sürən qaydalarla barıĢmaq istəmədiyinə görə iĢindən uzaqlaĢdırılmıĢdı və 

indi yenidən mühüm vəzifələrə qaytarılır. Kafedra müdiri, ondan əvvəl isə Bakının 

rayon partiya komitələrindən birinin birinci katibi olmuĢ Müslüm Məmmədov indi 

xalq təhsili naziridir. Vaxtilə rəhbərliyə «yaramayan» Vaqif Hüseynov 

respublikaya qayıtmıĢdır və MK-nın partiya təĢkilat iĢi Ģöbəsinə baĢçılıq edir. Bir 

çox illər öz qüvvəsini göstərməsinə imkan verilməyən qabiliyyətli və nüfuzlu 

təĢkilatçı Süleyman Məmmədov Kirovabad ġəhər Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin 

sədri seçilmiĢdir. Təəssüf ki, kadrlarla iĢ aparılmasında, onların  

zərələĢdirilməsində və tərbiyə edilməsində nöqsanlar hələ az deyildir. Burada da 

köhnəlmiĢ ehkamlar maneəsi aradan qaldırılmalıdır, burada da həm yeni təfəkkür, 

həm də qeyri-adi üsullar lazımdır. BaĢlıcası isə, zənnimcə, anketi deyil, insanı 

görmək, üçüncü dərəcəli qohumluq əlaqələrinin aydınlaĢdırılması kimi, insan üçün 

təhqiramiz iĢlə məĢğul olmaq deyil, gələcək rəhbərin xarakterini, səriĢtəliyini 

dərindən öyrənmək, ona qabiliyyətinə uyğun iĢ tapmaqdır. Əlbəttə ki, onun 

haqqında adamların rəyi həmiĢə nəzərə alınmalıdır. Bax, bu cəhətdən biz əməlli-

baĢlı iĢləməliyik ki, bütün pillələrdən və dərəcələrdən olan kadrların seçilməsinin 

səmərəli sistemini yaradaq. 

— Cəmiyyətimizin siyasi islahatı, Sov.ĠKP-nin XIX Ümumittifaq 

konfransının göstəriĢlərinə müvafiq surətdə partiya aparatının strukturunun 

təkmilləĢdirilməsi ilə əlaqədar olaraq yenidənqurmanın indiki mərhələsində 

kadrların məsuliyyəti ölçüyəgəlməz dərəcədə artır. 

— Yenidənqurma ideyasını partiyamız irəli sürmüĢdür. Ona görə də çox 

qanunauyğun haldır ki, məhz partiya yenidənqurmaya ən əvvəl baĢlayanlar 

arasındadır. Sov.ĠKP MK-nın sentyabr (1988-ci il) plenumunda M. S. Qorbaçovun 

qeyd etdiyi kimi, partiya komitələrinin strukturunun yenidən təĢkil edilməsi 
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partiyanın funksiyalarının dəyiĢməsi, cəmiyyətin siyasi avanqardı kimi onun 

rolunun yüksəldilməsi ilə əlaqədardır. Bu dəyiĢiklikləri həyatın özü tələb etmiĢdir. 

Partiya iĢçisi, partiya rəhbəri adını daĢımağa kimin mənəvi haqqının 

olması məsələsi bu gün çox vacibdir. Əgər əvvəllər arayıĢı yaxĢı tərtib edə bilənlər, 

qərar layihəsini yaxĢı hazırlamağı bacaranlar daha yaxĢı kadr sayılırdılarsa, indi, 

fəaliyyətimizə baĢqa xarakter verməyə çalıĢdığımız bir vaxtda kütlələr arasında 

siyasi iĢ aparmaq məharəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Bunu biz respublikamız üçün çətin məqamda yəqin etdik. Kütləvi-siyasi iĢ 

praktikasına fəal surətdə daxil olan siyasi informasiya günləri bir çox kadrlarımızın 

diskussiya aparmağı, kəskin suallara cavab verməyi bacarmadığını aĢkara 

çıxarmıĢdır. Lakin ümumən kollektivlərdə müntəzəm görüĢlər istər rəhbərlərin 

özləri üçün, istərsə də zəhmətkeĢlər üçün yaxĢı tərbiyə məktəbinə çevrilməkdədir. 

Həmin görüĢlərdə adamları düĢündürən məsələlər operativ həll edilir. Axı, bu 

məsələlərin bir çoxu sadəcə biganəliyin, sosial ədalət prinsipinə əməl olunmasına 

laqeyd münasibətin, həmin prinsiplərin kobudcasına pozulmasının nəticədir. 

Məsələn, bir sıra mitinqlərdə, yürüĢlərdə illər uzunu Bakının müəssisələrində 

iĢlədiyi halda pasport qeydiyyatı olmayan xeyli adam iĢtirak etmiĢdir. Onların 

arasında ən adi Ģəraitdən məhrum yataqxanalarda yaĢayan fəhlələr və tələbələr də 

vardı. Biz bu problemlərlə məĢğul olmağa baĢladıq və demək lazımdır ki, ehtiraslar 

xeyli zəiflədi. 

Əvvəllər adamları bir yerə yığırdılar və onlar ancaq rəhbər yoldaĢı 

dinləyirdilər. Ġndi isə xalq öz sözünü deməyə tələsir, heç də sadə olmayan suallar 

yağdırır.  Partiyanın sözünə inam getdikcə çoxalır. Amma vaxtaĢırı bəzilərində 

belə bir Ģübhə də baĢ qaldırır: görəsən, deyilənlər ancaq söz olaraq qalmayacaqdır 

ki? Adamlar götürülmüĢ xətdən dönməməyə çağırırlar. 

— Güman etmək olarmı ki, bu, Dağlıq Qarabağ problemlərinə də aiddir? 

Azərbaycanın partiya təĢkilatı vilayətdə vəziyyəti normallaĢdırmaq üçün nə kimi 

tədbirlər görür? 

— Bir neçə gün bundan əvvəl Stepanakertdə Ermənistan KP MK-nın 

birinci katibi S. Q. Arutyunyanla bizim növbəti görüĢümüz oldu. GörüĢdə biz 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin nümayəndəsi A. Ġ. Volski 

ilə birlikdə partiya və hökumətin DQMV-yə dair məlum qərarlarının yerinə   

yetirilməsi  sahəsində  iki  respublikanın  səylərini əlaqələndirmək məsələlərini    

və  qərarların  yerinə yetirilməsi gediĢini ətraflı müzakirə etdik. ĠĢlər geniĢlənir, 

lakin təəssüf ki, istənilən surətlə yox. Yenidənqurmaya zidd  qüvvələr, cinayətkar    

ünsürlər normalaĢdırma prosesini ləngidirlər. Bu yaxınlarda onlar yenə də 

millətlərarası zəmində münaqiĢə törətmiĢ, ehtirasların və emosiyaların qızıĢıb 

əndazədən  çıxmasının yeni dövrəsini açmağa çalıĢmıĢlar. 

Dalın kitabında «spekulyant»  (möhtəkir — red). Məfhumunun maraqlı 

bir  izahı vardır.  Sən demə, qədimdə bu sözün indi unudulmuĢ belə bir mənası 

olmuĢdur:  «Spekulyant,  spekulyator - palaç» (cəllad – red.) Zənnimcə, bu izah 
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indi meydandan çıxmaqda olan  rüĢvətxor qüvvələrin milli hisslərlə siyasi 

möhtəkirlik etməsinin   mahiyyətini   müəyyən   mənada   dəqiq açır.  Əslində 

həmin qüvvələr öz xalqlarının milli mənafeyinin cəlladına çevrilmiĢlər. 

Hazırda SSRĠ Prokurorluğunun bir qrup iĢçisi sentyabrın 18-21-də 

DQMV-də baĢ vermiĢ kütləvi iğtiĢaĢları təhqiq edir. Azərbaycan KP MK-nın və 

respublika Nazirlər Sovetinin Dağlıq Qarabağdan qaçanların yerbəyer edilməsi 

məsələlərini həll edən komissiyası iĢləyir. ZədələnmiĢ evləri bərpa etmək, 

qanunsuz iĢdən çıxarılmıĢ adamları öz iĢinə qaytarmaq, hüquq qaydalarını və 

vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirlər görülür. 

Son günlərdə mən Bakının, Kirovabadın, respublikanın kənd rayonlarının 

bir sıra kollektivlərində olmuĢam. Əməkçilər onları bezdirmiĢ məsələlər, daha 

yaxĢı yaĢamalarına və iĢləmələrinə mane olan cəhətlər barəsində açıq danıĢır, istər 

Ģəxsi, istərsə də dövlət xarakterli məsələlər qaldırırlar. KeçmiĢin ağır yükündən elə 

indi, günü sabah xilas olmaq istəyən adamların haqlı səbrsizliyini baĢa düĢmək 

olar.  Amma gəlin,  realist olaq,  səhvlər, nöqsanlar,  problemlər illər boyu üst-üstə 

qalaqlanmıĢdır. Odur ki, bunlardan bir günə xilas olmaq, əlbəttə, mümkün deyil. 

Səylərimizi ciddi, gərgin iĢ aparmağa, o cümlədən böyük zərər vurulmuĢ 

millətlərarası münasibətlər sahəsində iĢ aparmağa yönəltməliyik, GörüĢlərimin 

hamısının baĢlıca leytmotivi isə budur — xalq yenidənqurma xəttinə tamamilə 

tərəfdardır. Bu da bizi ruhlandırır və üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur. 

 

Söhbəti aparırdı B. REZNĠK 

 

 «Ġzvestiya»nın xüsusi müxbiri. Bakı 

 

(«Ġzvestiya» qəzeti, 23 oktyabr 1988-ci il) 

 

«Kommunist» qəzeti, 25 oktyabr 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN  KP MƏRKƏZĠ KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

Azərbaycan KP MK bürosu oktyabrın 24-də keçirilmiĢ iclasında «SSRĠ 

Konstitusiyasında (Əsas Qanunda) dəyiĢikliklər və ona əlavələr haqqında» SSRĠ 

Qanunu və «SSRĠ xalq deputatları seçkiləri haqqında» SSRĠ Qanunu layihələrinin 

müzakirəsinin təĢkili məsələsini müzakirə etmiĢdir. 

Partiya komitələrinə, xalq deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələrinə 

tapĢırılmıĢdır ki, əmək kollektivlərində, tədris müəssisələrində, ictimai 

təĢkilatlarda, əhalinin yaĢayıĢ yerində keçirilən yığıncaqlarda SSRĠ Qanunu 

layihələri ilə tanıĢlıq və onların müzakirəsi iĢini hərtərəfli geniĢləndirsinlər və 

1988-ci il noyabrın  25-dək hər beĢ gündən bir qeyd və təkliflərin Azərbaycan SSR 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin bu məsələ üzrə yaradılmıĢ komissiyasına 
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göndərilməsini təmin etsinlər. Partiya və komsomol siyasi təhsili, iqtisadi təhsil 

sistemində qanun layihələrinin izah olunmasını nəzərdə tutmaq, bu mövzuya 

xüsusi məĢğələlər həsr etmək, klublarda, kitabxanalarda, siyasi maarif 

kabinetlərində bu iĢi geniĢləndirmək lazımdır. 

Azərinform, Dövlətteleradio, respublika, vilayət, Ģəhər, rayon qəzetləri 

layihələrin geniĢ təbliğini və müzakirəsini təĢkil etməli, qanun layihələri barəsində 

alınan təklif və mülahizələrin dərc olunması və ümumiləĢdirilməsi üçün 

redaksiyalarda əməli qruplar yaratmalıdırlar. 

Azərbaycan KP MK bürosu əhalinin Ģəxsi təsərrüfatlarında kənd 

təsərrüfatı məhsulu istehsalının artırılmasını sürətləndirmək sahəsində əlavə 

tədbirlər məsələsini müzakirə etmiĢdir. Qeyd edilmiĢdir ki, əhalinin Ģəxsi yardımçı 

təsərrüfatlarının inkiĢafına kifayət qədər fikir verilməməsi, mal-qara saxlanması 

normalarında cürbəcür əsassız məhdudlaĢdırmalar qoyulması, mal-qara, otlaq və 

biçənək sahələri, maddi-texniki vasitələr və maliyyə vəsaiti ayrılmasında, lazımi 

zoobaytarlıq xidməti göstərilməsində yardımın olmaması üzündən bu 

təsərrüfatların inkiĢafı ləngiyir.  ġəxsi təsərrüfatda mal-qaradan sağılan südün və 

onun çəki artımının orta miqdarı respublikanın ictimai istehsalında o qədər də 

yüksək olmayan indiki səviyyədən iki dəfə azdır. 

Azərbaycan SSR Nazirlər   Sovetinə   təklif   olunmuĢdur ki, əhalinin 

Ģəxsi yardımçı təsərrüfatlarını inkiĢaf etdirmək haqqında   müvafiq   qərar   qəbul 

etsin; qərarda mal-qara və quĢ əldə edilməsində, yardımçı binalar tikilməsində, 

yem, biçənək və otlaq sahələri, toxum, əkin materialları, uzunmüddətli kreditlər 

ayrılmasında fərdi bölməyə əməli yardım göstərmək sahəsində tədbirlər görülməsi, 

habelə vətəndaĢların Ģəxsi təsərrüfatlarında olan mal-qaranın sayı üzrə bütün 

əsassız məhdudlaĢdırmaların ləğv edilməsi, kiçik mexanikləĢdirmə vasitələri, 

müxtəlif avadanlıq və inventar istehsalının təĢkili, təsərrüfatlar daxilində istehsal-

satıĢ kooperativ cəmiyyətləri yaradılması, sosialist fermerçiliyinin inkiĢaf 

etdirilməsi nəzərdə tutulmalıdır. 

Vilayət, Ģəhər, rayon partiya komitələrinə taĢpırılmıĢdır ki, vətəndaĢların 

Ģəxsi yardımçı təsərrüfatlarının hər vasitə ilə inkiĢaf etdirilməsinə qayğı 

göstərsinlər, fərdi bölmənin xidmət sahəsində kooperativçilərin, ailə və icarə 

kollektivlərinin  iĢini hər vasitə ilə müdafiə edib yaysınlar, maddi-texniki, maliyyə 

və baĢqa məsələlərin həllində onlara daim kömək etsinlər. 

Azərbaycan KP MK bürosu DQMV-də vəziyyətin normal hala salınması 

məsələsini, dağılmıĢ və yandırılmıĢ evləri bərpa etmək, qanunsuz iĢdən çıxarılmıĢ 

Ģəxsləri iĢə qaytarmaq, vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin etmək iĢlərinin gediĢini 

müzakirə etmiĢdir. Konkret tədbirlər müəyyən olunmuĢdur. Respublika Nazirlər 

Sovetinin sədri H. N. Seyidova və Azərbaycan KP MK katibi T. X. Orucova 

tapĢırılmıĢdır ki, bir sıra nazirliklərin və baĢ idarələrin rəhbərləri ilə birlikdə yerlərə 

gedib, bununla əlaqədar qarĢıya çıxan bütün məsələləri operativ həll etsinlər. 
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«Kommunist»  qəzeti, 25 oktyabr 1988-ci il 

 

 

 

AZƏRBAYCAN  KP MƏRKƏZĠ  KOMĠTƏSĠNDƏ 

 

Azərbaycan KP MK bürosunun növbəti iclasında «1989-1995-ci illərdə 

düzən Qarabağ rayonlarını sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək tədbirləri 

haqqında» məsələ müzakirə olunmuĢdur. 

Bu məsələ barəsində qəbul edilmiĢ qərarda Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, 

Cəbrayıl, MirbəĢir, Füzuli, Qasım Ġsmayılov rayonlarının məhsuldar qüvvələrinin 

inkiĢafını sürətləndirmək, onların iqtisadiyyatının strukturunu yaxĢılaĢdırmaq, kənd 

təsərrüfatı istehsalının səmərəsini və suvarılan əkinçiliyin məhsuldarlığını 

yüksəltmək, heyvandarlığın inkiĢafına üstünlük vermək sahəsində tədbirlər 

kompleksi nəzərdə tutulmuĢdur. Əhalini ərzaq məhsulları ilə daha yaxĢı və daha 

ahəngdar təchiz etmək məqsədilə kənd təsərrüfatı məhsulunun emalı və saxlanması 

üçün tam bir sıra obyektlər tikilməsi nəzərdə tutulur. 

Yüngül sənaye, elektrotexnika, cihazqayırma sənayesi, yerli sənaye və 

baĢqa sənaye sahələrinin yeni müəssisələrini və filiallarını tikmək və bunların 

mövcud olanlarını geniĢləndirmək və yenidən qurmaq hesabına sənaye 

potensialının xeyli artırılmasına dair proqram müəyyən edilmiĢdir. 

Qərarda sosial problemlərin həllinə və əhalinin məiĢət Ģəraitinin 

yaxĢılaĢdırılmasına mühüm yer ayrılır. Yeni su təchizatı, kanalizasiya və istilik 

təchizatı sistemləri tikiləcəkdir. Avtomobil yollarının Ģəbəkəsi daha da inkiĢaf 

etdiriləcəkdir. 

Birinci dərəcəli vəzifələrə müvafiq surətdə regionda xalq təhsilinin, 

səhiyyənin, mədəniyyətin bazasını möhkəmlətmək məsələləri ardıcıl həll 

edilməlidir. 1995-ci ilin axırınadək mənzil tikintisinin həcmini xeyli 

geniĢləndirmək, təqribən 30 min nəfərlik ümumtəhsil məktəbləri, 4 min 

nəfərlikdən çox uĢaq müəssisələri, 1.900 çarpayılıq və növbə ərzində 5 min xəstə 

qəbul edən xəstəxana-poliklinika müəssisələri istifadəyə vermək nəzərdə tutulur. 

Dövlət Aqrar-sənaye Komitəsinin, kolxozların və baĢqa təĢkilatların 

vəsaiti hesabına 30-dan artıq klub və mədəniyyət evinin, bir sıra ticarət, məiĢət 

xidməti, rabitə obyektlərinin və baĢqalarının istifadəyə verilməsi nəzərdə 

tutulmuĢdur. 

Müəyyən edilmiĢ tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində bu regionda 

sənaye məhsulu istehsalı  1,4 dəfə, kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu 1,3 dəfə, 

görülən tikinti iĢlərinin həcmi 1,5   dəfə   artacaq, əhalinin iĢlə təmin olunmasında 

əsaslı dönüĢ yaradılacaqdır. 

Düzən  Qarabağ  rayonlarının  partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarına, 

həmkarlar ittifaqı və komsomol təĢkilatlarına tapĢırılmıĢdır ki, partiyanın 
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yenidənqurma xəttinin həyata keçirilməsi üçün zəhmətkeĢləri səfərbərliyə almaq 

iĢini gücləndirsinlər, qərarda nəzərdə tutulmuĢ tapĢırıqların sözsüz yerinə 

yetirilməsini təmin etsinlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 26 oktyabr 1988-ci il 

 

AZƏRĠNFORMDA GÖRÜġ 

 

Respublika səhiyyə nazirinin müavini Rəhim Hüseynov Azərinformda 

keçirilən brifinqdə demiĢdir:  Gələn ilin əvvəlindən DQMV kəndlərində əlavə 

olaraq 17 tibb ambulatoriyası və 5 feldĢer-mama məntəqəsi açılacaqdır. Bundan 

baĢqa,  respublika Səhiyyə Nazirliyinin  mərkəzləĢdirilmiĢ  fondu  hesabına 

DQMV kəndlərinə və vilayətə bitiĢik rayonlara bir milyon manatlıqdan çox tibb 

texnikası, inventar və dava-dərman ayrılacaqdır. 

Oktyabrın 25-də Azərinformda keçirilən brifinqdə bu məlumat maraqla 

dinlənilmiĢdir.  Brifinqdə mərkəzi qəzetlərin xüsusi müxbirləri, respublika kütləvi 

informasiya vasitələrinin nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. 

R. Hüseynov   daha   sonra   dcmiĢdir:   Regionun   bir sıra  kəndlərində 

çətin  vəziyyət yaranmıĢdır.  Onların bir qismi tibbi yardımsız, səkkiz kənd isə 

ümumən tibbi xidmətsiz qalmıĢdır. DQMV-yə yaxın  rayonların tibb heyətinin səyi  

ilə indi orada gecə-gündüz iĢləyən tibb və aptek məntəqələri təĢkil olunmuĢdur. 

Xocalı kəndinə həkim  briqadası  göndərilmiĢdir. Briqada əhalini tibbi müayinədən 

keçirir və ona ixtisaslı  yardım  göstərir.   Burada  səyyar   klinik-diaqnostika 

laboratoriyası, stomatoloji kabinet iĢləyir. Bu yaxınlarda DQMV-dən qayıtmıĢ 

Azərinformun xüsusi müxbiri V. KorĢ Stepanakertdə və Xocalı kəndində bir sıra 

sakinlərin iĢ yerinə buraxılmaması faktlarından danıĢmıĢdır.  Belə siyasət   

DQMV-də  müəyyən dairələr tərəfindən yeridilir və fitnəkar  xarakter daĢıyır.  Bu  

siyasət respublikada  millətlərarası ədavətin qızıĢdırılmasına, Bakıda, respublikanın 

baĢqa  Ģəhərlərində sabit vəziyyətin pozulmasına yönəldilmiĢdir ki, bunlar da heç 

Ģübhəsiz, indiki Ģəraitdə ancaq yenidənqurma əleyhdarlarının xeyrinə ola bilərdi. 

Azərinformun direktoru A. K. ġərifov bildirmiĢdir ki,  Azərbaycan KP 

MK bürosu DQMV-də vəziyyəti normal hala salmaq məsələsini, dağıdılmıĢ və 

yandırılmıĢ evlərin bərpası,  qanunsuz iĢdən çıxarılmıĢ Ģəxslərin  iĢə qaytarılması  

və  vətəndaĢların təhlükəsizliyinin təmin   olunması   iĢlərinin   gediĢini müzakirə 

etmiĢdir.  Qəbul olunmuĢ qərara müvafiq surətdə respublika  Nazirlər    Sovetinin    

sədri H. N. Seyidov və Azərbaycan KP MK katibi T. X. Orucov bir sıra 

nazirliklərin və baĢ idarələrin rəhbərləri   ilə birlikdə   indi   regiondadırlar   və 

qarĢıya çıxan məsələləri operativ  surətdə həll  edirlər...  (Azərinform) 

 

«Kommunist»  qəzeti,   26   oktyabr   1988-ci il 
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AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN  

SƏDRĠ S. B. TATLIYEV YOLDAġIN MÜRACĠƏTĠ 

 

Hörmətli vətəndaĢlar! 

YaranmıĢ Ģəraitlə bağlı sizə müraciət etməli oluram. Son günlər 

respublikamızın bir sıra Ģəhərlərində vəziyyət xeyli kəskinləĢmiĢdir. Srağagün
*
 

Naxçıvanda xuliqanlıq edən ünsürlərdən bir qrupu azğınlıq edərək bir sıra inzibati 

binaları zədələmiĢdir. 

Kirovabadda da ağır nəticələr verən ciddi iğtiĢaĢlar olmuĢdur. 

Yaralananlar var. Üç hərbi qulluqçu öldürülmüĢdür. 

Noyabrın 21-də axĢamdan Bakının bir sıra rayonlarında da xuliqanlıq 

hərəkətləri artmıĢdır. Bəzi cavanlar fiziki qüvvə iĢlədib insanlıq ləyaqətini 

alçaldaraq Ģəhər  nəqliyyatının, mağazaların, idarələrin və müəssisələrin iĢini 

pozmağa çalıĢırlar. 

Bütün bunlar təbii ki, vətəndaĢlarda ciddi narahatlıq və qəzəb doğurur.   

Çoxlu zəhmətkeĢ,  əhalinin  müxtəlif  təbəqələrinin nümayəndələri,  məktəblilərin 

valideynləri Azərbaycan KP MK-ya, Ali Sovetə, respublikanın baĢqa idarələrinə 

müraciət edib etibarlı ictimai asayiĢi və qanunçuluğu təmin etməyə, hadisələrin 

təhlükəli vəziyyət almasına yol verməməyə, adamların həyatını və sağlamlığını 

qorumağa çağırırlar. Dövlət nahaq qan tökülməsinə biganə qala bilməz. 

Bununla əlaqədar Bakı, Naxçıvan və Kirovabad Ģəhərlərində bu il 

noyabrın 24-də saat 00-dan xüsusi vəziyyət elan etmək və saat 22-dən səhər saat 5-

dək qadağan saatı qoymaq qərara alınmıĢdır. 

Bu o deməkdir ki, həmin dövrdə aĢağıdakılar qadağan olunur: 

1. Günün hər hansı bir vaxtında nümayiĢlər, mitinqlər, tamaĢa tədbirləri 

keçirilməsi, habelə bütün müəssisələrdə, idarələrdə və təĢkilatlarda hər cür tətillər 

keçirilməsi. Bu qaydaları pozanlar iĢdən çıxarılacaq və məsuliyyətə cəlb 

olunacaqlar. 

2. ġəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərsiz 16 yaĢlı və bu yaĢdan yuxarı vətəndaĢların 

öz mənzillərindən kənarda olması. 

3. Odlu və soyuq silah, partlayıĢ təhlükəsi törədən predmetlər və yandırıcı 

mayelər saxlanması. 

4. Xüsusi buraxılıĢ vərəqələri olmadan hər hansı nəqliyyat vasitələrinin saat 22-

dən səhər saat 5-dək Ģəhərlərin ərazisində gediĢ-gəliĢi. 

5. YaĢlarından asılı olmayaraq vətəndaĢların xüsusi buraxılıĢ vərəqələri olmadan 

saat 22-dən səhər saat 5-dək öz mənzillərindən kənarda olması və Ģəhərlərin 

küçələrində sərbəst gediĢ-gəliĢi. 

                                                           
* Noyabrın 21-i nəzərdə tutulur. 
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QoĢunlara və hüquq mühafizə orqanlarına ixtiyar verilir: 

1. Xüsusi rejimi pozan vətəndaĢları tutub Ģəxsiyyətini müəyyən etmək və onlarla 

izahat iĢi aparmaq. 

2. Xüsusi buraxılıĢ vərəqələri olmadıqda nəqliyyat vasitələrini və bu nəqliyyatda 

olan vətəndaĢları yoxlamaq. 

3. VətəndaĢların mənzillərində pasport rejiminə nəzarət etmək. 

YoldaĢlar! 

Belə vacib qərar qəbul etməklə, müvəqqəti məhdudiyyətlər qoymaqla biz 

ən əvvəl onu istəyirik ki, vəziyyət qorxulu Ģəkil almasın, azğınlıq halları baĢ 

verməsin. Bu tədbirləri  hər bir adamın,  hər bir  ailənin xatirinə, vətəndaĢların 

Konstitusiya hüquqlarının təmin edilməsi xatirinə görürük. 

Məsuliyyətsiz Ģəxslərdən ibarət ayrı-ayrı dəstələr respublikada yaranmıĢ 

vəziyyətdən bəd niyyətlərlə istifadə etməyə cəhd göstərir, bununla da onlar həmiĢə 

öz təmkini və müdrikliyi ilə fərqlənən Azərbaycan xalqının təmiz adına böyük ləkə 

vururlar. 

Respublikanın bütün sakinlərinə müraciət edərək, mən onları xüsusi 

rejimin tələblərinə əməl etməyə, asayiĢ yaranmasına, normal iĢ ahənginin bərpa 

olunmasına hər vasitə ilə kömək göstərməyə çağırıram. 

 

«Kommunist» qəzeti  24 noyabr 1988-ci il. 

 

AZƏRBAYCAN SSR NAZĠRLƏR  

SOVETĠNDƏ QƏRAR LƏĞV EDĠLMĠġDĠR 

 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti qərar qəbul etmiĢdir. Qərarda qeyd edilir 

ki, DQMV Xalq Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsi özünün 1988-ci il 1 

noyabr  tarixli qərarı ilə Engels adına kolxozun istifadəsində olan və «Topxana» 

adlanan 6 hektar torpaq sahəsinin Ermənistan  SSR-in Kanaker  alüminium  zavodu 

pansionatının tikintisi üçün ayrılması haqqında Əskəran Rayon Xalq Deputatları 

Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin 1988-ci il 28 oktyabr tarixli qərarını təsdiq etmiĢdir ki, 

bu da pansionat binası, habelə «KanAZ» zavodu yanında yaradılmıĢ kooperativin 

istehsal və digər obyektlərinin tikintisinin baĢlanması üçün əsas olmuĢdur. 

Göstərilən qərarlar Azərbaycan SSR Torpaq məcəlləsinin  18-ci və   48-ci   

maddələrini   pozmaqla   qəbul olunmuĢdur.  Həmin maddələrə uyğun olaraq, kənd 

təsərrüfatı ehtiyacları üçün torpaqların — bu torpaqlar da o qəbildəndir — 

ayrılması  və  verilməsi   yalnız  Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı 

əsasında həyata keçirilir. Bununla da DQMV Xalq Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə 

Komitəsi özünün «Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında» Azərbaycan SSR 

Qanununun 22-ci maddəsində və Azərbaycan SSR Torpaq məcəlləsinin 20-ci və 

50-ci maddələrində nəzərdə tutulmuĢ səlahiyyətindən kənara çıxmıĢdır. 

Azərbaycan SSR-də torpaq sahələrinin istifadəyə verilməsi haqqında vəsatətlərin 
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qaldırılması və onlara baxılması qaydası barəsində Azərbaycan SSR Nazirlər 

Sovetinin qərarı ilə təsdiq edilmiĢ əsasnamədə nəzərdə tutulan tələblərə də riayət 

edilməmiĢdir. 

Engels adına kolxozun torpaqlarında baĢlanmıĢ tikinti Azərbaycan SSR 

Torpaq məcəlləsinin 26-cı və 51-ci maddələrinə ziddir; həmin maddələrə uyğun 

olaraq göstərilən iĢlər ancaq Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin müvafiq qərarı və 

torpaqdan istifadə hüququnu təsdiq edən sənəd olduqda həyata keçirilə bilərdi. 

«Topxana» adlanan yerin öz həndəvəri ilə birlikdə kurort Ģəhəri ġuĢanın 

sanitariya mühafizəsi dairəsi zonasına daxil olduğu,  bir sıra nadir və kökü kəsilən, 

SSRĠ Qırmızı kitabına və Azərbaycan SSR Qırmızı kitabına daxil edilən heyvan və 

bitki növlərinin məskunlaĢdığı təbii mühit, nadir təbii abidə olduğu nəzərə alınaraq, 

bu ərazidə hər hansı tikinti iĢləri görülə bilməz. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti «Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti 

haqqında» Azərbaycan SSR Qanununun 20-ci maddəsini və «Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayəti haqqında» Azərbaycan SSR Qanununun 47-ci maddəsini rəhbər 

tutaraq, «Əskəran rayonunun ġuĢikənd kəndində Ermənistan  SSR-in «KanAZ» 

zavodu pansionatının tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılması haqqında» DQMV Xalq 

Deputatları Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin qərarını ləğv etmiĢdir. 

DQMV Xalq Deputatları Sovetinin Ġcraiyyə Komitəsinə tapĢırılmıĢdır ki, 

Əskəran rayonundakı Engels adına kolxozun ərazisində «Topxana» adlanan yerdə 

Ermənistan SSR-in Kanaker alüminium zavodu kooperativi pansionatının və digər 

obyektlərinin tikintisini dayandırmaq üçün tədbirlər görsün və onu əvvəlki 

vəziyyətə salsın. 

Cıdır düzü, DaĢaltı dərəsi, «Topxana» adlanan yer kimi nadir təbii 

kompleksləri qoruyub saxlamaq, burada yaĢayan və bitən, SSRĠ Qırmızı kitabına 

və Azərbaycan SSR Qırmızı kitabına daxil edilmiĢ nadir və kökü kəsilən heyvan və 

bitki növlərini mühafizə etmək məqsədilə həmin ərazilərin hüdudunda sahəsi 450 

hektar olan DaĢaltı dövlət yasaqlığı yaratmaq qərara alınmıĢdır. 

Azərbaycan SSR Dövlət Təbiəti Mühafizə Komitəsinə, Azərbaycan SSR 

Dövlət Aqrar-sənaye Komitəsinə» Azərbaycan SSR MeĢə Təsərrüfatı Nazirliyinə, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasına, ġuĢa və Əskəran rayon xalq deputatları 

sovetlərinin icraiyyə komitələrinə tapĢırılmıĢdır ki, DaĢaltı dövlət yasaqlığının təbii 

ərazisini müəyyənləĢdirsinlər və sərhədlərini təyin etsinlər. 

 

«Kommunist» qəzeti 30 noyabr 1988-ci il. 
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SSRĠ ALĠ SOVETĠNĠN NÖVBƏDƏNKƏNAR ON 

ĠKĠNCĠ SESSĠYASINDA A.  Ġ. VOLSKĠNĠN ÇIXIġI 

 

Hörmətli yoldaĢlar! 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında vəziyyət haqqında Ermənistan  SSR-

dən olan deputatlar qrupunun sorğusu ilə əlaqədar olaraq Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin DQMV-dəki nümayəndəsi kimi mənə tapĢırılmıĢdır 

ki, aĢağıdakılar barəsində məlumat verim. 

Ən əvvəl Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin özündə vəziyyət haqqında. 

Bilavasitə orada olduğumuz dörd ay ərzində, zənnimizcə, bir çox 

problemləri araĢdırmaq — onların mürəkkəbliyini, çoxluğunu, bir-birinə 

qovuĢduğunu, tarixi baĢlanğıc mənbələrini, indiki dövrü ağırlaĢdırdığını baĢa 

düĢmək mümkün olmuĢdur. Gələcəkdə iĢi bütün bunları nəzərə almaqla qurmaq 

lazımdır. 

Qeyd etməliyəm ki, bu regionun iqtisadiyyatı son dərəcə bərbad 

vəziyyətdə  olmuĢdur, xüsusən sosial  sahədə — adamların mənzilə, su və enerji ilə 

təchizata, tibbi cəhətdən və ərzaq sarıdan təminata ümdə ehtiyaclarının ödənilməsi 

sarıdan. Mehriban və əməksevər adamların yaĢadıqları bu dağ diyarını belə 

vəziyyətə gətirib salmıĢ Ģəxslərin günahını bağıĢlamaq olmaz. 

Dağlıq Qarabağ barəsində Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 

qəbul etdikləri qərarların yerinə yetirilməsi yolunda indi ilk addımlar atılmıĢdır. 

Bu, onun sosial-iqtisadi inkiĢafında baĢlı-baĢına buraxılmıĢ bəzi iĢləri yerindən 

tərpətməyə kömək etmiĢ, dil, mədəniyyət və təhsil sahəsində əhalinin erməni 

hissəsinin Ermənistandan kənarda qoyulması və süni surətdə uzaqlaĢdırılması 

aradan qaldırılmağa baĢlanmıĢdır. Hazırda ümid yaranıb ki, inciklik və narazılığa 

dəfələrlə səbəb olmuĢ cəhətlər  qarabağlıların  həyatından   yavaĢ-yavaĢ   yoxa 

çıxacaqdır. 

YoldaĢlar, mübaliğəsiz demək olar ki, ölkənin hər hansı baĢqa regionunda 

belə tədbirlər minnətdarlıqla qarĢılanıb qiymətləndirilər, bir çox məsələlərin 

kəskinliyini aradan qaldırmağa kömək edərdi. 

Lakin DQMV-də hələlik belə olmamıĢdır. Əhalinin bir çox təbəqələri 

vilayətin Azərbaycandan ayrılması uğrunda mübarizəyə o dərəcədə cəlb edilmiĢlər 

ki, emosiyalar kamala üstün gəlmiĢdir. Uzun-uzadı tətillər baĢlanmıĢdı. Ehtiraslar 

istər rəsmi, istərsə də qeyri-rəsmi liderlər tərəfindən daim qızıĢdırılırdı. 

Bu Ģəraitdə sosial-iqtisadi tədbirlər gözdən düĢdü. Sentyabrda vəziyyət o 

qədər mürəkkəbləĢdi ki, millətlərarası zəmin əsasında toqquĢmalar baĢlandı. ĠĢ 

silah iĢlətməklə tərəflərin bilavasitə çarpıĢmasına, soyğunçuluğa, talançılığa, 

evlərin yandırılmasına gəlib çatdı. Yalnız xüsusi vəziyyətin vaxtında tətbiq 

edilməsi zorakılığın geniĢlənməsinin qarĢısını tamamilə almağa imkan verdi, lakin 

ümumi vəziyyəti hələlik kökündən dəyiĢdirmədi. 
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Ġndi də Azərbaycanda və Ermənistan da vəziyyət haqqında. Açıq 

deməliyəm: son dövrdə vəziyyət açıq-aĢkar təhlükəli xarakter kəsb etmiĢdir. Nə 

üçün? Əsas səbəb, əlbəttə, təkcə Dağlıq Qarabağ problemləri ilə bağlı deyildir. 

Ġndiki böhranın kökləri ən əvvəl respublikaların keçmiĢ rəhbərliyi 

tərəfindən  həyata keçirilən milli siyasətin çox kobud surətdə təhrif edilməsindədir. 

Bu gün əslində elə nəsillər qarĢı-qarĢıya durublar ki, onların bir çox nümayəndələri 

iki xalqın dostluğu haqqındakı sözləri az qala riyakarlıq kimi qarĢılamağa 

baĢlamıĢlar. Vəziyyətin bütün faciəsinin kökü bundadır. 

Son hadisələr daha əyani Ģəkildə göstərmiĢdir ki, Azərbaycanda və 

Ermənistanda bir çox hakimiyyət vasitələri əvvəlki  kimi müxtəlif  tayfaların  

əlində qalır. Onların tərbiyə edib yerləĢdirdikləri kadrlar ümumi Ģəraitə indiyədək 

təsir etməkdə, bir çox qərarların qəbul olunmasına xəlvəti təzyiq 

göstərməkdədirlər.  Buradan da belə nəticə çıxır:  Dağlıq Qarabağ onlar üçün 

ancaq əlveriĢli bəhanədir, obrazlı desək, xırda məsələdir. 

Biz külli məbləğdə rüĢvət almaq üstündə bu günlər Dağlıq Qarabağda 

həbs edilmiĢ Manuçarov kimi korrupsiyaya  qurĢanmıĢ  qudurğan  Ģəxslərin 

rolunun  hər  iki  respublikada  artdığını  görürük. Bəzi partiya və sovet orqanları 

isə təəssüf ki, onların nazı ilə oturub-durur, müəyyən yerlərdə təĢəbbüsü əldən 

verir, prinsipial mövqelərdən geri çəkilirlər. 

Büna görə də tam əsasla demək olar ki, təmizləmə proseslərinə tezliklə 

daha güclü təkan verilməlidir. 

Əgər hər iki respublikada bəzi partiya və təsərrüfat rəhbərlərinin, alimlərin 

və mədəniyyət xadimlərinin televiziya ilə və mətbuatda çıxıĢlarını bu mövqedən 

təhlil etsək,  görərik ki, onlar bir-birlərinə doğru əməli addım atmır, əlbir fəaliyyət 

göstərmirlər. Görünür, buna o qədər həvəs də göstərilmir. Belə mövqeyi yalnız 

qarĢılıqlı boykot kimi, normallaĢdırma xəttini pozmaq kimi qiymətləndirmək olar. 

Əksinə, münaqiĢəni qızıĢdırmaq üçün hər bəhanədən istifadə olunur. 

Uydurmalar yayılır, cürbəcür iftiralar dərc edilir. Bunlar çox vaxt milli miqyas 

dərəcəsinə çatdırılır, respublikaların Ģərəf və ləyaqətinə qəsd kimi yozulur, 

çoxminli mitinqlərdə müzakirə olunur. 

Azərbaycandan və Ermənistandan burada olan SSRĠ Ali Soveti 

deputatlarına, hörmətli adamlara qanuni sual vermək olar. Nə üçün sizin heç biriniz 

vaxtında deməyib: adamlar, hara gedirsiniz? Dayanın, ağlınızı baĢınıza yığın! 

Hər iki respublikada bəzi partiya komitələri,  xalq deputatları sovetlərinin 

icraiyyə komitələri lap əvvəldən ehtirasları söndürmək üçün əllərini ağdan qaraya 

vurmamıĢlar. Əksinə, bəziləri açıq-aĢkar meydan oxumaq xarakteri daĢıyan 

hərəkətlərə rəvac vermiĢlər. 

«Axıradək getməyə», «qisasa qisasla» cavab verməyə hazır olduqlarını 

bildirən,  digər  tərəflə  toqquĢmalara təhrik edən millətçi  demaqoqların   ağzından 

vurulmur. Belələri heç düĢünmürlər ki, bu yol haraya aparıb çıxara bilər? Nə qədər 

qurbanlara,   nə   qədər qan tökülməsinə səbəb ola bilər? 
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Son vaxtların faktları göstərir ki, belə «liderlər» get-gedə ağıllarını 

itirirlər. Ġctimai davranıĢın demokratik formalarını nəzarətsiz azğın hərəkətlərlə 

əvəz  etməyə  cəhdlər göstərilir.  Ayrı-ayrı  qruplar  özlərinin fikrini yeganə 

düzgün fikir kimi qələmə verməyə, çox vaxt onu cəmiyyətə ultimatum Ģəklində 

qəbul etdirməyə çalıĢırlar. Bu, dərhal və labüd olaraq qarĢılıqlı düĢmənçilik 

doğurur. Təəssüf ki, indi iĢ  millətlərarası  münasibətləri  qızıĢdıran sözlərlə 

qurtarmır. 

Adamlar qəzəblənib küçələrə çıxırlar. Hər iki respublika sözün əsl 

mənasında  qaynayır.  Öldürülənlər və yaralananlar vardır. Hər iki tərəfdən 

minlərlə adam didərgin düĢür. Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarına 

basqınlar  edilmiĢdir.  Bəzi inzibati binalar, Ģəhər milis Ģöbələri dağıdılmıĢdır. Bir 

çox müəssisələr iĢləmir. 

Bildiyiniz kimi, bir həftə əvvəl Bakı Ģəhərində və Azərbaycanın bir sıra 

baĢqa Ģəhər və rayonlarında, habelə Yerevanda xüsusi vəziyyət tətbiq olunmuĢ və 

qadağan saatı qoyulmuĢdur ki, bu da ilk növbədə adamların həyatını qorumağa    

imkan  vermiĢdir.   Qanun  pozulanda,  qan töküləndə,  dövlət kənarda qala bilməz. 

Sessiyaya  gəlməzdən qabaq  biz  son  günlər   Bakıda keçirilmiĢ,  əslində 

ermənilər  əleyhinə yönəldilmiĢ  mitinqin  televiziya  veriliĢinə  baxdıq. Bu 

mitinqin ağır təsir bağıĢladığını desək, həqiqətin yarısını da deməmiĢ olarıq!   

Bizim  dünyabaxıĢımızı təhqir edən dəhĢətli bir mənzərədir. 

Ermənistanda da vəziyyət yaxĢı deyildir. Burada da talançılıq edirlər, 

adamları döyürlər, azərbaycanlı ailələr doğma yurdlarını tərk etməyə məcbur 

olurlar. Millətlərarası ədavət səylə qızıĢdırılır. Əvvəllər buraxılmıĢ «Qarabağ» 

komitəsi hər nəyin bahasına olursa-olsun, siyasi strukturlara soxulmağa, özünün 

məhz hakimiyyət orqanı kimi leqallaĢdırılması üçün zəmin yaratmağa çalıĢır. 

Ən  pisi də odur ki, respublikalarda  gələcəyimiz  olan  uĢaqlar  

millətçiliyə qurban verilir. Onları  mitinqlərə, etiraz və itaətsizlik kampaniyalarına  

çəkib gətirir, beyinlərini Ģovinizm ruhlu fikirlərlə doldururlar. Bütün bunlar milli 

ideallarla pərdələnir. Bu, dəhĢətdir.  Dəstəyevski yazıb: «Mücərrəd ideyalar və ya 

adamlara zorla qəbul etdirilən  prinsiplər  bircə   körpənin  də  göz  yaĢlarına  

dəyməz». 

Ġstər Azərbaycanın, istərsə də Ermənistanın kütləvi informasiya  

vasitələrinin  açıq-aĢkar  məsuliyyətsiz hərəkətlərini də xatırlatmaya bilmərəm. 

Məsələn, görün Bakı hadisələrinə Ermənistan  televiziyası  ilə necə 

qiymət  verilmiĢdir. Sitat gətirirəm: «Bu mitinqlər Azərbaycanlıların iç üzünü, 

bütün psixologiyasını açıb göstərdi. Onların aləmində vəhĢilikdən və qan 

tökməkdən baĢqa heç nə yoxdur». Bütöv bir xalq barəsində belə demək olarmı? 

Bakı  televiziyasının da fəaliyyətinə siyasi naĢılıqdan baĢqa özgə ad verilə 

bilməz, bəlkə daha pis ad vermək olar. Son günlər burada da həmin yolla getmiĢlər. 

Ekrandan ermənilərin ünvanına axınla hədələr, təhqirlər səslənir. Heç Ģeydən 

çəkinmirlər. 
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Səciyyəvi haldır ki, tərəflərin hər biri mərkəzi kütləvi informasiya 

vasitələrini  respublikalarda vəziyyəti  obyektiv iĢıqlandırmamaqda, demək olar, 

eyni sözlərlə təqsirləndirir. 

BaĢ verən hadisələr barəsində  bu gün yazmaq,  əlbəttə, çətindir:   Hər 

hansı mövqe ya bu tərəfdən, ya  da o biri tərəfdən tənqid  edilir. Deməli, son dərəcə  

düĢüncə ilə yazmaq və   yazılanları   əsaslandırmaq  lazımdır. Bu nöqteyi-nəzərdən 

jurnalistlərin   regiona qısamüddətli    gəliĢləri,   digər   tərəfi   dinləmədən hamı və 

hər Ģey haqqında tələm-tələsik mülahizələri onların ünvanına ciddi məzəmmətlərə 

əsas verir. Burada ən təcrübəli və həyatda müdrikləĢmiĢ adamlar məskən  salmalı, 

özü də uzun  müddət  məskən  salmalıdırlar. 

Biz Dağlıq Qarabağa gəldikdən sonra aĢkarlıqla, vicdanla və açıq 

iĢləyirik. Tərəflərin heç birinə qərəzimiz yoxdur.  Bu diyarın əhalisinin taleyinə 

biganə və laqeyd deyilik. Hər addımımızla, hər bir hərəkətimizlə adamların 

mənafelərini, bütün ölkəmizin  mənafelərini qorumağa çalıĢırıq.  Partiyanın  

Mərkəzi  Komitəsinin və SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin bizə verdiyi göstəriĢ 

belədir. Bir kommunist və vətəndaĢ kimi mənim Ģəxsi əqidələrim də belədir. 

Əminəm ki, regionda gedən mənfi prosesləri bu gün cilovlamaq 

mümkündür. Hər  iki  respublikada  təmiz  adamlar  kommunistlər və bitərəflər, 

veteranlar və gənclər az deyildir. Ġndi müəyyən müsbət irəliləyiĢ müĢahidə edilir. 

Burada sağlam qüvvələr var. AldanmıĢ adamlar harada həqiqət, harada isə 

demaqoqluq və yalan olduğunu dərk etməyə baĢlayırlar.  DönüĢ hökmən olmalıdır. 

Ancaq bundan ötrü qəti surətdə və prinsipiallıqla məhz səhlənkarlığı və passivliyi 

dəf etmək lazımdır. Hiyləgərliyə yol verilməməli, ideya riyakarlığına 

dözülməməlidir. 

Bu yaxınlarda A. E. Voss yoldaĢ baĢda olmaqla SSRĠ Ali Soveti 

deputatlarının - Millətlər Sovetinin Ali Sovetin Rəyasət Heyəti tərəfindən 

yaradılmıĢ millətlərarası münasibətlər komissiyası üzvlərinin bir qrupu Dağlıq 

Qarabağ vilayətində olmuĢdur. DQMV-nin, habelə Bakının və Yerevanın partiya 

və sovet fəalları, əmək kollektivləri Ģuralarının sədrləri, fəhlələri, yaradıcı 

ziyalıları, veteranları, ermənilərin və azərbaycanlıların bütün təbəqələrinin 

nümayəndələri ilə xeyli görüĢ və söhbətlər keçirilmiĢdir. Ġndi yoldaĢlar yaranmıĢ 

vəziyyətdən çıxmaq barəsində təkliflər hazırlanmasını baĢa çatdırırlar və həmin 

təkliflər hazırlandıqca onları SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin müzakirəsinə 

verəcəklər. 

Əlbəttə, açığını demək lazımdır ki, komissiyanın üzvlərinin nöqteyi-

nəzərləri müxtəlifdir. Lakin əmin olmaq olar ki, həmin təkliflər zorakılığın 

geniĢlənməsinin qarĢısını almağa, ümumi evimizdə dinclik yaratmağa 

yönəldiləcəkdir. 

Biz, həmçinin, regionda dincliyi və xeyirxahlığı, bərpa etmək üçün bir sıra 

tədbirlər hazırlamıĢıq və onları SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə təqdim edirik. 
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Biz Azərbaycan və Ermənistan  xalqlarına müraciət edirik: indi ağlı baĢa 

yığmaq, əl saxlamaq, silkələnib millətçilik ehtirasından xilas olmaq lazımdır. 

Hovanes Tumanyanın  sülh və dostluq bayrağı ilə kəndbəkənd necə gəzdiyini yada 

salmaq lazımdır.  Səməd Vurğunun bu tapĢırığını xatırlamaq lazımdır ki, ermənilər 

və azərbaycanlılar tarixən dinclik və həmrəylik Ģəraitində yaĢamıĢlar, yaĢayırlar və 

yaĢayacaqlar. 

Gələcəyimiz təcrid olunmaqda, ayrılmaqda və bir-birimizə qarĢı 

durmaqda  deyildir.    O,   qarĢılıqlı  mehribanlıqda və mənafelərə hörmət etməkdə, 

bir-birinə güzəĢtə getmək meylindədir. Axı, bu, nəticə etibarilə bizim bütün 

çoxmillətli Vətənimiz üçün ən baĢlıca cəhətlərdir. 

Deputat yoldaĢlar! Ġcazə verin, nəzərinizə çatdırım ki, bu gün sessiya 

qurtardıqdan  sonra partiya və hökumət rəhbərləri Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsinin 

üzvləri ilə Azərbaycan və Ermənistan respublikalarından Ali Sovetin bütün 

deputatları ilə göruĢəcəklər. GörüĢdə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin 

nümayəndələri də iĢtirak edəcəklər. GörüĢdən məqsəd bu regionda vəziyyətin 

sabitləĢdirilməsi üçün tədbirlər   hazırlamaqdır.    Diqqətinizə    görə   sağ olun. 

Sessiya bu məsələyə dair qərar qəbul etdi (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 dekabr 1988-ci il 

 

DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR VĠLAYƏTĠNDƏ VƏ ONUN ƏTRAFINDA 

YARANMIġ  VƏZĠYYƏT HAQQINDA DEPUTATLAR  QRUPUNUN 

SORĞUSU ÜZRƏ SSRĠ ALĠ  SOVETĠNĠN  QƏRARI 

 

SSRĠ Ali Soveti deputatlar qrupunun sorğusunu va Sov.ĠKP MK-nın və 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətindəki 

nümayəndəsi A. Ġ. Volskinin həmin sorğuya cavabını dinləyərək qərara alır: 

1. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və onun ətrafında yaranmıĢ vəziyyət 

haqqında deputat A. Ġ. Volskinin məlumatı nəzərə alınsın: 

2. SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə tapĢırılsın ki, göstərilən regionda 

vəziyyəti normal hala salmaq sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlərin müzakirəsi, 

azərbaycanlı və erməni vətəndaĢlar arasında beynəlmiləl dostluğun bərpası üçün    

partiya, dövlət təĢkilatlarının və ictimai təĢkilatların nümayəndələri ilə birlikdə 

Dağlıq Qarabağ   Muxtar   Vilayətindən, Azərbaycan  SSR-dən və Ermənistan     

SSR-dən seçilmiĢ SSRĠ Ali Soveti deputatlarının müĢavirəsini keçirsin. 

3. Azərbaycan SSR və Ermənistan  SSR Ali Sovetlərinə tapĢırılsın ki, iki qardaĢ 

respublika xalqlarının əmin-amanlıq və həmrəylik Ģəraitində yaĢaması, sovet 

sosialist cəmiyyətinin həyatının bütün sahələrini yeniləĢdirmək vəzifələrinin həyata 

keçirilməsi naminə fəal çalıĢması üçün əllərindən gələni etsinlər. 

4. SSRĠ Ali Soveti Ermənistan  və Azərbaycan zəhmətkeĢlərinə müraciət edib 

onları müdrik və təmkinli olmağa, qarĢılıqlı inciklik və ittihamları bir kənara 



182 
 

qoymağa, müəssisələrin, təĢkilatların və məktəblərin iĢ ahəngini yoluna salmağa, 

hər hansı millətdən olan hər bir sovet vətəndaĢının hər iki respublika ərazisində 

özünü Sovet xalqının apardığı böyük yenidənqurma iĢinin tam və bərabərhüquqlu 

iĢtirakçısı hiss etməsi üçün var qüvvələrini sərf etməyə hərarətlə çağırır. 

 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri; M. QORBAÇOV 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi; T. MENTEġAġVĠLĠ 

 

Moskva, Kreml, 1 dekabr 1988-ci il 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 dekabr 1988-ci il 

 

Sov.ĠKP MK-da GÖRÜġ 

 

Dekabrın 1-də Sov.ĠKP MK-da Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi, SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin  sədri  M. S. Qorbaçovun  SSRĠ  Ali  Sovetinin 

deputatları, Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR nümayəndələri ilə görüĢü 

olmuĢdur.  GörüĢdə N. Ġ. Rıjkov, N. N. Slyunkov, V. M. Çebrikov, A. N. 

Yakovlev, A. Ġ. Lukyanov, K. P. Razumovski yoldaĢlar iĢtirak etmiĢlər. 

Açıq fikir mübadiləsi zamanı regionda vəziyyəti sabitləĢdirməyin bəzi 

məsələləri, göstərilən müttəfiq respublikalarda gərginliyi zəiflətmək və aradan 

qaldırmaq, qarĢılıqlı etimadı, intizamı və hüquq qaydalarını möhkəmlətmək 

tədbirləri müzakirə olunmuĢdur. Qeyd edilmiĢdir ki, millətlərarası münaqiĢələr, bu 

zəmin əsasında keçirilən tətillər, cəmiyyətə zidd hərəkətlər iqtisadiyyata ciddi zərər    

vurur, ölkədə  geniĢlənmiĢ demokratik  yeniləĢdirmə proseslərinin obyektiv olaraq 

əleyhinədir. 

GörüĢun iĢtirakçıları hər iki respublikada bütün sağlam qüvvələri 

birləĢdirməyə, milli zəmin əsasında ədavət və düĢmənçilik toxumu səpmək 

cəhdlərinin qətiyyətlə dəf olunmasını təĢkil etməyə regionda vəziyyətin nizama 

salınması üçün tezliklə sıx əməli əlaqələr yaratmağa çağırmıĢlar. 

GörüĢdə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi  Ə. X. Vəzirov, 

Ermənistan  KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan, SSRĠ xalq artisti, bəstəkar 

A. C. Məlikov, Xəzərneft Birliyinin baĢ direktoru Q. A. Abbasov, Kanaker 

alüminium zavodunun baĢ texnoloqu L. A. Simonyan, Kaçaran mismolibden 

kombinatının briqadiri P. M. Davtyan, DQMV-nin Mardakert rayonundakı 

Partiyanım XXII qurultayı adına Sovxozun direktoru S. V. Mamunts, digər 

deputatlar çıxıĢ etmiĢlər. 

M. S. Qorbaçov görüĢ iĢtirakçıları qarĢısında çıxıĢ etmiĢdir (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 dekabr 1988-ci il 
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SSRĠ NAZĠRLƏR SOVETĠNDƏ 

 

Dekabrın 3-də SSRĠ Nazirlər Soveti Azərbaycan SSR-in və Ermənistan  

SSR-in böyük həyati əhəmiyyəti olan sənaye və nəqliyyat obyektlərinin iĢini təmin 

etmək tədbirləri haqqında qərar qəbul etmiĢdir. 

Hazırda Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də intizam və hüquq 

qaydaları çox pozulur ki, bu da respublikaların və ölkənin iqtisadiyyatına, əhalinin 

təhlükəsizliyinin, normal həyat və əmək Ģəraitinin təmin edilməsinə ciddi zərər 

vurur. 

Bəzi məsuliyyətsiz ünsürlər böyük həyati əhəmiyyəti olan sənaye və 

nəqliyyat obyektlərini sıradan çıxarmağa çalıĢırlar ki, bu da ağır nəticələr verə 

biləcək qəza hallarına və respublikalarda həyatın pozulmasına səbəb ola bilər. 

SSRĠ Nazirlər Soveti belə vəziyyəti yolverilməz hesab edərək qərara alır: 

1. Azərbaycan SSR-də və Ermənistan SSR-də sənaye, energetika və 

nəqliyyatın baza sahələrinin fasiləsiz iĢini təmin etmək, habelə həmin 

respublikaların  əhalisini yanacaqla, elektrik və istilik enerjisi  ilə  sabit təchiz 

etmək məqsədilə Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə və Ermənistan  SSR Nazirlər 

Sovetinə, SSRĠ nazirliklərinə və baĢ idarələrinə bir vəzifə olaraq tapĢırılsın ki, 

müəssisələrin,  ən əvvəl əhalinin ümdə tələbatının ödənilməsi ilə bilavasitə bağlı 

olan müəssisələrin normal iĢini təĢkil etmək üçün təcili tədbirlər görsünlər. 

Göstərilən müəssisələrin daha etibarlı iĢləməsi üçün onlara lazım olan 

maddi-texniki ehtiyatların növbədənkənar ayrılması təmin edilsin. Lazım olduqda 

əməli yardım göstərilməsi üçün həmin obyektlərə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər 

göndərilsin. Məsul iĢçilərin müəssisələrdə gecə-gündüz növbə çəkməsi təĢkil 

edilsin. 

2. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti, Ermənistan SSR Nazirlər Soveti, 

SSRĠ Daxili ĠĢlər Nazirliyi və SSRĠ Müdafiə Nazirliyi elektrik stansiyalarının, neft 

və qaz mədənlərinii, neft və qaz kəmərlərinin,  ən mühüm elektrik  xətlərinin, 

nasos və kompressor stansiyalarının, dəmir yolu nəqliyyatı, mülki aviasiya və 

rabitə, su təchizatı obyektlərinin, ərzaq anbarlarının, yanacaq-sürtkü materialları 

anbarlarının və digər əsas obyektlərin gecə-gündüz mühafizə olunmasını təĢkil 

etsinlər. 

SSRĠ Daxili ĠĢlər Nazirliyi, SSRĠ Müdafiə Nazirliyi və SSRĠ Dövlət 

Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi həmin obyektlərin mühafizəsinin təĢkili üçün 

lazımi nəqliyyat vasitələrinin və baĢqa ehtiyatların ayrılmasını təmin etsinlər. 

3. Azərbaycan SSR-də və Ermənistan  SSR-də fövqəladə vəziyyət 

yarandığına və bu vəziyyət həmin respublikalarda normal həyat prosesinin 

pozulmasına səbəb olduğuna görə əhalinin həyat təminatı ilə əlaqədar 

müəssisələrin, idarə və təĢkilatların iĢinin hər hansı Ģəkildə qəsdən və əsassız 

dayandırılması yolverilməz hesab edilsin. 
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Müəyyən edilsin ki, göstərilən müəssisələrin, idarə və təĢkilatların normal 

iĢ ahənginin saxlanması üçün onların rəhbərləri Ģəxsən məsuliyyət daĢıyırlar. 

4. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti və Ermənistan SSR Nazirlər Soveti 

əhali arasında izahat iĢi aparılmasını təmin etsinlər və diqqəti buna xüsusi cəlb 

etsinlər ki, respublikalarda xalq təsərrüfatının iĢinin, əhalinin normal həyatının 

pozulmasına yönəldilmiĢ hərəkətlərdə müqəssir olanlar ciddi inzibati məsuliyyətə 

və cinayət məsuliyyətinə  cəlb ediləcəklər.  SSRĠ Prokurorluğu və SSRĠ Daxili 

ĠĢlər Nazirliyi respublikalarda xalq təsərrüfatının fəaliyyətini, əhalinin normal 

həyat və əmək Ģəraitini təmin edən və böyük həyati əhəmiyyəti olan sənaye və 

nəqliyyat obyektlərinin fasiləsiz iĢinə qəsd edilməsi ilə əlaqədar hər bir hadisəyə 

operativ baxılmasını təmin etsinlər. 

 

«Kommunist»   qəzeti, 4 dekabr 1988-ci il 

 

Sov.ĠKP MK-da GÖRÜġ 

  

QARġILIQLI ANLAġMA YOLLARINI AXTARMALI 

  

Dekabrın 1-də Sov.ĠKP MK-da Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi, SSRĠ Ali 

Soveti  Rəyasət heyətinin sədri M. S. Qorbaçovun SSRĠ Ali Sovetinin deputatları 

— Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR nümayəndələri ilə, hər iki respublikanın 

və Azərbaycan SSR DQMV-nin rəhbərliyi ilə görüĢü olmuĢdur. GörüĢdə N. Ġ. 

Rıjkov,  N. N. Slyunkov, V. M. Çebrikov, A. N. Yakovlev, A. Ġ. Lukyanov, K. P. 

Razumovski yoldaĢlar iĢtirak etmiĢlər. 

M. S. Qorbaçovun qısa giriĢ nitqindən sonra regionda kəskin millətlərarası 

münaqiĢənin səbəbləri və onu aradan qaldırmaq yolları barədə fikir mübadiləsi 

olmuĢdur. Müzakirədə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov, 

Ermənistan KP MK-nın birinci katibi S. Q. Arutyunyan, SSRĠ xalq artisti, bəstəkar 

A. C. Məlikov, Xəzərneftqazsənaye Ümumittifaq Ġstehsalat Birliyinin rəisi Q. A. 

Abbasov,  Qaçaran mis-molibden kombinatının briqadiri P. M. Davtyan, Kanaker 

alüminium zavodunun baĢ texnoloqu L. S. Simonyan, Yerevan Elektrikcihaz 

Ġstehsalat  Birliyinin  alətçi çilingərlər briqadiri  E. T. Arutyunyan, Leninneft Neft 

və Qazçıxarma Ġdarəsinin qazmaçısı S. B. Müzəffərov, DQMV-nin Mardakert 

rayonundakı Partiyanın XXII qurultayı adına üzümçülük Sovxozunun direktoru S. 

V. Mamunts,  Kirovabad alüminium zavodunun aparatçılar briqadiri A. Y. 

Mayılov, «Ġzvestiya» qəzetinin baĢ redaktoru Ġ. D. Laptev, DQMV Xalq 

Deputatları Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin sədri S. A. Babayan, Volodarski adına 

Bakı tikiĢ fabrikinin tikiĢçisi L. V. BaruĢeva, Yerevan dəmir yol poçtamtının 

operatoru  Q. A. Avakyan, Azərbaycan həmkarlar Ġttifaqları ġurasının sədri L. X. 

Rəsulova, Ermənistan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti V. A. 

Hambartsumyan, fərdi pensiyaçı Q. Ə. Xəlilov, Yerevan Dövlət Universitetinin 
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rektoru S. A. Hambartsumyan,  Azərbaycan SSR Xalq Nəzarəti Komitəsinin sədri 

ġ. M. Əliyev, SSRĠ xalq artisti R. M. Behbudov, Ermənistan həmkarlar Ġttifaqları 

ġurasının sədri M. Q. Arutyunyan, fərdi pensiyaçı Z. M. Yusifzadə, Yerevan 

sənaye-tikinti tresti 31 nömrəli tikinti idarəsinin suvaqçılar briqadiri Q. S. 

Markaryan, Yerevan Ģəhərindəki məktəbin direktoru K. Q. Martirosyan çıxıĢ 

etmiĢlər. 

Axırda M. S. Qorbaçov çıxıĢ etmiĢdir. 

GörüĢün iĢtirakçıları razılıq hissilə qeyd etmiĢlər ki, SSRĠ Ali Soveti 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və onun ətrafında vəziyyət barədə bir qrup 

deputatın sorğusuna diqqətlə yanaĢmıĢ və onu böyük qayğı hissilə nəzərdən 

keçirmiĢdir. Onlar yaranmıĢ vəziyyətdə müdriklik və təmkinlik göstərmək barədə 

ölkənin ali dövlət hakimiyyəti orqanının çağırıĢına yekdilliklə tərəfdar olmuĢ, onun 

fikirləri və vəziyyətin normal hala salınmasına dair tövsiyələri iə tamamilə 

razılaĢmıĢlar. 

Məsələnin müzakirəsi zamanı çıxıĢ edənlər təĢviĢlə demiĢlər ki, Dağlıq 

Qarabağ ətrafında aylardan bəri davam edən böhran son vaxtlar xeyli kəskinləĢmiĢ, 

hər iki respublika son dərəcə təhlükəli həddə gəlib çatmıĢdır. Bir sıra hallarda 

hadisələr nəzarət altından çıxmıĢ, adamların həlak olması ilə nəticələnmiĢ, 

qadınları, qocaları, uĢaqları məĢəqqətlərə düçar etmiĢdir. Əgər indi əl saxlamasan, 

ağlını baĢına yığmasan, qarĢıdurma psixologiyasından əl çəkməsən, sabah 

ölçüyəgəlməz dərəcədə faciə baĢ verə bilər. Sovet hakimiyyəti illəri ərzində əldə 

edilən nailiyyətlərin bir çoxunun itirilməsi təhlükəsi yaranar. Vəziyyət hər bir 

ermənidən və azərbaycanlıdan hər iki xalqın müqəddəratı üçün, öz yaxın 

adamlarının gələcəyi üçün son dərəcə böyük məsuliyyət tələb edir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, bu ekstremal vəziyyətdə nə Azərbaycan, nə də 

Ermənistan rəhbərliyi hüquqi təminatları həyata keçirməyə, Azərbaycanda erməni 

əhalinin və Ermənistanda azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməyə 

müvəffəq olmamıĢdır. Millətlərarası münasibətlərin sağlamlaĢdırılmasına doğru 

iĢgüzar addımlar çox vaxt qardaĢlıq və mehriban qonĢuluq barədə quru çağırıĢlarla 

əvəz edilir. Xalqı iğtiĢaĢlara təhrik edənlərə, cürbəcür Ģayiələr yayanlara, 

millətlərarası ədavəti qızıĢdıranlara qarĢı barıĢmaz mübarizə aparmaq əvəzinə, 

hətta hər iki respublikanın rəhbərliyi səviyyəsində əsasən onu aydınlaĢdırmağa 

çalıĢırlar ki, baĢ verən hadisələrdə kim daha çox müqəssirdir. Əslində respublikalar 

vəziyyətin normal hala salınması ilə bağlı məsələlərin heç biri barəsində əlbir 

tədbirlər görmək haqqında heç cür razılığa gələ bilmirlər. 

GörüĢ zamanı yaranmıĢ vəziyyət ətraflı təhlil edilmiĢdir. Qeyd 

olunmuĢdur ki, DQMV-nin, Ermənistanın və Azərbaycanın partiya, sovet orqanları 

hadisələr üzərində nəzarəti bu və ya digər dərəcədə itirmiĢlər. Bu, təkcə çaĢqınlığın 

deyil, həm də prinsipsizliyin nəticəsidir. «Etimadı itirmək»dən qorxmaq, bəzən də 

millətçilik əhval-ruhiyyəsinə rəvac vermək onunla nəticələnmiĢdir ki,  partiya 

fəallarının bir  hissəsi beynəlmiləlçilik mövqelərindən uzaqlaĢmıĢdır. 
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Lakin baĢ verən hadisələrin mahiyyəti təkcə Dağlıq Qarabağ problemi ilə 

bağlı deyildir. Bu problem ümumən həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda 

siyasi və sosial-iqtisadi həyatda ciddi nöqsanları, sosialist qanunçuluğu 

pozutularını, kadr siyasətindəki təhrifləri, hər iki respublikanın keçmiĢ 

rəhbərliyinin yol verdikləri böyük səhvləri daha aydın göstərmiĢdir. 

Sov.ĠKP MK, SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti və SSRĠ Nazirlər Soveti 

vəziyyəti düzəltmək üçün hər cür tədbir görürlər. Hər iki respublikanın rəhbərliyi 

möhkəmləndirilmiĢdir.   DQMV haqqında və ümumən region haqqında məlum 

qərarlar  qəbul  edilmiĢdir.  Onları həyata keçirmək üçün səbr və təmkin, tam  

qarĢılıqlı anlaĢma və qarĢılıqlı yardım, bütün partiya təĢkilatlarının və əmək 

kollektivlərinin əzmkar iĢi tələb olunur. 

Lakin problemin həllinə belə münasibət heç də hamının ürəyindən 

deyildir. Getdikcə daha aydın olur ki, bəzilərindən ötrü Dağlıq Qarabağ problemi 

dövlətə zidd cinayətkar fəaliyyət üçün ancaq münasib bəhanədir. Bunlar tikinti 

materialları kombinatının direktoru, sui-istifadə hallarına və iri məbləğdə rüĢvət 

almağa görə ifĢa olunmuĢ Manuçarov kimi Ģəxslərdir. Məhz belə iĢbazlardan ötrü 

Dağlıq Qarabağ problemi fırıldaqlar üçün münasib bəhanəyə çevrilmiĢdir. Qarabağ 

məsələsinin ədalətli həllini tələb etmək pərdəsi altında hakimiyyət uğrunda açıq 

mübarizə gedir. Bu cür ünsürlər demokratiya mexanizmindən istifadə edərək 

üstünlük qazanmağa cəhd göstərirlər. Cəmiyyətimizin yeniləĢməsi prosesi hər iki 

respublikada yenidənqurma əleyhdarlarının-korrupsiyaya qurĢanmıĢ ünsürlərin əsla 

ürəyindən deyildir, onlar vəziyyətin sabitliyini pozmaq üçün əllərindən gələni 

əsirgəmir, həm də adamların milli hissləri ilə açıq-aĢkar oynamaqdan, real 

çətinliklərdən sui-istifadə etməkdən çəkinmirlər. Onların bir məqsədi var: 

yenidənqurmanı dayandırmaq, onun həyata keçirilməsinə mane olmaq. Məhz 

onların cidd-cəhdləri ilə minlərlə adam tətillərə, mitinqlərə və nümayiĢlərə cəlb 

olunmuĢdur. Bu gün öz ev-eĢiyini tərk etmiĢ bir çox ailələrin faciəsi, adamların 

həlak olması üçün onlar günahkardırlar. ZəhmətkeĢlər bu sərsəmləri dayandırmağı, 

onları məsuliyyətə cəlb etməyi təkidlə tələb edirlər. 

Ziyalılara, xüsusən ədiblərə, alimlərə, kütləvi informasiya vasitələrinin 

iĢçilərinə etinasız münasibət partiya təĢkilatlarının fəaliyyətində ən ciddi 

qüsurlardan biri olmuĢdur ki, bu da onların siyasi və vətəndaĢlıq mövqelərinə təsir 

etmiĢdir. Ġctimai rəyin formalaĢmasına ziyalıların təsiri böyükdür, lakin bu təsir 

siyasi cəhətdən yetkin olmayan adamlardan irəli gəldikdə çox vaxt fəlakətlə 

nəticələnir. 

GörüĢün iĢtirakçıları məsələnin dərin və hərtərəfli müzakirəsi, rəylərin 

geniĢ nəzərə alınması əsasında belə bir nəticəyə gəlmiĢlər ki, əgər indi vəziyyətin, 

ən baĢlıcası isə iki xalqın həyati, ümdə, uzunmüddətli mənafelərinin və bütün 

ölkənin mənafelərinin tələb etdiyi lazımi tədbirlər görülməsə, onda daha ağır 

vəziyyətə düĢmək olar. Əgər lazım olan bütün tədbirlər görülməsə, onda xalqın — 

kommunistlərin də, bitərəflərin də etimad göstərdikləri adamların hamısı rüsvay 
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olar. Məsələnin həlli prinsipi belədir: nə «qaliblər» olmalıdır, nə də «məğlublar», 

tərəflərdən heç biri incidilməməlidir. ÇıxıĢ yolunu birlikdə axtarmaq lazımdır. 

Azərbaycan və erməni xalqları yanaĢı, çiyin-çiyinə yaĢayırlar, bundan sonra da 

birlikdə yaĢayacaqlar və yaĢamalıdırlar. Bütün problemlərin həllinin açarı hər iki 

respublikanın əlindədir. GörüĢün bütün iĢtirakçıları—MK üzvləri, deputatlar ilk 

növbədə gərək Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət haqqında SSRĠ Ali 

Soveti müraciətinin mənasını və ruhunu Ermənistanda və Azərbaycanda bütün 

zəhmətkeĢlərə çatdırsınlar. 

Respublikalarda, DQMV ətrafında Ģəraiti dəyiĢdirmək, diqqəti ona 

yönəltmək lazımdır ki, həmin Ģərait sağlamlaĢsın, bu aylar ərzində onu həddindən 

artıq ağırlaĢdıran, münasibətləri zəhərləyən, adamların həyatını korlayan nə varsa, 

hamısından təmizlənsin. 

Bununla əlaqədar ümdə məsələlər barəsində bütün kadrlarımızın möhkəm 

mövqeyi lazımdır - indi nə etməli, nəyi əsas tutmalı? Kadrların mövqeyi 

dəyiĢilmədən Ģəraiti dəyiĢdirmək olmaz, çünki nəticə etibarilə əmək 

kollektivlərində vəziyyətə, adamların əhval-ruhiyyəsinə kadrlar təsir göstərirlər. 

Xüsusilə, vacibdir ki, respublikaların mərkəzi komitələri, ali sovetlərinin Rəyasət 

heyətləri, hökumətləri, bütün rəhbər iĢçilər, görkəmli elm, mədəniyyət xadimləri 

xalqların mənafeyindən irəli gələn məsul vətəndaĢ mövqeyi tutsunlar. 

Azərbaycanlılar da, ermənilər də bir stol baĢına toplaĢıb, bütün 

mübahisələri həll etməli, etimadsızlıq və ədavəti əlbir surətdə təmizləməlidirlər. Bu 

günün baĢlıca vəzifəsi zəhmətkeĢləri beynəlmiləlçilik, inqilabi yenidənqurma 

mövqelərində sıx birləĢdirməkdən ibarətdir. Bütün qarĢılıqlı inciklikləri bir kənara 

qoymaq və adamları sakitləĢdirməklə, hadisələrin inkiĢafını dayandırmaqla məĢğul 

olmaq gərəkdir. 

Hər yerdə iĢgüzar əmək ahəngini bərpa etmək lazımdır. Sağlam həyatın 

baĢlıca təməli budur. ĠĢləməyə baĢlamaq, itkilərin yerini addımbaaddım doldurmaq 

lazımdır ki, yaxĢılığa doğru dönüĢ baĢlansın. Bunu zəhmətkeĢlər gözləyir, onların 

ailələri gözləyir, fəhlə kollektivləri gözləyirlər, çünki iĢləmək, ailənin sakit 

yaĢaması, uĢaqların boya-baĢa çatması və təhsil alması hər bir adamın ilkin 

arzusudur. 

Bütün tədbirlərdən istifadə edərək adamların təhlükəsizliyini təmin etmək 

lazımdır. Burada əmək kollektivləri, inzibati orqanlar öz qəti sözlərini deməlidirlər. 

Daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olan əhali problemi ilə dərhal məĢğul 

olmaq lazımdır, gərək bütün yerli orqanlar bu adamlara yardım göstərsinlər — 

onları yedirtsinlər, yerbəyer etsinlər, uĢaqların qayğısına qalsınlar. Mümkün olan 

bütün tədbirləri görmək lazımdır ki, onlar öz doğma yurdlarına qayıtsınlar. 

Adamların  müsibətlərindən ehtirasları qızıĢdırmaq və ictimai rəyə təsir göstərmək 

üçün bəhanə kimi istifadə etmək cəhdlərinin qarĢısı qətiyyətlə alınmalıdır. Gərək 

hər iki respublikada bu adamların qarĢısında təqsirkar olduqlarını hiss etsinlər. 
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SSRĠ Nazirlər Soveti zərər çəkən ailələrə yardım göstərmək, onları 

ərzaqla, mənzillə, tibbi xidmətlə və sosial-məiĢət xidmətinin baĢqa növləri ilə 

təmin etmək,  habelə onları iĢə düzəltmək üçün hökumət komissiyası yaratmıĢdır. 

Xalqı iğtiĢaĢlara təhrik edənlərin, Ģayiə yayanların, millətlərarası ədavəti 

qızıĢdıranların hamısına qarĢı barıĢmaz mübarizə aparmaq mühüm vəzifədir. 

Adamları milli əlamətə görə iĢdən çıxarmaq kimi biabırçı faktlara qarĢı son dərəcə 

qətiyyətlə mübarizə aparmaq, hətta müqəssirləri partiyadan xaric etmək və cinayət 

məsuliyyətinə cəlb etmək lazımdır. Bu halların kökünü kəsmək üçün qanunların 

gücündən, ictimai rəyin nüfuzundan tamamilə istifadə edilməlidir. 

Yenidənqurmanı, sovet adamlarının həyatını və ləyaqətini, ictimai asayiĢi qorumaq 

lazımdır. 

Mətbuat qarĢısında yüksək tələblər qoyulmuĢdur. Ġndi mətbuat vəziyyətin 

sabitliyinin daha da pozulmasına səbəb olan mövqe tuta bilməz. Əksinə, indi hər 

vasitə ilə çalıĢmaq lazımdır ki, mətbuat hadisələrin dayandırılmasına və onların 

normal hala  düĢməsinə, barıĢıq, dostluq məcrasına yönəldilməsinə kömək etsin. 

Dağlıq Qarabağ probleminin mürəkkəb xarakterini nəzərə alaraq bu 

məsələ barəsində mövqeləri yaxınlaĢdırmağın güzəĢtli yollarını əzmlə axtarmaq 

lazımdır. Azərbaycan SSR, Ermənistan  SSR nümayəndələrindən, Sov.ĠKP MK 

Siyasi Bürosunun üzvlərindən ibarət komissiya yaratmaq məqsədəuyğun 

sayılmıĢdır. Komissiyanın vəzifəsi SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 

iyul tarixli qərarında qeyd edildiyi kimi, DQMV-nin Azərbaycan SSR-ə ərazicə 

mənsubiyyətini dəyiĢdirmədən problemlərin optimal, əsl beynəlmiləl həllini ən 

qısa müddətdə tapmaqdan ibarətdir.  Hazırlanan təkliflər Sov.ĠKP MK-nın, SSRĠ 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin, SSRĠ Nazirlər Sovetinin müzakirəsinə veriləcəkdir. 

GörüĢün iĢtirakçıları ilk partiya təĢkilatlarında, əmək kollektivlərində 

beynəlmiləlçilik tərbiyəsini əsaslı surətdə yaxĢılaĢdırmağın zəruriliyi barədə 

razılığa gəlmiĢlər.  Beynəlmiləlçilik tərbiyəsini formal təbliğat, Ģüarçılıq yolu ilə 

deyil, hər bir kommunistlə, hər bir əməkçi ilə ciddi, dərin iĢ metodu ilə aparmaq 

lazımdır. 

ÇıxıĢ edənlər demiĢlər ki, yaĢadığımız məsul dövr məsul tədbirlər tələb 

edir. Hər sözün ardınca konkret əməli iĢlər görülməlidir. BaĢlıca iĢ isə adamların, 

onların gündəlik tələbatı və ehtiyaclarının qayğısına qalmaq, ümumi evimizdə 

qayda yaratmaqdır (SĠTA). 
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AZƏRBAYCAN SSR-DƏ VƏ ERMƏNĠSTAN SSR-DƏ VƏTƏNDAġLARIN 

KONSTĠTUSĠYA HÜQUQLARININ  

ÇOX KOBUD   SURƏTDƏ   POZULMASI   HAQQINDA 

 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 1988-ci il 5 dekabr tarixli  

 QƏRARI 

 

Adamların milli əlamətə görə iĢdən çıxarılması hallarının kütləvi xarakter 

daĢıması ilə əlaqədar Azərbaycan  SSR və Ermənistan  SSR zəhmətkeĢlərindən 

Sov.ĠKP MK-ya və SSRĠ Nazirlər Sovetinə çoxlu Ģikayət gəlir. Mötəbər məlumata 

görə, təsərrüfat və partiya rəhbərləri heç bir günahı olmayan adamlar barəsində 

belə cinayətkar özbaĢınalığı, təzyiq və hədələri nəinki dəf etmir, çox vaxt qanunsuz 

hərəkətlərə açıqca göz yumur və belə hərəkətlərdə, hətta bilavasitə iĢtirak edirlər. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və Nazirlər  Soveti qərara alırlar: 

Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının MK-larından, 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Nazirlər Sovetlərindən, nazirliklərdən və baĢ 

idarələrdən tələb olunsun ki, vətəndaĢların Konstitusiya hüquqlarının çox kobud 

surətdə  pozulması hallarını qətiyyətlə dəf etsinlər, belə halların gələcəkdə təkrar 

olmasının qarĢısını almaq üçün hər cür lazımi tədbirlər görsünlər. Milli əlamətə 

görə vətəndaĢların iĢdən qanunsuz çıxarılmasına yol verən müəssisə, idarə və 

təĢkilatların, habelə partiya və   sovet orqanlarının  rəhbərləri   Ģəxsi    məsuliyyətə    

cəlb olunsunlar, hətta partiyadan xaric edilsinlər, tutduqları vəzifələrdən    

götürülsünlər,   qanunla   nəzərdə tutulmuĢ hallarda isə    cinayət    məsuliyyətinə    

cəlb edilsinlər. 

Millətçi və qanuna zidd xarakterli belə halların kökünu kəsmək iĢi geniĢ 

aĢkarlıq Ģəraitində aparılsın. Müqəssir Ģəxslər barəsində görülən tədbirlər haqqında 

əmək kollektivlərinə məlumat verilsin, habelə mətbuat və digər kütləvi informasiya 

vasitələrinin köməyi  ilə ictimaiyyətə məlum  edilsin. 

Bu qərarın yerinə yetirilməsi haqqında   Sov.ĠKP MK-ya və SSRĠ Nazirlər 

Sovetinə məlumat verilsin. 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsinin katibi; M. QORBAÇOV         

SSRĠ Nazirlər Sovetinin sədri; N. RIJKOV 
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SSRĠ  NAZĠRLƏR SOVETĠNDƏ, ÜĠHĠMġ-DƏ VƏ ÜĠLKGĠ MK-DA 

 

SSRĠ Nazirlər Soveti, ÜĠHĠMġ və ÜĠLKGĠ MK 1988-ci il dekabrın 5-də 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR uĢaqlarına yardım göstərmək tədbiqləri 

haqqında aĢağıdakı məzmunda qərar qəbul etmiĢlər: 

Son vaxtlar Azərbaycan SSR-in və Ermənistan  SSR-in dövlət, partiya və 

ictimai təĢkilatlarından, habelə həmin respublikaların zəhmətkeĢlərindən Mərkəzi 

orqanlara  ərizələr göndərilir ki, daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməli olmuĢ ailələrin 

uĢaqlarının yerbəyer edilməsinə və təliminə yardım göstərilsin. 

Ölkənin dövlət və ictimai təĢkilatları Azərbaycan və Ermənistan 

uĢaqlarına təcili yardım göstərməyi, onları millətlərarası ədavətdən qorumağı, 

valideynlərin xahiĢi ilə onlara həmkarlar ittifaqlarının və komsomolun sağlamlıq 

ocaqlarında müvəqqəti yerləĢmək imkanı verməyi özlərinə borc bilirlər. 

SSRĠ Nazirlər Soveti, Ümumittifaq Həmkarlar Ġttifaqlarının Mərkəzi 

ġurası və ÜĠLKGĠ Mərkəzi Komitəsi qərara alırlar: 

1. Məktəb yaĢına çatmamıĢ və məktəbyaĢlı uĢaqların (lazım olduqda 

valideyiləri ilə birlikdə) müvəqqəti yerləĢdirilməsi üçün həmkarlar ittifaqlarının 

sağlamlıq, turist ocaqlarında və sanatoriya tipli pioner düĢərgələrində 20 minədək 

yer, məktəblilərin yerləĢdirilməsi üçün ÜĠLKGĠ-nin pioner düĢərgələrində 4 

minədək yer ayrılsın. Bu məqsədlər üçün xərcləri öz üzərinə ÜĠHĠMġ və ÜĠLKGĠ 

MK götürürlər. 

2. Azərbaycan SSR-in və Ermənistan  SSR-in bir sıra vilayətlərində və 

rayonlarında uĢaqlara ictimai yardım qrupları yaradılması haqqında V. Ġ. Lenin 

adına sovet uĢaq fondunun, SSRĠ Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri 

Ġttifaqının təklifləri qəbul edilsin. 

3. SSRĠ Dövlət Xalq Təhsili Komitəsi, Azərbaycan SSR və Ermənistan  

SSR xalq təhsili nazirlikləri uĢaqların müvəqqəti yerləĢdirildikləri məntəqələrdə 

təlim-tərbiyə prosesini təĢkil etsinlər. Bu məqsədlə müəllim briqadaları təĢkil 

olunub yerlərə göndərilsin, onlar lazımi miqdarda dərslik və dərs vəsaiti ilə təmin 

edilsinlər. 

4. Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti və Ermənistan  SSR Nazirlər   Soveti,    

SSRĠ Yollar   Nazirliyi    və  SSRĠ Mülki Aviasiya Nazirliyi uĢaqların müvəqqəti, 

yerləĢmə məntəqələrinə mütəĢəkkil   daĢınmasını təmin etsinlər 

SSRĠ Səhiyyə Nazirliyi uĢaqların müvəqqəti qaldıqları yerlərdə onlara 

lazımi tibbi xidmət göstərilməsini təmin etsin. Nəzərə alınsın ki, həmin məqsədlərə 

əlavə xərcləri V. Ġ. Lenin adına sovet uĢaq fondu öz üzərinə götürür. 
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HÖKUMƏT KOMĠSSĠYASINDA 

 

SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin müavini B. Y. ġerbina baĢda olmaqla 

Azərbaycan SSR və Ermənistan  SSR əhalisinin həmin respublikalarda daimi 

yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ bir hissəsinə yardım  göstərən hökumət 

komissiyası dekabrın 4-də Bakıya gəlmiĢdir. 

Hökumət komissiyasının üzvləri Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi O. 

X. Vəzirov, respublikanın digər rəhbərləri, habelə Bakıda və Azərbaycan 

rayonlarında asayiĢi və təhlükəsizliyi təmin edən qoĢun bölmələrinin komandanlığı 

ilə görüĢmüĢlər. Günortadan sonra B. Y. ġerbina və H. N. Seyidov Naxçıvan 

MSSR-ə getmiĢ, orada Ermənistan  SSR-dən köçüb gəlmiĢ azərbaycanlılarla 

görüĢmüĢlər. Söhbətlər zamanı vətəndaĢların mənzillə, ərzaqla, tibbi xidmətlə, 

sosial-məiĢət xidmətinin baĢqa növləri ilə təmin edilməsi, onların iĢə düzəldilməsi 

və onlara maddi yardım göstərilməsi məsələləri barəsində konkret xahiĢlərə 

baxılmıĢdır. 

Dekabrın 5-də hökumət komissiyasının növbəti iclası olmuĢdur. 

Komissiya öz iĢini davam etdirir (Azərinform). 
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QƏRƏZKARLIĞA VƏ EMOSĠYALARA SON  QOYMALI 

 

Sovet Ģəfqət və sağlamlıq fondunun müraciətində deyilir: Azərbaycanda 

və Ermənistanda faciəli hadisələr həmin   respublikalarda   minlərlə   adamı   ağır 

sınaq qarĢısında qoymuĢdur. Sovet Ģəfqət və sağlamlıq fondu böhranın 

geniĢlənməsinin qarĢısını almağa və köçgünlərin vəziyyətini yüngülləĢdirməyə 

çalıĢaraq; 

Azərbaycan və erməni xalqlarının əzəli müdrikliyinə, qədim Zaqafqaziya 

torpağında bütün xeyirxah adamlara müraciət edib onları qərəzkarlığa və 

emosiyalara son qoymağa, Ģəfqət göstərməyə, barıĢıq və mehriban qonĢuluq 

əlaməti kimi bir-birinin əlindən tutmağa, milli zəmin əsasında ədavətin 

dayandırılmasına yeni səylər göstərməyə çağırır; 

Sovet Ģəfqət və sağlamlıq fondunun Azərbaycan və Ermənistan  

respublikalarından olan fəallarını ictimaiyyətin bütün qüvvələrini cəlb edib 

köçgünlərə ev-eĢik, pal-paltar, ərzaq, iĢ verməkdə təcili lazımi yardım göstərməyə 

çağırır; 

GeniĢ və həssas ürəkli bütün adamları Azərbaycan SSR-də və Ermənistan 

SSR-də köçgünlərə yardım göstərilməsi üçün vəsait toplamaqda sovet Ģəfqət və 

sağlamlıq fonduna (SSRĠ Mənzil-sosial Bankında 704201 nömrəli hesab) yardım 

göstərməyə çağırır (SĠTA). 
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Azərinformda brifinq 

 

BACARDIĞIMIZ QƏDƏR KÖMƏK  EDƏK 

 

Bu günlər minlərlə  ailə doğma yurdunu tərk edib didərgin düĢür. Onlar öz 

xoĢlarına deyil, yenidənqurma iĢinin aĢkar düĢmənlərinin təhrikilə belə etməli 

olurlar. Ġndi Azərbaycanın partiya, sovet, təsərrüfat və ictimai təĢkilatları 

qarĢısında həmin adamları təmin etmək, yerləĢdirmək, iĢə düzəltmək kimi çətin 

vəzifə dayanır. 

Azərinformda keçirilən növbəti brifinq bu məsələlərə həsr edilmiĢdi. 

Brifinqdə respublika didərginlərə yardım komissiyasının, hərbi komandanlığın, 

Daxili ĠĢlər Nazirliyinin, Səhiyyə Nazirliyinin, «Qayğı» və Qırmızı Aypara 

cəmiyyətlərinin, SSRĠ  Mənzil-sosial Bankı Azərbaycan respublika bankının, 

kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. 

Jurnalistlər qarĢısında çıxıĢ etmiĢlər: 

 F. M. Yaqubov, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sovet orqanları 

Ģöbəsinin müdiri: 

— Bu günə qədər Azərbaycana yüz mindən çox didərgin gəlmiĢdir. Onlar 

təqribən 23 min ailədən ibarətdir. Bu ailələrin bir qismi mənzillərini dəyiĢdirmiĢ, 

xüsusi evlər və torpaq sahələri almıĢ, qohumlarının yanında qeydiyyata düĢmüĢdür. 

Lakin didərginlərin yarısından çoxu — 76 min adam hələ yerləĢdirilməmiĢdir və 

indi respublikanın 44 Ģəhər və rayonundadır. Naxçıvan MSSR-də, Bakıda və 

Kirovabadda onların sayı daha çoxdur. Azərbaycanlı ailələr çox vaxt 

Ermənistandan çətikliklə çıxır, bəzən də qarlı gədikləri piyada aĢmalı olurlar. 

Didərginlərin gəlib  çıxdıqları  rayon və Ģəhərlərin hamısında onlarla iĢ 

aparan komissiyalar təĢkil edilmiĢ, zona qərargahları yaradılmıĢdır. Bu 

komissiyalara və qərargahlara Azərbaycan KP   MK-nın və respublika  Nazirlər    

Sovetinin rəhbər   iĢçiləri baĢçılıq edirlər. Didərginləri bölüĢdürüb yaĢayıĢ 

yerlərinə göndərən məntəqələr fəaliyyət göstərir. Erməni qaçqınların getməsini 

dəqiq təĢkil etmək üçün mümkün olan hər Ģey edilir. Bu günə qədər milliyyətcə 

erməni  olan təqribən 20 min ailə çıxıb getmiĢdir. Hər gün Bakı-Yerevan  aviasiya    

xəttində təqribən iyirmi reys edilir. Bundan ötrü ölkənin bir çox aviasiya 

müəssisələrindən təqribən yüz təyyarə cəlb edilmiĢdir. 

Didərginlərə yardım göstərilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə  vəsait 

ayrılmıĢdır. SSRĠ Nazirlər Soveti, ÜĠHĠMġ və ÜĠLKGĠ MK Azərbaycan SSR və 

Ermənistan SSR uĢaqlarına yardım tədbirləri haqqında mühüm qərar qəbul 

etmiĢlər. Bu qərarda hər iki respublikanın böyüməkdə olan nəslinə hərtərəfli qayğı 

ifadə edilmiĢdir. Respublikanın müəssisə və idarələri, onun bütün rayonlarının 

sakinləri didərginlərə hər cür yardım göstərirlər. Onlar üçün Yalamada  öz 
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qüvvələri ilə 35-40 ev tikməyi qərara almıĢ ġaumyan rayonu sənaye 

müəssisələrinin  təĢəbbüsü təqdirəlayiqdir. 

General-mayor B. L. Aleksandrov, Bakı Ģəhəri xüsusi rayonu hərbi 

komendantinin siyasi iĢ üzrə müavini: 

- Qeyd etmək istəyirəm  ki, yerlərdə azərbaycanlı, həmçinin erməni 

Ģəxslərin təhlükəsizliyi təmin edilmədiyinə görə didərginlər problemi son dərəcə 

kəskin Ģəkildə qalmaqdadır. Çətinlik bundan ibarətdir ki, Ermənistanda rayon 

səviyyəli rəhbərlər də millətçilərin, ekstremist əhval-ruhiyyəsinin təsiri altına 

düĢmüĢlər və nəticədə baĢqa millətdən olan sakinlər daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk 

etmiĢlər. Təəssüf ki, belə faktlar Azərbaycanda da olmuĢdur. 

Biz dəstə-dəstə ələn köçgünlərin təhlükəsizliyini təmin etmək, Ermənistan 

ərazisində azərbaycanlı vətəndaĢların yaĢayıĢ yerlərini qorumaq sahəsində Bakı və 

Yerevan hərbi komendantlıqlarının fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün tədbirlər 

görmüĢük. Bu iĢlə yüzə yaxın bölmə məĢğul olur. Bu bölmələrdə təqribən iyirmi 

min hərbi qulluqçu vardır. Azərbaycanlılardan ibarət dəstələrin hərəkət marĢrutları 

mühafizə altına alınmıĢdır, belə ki, dəstələrə hücum edilməsi və onların odlu 

silahdan atəĢə tutulması halları olmuĢdur. Ġtkin düĢmüĢ vətəndaĢları axtarıb 

tapmaq, Ģuluqluqları aĢkara çıxarmaq üçün böyük iĢlər görülmüĢdür. 

Milis general-mayoru K. Ə. Məmmədov, Azərbaycan SSR daxili iĢlər 

nazirinin müavini: 

— Bu günlərdə daxili iĢlər orqanları qoĢun bölmələri ilə birlikdə 

Ermənistan  SSR ərazisindən didərgin dəstələrinin müĢayiət olunmasını təĢkil 

etmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, belə mühafizənin olmadığı bir sıra hallarda 

onlara hücum edilmiĢ, habelə çətin dağlıq sahələrdən keçərkən adamlar donmuĢ və 

hətta məhv olmuĢlar. 

Respublikanın baĢqa təĢkilatları ilə birlikdə daxili iĢlər orqanları köçkün 

qruplarının daĢınması, yerləĢdirilməsi və zəruri vasitələrlə təmin edilməsi ilə 

əlaqədar mürəkkəb məsələləri həll edirlər. 

Azəbaycandan  getmək istəyən  ermənilərə yardım göstərilməsi  də  

milisin  mühüm  vəzifəsidir.  Daxili ĠĢlər Nazirliyi Ģayiələrə və uydurmalara qarĢı, 

on1arı səylə yayanlara, millətlərarası ədavətə son qoyulmasını istəməyənlərə qarĢı 

mübarizə aparır. 

T. Ə. Qasımov, Azərbaycan SSR Səhiyyə naziri: 

- Respublikanın Ģəhər və rayonlarının səhiyyə orqanlarında   didərginlərə   

tibbi  yardım   göstərilməsi ilə əlaqədar məsələləri operativ Ģəkildə həll etmək üçün 

qərargahlar yaradılmıĢdır. Həkimlərin, struktur bölmə rəhbərlərinin gecə-gündüz 

növbə çəkməsi təĢkil edilmiĢdir. Respublikada didərginlərin köçürüldüyü Ģəhər və 

rayonlarda yerli səhiyyə orqanlarına əməli yardım göstərmək üçün mütəxəssis 

qrupları göndərilmiĢdir. Dəmir yol qovĢağı stansiyalarında tibbi məntəqələr 

yaradılmıĢdır. Bütün müalicə-profilaktika müəssisələri üçün əlavə dava-dərman, 

sarğı vasitələri, qan və qan əvəzediciləri ayrılmıĢdır. 



194 
 

Əldə edilmiĢ məlumata görə, bu günədək respublikanın müalicə-

profilaktika müəssisələrinə 869 adam müraciət etmiĢdir, onlardan 710 nəfəri 

ambulator yardım almıĢ, 153 nəfər xəstəxanaya aparılmıĢdır və onlara müvafiq 

tibbi yardım göstərilir, hazırda bu adamların vəziyyəti qənaətbəxĢdir. Xüsusilə, 

qeyd etmək istəyirəm ki, meydan boĢaldılarkən ölən olmamıĢdır, 14 nəfər yüngül 

zədə almıĢdır. 

Ġ. D. Mustafayev,  «Qayğı» cəmiyyətinin sədri, Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyasının akademiki: 

— DQMV-də və onun ətrafında baĢ vermiĢ hadisələr diqqətlə 

öyrənilməlidir ki, hadisələrin həqiqi müqəssirləri müəyyənləĢdirilsin. Buna görə də 

indi hər hadisəni, hər bir faktı birtərəfli deyil, dəqiq, obyektiv Ģəkildə təhlil etmək 

lazımdır. Bu, ona görə vacibdir ki, gələcəkdə indi edildiyi kimi, xalqın dərdi 

hesabına faydalanmaq mümkün olmasın. 

«Qayğı» cəmiyyətimiz elə bunun üçün yaradılmıĢdır ki, mədəni, sosial-

iqtisadi vəzifələrin həyata keçirilməsində öz xalqına imkan daxilində yardım 

göstərsin. Respublika zəhmətkeĢlərinin fondumuza göndərdikləri bütün vəsait buna 

sərf edilir. Əlbəttə, indi bütün əmlakını taleyin ixtiyarına buraxıb, Ermənistandan 

bizə pənah gətirmiĢ didərginlərə kömək göstərməkdən daha mühüm vəzifəmiz 

yoxdur. Lakin onlara həqiqi yardım göstərmək üçün hər bir didərginin, hər bir 

ailənin taleyini nəzərə almaq lazımdı. Əgər didərgin dağ adamıdırsa, onu 

respublikanın müvafiq regionunda yerləĢdirmək lazımdır. Yeri gəlmiĢkən deyim 

ki, Böyük Qafqaz dağının ətəklərində əhalisi seyrək olan torpaqlardan istifadə 

edilməsi barədə düĢünmək lazımdır. Orada əmək ehtiyatlarına kəskin ehtiyac 

vardır.  

ġ. S. Ələsgərova, Azərbaycan SSR Qırmızı Aypara Cəmiyyəti Mərkəzi 

Komitəsinin sədri:  

- Bir müddət Ermənistan  SSR ərazisindən əhalinin köçüb gəlməsi 

respublika ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindən kənarda qalmıĢdı. Hələ o zaman ilk 

didərginlərin köməyə ehtiyacı vardı və bizim cəmiyyətimiz bu iĢə baĢlamıĢdı. Biz, 

demək olar, bütün imkanlarımızı götür-qoy edib, əslində vəsaitimizin hamısını bu 

istiqamətdə görülən iĢə sərf etdik. Cəmiyyətimizin fəalları soyuqların düĢdüyünü 

nəzərə alıb, didərginlər üçün isti pal-paltar yığırlar. 

Ə. H. Qasımov, SSRĠ Mənzil-sosial Bankı Azərbaycan respublika  

bankının sədri: 

— Biz baĢa düĢürük ki, respublikamızın əməkçiləri didərginlərə 

əllərindən gələn qədər yardım göstərməyə çalıĢır, evsiz-eĢiksiz qalmıĢ adamların 

yerbəyer edilməsinə kömək etmək istəyirlər. Bu məqsədlə yeni fondlar 

yaradılmıĢdır və verilən pullar həmin fondlara keçirilir. Demək lazımdır ki, bir 

neçə gün əvvəl yaradılmıĢ «Yardım» fonduna iki yüz min manatdan artıq pul daxil 

olmuĢdur. Bizcə, müxtəlif hesablara keçirilən vəsaitin hamısını vahid fondda 

birləĢdirmək məqsədəuyğun olardı, belə ki, həmin vəsait daha səmərəli xərclənsin. 
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Brifinqdə  jurnalistlərin  suallarına  cavablar verilmiĢdir  (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 7 dekabr 1988-ci il 

 

ASAYĠġĠ, NORMAL ƏMƏK AHƏNGĠNĠ BƏRPA ETMƏLĠ 

RESPUBLĠKA  ĠCTĠMAĠYYƏTĠNĠN FƏALLAR YIĞINCAĞI 

 

M. S. Qorbaçovun SSRĠ Ali Sovetinin deputatları - Azərbaycan SSR və 

Ermənistan  SSR nümayəndələri ilə, hər iki respublikanın rəhbərləri ilə görüĢündən 

irəli gələn vəzifələrlə əlaqədar olaraq 1988-ci il dekabrın 5-də Azərbaycan KP 

MK-da respublika ictimaiyyətinin  fəallar yığıncağı  keçirilmiĢdir. Yığıncaqda 

istehsalat qabaqcılları, partiya və sovet iĢçiləri, nazirliklərin, baĢ idarələrin, 

birlikləri, müəssisə və idarələrin rəhbərləri, elm və mədəniyyət xadimləri, partiya, 

müharibə və əmək veteranları, mərkəzi və respublika kütləvi informasiya 

vasitələrinin nümayəndələri, keçirilmiĢ mitinqlərin iĢtirakçıları iĢtirak etmiĢlər. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov yığıncağın 

iĢtirakçıları qarĢısında çıxıĢ etmiĢdir. 

O demiĢdir:  Bir neçə gün əvvəl Bakı ġəhər Partiya Komitəsinin plenumu 

olmuĢ, orada respublikamızın paytaxtında yaranan vəziyyət müzakirə edilmiĢdir. 

Plenumun qəbul etdiyi qətnamə yığcam idi: Bakı partiya təĢkilatı Ģəhərdə 

vəziyyətin normal hala salınması üçün səfərbər olsun. 

Demək istəyirəm ki, vəziyyət əvvəlki kimi yenə də mürəkkəbdir. Uzun 

aylar ərzində biz Azərbaycanda hadisələrin inkiĢafının arzuolunmaz gediĢinin 

qarĢısını almağa müvəffəq olurduq və bunu SSRĠ Ali Sovetinin Azərbaycan SSR-

dən və Ermənistan SSR-dən olan deputatları ilə, hər iki respublikapın rəhbərləri ilə 

M. S. Qorbaçovun görüĢündə də demiĢik. Lakin son günlər vəziyyət xüsusilə 

təhlükəli xarakter almıĢdır. Qan axıdılır, həlak olanlar vardır. Minlərlə adam ata 

ocağını tərk etmiĢdir. Biz hara gedirik? 

Adamların döyülməsini, binalara od vurulmasını, baĢqa cinayət əməllərini 

təĢkil edənlər nəyə nail olmaq istəyirlər? Mən tam məsuliyyətlə deməliyəm ki, 

xalqa qarĢı bu cinayətlərdə təqsiri olanların heç biri cəzasız qalmayacaqdır. 

Kirovabadda baĢ vermiĢ hadisələrdən, o cümlədən üç hərbi qulluqçunun 

ölümünə səbəb olmuĢ hadisələrdən, ġəkidə insan tələfatına və talançılığa gətirib 

çıxarmıĢ hadisələrdən danıĢarkən dərin hiddət hissi keçirməmək və bu halları 

pisləməmək mümkün deyil. ġəkidə yanğınların, milisin və prokurorluğun 

binalarına basqınların təĢkilatçıları o adamlar olmuĢlar ki, onların barəsində cinayət 

iĢi qaldırılmıĢdır. 

Məhz asayiĢi bərpa etmək, daha qan axıdılmasına yol verməmək 

məqsədilə respublikanın bir sıra yerlərində qadağan saatı tətbiq olunmuĢdur. 

Dövlət qan tökülməsinə biganə qala bilməz. 
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Son vaxtlar siyasi informasiya günləri, yığıncaqlar, bütün səviyyələrdən 

olan rəhbərlərin əmək kollektivlərində görüĢləri respublikanın ictimai-siyasi həyat 

praktikasına getdikcə daha çox daxil olur. Buradakı yoldaĢların bir çoxu adamlarla 

həmin görüĢlərin və söhbətlərin, açıq danıĢıqların, mükalimələrin iĢtirakçılarıdır. 

AĢkarlıq və demokratikləĢdirmə Ģəraitində bu, normal haldır. 

Lenin adına meydandakı izdihamlı mitinqlər də bizim yadımızdadır. 

Demək lazımdır ki, mitinqlər ümumən mütəĢəkkil keçirdi. Orada respublikanın 

rəhbərləri — Ali Sovetin Rəyasət heyətinin sədri, Nazirlər Sovetinin sədri, MK-nın 

katibləri, digər partiya, sovet, təsərrüfat iĢçiləri, mədəniyyət xadimləri çıxıĢ 

etmiĢlər. 

Mitinqlərdə həyatımızın ən müxtəlif sahələrinə aid bir çox məsələlər 

qaldırılmıĢdır. Biz həmin məsələlərlə diqqətlə tanıĢ olurduq. Adamlar 

Ermənistanda azərbaycanlıların həyat Ģəraitindən narahatlıqla danıĢır, öz yurdunu 

tərk edib respublikamıza gəlməyə məcbur olanlara necə yardım göstərmək 

barəsində təkliflər irəli sürürdülər. Tələb edilirdi ki, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin 18 iyul tarixli qərarı - DQMV-nin ərazicə Azərbaycan SSR-ə mənsub 

olmasını aydın bildirən qərar sözsüz həyata keçirilsin. Lakin bu məsələ barəsində 

müəyyən qüvvələr tamamilə yanlıĢ nəticələr çıxarırdılar, son hadisələr (Xocalıda, 

Topxanada və baĢqa yerlərdə) sizin yadınızdadır. 

Xüsusi olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, mitinq iĢtirakçılarının 

toxunduqları bütün qlobal, əməli məsələlər barəsində onların narahatlığına biz də 

Ģərik çıxırıq. Mitinqlərdə sağlam düĢüncəli adamların dedikləri ilə həmin günlər 

keçirilən partiya yığıncaqlarında, rayon və Ģəhər partiya konfranslarında, əmək 

kollektivlərindəki görüĢlərdə kommunistlərin dedikləri arasında fərq olmamıĢdır. 

Amma, zənnimcə, mənim bu fikrimlə razılaĢarsınız ki, xalqımızın 

mənafeyinə - onun indisinə, gələcəyinə uyğun olmayan tamamilə qeyri-məqbul, 

bəzi hallarda isə hətta fitnəkar ruhlu çağırıĢlar və Ģüarlar da səslənmiĢdir.  Əlbəttə,  

belə çağırıĢ  və Ģüarlar DQMV  ilə,   Ermənistan   SSR-i  müvəqqəti tərk edib 

respublikamıza gələnlərin yerbəyer edilməsi ilə, böyük Sovet Vətənimizinin hər 

hansı bir  ərazisində yaĢayan, hər hansı millətə mənsub adamların təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsi ilə bağlı məsələlərin həllinə kömək edə bilməz. 

Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, respublika 

hökuməti Bakıda, baĢqa Ģəhər və rayonlarda keçirilmiĢ mitinqlərdə, yığıncaqlarda, 

görüĢlərdə irəli sürülən əməli təklifləri diqqətlə təhlil edir və nəzərdən keçirirlər. 

Bu təkliflərin bir çoxu barədə müvafiq qərarlar qəbul edilmiĢdir. 

Mən bu fikri bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, MK-nin son 

plenumlarının hər ikisində qəbul etdiyimiz sənədlərin çoxunda respublika 

kommunistlərinin, zəhmətkeĢlərinin təklifləri və arzuları fəal nəzərə alınmıĢdır. 

Təkcə mənzil tikintisinə dair plenuma hazırlıq dövründə MK-nın, Nazirlər 

Sovetinin, respublika təĢkilatlarının, kütləvi informasiya  vasitələrinin    ünvanına   
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zəhmətkeĢlərdən 8.600-dən  çox təklif gəlmiĢdi. Onların hamısı öyrənilmiĢ, 

ümumiləĢdirilmiĢ və plenumun sənədlərində öz əksini tapmıĢdır. 

Ġctimai rəyi nəzərə almaq, adamların yaradıcılıq həvəsini artırmaq 

xəttimiz, aĢkarlıq, demokratikləĢdirmə xəttimiz  gələcəkdə də bu cür olacaqdır. Bu 

onun üçündür ki, vəzifəsindən, Kommunist Partiyasına mənsub olub-

olmamasından, cavanlığından və ya veteranlığından, qadın və ya kiĢi olmasından 

asılı olmayaraq hər bir adam cəmiyyətin iĢlərinin idarə edilməsində əsl mənada və    

dərin maraqla iĢtirak etsin. Bunsuz biz yenidənqurmanı təmin edə  bilmərik. Bu, 

bizim məqsədimiz, baĢlıca vəzifəmizdir və biz adamların rəyinə qulaq asmaq və 

hörmətlə yanaĢmaq, bütün sahələrdə onların fəallığını artırmaq yolu ilə gedəcəyik. 

Biz  baĢ vermiĢ  faciənin  səbəblərini dəqiq bilməliyik. Bu, qəribə bir 

xəlitədir: yenidənqurmanı özü üçün ölüm hökmü hesab edib qorxuya düĢmüĢ 

bədniyyət qüvvələrin  fəallığına  millətlərarası  münasibətlər sahəsində keçmiĢin 

çox  ciddi qüsurları və səhvləri də əlavə olunmuĢdur. Millətlərarası münasibətlər 

sahəsində buraxılan dərin səhvlərdən və nöqsanlardan yenidənqurmaya  düĢmən 

olan qüvvələrin  məharətlə istifadə edə bildiklərini belə bir fakt göstərir ki, xeyli 

dərəcədə durğunluq dövründə formalaĢmıĢ partiya  fəalları, kadrlar – mən  həm 

Azərbaycanda,  həm də Ermənistanda olan partiya kadrlarını nəzərdə tuturam — 

millətçilik dalğasının qarĢısını kəsməkdə aciz qalmıĢlar. 

Sovet hakimiyyəti illərində DQVM məsələsi birinci dəfə qaldırılmır. Hər 

dəfə də bu məsələyə ölkəmiz çətinlik çəkdiyi zaman əl atılır. Bu dəfə də belə 

olmuĢdur. Sirr deyildir ki,  respublika   rəhbərliyinin DQMV  barəsində  açıq-aĢkar   

səhv göstəriĢləri və fəaliyyət xətti öz iĢini görmüĢdür və biz bunu XIX 

Ümumittifaq partiya konfransında və Azərbaycan KP MK-nın plenumunda 

bildirmiĢik. Deməliyəm ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti əhalisinin nəinki 

erməni hissəsinin, həm də azərbaycanlı hissəsinin bir çox problemləri həll 

edilmirdi.  Beləliklə, sosial partlayıĢ üçün zəmin yaranırdı. 

Bir  dəfə çıxıĢlarımda  mən ĢuĢalıları dinlədikdən sonra, bəzi kəndləri 

gəzdikdən sonra necə ağır hisslər keçirdiyimi demiĢdim. Bundan sonra sözün əsl 

mənasında ertəsi gün ġuĢa barəsində müvafiq qərar qəbul olundu. Xocalıda və 

baĢqa yerlərdə də müəyyən iĢlər  gördük.  Sizə deməliyəm ki, düĢüncələrimizin bu 

zənciri təkcə DQMV-də gördüklərimizlə məhdudlaĢmır. Ġndi biz tapĢırıq   vermiĢik    

və mənə elə gəlir ki, yaxın günlərdə bizdə respublikamızın bütün kəndlərinə qaz 

çəkilməsi barəsində çox yaxĢı qərar qəbul ediləcəkdir. 

Bax, mitinqlərdə bəziləri qaz verilməsini dayandırmağa və s. çağırırdılar. 

Biz heç kəsə qaz vermirik və yeri gəlmiĢkən deyim ki, kəndlərimizə qaz çəkmək 

üçün imkanlar axtaracağıq. Biz mütləq vəziyyətdən çıxacağıq, boru da tapacağıq, 

bu iĢləri görəcək adamları da. Mənsə, gecə-gündüz meydanda dayanmaqdansa, bel 

götürüb qaz və ya içməli su boruları çəkmək üçün xəndək qazmaq Azərbaycan 

xalqına kömək etməyin, yəqin ki, ən yaxĢı yolu olardı. 
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Ancaq bir görün, vilayət partiya təĢkilatı, DQMV-nin yerli sovetləri necə 

hərəkət etmiĢlər. Onlar vaxtı çatmıĢ bütün bu məsələlərin həlli — bunun yolları isə 

M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və erməni xalqlarına müraciətində, DQMV 

barəsində Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin məlum qərarında 

göstərilmiĢdir — uğrunda hərəkata nəinki baĢçılıq etməmiĢ, əksinə, təĢəbbüsü 

rüĢvətxorluq və baĢqa fırıldaqlar üstündə həbsə alınmıĢ Manuçarov və onun 

əlaltıları kimi həriflərin ixtiyarına vermiĢlər. Yeri gəlmiĢkən  deyim  ki, onların  

Bakıda  «xəlvəti iqtisadiyyat» iĢbazları ilə cinayətkar əlaqədə olduqları müəyyən 

edilmiĢdir. Gördüyümüz kimi, milli ədavət cinayətkarları bir-birindən ayırmır. 

Onlar üçün öz ciblərini doldurmaqdan savayı, baĢqa heç bir müqəddəs Ģey yoxdur, 

onlar öz xalqının taleyi haqqında qətiyyən düĢünmürlər. 

Lakin yoldaĢlar, bəs nə üçün hadisələr məhz indi yenə də zirvəyə qalxdı? 

Respublikamıza gəldikdə, biz bunun izahını verə bilərik. Korrupsiyaya qurĢanmıĢ 

tayfalara qarĢı qəti mübarizə aparmaq, kadrların sıralarını təmizləmək barəsində 

son vaxtlar respublika  partiya  təĢkilatına,  Azərbaycan  zəhmətkeĢlərinə və bütün 

xalqına açıq müraciət, habelə   respublikanın sosial inkiĢafını sürətləndirmək üçün 

müəyyəi edilən tədbirlər yenidənqurmanın əleyhdarları tərəfindən son dərəcə pis 

qarĢılanmıĢdır. 

Xalqın həyatını yaxĢılaĢdırmaq üçün bizim çox böyük planlarımız var. 

Mənzil probleminin həllini sürətləndirmək üçün MK-nın bu yaxınlarda keçirilən 

plenumunda qəbul edilmiĢ tədbirlərdən siz xəbərdarsınız. Yaxın vaxtlarda    

ümumxalq müzakirəsi üçün «Sağlamlıq» proqramı dərc ediləcəkdir. Respublikada 

bu sahədə olduqca çox  problem yığılıb qalmıĢdır. Bir dəfə komsomol fəalları ilə 

görüĢdə natiqlərdən biri belə biabırçı  faktdan haqlı olaraq hiddətlə danıĢırdı ki, 

çağırıĢ komissiyası çəkisi 39 kiloqram olan Azərbaycanlı gəncin orduya getməsini 

mümkün saymıĢdır. Sonra məlum olmuĢdur ki, belə faktlar heç də az deyildir. 

Ziyalıları, geniĢ ictimaiyyəti narahat edən ekologiya problemləri 

gənclərimizin, bütün xalqımızın sağlamlığı ilə bilavasitə bağlıdır. Kimsə demiĢdir 

ki, indi həmin mövzuda danıĢmaq dəbdədir. Mən bu fikri düzgün hesab etmirəm. 

Ekologiya haqqında, təbiətimizin vəziyyəti haqqında ancaq təmiz adam, əsl 

vətənpərvər ürəkağrısı ilə, həyəcan hissi ilə danıĢa bilər. 

Aral dənizinin xilas edilməsi uğrunda fəal mübarizə aparanlardan birinin 

bizim akademikimiz  Z. Bünyadov olduğunu televiziya  veriliĢindən biləndə mən 

çox sevindim. Biz səylərimizi birləĢdirsək, əminəm ki, nəinki Xəzərin, həm də 

Kürün, Arazın, baĢqa təbii sərvətlərimizin zay olub getməsinə yol vermərik. Yəqin 

elə buna görə də Topxana məsələsində adamlar özlərinin iradəsini  belə kütləvi 

surətdə ifadə etdilər. Məgər bizdə Topxanadan da gözəl yerlər yoxdurmu? Lakin 

burada belə bir prinsip əsas götürülüb: gözəllik bu gün təkcə bizə yox, bizim 

gələcək nəsillərimizə, bütün xalqımıza da xidmət etməlidir. 

Biz Azərbaycan  SSR-ni   kompüterləĢdirmək   barəsində  SSRĠ  Nazirlər    

Sovetinə ətraflı təkliflər vermiĢik, həmin təkliflər bəyənilmiĢdir və indi müzakirə 
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olunur.  Bu yaxınlarda   Azərbaycan   KP MK-da həmin  mövzuda  keçirilən     

görüĢdə gənc  alimlər  çox hərarətlə və iĢgüzarlıqla danıĢırdılar. Mən həmin 

görüĢdən çox razı qaldım, görüĢ məndə belə bir inam oyatdı  ki, bizdə  elmi     

kadrların  diqqətəlayiq   yeni nəsli, respublikamızın elminin gələcəyi yetiĢir. 

Əlbəttə, bu Ģərtlə ki, biz gənc  istedadların özlərini göstərməsinə imkan verək.  

Dağ rayonlarının inkiĢafı, bütövlükdə kəndin sosial inkiĢafı sahəsində çox 

iĢ görülməlidir. Ġndi istehsal sahəsindən vəsaitin 10-15 faizin bu mühüm iĢə 

keçirmək məsələsi  araĢdırılır. Doğrudan da, burada nə qədər problem yığılıb 

qalmıĢdır. Məsələn, nə qədər kəndimizdə hamam, digər zəruri sosial-məiĢət 

obyekti yoxdur. 

Bir sözlə, əgər «Sağlamlıq» proqramı, mənzil tikintisi, kəndlərə qaz 

çəkilməsi, ətraf mühitin sağlamlaĢdırılması proqramları iĢə düĢsə, məgər bu, 

Azərbaycan xalqının xcyrinə olmazmı? Bəs nə üçün bir çox mitinqlərdə heç kəs 

adamları bu nəcib iĢə fəal surətdə qoĢulmağa çağırmadı? 

Biz bu yoldan dönməyəcəyik. Biz xalqımızın mədəni inkiĢafını 

təkmilləĢdirmək tədbirlərini ardıcıl həyata keçirəcək, onun dil və tarix 

problemlərini həll edəcəyik. Biz ali məktəblərin iĢini yaxĢılaĢdıracağıq, bu 

istiqamətdə ilk addımlar qəbul imtahanlarının  gediĢinə müsbət təsir göstərmiĢdir. 

Biz  Elmlər Akademiyasında, elmi idarələrimizdə qayda yaratmaq niyyətindəyik. 

Bütün bu niyyətlərimizi və planlarımızı yenidənqurma əleyhdarları öz 

mövqelərinin və imtiyazlarının sarsıldılması üçün  real təhlükə kimi qarĢılamıĢlar.  

Ġndi isə onlar «Krunk» və «Qarabağ» hərəkatlarının təĢkilatçıları ilə əlbir olub, 

adamları iğtiĢaĢlara təhrik edirlər.  Bu cür ünsürlər vəziyyətin sabitliyini pozmaq 

üçün əllərindən gələni əsirgəmir, həm də demokratikləĢdirmədən, aĢkarlıqdan   

xudbin məqsədlərlə istifadə etməkdən çəkinmirlər. Onlar adamların milli duyğuları 

ilə oynayır, real çətinliklərdən sui-istifadə edir, yenidənqurmanı dayandırmağa, 

onun həyata keçirilməsinə mane olmağa çalıĢırlar. Ermənistanda və Azərbaycanda 

ata-baba yurdunu tərk etmiĢ bir çox ailələrin faciəsi üçün onlar müqəssirdirlər. Qan 

tökülməsi, onlarca adamın həlak olması üçün onlar günahkardırlar. 

ZəhmətkeĢlər sərsəmləri dayandırmağı, onları məsuliyyətə cəlb etməyi 

təkidlə tələb edirlər və biz də hökmən belə edəcəyik. 

Xalqın ehtiyaclarına etinasızlıq, qənimətçilik, oğurluq halları illər boyu 

davam etmiĢdir. Kommunistlərin, əmək adamlarının rəyi ilə hesablaĢmadan bir sıra 

partiya komitələrində, sovet orqanlarında prinsipsiz, bəzən də özünü ləkələmiĢ 

adamlar rəhbər iĢə qoyulurdu. Məhz bu həyəcanlı günlərdə bəzi partiya 

komitələrinin acizliyi, onların rəhbərlərinin siyasi cəhətdən yetkin olmaması özünü 

göstərdi. Onlar adamların qabağına çıxmaqdan, səmimi və açıq söhbətdən boyun 

qaçırdılar. YoldaĢlar, biz gördük ki, həmin kadrlar barədə fikirlərimiz xalqın rəyinə 

uyğundur. 

Xatırlayıram, bir dəfə axĢamdan xeyli keçmiĢ Lenin adına meydanda 

mitinqlərin təĢkilatçılarının böyük bir qrupu bir yerə toplaĢmıĢdı. Mən bundan 
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xəbər tutub onların yanına getdim. Aramızda çox maraqlı bir söhbət oldu, bir çox 

məsələlərdə biz yekdil fikirdə idik. BaĢlıcası isə, o barədə yekdil fikirdə idik ki, bu 

gün hansı vəzifələr xalqımız üçün üstün vəzifələrdir, hansılar adamların diqqətini 

ən baĢlıca məsələdən yayındırmaq üçün irəli sürülən yabancı, süni vəzifələrdir. 

Hesabat və seçkilərin gediĢində biz bir sıra yoldaĢları partiya 

komitələrinin katibi vəzifəsinə təkrar seçilməyə tövsiyə etmədik. Bu günlərdə 

Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin, Kirovabad və ġəki Ģəhər partiya 

komitələrinin rəhbərliyi təzələnmiĢdir. Azad edilən yoldaĢların bəziləri digər 

məsələlərə görə də cavab verməli olacaqlar. 

Yaxın vaxtlarda siz baĢqa kadr dəyiĢiklikləri barədə də eĢidəcəksiniz. Bir 

çox rəhbər iĢçilər  məhz bu gərgin vaxtda özlərini nəinki səriĢtəsiz, həm də ikiüzlü, 

riyakar adamlar kimi göstərdilər. Onlar sözdə yenidənqurmaya tərəfdar olduqlarını 

bildirdikləri halda, iĢdə ona arxadan zərbə endirirdilər. Onların arasında hətta 

iğtiĢaĢların fitvaçıları və təĢkilatçıları kimi hərəkət edənlər də az olmamıĢdır. 

Bizə məlumdur ki, kimlər hansı yaramaz məqsədlərlə bağlarda, 

mənzillərdə yığıĢıb respublikanın yüksəldilməsi yolunda göstərilən səyləri pozmaq, 

adamlar arasında narazılıq doğurmaq üçün iğtiĢaĢlar təĢkil etmək planları cızırdılar. 

Mən onların bəziləri ilə söhbət aparıb demiĢdim ki, onlar xalqın rifahı üçün hələ 

çalıĢa bilərlər. Məgər bizdə kadrlar o qədər çoxdur ki, biz onları ora-bura səpələyə 

bilək? Ancaq bəziləri bunu belə baĢa düĢürdülər ki, respublika partiya təĢkilatının 

yeni rəhbəri iradəsizlik, qətiyyətsizlik göstərir. 

Ancaq onu deyə bilərəm ki, mən insanpərvərlik göstərir, səbr edirdim. 

Ġndi isə qəti tədbirlər görmək vaxtı gəlib çatmıĢdır. Bildirmək istəyirəm ki, heç kəs 

partiya cəzasından, bəziləri isə həm də cinayət cəzasından yaxa qurtara 

bilməyəcəkdir. Biz respublikada inqilabi yenidənqurmaya mane olan rəhbər 

iĢçilərə daha dözməyəcəyik. 

Ə. X. Vəzirov sözünə davam edərək demiĢdir: DQMV-də və onun 

ətrafında baĢ verən və regionda vəziyyətin sabitliyini pozan hadisələrlə bağlı 

məsələlər barəsində məsləhətləĢmək və onların həlli yollarını axtarmaq üçün biz 

M. S. Qorbaçovun dəvəti ilə Moskvaya getmiĢdik. Həmin günlərdə keçirilən, 

cəmiyyətimizin siyasi inkiĢafının mühüm sənədlərini qəbul etmiĢ Sov.ĠKP MK 

plenumundan və SSRĠ Ali Sovetinin növbədənkənar sessiyasından sizin xəbəriniz 

vardır. Kommunistlər, bütün xalqımız tarixi əhəmiyyəti olan və ölkəmizdə siyasi 

islahatın yeni mərhələsini açan bu qərarları ürəkdən bəyənmiĢlər. 

M. S. Qarbaçovun  Azərbaycan SSR-dən və Ermənistan SSR-dən SSRĠ 

Ali Sovetinin deputatları ilə, hər iki respublikanın rəhbərliyi ilə görüĢü barədə 

xüsusi danıĢmaq istərdim. GörüĢlər MK Siyasi Bürosu üzvləri, bir çox nazirliklərin 

və baĢ idarələrin rəhbərləri iĢtirak edirdilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, respublikamızdan olan deputatlar yaxĢı  çıxıĢ  

etdilər,  respublika zəhmətkeĢlərini narahat edən, həyəcanlandıran nə varsa 

hamısını ölkəpin rəhbərliyinə çatdıra bildilər. Onlar öz əzəli qonĢusu ilə dinclik 
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Ģəraitində yaĢamaq istəyən, vəziyyətin inkiĢafından çox narahat olan, bütün 

ölkənin taleyini düĢünən  Azərbaycan  xalqının səmimi duyğularını çatdıra bildilər. 

Regionda kəskin millətlərarası münaqiĢənin səbəbləri, onu aradan 

qaldırmaq yolları görüĢdə dərindən və hərtərəfli müzakirə olundu. Bizim irəli 

sürdüyümüz məsələlərin  hamısı  böyük  qayğı və diqqətlə nəzərdən keçirildi, 

hadisələrə prinsipial qiymət verildi. Həm də deməliyəm ki, mətbuatda oxuduğunuz 

kimi  Dağlıq Qarabağ probleminin həlli yollarının müzakirəsi zamanı bir daha 

qeyd edildi ki, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası sərhədlərinin hər hansı 

Ģəkildə dəyiĢdirilməsi yolverilməzdir. 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu üzvlərinin iĢtirakı ilə xüsusi komissiya 

yaratmaq məqsədəuyğun sayılmıĢdır. Komissiyanın tərkibində, əlbəttə, bizim 

yoldaĢların böyük bir qrupu da olacaqdır. Komissiyanın vəzifəsi SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin bu il 18-iyul tarixli qərarında qeyd edildiyi kimi, DQMV-nin 

Azərbaycan SSR-ə ərazicə mənsubiyyətini dəyiĢdirmədən qısa müddətlərdə 

mövcud problemlərin həlli yollarını tapmaqdan ibarətdir. 

GörüĢün  iĢtirakçıları  belə bir nəticəyə gəldilər ki, əgər indi vəziyyətin,   

ən baĢlıcası  isə iki xalqın  həyati, ümdə, uzunmüddətli mənafelərinin və bütün 

ölkənin mənafelərinin tələb etdiyi kimi, lazımi tədbirlər görülməsə, onda daha ağır 

vəziyyətə düĢmək olar. 

ÇıxıĢ edənlər məsələni müzakirə edərkən təĢviĢlə dedilər ki, Dağlıq   

Qarabağ ətrafında aylardan bəri davam edən böhran son vaxtlar xeyli kəskinləĢmiĢ, 

hər iki respublika son dərəcə  təhlükəli həddə gəlib çatmıĢdır. Bir sıra hallarda 

hadisələr nəzarət altından çıxmıĢ, adamların həlak olması ilə nəticələnmiĢ, 

qadınları, qocaları, uĢaqları  məĢəqqətlərə düçar etmiĢdir. Əgər indi əl saxlamasan, 

ağlını baĢına yığmasan, qarĢıdurma psixologiyasından əl çəkməsən, sabah 

ölçüyəgəlməz dərəcədə   faciə baĢ verə bilər.   Sovet   hakimiyyəti   illəri   ərzində   

əldə edilən nailiyyətlərin  bir  çoxunu itirmək təhlükəsi yaranar. 

Zənnimcə, siz baĢa düĢürsünüz ki, bu günlər bəzi yerlərdə eĢidilən 

qarĢılıqlı ittihamlar, təhqirlər, fitnəkar Ģüarlar vəziyyəti nəinki zəiflətməmiĢ, 

əksinə, daha da gərginləĢdirmiĢ, məsələnin həlli yollarının axtarılmasını, qarĢılıqlı 

anlaĢma yaradılmasını çətinləĢdirmiĢdir. Bir daha demək lazım gəlir ki, ehtiyatsız 

söylənən lap bircə söz necə baha tamam olur. 

Sov.ĠKP MK, SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti və SSRĠ Nazirlər Soveti 

vəziyyətin düzəldilməsi üçün əllərindən gələni edirlər. Hökumət komissiyası 

gərgin iĢləyir.  Bir sıra  qərarlar, məsələn, həyati əhəmiyyəti  olan  obyektlərin  

iĢini,  onların  təhlükəsizliyini təmin etmək tədbirləri haqqında  qərar qəbul 

olunmuĢ,  mətbuatda dərc edilmiĢdir.  Dara  düĢmüĢ adamlara kömək göstərmək 

haqqında qərar qəbul edilmiĢdir. Milli əlamətə görə  vətəndaĢların  iĢdən qanunsuz 

çıxarılmasına yol verən rəhbər iĢçilərdən tələb edilən məsuliyyət çox ciddi Ģəkildə 

yüksəldilir. Vəzirov yoldaĢ qeyd etmiĢdir ki, respublikalarımızın hər ikisində bütün 

millətlərə mənsub adamların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi vacib 
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vəzifələrdəndir. Hadisələrin inkiĢafından qorxuya düĢən, bir çox hallarda isə 

aldadılan minlərlə adam öz vətəndaĢlıq   hüquqlarının    qorunmasına    ehtiyac  

hiss edir. Bu adamları sakitləĢdirmək, onlarda inam hissi oyatmaq lazımdır. 

Həmin məsələ Azərbaycan KP MK bürosunda yenicə müzakirə 

edilmiĢdir. Müzakirədə SSRĠ Nazirlər Soveti sədrinin müavini B. Y. ġerbina 

iĢtirak etmiĢdir. Onun baĢçılıq etdiyi hökumət  komissiyası iki gün Ermənistanda  

olmuĢ, Azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsilə əlaqədar 

məsələləri həll etmiĢdir.  Məlumat vermək istəyirəm ki, Ermənistanın əhali qarıĢıq 

olan 17 rayonunda xüsusi vəziyyət və qadağan saatı elan edilmiĢdir,   vətəndaĢların 

təhlükəsizliyinin  təmin olunması üçün hər  cür tədbirlər görülür. 

ġerbina yoldaĢ Naxçıvan MSSR-də də olmuĢ, Ermənistandan oraya köçən 

adamlarla görüĢmüĢdür. Vaxtı çatan bir çox məsələlər operativ surətdə həll 

edilmiĢdir.  Bir  sözlə, komissiya gərgin və faydalı iĢ görməkdədir. 

Ġkinci məsələ. Biz millətlərarası ədavəti qızıĢdıran adamların milli əlamətə 

görə iĢdən çıxarılması faktlarına yol verən Ģəxslər barəsində qanunun bütün 

gücündən istifadə etməyə borcluyuq və istifadə, edəcəyik. Beynəlmiləlçilər Ģəhəri 

Bakıda belə qanunsuz hərəkətlərin mümkün olmasını biz özümüz üçün böyük 

qəbahət hesab edirik. Zənnimcə, bu bəlaya qarĢı mübarizə aparmaq hər iki 

respublikanın partiya təĢkilatları, habelə hüquq mühafizə orqanları üçün ən mühüm 

vəzifələrdən biridir. 

Üçüncü məsələ. Qəsdən yayılan və adamların beynini zəhərləyən cürbəcür 

Ģayiələrin, uydurmaların qarĢısına etibarlı sədd çəkmək lazımdır. Bir görün, xüsusi 

vəziyyət Ģəraitində asayiĢ yaratmaq tədbirləri necə də tez-tez təhrif olunur, halbuki 

bunlar zəruridir. Hərbi komendantın verdiyi məlumatlar əsasında nə qədər Ģəxsin 

həbs edildiyini, nə qədər müxtəlif silah müsadirə olunduğunu siz bilirsiniz. Biz 

Bakıda lazımi qayda yaratmaq və onu ciddi surətdə qoruyub saxlamaq üçün 

bundan sonra da bütün tədbirləri görəcəyik. Bir görün, xuliqanlıq edən ünsürlər 

cəzasız qalacaqlarını duĢünüb necə azğınlaĢmıĢ, hədlərini necə aĢmıĢlar. 

Avtobusları sındırır, adamları döyür, müəssisələrə, idarələrə soxulub adamları 

küçələrə çıxmağa məcbur edirlər. Bu nə deməkdir, məsələnin ədalətli həlli uğrunda 

mübarizədirmi? Heç bir ədalətli məsələ ədalətsiz metodlarla, natəmiz əllərlə, 

məkrli niyyətlərlə həll edilməməlidir. 

Bu günlər partiyanın Mərkəzi Komitəsində telefon aparatları ardı-arası 

kəsilmədən zəng çalır. Bir çox adamlar, azərbaycanlı analar zəng vurub övladlarını 

qorumağı, asayiĢ yaratmağı xahiĢ edirlər, adamları talanlardan qurtarmağı xahiĢ 

edirlər. Xırda xuliqan dəstələrinin küçələrdə törətdikləri əməllər nədir, 

demokratiyadırmı? Bu yol ilə biz didərginlərə kömək edə bilmərik, bu yol ilə biz 

respublikamızda yenidənqurma vəzifələrini yerinə yetirə bilmərik. 

Bu günlər Lenin adına meydana çıxanlar görmüĢlər ki, burada yaranmıĢ 

vəziyyət üçün, həqiqətən, narahatlıq keçirən adamlarla yanaĢı, paytaxtda 

qeydiyyatda olmayan, ümumiyyətlə, burada yaĢamağa mənəvi haqqı olmayan 
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adamlar da az deyildir. Mən hələ dəhĢətli antisanitariyadan, meydanın 

həndəvərindəki evlərdə yaĢayan və ürək xəstəliklərinə tutulmuĢ adamlar üçün tez-

tez «təcili yardım» çağırılmasından danıĢmıram. Üstəlik, qadağan   saatı   tətbiq   

edilmiĢdir  və qanuna əməl olunmalıdır. Məhz buna görə də meydanı xəmizləmək 

qərara alınmıĢdı və bu iĢ görüldü. Bax, bu zaman Ģayiələr və uydurmalar 

yayılmağa baĢlandı ki, guya tanklar adamları basmıĢdır, tələfat vardır. Mən rəsmən 

bildirirəm ki, texnika olsa da, heç bir texnika tətbiq edilməmiĢdir. Həlak olanlar 

barəsində Ģayiələr də ağ yalandır. 

Mənə məlumat verilmiĢdir ki, öz xidməti vəzifələrinin yerinə 

yetirilməsinə vicdansiz münasibət üstündə Ģəhər milisi əməkdaĢlarının böyük bir 

qrupu orqanlardap azad edilmiĢdir. 

Məhz bədniyyət qüvvələrin cidd-cəhdləri ilə minlərlə adam xuliqanlıq 

hərəkətlərinə yol verilən tətillərə, mitinqlərə, nümayiĢlərə cəlb olunmuĢdu. Bu 

qüvvələr nəinki təkcə bakılıların, hətta bütün regionun dincliyini və əmin-

amanlığını istəmirlər. 

BoĢdayanmalarla, iĢdə fasilələrlə əlaqədar olaraq ümumən respublika üzrə 

115 milyon manatlıq az məhsul verilmiĢ, ölkənin bir çox rayonlarına məhsul 

göndərilməsi muqavilələri pozulmuĢdur. Plana görə, biz 11 ay ərzində sənaye 

istehsalının artım sürətini 104,3 faizə çatdırmalı idik və hətta DQMV-nin 

iĢləmədiyinə baxmayaraq, bu göstəriciyə artıqlaması ilə əməl etmək ümidində idik. 

Lakin bu dövrü 102,8 faiz göstəricisi ilə baĢa çatdırmıĢ, bir bənd yarım itirmiĢik. 

Sosial inkiĢaf sahəsində nəzərdə tutulan proqramların həyata keçirilməsi üçün 

qorxu yaranmıĢdır. Bir neçə yüz mənzil istifadəyə verilməmiĢdir. Bəs biz mənzil 

tikintisinə dair qəbul edilmiĢ proqramı necə yerinə yetirəcəyik? HesablamıĢdıq ki, 

növbədə duranların ildə 25 faizinə mənzil verək, amma mənzilləri itirməyə 

baĢlamıĢıq. 

Bakılıları üzüağ edən odur ki, bu günlər müəssisələrin əksəriyyəti 

iĢləmiĢdir, özü də bir çox müəssisələrdə adamlar Ģənbə günü də, bazar günü də iĢə 

çıxmıĢlar ki, itkilərin yerini doldusunlar. Mən bu barədə ölkənin rəhbərliyinə 

böyük məmnuniyyətlə məlumat vermiĢəm və yüksək vətəndaĢ yetkinliyi və 

vətənpərvərlik üçün Bakının fəhlə sinfinə, Ģəhərin bir çox sakinlərinə səmimi 

minnətdarlığımı bildirirəm. 

Bu günlər Ermənistandan gəlmiĢ Azərbaycanlı ailələrin qəbul edilməsi, 

yerləĢdirilməsi, onların yaĢayıĢının sahmana salınması üçün çox iĢ görülür. Bütün 

kənd rayonlarında bu adamların problemlərinin həlli üçün rayon icraiyyə 

komitələri sədrlərinin baĢçılığı ilə xüsusi komissiyalar yaradılmıĢdır. Onlar üçün 

çoxlu maddi vəsait, yataq ləvazimatı, pal-paltar ayrılır. Biz mərkəzdən də ərzaq, 

tikinti materialları və baĢqa məlumat sarıdan böyük yardım alırıq. 

Belə hesab edirik ki, dara düĢmüĢ adamlara yardım göstərmək rəhbərlik 

üçün də, bütün xalqımız üçün də baĢlıca vəzifədir. Özü də bu yardım sözdə yox, 

iĢdə göstərilir. Məsələn, «Qayğı», «Yardım», «Dayaq» cəmiyyətləri, baĢqa ictimai 
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təĢkilatlar didərginlərə qayğı göstərirlər. Onların hesabına indiyədək yüz min 

manatlarla pul keçirilmiĢdir. 

Mon bu iĢdə bizə öz yardımını təklif etmiĢ bir çox Ümumittifaq 

təĢkilatlarına dərin təĢəkkürümü bildirmək istəyirəm. 

Biz DQMV-dən çıxıb getmiĢ ailələrin öz ocaqlarına qayıtması barədə də 

fikirləĢəcəyik. Necə deyərlər, xalq öz yurduna qayıtmalıdır. 

Partiya fəalları, sovet, təsərrüfat, hüquq mühafizə orqanları qarĢısında 

duran ən baĢlıca vəzifə bütün vasitələrdən istifadə edib adamlarımızın 

təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu günlər biz gördük ki, Ģuluqluq salanlar 

kimlərdir, bakılıların adını batıranlar kimlərdir, millətlərarası ədavət toxumu 

səpənlər kimlərdir! Belə hesab edirəm ki, əmək kollektivləri, inzibati orqanlar 

burada öz tutarlı sözünü bundan sonra da deməlidirlər. Biz müəssisələr tanıyırıq ki, 

orada heç bir pozuntu, bir dəqiqə də boĢdayanma olmamıĢdır, çünki orada əsl 

kommunistlər, bacarıqlı rəhbərlər, tapĢırılan sahələrə layiqincə baĢçılıq edən 

adamlar iĢləyirlər. Mənə rayon partiya komitələrindən bir sıra sənədlər veriblər; 

həmin sənədlərdə iğtiĢaĢların iĢtirakçılarına — müəssisə rəhbərlərinə partiya 

mövqeyindən prinsipial qiymət verilir. 

M. S. Qorbaçovun deputatlarla görüĢdə dediyi kimi, özünü yığıĢdırıb 

qarĢılıqlı incikliyin üstündən adlayıb keçmək və adamların sakitləĢməsi, 

hadisələrin inkiĢafının dayandırılması ilə məĢğul olmaq lazımdır. Hər yerdə əmək 

ahəngini  bərpa etmək gərəkdir, bu, sağlam həyatın ümdə əsasıdır. ĠĢi pozmaq üçün 

fitnəkarların əl atdıqları hər cür cəhdləri qətiyyətlə dəf etmək lazımdır. Ötən günlər 

inandırıcı surətdə göstərdi ki, biz belə hərəkət edə bilərik. Ġndi nə etmək, nəyi əsas 

götürmək kimi mühüm məslələrdə bütün kadrlarımız qəti mövqe tutmalıdırlar. 

Kadrların mövqeyi dəyiĢməsə, vəziyyət də dəyiĢməz, çünki əmək kollektivlərində 

vəziyyətə, adamların əhval-ruhiyyəsinə nəticə etibarilə kadrlar təsir göstərirlər. 

Çox vaxt mətbuatımızda təhrikçilik çağırıĢlarına yol verməklə, gərginliyi 

artırmaqla ehtirasları coĢdurur. MK bürosu bu məsələni prinsipial mövqelərdən 

müzakirə edib müvafiq qərar çıxarmıĢdır. 

M. S. Qorbaçov xalqımız haqqında, onun müdrikliyi, təmkinliyi haqqında, 

onun çətin vəziyyətlərdən Ģərəflə çıxdığı və yaranmıĢ vəziyyətdən mütləq Ģərəflə 

çıxacağı haqqında çox səmimi danıĢmıĢdır. Onun təĢviĢ doğuran bütün məsələləri 

hörmət gözləməklə, təmkinli Ģəraitdə hamının mənafeyini nəzərə almaqla həll 

etmək barəsində çağırıĢını respublikanın kommunistləri və bütün zəhmətkeĢləri 

eĢitmiĢlər. 

Ə. X. Vəzirov axırda demiĢdir: Ġndi baĢ verən hadisələr göstərir ki, 

yenidənqurmanın nəinki güclü və hər iĢə əl atmağa hazır olan əleyhdarları vardır, 

həm də bu yenidənqurmaya, həqiqətən, ehtiyac hiss olunur. Yenidənqurmaya 

cəmiyyətimizin, bütün xalqın, həqiqətən ,mövcud olan məhz bu ehtiyacı nikbinlik 

üçün əsas verir və bizdə qələbəyə inam doğurur. Desəm ki, Azərbaycan 

kommunistləri və zəhmətkeĢləri bu sınaqdan həyatımızın inqilabi yolla 
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yeniləĢdirilməsi uğrunda mübarizədə daha sıx birləĢmiĢ halda çıxacaqlar, 

zənnimcə, hamının fikrini ifadə etmiĢ olaram. 

Mən respublikanın bütün əməkçilərinə müraciət edib onları təmkinliyə, 

yenidənqurmanın tələbləri səviyyəsində olmaq üçün əllərindən gələn qədər, hətta 

ondan da çox iĢ görməyə çağırıram. 

Partiya demiĢdir: inqilabi dəyiĢikliklər uğrunda mübarizə gedir.  Biz 

inqilab sözü iĢlədirik, deməli, baĢlanmıĢ   dəyiĢikliklərin   inkiĢafına   mane  olan 

əksinqilabi cəhdlər də vardır. Onları dəf etmək üçün özümüzdə qüvvə tapa bilərik. 

Biz bütün qüvvələri toplayıb xalqımızı quruculuq proqramlarının yerinə 

yetirilməsinə,   adamların   rifahının  yaxĢılaĢdırılmasına, respublikamızda   sosial  

ədalətin  möhkəmləndilməsinə səfərbər etməliyik   (Azərinform) 

 

«Kommunist» qəzeti, 7 dekabr 1988-ci il 

 

VƏTƏNDAġLARI DAĠMĠ YAġAYIġ YERLƏRĠNDƏN GETMƏYƏ VADAR 

EDƏN AZƏRBAYCAN SSR VƏ ERMƏNĠSTAN SSR YERLĠ 

ORQANLARININ AYRI-AYRI  VƏZĠFƏLĠ  ġƏXSLƏRĠNĠN 

YOLVERĠLMƏZ HƏRƏKƏTLƏRĠ HAQQINDA 

 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin 1988-ci il 6 dekabr tarixli 

QƏRARI 

 

Sov.ĠKP MK və SSRĠ Nazirlər Soveti xüsusi narahatlıq hissi ilə qeyd 

edirlər ki, Azərbaycan SSR-də və Ermənistan  SSR-də elə dözülməz Ģərait 

yaranmıĢdır ki, yerli partiya, sovet və təsərrufat orqanlarının ayrı-ayrı vəzifəli 

Ģəxslərinin yol verməsi, çox vaxt isə həm də bilavasitə iĢtirakı ilə ekstremist əhval-

ruhiyyəli qruplar milli əlamətə görə vətəndaĢların daimi yaĢayıĢ yerlərindən kütləvi 

surətdə köçüb getməsinə səbəb olan hərəkətlər edirlər. Nəticədə hər iki 

respublikadan on minlərlə adam evsiz, iĢsiz və yaĢamaq üçün vəsaitsiz qalır. 

Beləliklə, sovet adamlarının Konstitusiya hüquqları pozulur, onlara mənəvi və 

maddi zərər dəyir. Bütün bunlar respublikalarda mürəkkəb vəziyyəti ağırlaĢdırır. 

Bir çox hallarda yerli hüquq mühafizə orqanları qayda-qanun yaradılması üçün 

lazımi tədbirlər görmür, ekstremist ünsürlərin hərəkətlərini dəf etmirlər. 

VətəndaĢların mənafelərinin qorunması, yerli partiya, sovet və təsərrüfat 

orqanları vəzifəli Ģəxslərinin hüquqa zidd hərəkətlərinin dəf edilməsi məqsədilə 

Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsi və SSRĠ Nazirlər Soveti qərara alırlar: 

1. Milli əlamətə görə adamların daimi yaĢayıĢ yerlərindən çıxıb 

getməsinə yol verən və göz yuman Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR yerli 

partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının ayrı-ayrı vəzifəli Ģəxslərinin hərəkətləri 

SSRĠ vətəndaĢlarının Konstitusiya hüquqlarının kobud surətdə pozulması kimi 

pislənsin. 
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Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyalarının MK-larından, 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Nazirlər Sovetlərindən, bu respublikaların 

hüquq mühafizə orqanlarından tələb olunsun ki, yuxarıda göstərilən hüquqa zidd 

hərəkətlərin dəf edilməsi üçün tezliklə və qətiyyətlə tədbirlər görsünlər. Hər belə 

fakta ciddi siyasi qiymət verilsin. Hesab edilsin ki, özbaĢınalığa və qanunsuzluğa 

yol verən Ģəxslərin bu hərəkəti onların partiyada, dövlət aparatında və hüquq  

mühafizə   orqanlarında   qalması  ilə  bir   araya sığmır. 

3. Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in partiya və sovet orqanları 

daimi yaĢayıĢ yerlərindən getmiĢ əhaliyə yardım və kömək göstərmək üçün hər cür 

lazımi tədbirlər görsünlər. Adamların öz mənzillərinə və normal əmək fəaliyyətinə 

qayıda bilməsi üçün siyasi və təĢkilati-əməli iĢ daha da geniĢləndirilsin. 

Hökumət komissiyası bu kəskin və təxirəsalınmaz problemin həllinə hər 

vasitə ilə yardım göstərsin. 

Sov.ĠKP  Mərkəzi Komitəsinin katibi; M. QORBAÇOV 

SSRĠ Nazirlər Sovetinin sədri; N. RIJKOV 

 

«Kommunist» qəzeti, 7 dekabr 1988-ci il 

 

ÇIXIġ YOLUNU BĠRGƏ AXTARMALI 

ERMƏNĠLƏRƏ VƏ AZƏRBAYCANLILARA MÜRACĠƏT 

 

Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsi və Sovet sülh fondu Azərbaycan və 

Ermənistan əməkçilərinə, gənclərinə, müharibə və əmək veteranlarına, mədəniyyət 

ustalarına, elm və din xadimlərinə - hər iki respublikanın sülhsevərlik hərəkatının 

bütün iĢtirakçılarına müraciət edərək onları bu mürəkkəb vaxtda adamlara çox 

gərəkli olan qəti sözlərini deməyə çağırmıĢlar. 

Sənəddə deyilir: Ümdə vəzifə hadisələrin faciəli gediĢini dayandırmaqdır. 

Yığılıb qalmıĢ qarĢılıqlı inciklik və ittiham çoxdur. Bunları birnəfəsə aradan 

qaldırmaq mümkün deyildir. Ancaq keçmiĢə deyil, gələcəyə baxmaq lazımdır. 

Bundan ötrü emosiyalara üstün gəlib, xoĢ məram ruhunda birgə dialoqa baĢlamaq 

gərəkdir. 

Köçkünlərə təxirə salmadan yardım göstərmək bu günün ən kəskin 

problemidir. Sovet sülh hərəkatı bu istiqamətdə konkret səylər göstərir - evsiz-

eĢiksiz qalmıĢ Azərbaycanlı və erməni ailələrinə təxirəsalınmaz yardım üçün sovet 

sülh fondunun vəsaitindən bir milyon iki yüz min manat ayrılmıĢdır. Respublika 

sülhü müdafiə komitələri və sülh fondunun Azərbaycan və Ermənistan  bölmələri, 

hər iki respublikanın sülh uğrunda hərəkatlarının bütün fəalları öz yurdlarını tərk 

etmiĢ adamlar barəsində humanizm və Ģəfqət göstərməli, onları diqqət mərkəzində 

saxlamalı, qayğılarına qalmalıdırlar. 

Müraciətdə deyilir: Ġndi bir-birinə doğru addımlar atmaqdan daha 

müqəddəs və  nəcib bir  iĢ yoxdur. (SĠTA). 
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«Kommunist» qəzeti, 7 dekabr 1988-ci il 

 

ERMƏNĠSTAN KOMMUNĠST PARTĠYASININ MƏRKƏZĠ  

KOMĠTƏSĠNƏ, ERMƏNĠSTAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN RƏYASƏT 

HEYƏTĠNƏ ERMƏNĠSTAN SSR NAZĠRLƏR SOVETĠNƏ 

 

QardaĢ Ermənistana üz vermiĢ fəlakətdən - dağıntılara və insan tələfatına 

səbəb olmuĢ zəlzələdən xəbər tutub sarsıldıq. 

Azərbaycan zəhmətkeĢləri qardaĢ Ermənistan xalqının kədərini bölüĢürlər. 

Sizə dərin hüznlə baĢsağlığı veririk. Fəlakətə məruz qalmıĢ adamlara, onların 

ailələrinə, qohum-əqrəbasına bizim adımızdan təsəlli verin. 

Azərbaycan xalqı dağıdıcı zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması 

üçün bu ağır günlərdə sizə mümkün olan hər cür yardım göstərməyə hazırdır. 

 

AZƏRBAYCAN KP MƏRKƏZĠ KOMĠTƏSĠ 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠ 

 

AZƏRBAYCAN NAZĠRLƏR SOVETĠ  

 

«Kommunist» qəzeti, 8 dekabr 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN  KP  MK-DA 

 

Azərbaycan KP MK Ermənistan SSR-də zəlzələ ilə əlaqədar tədbirlər 

məsələsini müzakirə etmiĢdir. 

Nəzərə alınmıĢdır ki, Bakı, Kirovabad, Mingəçevir Ģəhərləri   

müəssisələrinin kollektivləri konkret əməli yardım göstərmək haqqında Ermənistan  

SSR-in əlaqədar müəssisələrinə təkliflərlə müraciət etmiĢlər. 

Ermənistan SSR-in rayonları ilə qonĢu olan Azərbaycan rayonlarının 

partiya komitələrinə, xalq deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələrinə 

tapĢırılmıĢdır ki, zəlzələ nəticəsində yaranmıĢ problemlərin operativ həlli üçün 

əlaqə yaratsınlar. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə, nazirliklərə və baĢ idarələrə, ictimai 

təĢkilatlara təklif edilmiĢdir ki, Ermənistanın zəlzələdən zərər çəkmiĢ rayonlarına 

yardım göstərmək üçün imkanlar axtarıb tapsınlar. 

Azərbaycan KP MK bütün zəhmətkeĢlərə, əmək kollektivlərinə, elm, 

ədəbiyyat və incəsənət xadimlərinə, partiya, müharibə və əmək veteranlarına, 

gənclərə müraciət edərək onları erməni xalqı üçün bu çətin günlərdə mərhəmət və 
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Ģəfqət göstərməyə, qardaĢ xalqa üz vermiĢ kədəri yüngülləĢdirmək üçün əllərindən 

gələni əsirgəməməyə çağırmıĢdır. 

 

«Kommunist» qəzeti, 8 dekabr 1988-ci il 

 

HÖKUMƏT KOMĠSSĠYASINDA 

 

Ermənistan SSR-dəki daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢ əhali ilə iĢ üzrə 

respublika hökumət komissiyasının iclası olmuĢdur. Komissiyaya Azərbaycan SSR 

Nazirlər Sovetinin sədri H. N. Seyidov baĢçılıq edir. 

Ġclasda respublikada yaranmıĢ vəziyyət ətraflı müzakirə olunmuĢ və təhlil 

edilmiĢdir. Məlum olduğu kimi, artıq respublikaya Ermənistandan 110 min 

nəfərdən çox adam gəlmiĢdir. Komissiyanın tərkibinə nazirliklərin və dövlət 

komitələrinin rəhbərləri, həmkarlar ittifaqı və komsomol təĢkilatlarının, baĢqa 

ictimai təĢkilatların nümayəndələri daxildirlər. Komissiyanın qarĢısında duran 

baĢlıca vəzifə gələnləri operativ surətdə yerləĢdirmək, onları ərzaqla, pal-paltarla 

təmin etməkdir. Köçkünlərin  gəldiyi bütün rayonlarda qərargahlar müntəzəm 

olaraq  bununla məĢğuldur. Bu iĢdə respublikanın bir çox təĢkilatları və bölmələri 

fəal iĢtirak edirlər. Lakin komissiyada qeyd edildiyi kimi, hələlik onların arasında 

fəaliyyət düzgün əlaqələndirilmir. 

Məlum olduğu kimi, bir çoxları tələm-tələsik köçmüĢdür, özlərinin rahat 

evlərini, mal-qarasını, əmlakını qoyub gəlmiĢdir. Onların hamısının hərtərəfli 

köməyə ehtiyacı vardır. ÇoxuĢaqlı ailələr və əlillər xüsusi diqqət tələb edirlər. 

Hazırda hansı rayonlarda kotteclər, quraĢdırma evlər yaradılacağını dəqiq 

müəyyənləĢdirmək, oraya kommunikasiya xətləri çəkmək lazımdır. Ġndi 

inĢaatçılardan, onların təĢəbbüskarlığından, operativliyindən və peĢəkarlığından 

çox Ģey asılıdır. 

Respublikada heç kəs dara düĢmüĢ adamlara yardım göstərmək kimi 

xeyirxah iĢdən kənarda qalmamalıdır. Hər bir nazirlik və təĢkilat göstəriĢ 

gözləmədən, ürəyinin hökmü ilə bu ümumxalq iĢində iĢtirak etməlidir. Tibb 

iĢçilərinin və nəqliyyatçıların, ictimai iaĢə iĢçilərinin və maliyyəçilərin köməyi 

gərəkdir. 

Komissiyanın iclasında qeyd edilmiĢdir ki, hazırda respublikada 

didərginlərə istər dövlət tərəfindən, istərsə də ictimai təĢkilatlar və xeyriyyə 

təĢkilatları xətti ilə yardım göstərmək üçün xeyli iĢ görülür. Aydın Ģəkildə 

bildirilmiĢdir ki, tədris müəssisələrində uĢaqların təhsili davam etdirə bilməsi üçün 

onlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

Hökumət komissiyası yerli orqanlara və milisə ciddi göstəriĢ vermiĢdir ki, 

respublikanı müvəqqəti olaraq tərk etmiĢ adamların evlərinin və mənzillərinin 

qorunması üçün məsuliyyət daĢıyırlar. 
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Komissiyanın iclasında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri H. N. 

Seyidov çıxıĢ etmiĢdir (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 8 dekabr 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA 

 

Azərbaycan KP MK bürosu daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur 

olmuĢ vətəndaĢların problemlərinin həlli sahəsində təxirəsalınmaz tədbirlər 

məsələsini müzakirə etmiĢdir. Hökumət komissiyasının sədri, SSRĠ Nazirlər Soveti 

sədrinin müavini B. Y. ġerbina yoldaĢ büronun iĢində iĢtirak və çıxıĢ etmiĢdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, regionda vəziyyətin kəskinləĢməsi ilə əlaqədar olaraq 

Ermənistan SSR-də daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ 

azərbaycanlıların respublikaya axını xeyli artmıĢdır. Bu il dekabrın 8-dək onların 

sayı 119.094 nəfər olmuĢdur. Onlar Azərbaycan SSR-in 41 Ģəhərində və rayonunda 

yerləĢdirilmiĢlər (daha çox Naxçıvan MSSR-də, Bakıda, Kirovabadda, Kəlbəcər, 

Zəngilan, ġamxor, Qazax, Gədəbəy, Xanlar rayonlarında). DQMV-də və onun 

ətrafında hadisələrin baĢlandığı vaxtdan Azərbaycan SSR-dən 89.641 erməni 

getmiĢdir. 

Respublikanın partiya, sovet orqanları gələnləri yerləĢdirmək və iĢə 

düzəltmək, yemək-içməklə və tibbi xidmətlə təmin etmək üçün tədbirlər görürlər. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin komissiyası iĢləyir, respublika rəhbər 

iĢçilərindən ibarət beĢ zona qərargahı yaradılmıĢdır. Ġctimaiyyətin təĢəbbüsü ilə 

«Yardım» fondunun xüsusi hesabı açılmıĢdır. «Qayğı» cəmiyyəti maddi yardım 

göstərilməsi üçün 450 min manat pul ayırmıĢdır. 

Bununla birlikdə, aparılan iĢ hələ mütəĢəkkil xarakter daĢımır, çox vaxt 

yerlərdə respublikaya gələn vətəndaĢların problemlərinin həllində çaĢğınlıq və 

acizlik göstərilir, ailələrin və adamların heç də hamısına qayğı və diqqətlə 

yanaĢılmır. Onları yerləĢdirməkdən imtina etmək halları olmuĢdur. Bir sıra 

yerlərdə uĢaqların məktəblərə və uĢaq bağçalarına düzəldilməsinə qayğı 

göstərilməmiĢdir. Millətçi əhval-ruhiyyəli ünsürlər gələnlərə belə qayğısız 

münasibət faktlarından sui-istifadə edirlər. 

BaĢ verən hadisələr bir sıra yerlərdə partiya-ideoloji iĢin bərbad halda 

olduğunu, hüquq mühafizə  orqanlarının fəaliyyətində olan ciddi nöqsanları, kadr 

siyasətində  təhrifləri və respublikanın keçmiĢ rəhbərliyinin digər böyük səhvlərini 

daha aydın üzə çıxarmıĢdır. 

Azərbaycan  KP MK millətlərarası münasibətləri sağlamlaĢdırmağı,  

zəhmətkeĢləri beynəlmiləlçilik, inqilabi yenidənqurma mövqelərində cəmləĢdirib 

sıx  birləĢdirməyi   yaranmıĢ   Ģəraitdə  ən   mühüm   vəzifə hesab edir. Daimi 

yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ ailələrə qayğı və yardım göstərmək 

ümumxalq iĢidir, hər bir əmək kollektivinin, kommunistin, vətəndaĢın borcudur. 
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Respublikada vəziyyəti normal hala salmaq iĢində Azərbaycan SSR-dən 

və Ermənistan SSR-dən SSRĠ Ali Sovetinin deputatları və hər iki respublikanın 

rəhbərliyi ilə görüĢdə Sov.ĠKP MK-nın baĢ katibi SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin sədri M. S. Qorbaçovun çıxıĢını rəhbər tutmaq, Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində vəziyyət haqqında SSRĠ Ali Sovetinin müraciətinin mənasını və 

ruhunu respublikanın bütün zəhmətkeĢlərinə  çatdırmaq lazımdır. 

Ermənistanda daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢ vətəndaĢlara yardım 

göstərmək, onları ərzaqla, mənzillə, tibbi xidmətlə və sosial-məiĢət xidmətinin 

baĢqa növləri ilə təmin etmək, onların iĢə düzəldilməsi məsələlərini həll etmək 

üçün respublika hökumət komissiyasının yeni tərkibi təsdiq olunmuĢdur. 

Komissiyaya MK bürosunun  üzvü, Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri H. 

N. Seyidov yoldaĢ baĢçılıq edir. 

Komissiya bu iĢin vəziyyəti üçün tam məsuliyyət daĢıyır. Komissiya 

yanında əməkdaĢlar aparatı və didərginlər haqqında informasiya mərkəzi yaradılır. 

TapĢırılmıĢdır ki, Ermənistanla qonĢu rayonlarda qəbul məntəqələri təĢkil edilsin. 

Azərbaycan KP MK vilayət, Ģəhər, rayon partiya komitələrinə, Naxçıvan 

MSSR Nazirlər Sovetinə, DQMV Ġcraiyyə Komitəsinə, Ģəhər və rayon xalq 

deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələrinə bir vəzifə olaraq tapĢırmıĢdır ki, 

adamların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər cür tədbirlər görsünlər, didərginlər 

problemləri ilə dərhal məĢğul olsunlar, hökumət komissiyasının gördüyü tədbirlərə 

kömək və yardım göstərsinlər. Bu məqsədlə: 

- respublikaya gələn əhali arasında fəal iĢ aparılsın, Sov.ĠKP MK-da görüĢ 

iĢtirakçıllarının hazırladıqları müddəaların və tövsiyələrin dərindən izah olunması 

təĢkil edilsin, zərər çəkənlərə daim qayğı və diqqətlə yanaĢılsın; 

- didərginlərin yerləĢdirilməsi məsələləri təxirə salınmadan həll olunsun, 

boĢ mənzil fondundan, yataqxanalardan, mehmanxanalardan, pansionatlardan, 

turist bazalarından, kommunal xidməti bölmələrinin ayrı-ayrı vətəndaĢların 

imkanlarından istifadə edilsin; 

- didərginlərin normal yemək-içməyi təĢkil edilsin, zəruri məhsullar 

ayrılsın, bundan ötrü əlavə ehtiyatlar axtarılıb tapılsın; 

- bürokratik süründürməçiliyə yol vermədən, itkilərin ödənilməsi nəzərə 

alınaraq didərginlərə vaxtında müavinət verilməsi təmin edilsin, onlara yorğan-

döĢək, pal-paltar və digər ən zəruri mallar ayrılsın; 

- bütün səhiyyə ocaqlarında daim tibbi xidmət göstərilməsi  təĢkil  edilsin;    

yaralılara  və  xəstələrə təxirəsalınmaz  yardım göstərilsin.  Respublikanın Səhiyyə   

Nazirliyi Azərbaycana gələn didərginlərə tibbi xidmətin yaxĢılaĢdırılması üçün 

əlavə tədbirlər görsün. Öz müəssisələrinin iĢi üzərində ciddi nəzarət qoysun; 

- respublikaya  gələnlərin yeni iĢ yerləri, əlavə növbələr  təĢkil   etmək,  

istehsalın profilini dəyiĢdirmək yolu ilə iĢə düzəldilməsi təmin edilsin, icarə 

podratının, kooperativlərin, evə iĢ verilməsi formasının imkanlarından geniĢ 

istifadə olunsun; 



211 
 

- uĢaqlara  və  qocalara  xüsusi diqqət yetirilsin, Ģagirdlər məktəblərə, 

məktəb yaĢına çatmamıĢ uĢaqlar körpə evlərinə və uĢaq bağçalarına düzəldilsin. 

AHĠġ,  Azərbaycan   LKGĠ  MK  xəstələrə  sanatoriyalar üçün putyovkalar 

ayırsınlar, zərər çəkmiĢ ailələrin uĢaqlarını mövcud pioner düĢərgələrinə 

göndərsinlər. 

Partiya, sovet, hüquq mühafizə orqanlarına tapĢırılsın ki, əhalinin    

köçməsinə  yol verən, xalqı iğtiĢaĢlara təhrik edən, Ģayiələr yayan, millətlərarası 

ədavəti qızıĢdıran adamlara qarĢı barıĢmaz mübarizə  aparılmasını  təmin  etsinlər.  

Milli  əlamətə görə adamların iĢdən çıxarılması kimi rüsvayçı hallara qarĢı   ən qəti 

surətdə barıĢmaz mübarizə aparılsın, müqəssirlər,  hətta partiyadan xaric edilsinlər 

və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunsunlar. Belə  halların kökünü kəsməkdə 

qanunların gücündən, ictimaiyyətin nüfuzundan  tamamilə istifadə olunsun. 

YaranmıĢ  vəziyyətdə sovet   adamlarının   həyatını   və ləyaqətini, ictimai  asayiĢi  

qorumaqdan daha  məsul vəzifə yoxdur. 

Azərbaycan KP MK-nın partiya-təĢkilat iĢi, təbliğat və təĢviqat    

Ģöbələrinə, vilayət, Ģəhər, rayon partiya komitələrinə, respublika ideoloji 

idarələrinin rəhbərlərinə  tapĢırılmıĢdır  ki, respublikada vəziyyətin normal hala 

salınması iĢi haqqında əhaliyə operativ məlumat verilməsi üçün kompleks tədbirlər 

həyata keçirsinlər. SSRĠ Ali Sovetinin müraciəti, Sov.ĠKP MK-da keçirilmiĢ 

görüĢdə  M. S. Qorbaçov yoldaĢın çıxıĢı ilə əlaqədar olaraq əmək kollektivlərində, 

məktəblərdə və idarələrdə geniĢ izahat iĢi aparılmasını təĢkil etsinlər. Ġlk partiya 

təĢkilatlarında, əmək kollektivlərində, gənclər arasında beynəlmiləl tərbiyəni 

kökündən yaxĢılaĢdırmaq lazımdır. Beynəlmiləl tərbiyə hər bir kommunist, hər bir 

əməkçi ilə ətraflı və dərin iĢ metodu əsasında aparılsın. 

Partiya, sovet təĢkilatları və ictimai təĢkilatlar yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢ 

Ģəxslərə qayğı və diqqəti onlarla fərdi iĢ aparılması ilə əlaqələndirməli, bu iĢi 

vəziyyətin normal hala salınmasına, Azərbaycan və erməni xalqları arasında 

qarĢılıqlı əlaqələrin və mehriban münasibətlərin bərpasına, adamların doğma 

yerlərə qayıtmasına istiqamətləndirməlidirlər. 

Azərinform, Dövlətteleradio, qəzetlərin redaksiyaları millətlərarası 

münasibətləri iĢıqlandırmaqda öz iĢlərini yenidən qurmalı, millətlərarası 

münaqiĢənin doğurduğu hadisələri dayandırmağa kömək edən materiallar verməli, 

televiziya proqramları, radioveriliĢləri və çıxıĢlar təĢkil etməli, bunları regionda 

vəziyyəti normal hala salmaq, xalqlar arasında barıĢıq və mehribanlıq məcrasına 

yönəltməlidirlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 9 dekabr 1988-ci il 
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M. S. QORBAÇOVUN MƏRKƏZĠ TELEVĠZĠYANIN 

VƏ  ERMƏNĠSTAN TELEVĠZĠYASININ 

MÜXBĠRLƏRĠ ĠLƏ MÜSAHĠBƏSĠ 

 

Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri M. 

S. Qorbaçov Yerevandan yola düĢməzdən qabaq Mərkəzi televiziyanın və 

Ermənistan televiziyasının müxbirlərinə müsahibə vermiĢdir. 

Sual: Mixail Sergeyeviç, fəlakət rayonlarına səfərdən nə kimi təəssüratla 

qayıdırsınız? 

M. S. Qorbaçov: Ağır fəlakətdir... Əsl faciədir.. Fəlakətə düçar olmuĢ, 

qohum-əqrəbasını, bütöv ailələrini itirmiĢ nə qədər adam gördüm. Bu iki gündə 

gördüklərim məni büsbütün sarsıtmıĢdır. 

Buna insanın tab gətirməsi çətindir, lap dözülməzdir. Belə fəlakətə düçar 

olan ailələrə, bütün erməni xalqına rəhbərlik adından, öz adımdan, bütün xalqımız 

adından bir daha ürəkdən dərin hüznlə baĢsağlığı vermək istəyirəm. Elə buradaca 

əlavə edib demək istəyirəm: hiss etdiniz ki, adamlarımız bu fəlakətə hədsiz 

kədərlənirlər. Bütün ölkə ayağa qalxmıĢdır. Hər kəs kömək üçün əlindən gələni 

əsirgəmir. 

Ağır hisslər keçirirəm, gördüklərim məni lap sarsıtmıĢdır. Ġndicə biz 20 

min nəfərlik əhalisi olan kiçik Spitak Ģəhərində idik. Bütün Ģəhər dağılmıĢdır. 

Leninakan da, demək olar, tamamilə dağılmıĢdır. Bütün bunlar olduqca ağırdır. 

Lakin burada öyrəndim ki, birinci gecə, ilk saatlarda Leninakan Ģəhərinin hər yer 

ilə əlaqəsi kəsilmiĢ, aeroport dağılmıĢdı, dəmiryol iĢləmirdi, Ģose yolu da 

dağılmıĢdı. Belə bir Ģəraitdə Yerevan - həkimlər, fəhlələr, inĢaatçılar, gənclər, 

tələbələr, xüsusən tibb fakultələrinin tələbələri adamlara yardım göstərmək üçün 

dərhal oraya yollanmıĢlar. 

Təyyarəçilər qatı qaranlıqda yerə enir, ağır yaralıları götürüb aparırdılar, 

burada cərrahiyyə əməliyyatı aparır, adamların həyatını xilas edirdilər. Ġndi isə 

görürəm ki, bütün ölkə ümumi dərdimizə necə dərin kədərlə, necə ürəkdən Ģərik 

olur. Bunu görəndə bütün adamlarımızla fəxr edirəm. Deməli, xalqlarımız çox Ģeyə 

qadirdir, onların nəhəng mənəvi qüvvəsi var! 

Deməliyəm ki, N. Ġ. Rıjkovun rəhbərliyi altında, N. N. Slyunkovun. D. T. 

Yazovun, Rıjkov yoldaĢın üç nüavininin iĢtirakı ilə, Ermənistan respublikası 

rəhbərliyinin iĢtirakı ilə komissiya indiyədək böyük iĢ görmüĢ, bütün yollar 

açılmıĢdır. Hazırda texnika, hər cür yardım, hər cür ehtiyatlar axıb gəlir, hər Ģey 

var. Ġndi iĢin təĢkilinin həlledici əhəmiyyəti olacaqdır. Gərək hər Ģeydən əvvəl 

dağıntı qalaqları  təmizlənsin, onların altında sağ adamlar hələ çoxdur. Lakin, hər 

gün oradan adam çıxarıb xilas edirlər. Mən onların bəziləri ilə görüĢmüĢəm. Buna 

görə də ən birinci vəzifə, ən birinci iĢ hələ sağ qalan adamları xilas etməkdir. Həlak 

olanları da layiqincə dəfn  etmək, onlarla vidalaĢmaq lazımdır. Bu da məlum 

məsələdir. 
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Bu gün saat 8-ə yaxın burada 700 kran olacaq, bir gündən sonra isə 

qalaqları təmizləyən kranların sayı 900-ə çatacaqdır. 

Ġndi bütün iĢlər iĢguzar mərhələyə qədəm qoymuĢdur. Adamlar gecə-

gündüz iĢləyirlər. Enerji təchizatı bərpa olunur. Su çəkilir, salamat qalan binalar  

qızdırılır.  Ġndi   adamları  hələlik yerbəyer etmək üçün 300 min nəfərlik isti  çadır   

gətirilmiĢdir. Əbəttə, xüsusilə, uĢaqların, qadınların qayğısına qalmaq lazımdır. 

Odur ki, burada Ermənistanda, Gürcüstanda, Stavropol diyarında, Kubanda 

pansionat və  sanatoriyalarda on minlərlə yer boĢaldılmıĢdır.  Həmin yerlərdə 

onları gözləyirlər. Elə indi Leninakandan və Spitakdan adamları göndərməyə 

baĢlamıĢlar. UĢaqlar sinif-sinif, müəllimlərlə, anaları ilə birlikdə gedirlər. UĢaqları 

xilas etmək üçün olan hər yerdə yardım göstərilməlidir. 

Sual:   Mixail Sergeyeviç,   məncə   gərək  bu   geniĢ yardım çayı bir növ 

qollara ayrılıb hər kəsə çatsın. 

M. S. Qorbaçov:   Bəli. siz haqlısınız, dünən biz bu məsələni xüsusi olaraq 

müzakirə etdik. Buraya çox Ģey göndərilib, həm də bir çoxları heç soruĢmadan 

lazımi yüklər, dava-dərman, ərzaq, isti pal-paltar göndərirlər.  Hər Ģey o qədər çox 

gəlir ki, indi,  hətta hamısını qəbul etmək iqtidarında deyilik. Belə ĢərtləĢdik ki, 

qərargah  respublikalarla əlaqə saxlasın, onlar da öz tədbirlərini qabaqcadan 

razılaĢdırsınlar. Ġndi burada ərzaq var, çörək biĢirirlər, su ilə, çadırlarla təmin 

edilmiĢlər. Tibbi  yardım   göstərilməsi davam etdirilir. 

Deməliyəm ki, nazir Çazov baĢda olmaqla tibb iĢçiləri bəlkə də hamıdan 

bacarıqla fəaliyyət göstərmiĢlər. MütəĢəkkillik getdikcə artır. Bu rayonları 

bağlamıĢlar, çünki məlum səbəblərə görə, camaat çoxalmıĢdır. Yaxın adamlar, 

qohum əqrəba axıĢıb gəlmiĢlər. Bu isə iĢlərin geniĢlənməsinə mane olurdu. Ġndi  

hər Ģey ələ  alınmıĢdır. Məncə, indi qayda-qanun daha çoxdur və nəticə daha tez 

görünəcəkdir. Əlbəttə, adamları Ģəhərlərin gələcək taleyi maraqlandırırdı. 

Bu məsələ müzakirə olunmuĢ  və  nəzərdən  keçirilmiĢdir. Əlbəttə,   biz 

bu  Ģəhərləri  dirçəltməliyik.  Mən bunu  ölkənin  rəhbərliyi  adından Ģəhərlərin 

hamısının adamlarına dedim ki, qoy bilsinlər.  Bu yerlər onların qədim torpağıdır, 

bu yerlərdə kök salıblar,  bütün   nəsilləri   burada    yaĢayıblar.  BaĢa düĢüruk ki, 

adamlar suala cavab almalı idilər. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, iki gün əvvəl N. Ġ. 

Rıjkov bütün respublikaların nümayəndələrini buraya dəvət etmiĢdi və onlar iki 

ildə hər Ģeyi bərpa etməyi öhdələrinə götürmüĢlər, həm də bu, onların öz təklifidir. 

ġəhərləri də, qəsəbələri də, müəssisələri də bərpa edəcəklər. Axı,  müəssisələr də    

dağılmıĢdır.  Hər Ģey bərpa ediləcəkdir ki, adamlar buraya qayıdıb normal yaĢaya 

bilsinlər. 

Əlbəttə, tələf olan insanları qaytarmaq mümkün olmayacaq. Heyf, çox 

heyf bu adamlara. Lakin sınaq anlarında mən erməni xalqının mərdliyini gördüm. 

AğlaĢma da, göz yaĢları da, tələblər də - bütün bunlar gördüklərimizin təsirini 

zəiflətmirdi. Gördük ki, adamlar heç nəyə baxmadan, hər Ģeyin təĢkil ediləcəyini 
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gözləmədən necə fədakarlıqla, lazım olduğu kimi çalıĢır, köməyə gəlmək üçün 

əllərində olan hər Ģeydən istifadə edirdilər. 

Sual: Biz qonĢu kəndlərdə və Ģəhərlərdə belə mənzərələr gördük: Adamlar 

çörək biĢirir, öz maĢınlarının içərisinə, yük yerlərinə yığıb gətirir, elə maĢınlardan 

götürüb paylayırdılar. 

M. S.  Qorbaçov: Düzdür. Bunu mən də gördüm. Ġsti kökələri, lavaĢları 

elə maĢınlardan paylayırdılar. Ümumiyyətlə, biz bir daha gördük ki, bu xalqın 

ürəyi nə qədər böyükdür. 

Sual: Mixail Sergeyeviç, doğrudan da, üç gündə burada gördüyüm 

müsibətlərin heç mində birini ömrüm boyu görməmiĢəm. 

M. S. Qorbaçov: Mən belə müsibət görməmiĢdim. Açığını deyim ki, hətta 

sizinlə söhbət etmək də mənim üçün çətindir. 

Sual: Dünən  burada, Yerevanda isə yenə də Dağlıq Qarabağ Ģüarları  

eĢidilirdi.  Belə də korluq olarmı? Burada, doğrudan da, belə bir Bibliya həqiqəti 

yada düĢür ki, əgər kor korun əlindən tutub aparsa, ikisi də uçuruma yuvarlanar. 

Axı, bu Ģuarların heç bir xeyri olmayacaq. Yenə də təzə bəlalar törənəcək.  

M. S. Qorbaçov: Açığını deməliyəm. Dünən  məni bir  fakt sarsıtdı.    

Gecə ikən Leninakandan əməli məsələlərin müzakirəsi ilə məĢğul olmaq, 

adamların xilas edilməsi, yerləĢdirilməsi iĢlərinin miqyasını geniĢləndirmək 

məsələsini, bu fəlakətin aradan qaldırılmasının  əməli   məsələlərini    həll  etmək 

üçün Ermənistan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə gəlirdik.    

Ermənistanın sakinləri küçədə durmuĢdular.  Bir  yerdə   dayandım. YaxĢı   söhbət 

oldu. Adamların   hamısı   həyəcanlı  idi,  çox həyəcanlı. Dərd-bəla içində idilər. 

Onlara dedim ki, adamlara necə bir fəlakət üz verdiyini görüb lap sarsılmıĢam. 

Birdən-birə elə Yerevandaca mənə sual verdilər: Bəs münasibətlər necə olacaq, 

qeyri-rəsmi təĢkilatlar ilə dialoqu necə sahmana salacağıq? Yenə də Qarabağ 

mövzusu ortalığa atıldı. Bilirsinizmi, mən düĢündüklərimin hamısını, bəlkə də, 

hətta kəskin Ģəkildə dedim. Ən əvvəl dedim ki, dayanın, əl saxlayın. Baxın, 

azərbaycanlılara da, ermənilərə də necə bir fəlakət üz verib. Görün onları haraya 

sürükləyirlər, haraya gəlib çatıblar, qan tökülür. Ġndi belə bir fəlakət baĢ verib, 

Ermənistandakı hadisə, erməni xalqının düçar olduğu müsibətlər bütün ölkəni, 

bütün dünyanı kədərləndirir. Burada, Ermənistan paytaxtında bir nəfər isə məndən 

soruĢur ki, biz qeyri-rəsmi təĢkilatlarla dialoqu necə sahmana salacağıq. Gərək 

adam mənəvi simasını nə qədər itirmiĢ olsun ki, belə deyə bilsin. 

Bu gün mən bütün bunları Kirovakanda zəhmətkeĢlərə açıqca dedim və 

onlar  mənimlə razılaĢdılar, üstəlik xahiĢ etdilər: Mixail Sergeyeviç, bütün bunlara 

son qoymaq lazımdır. 

Zənnimcə, özlüyündə Qarabağ problemi var. Onun kökləri var və həmin 

problem ona görə kəskinləĢmiĢdir ki, Azərbaycanın keçmiĢ rəhbərliyi hansı 

mərhələdəsə bu əhaliyə düzgün, Lenin ənənələri ruhunda yanaĢmamıĢ, sadəcə 

olaraq bəzən insan kimi yanaĢmamıĢdır. Bu isə adamları incitmiĢdir. Biz bunu 
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pisləyirik. Məhz buna görə də köməyə gəldik, sosial-iqtisadi inkiĢafa yardım üçün 

qərar qəbul etdik. Belə kiçik bir vilayət üçün 500 milyon manat vəsait ayırdıq ki, 

onu abadlaĢdırmaq, adamların bütün problemlərini aradan götürmək, həyat Ģəraiti 

yaratmaq, mədəniyyət, ana dilinin inkiĢafı, tədrisi məsələlərini həll etmək, 

Ermənistanla normal əlaqələr yaratmaq mümkün olsun.  Bütün bunlar təbiidir,   

bütün bunlar aydındır və belə də olmalıdır. Beləcə də hərəkət etmək, məsələni 

beləcə də həll etmək lazımdır. Üstəlik, bir çox problemlər yığılıb qalmıĢdır. 

Rəhbərlikdən olan yoldaĢlarla mən bu yaxınlarda, SSRĠ Ali Sovetinin 

sessiyasından sonra hər iki tərəfdən MK üzvlərini və deputatları birlikdə dəvət 

etmiĢdim. 

Oturub söhbət etdik. Yüzə qədər adam var idi. Açıqca dedim: 

Bilirsinizmi, uçurumun kənarındasınız. Bircə addım da atılsa, uçurumdur. Axı, 

adamlar  yanaĢı yaĢayırlar, iki xalq əsrlər boyu yanaĢı yaĢamıĢdır və yaĢamalıdır. 

Onlar bundan sonra necə yaĢayacaqlar. Bu barədə düĢünən olubmu? Belə bir fikirlə 

razılaĢdılar ki, qarĢıda, həqiqətən, uçurum var. Söhbət də bunun baĢa düĢülməsi 

ruhunda getdi. Razılığa gəldik ki, qoy hər iki tərəf bir müddət Dağlıq Qarabağı 

necə sakitləĢdirmək barədə düĢünsün. Amma indi bu vəziyyət bizim fikrimizi əsas 

məsələdən bir qədər yayındırır. 

Deməli, belə bir problem var. Lakin bilirsinizmi, indi Qarabağ 

mövzusundan əliəyri adamlar, siyasi demaqoqlar, avantüristlər, hətta korrupsiyaya 

qurĢanmıĢ dəstələr istifadə edirlər. Çünki onlar görürlər: yenidənqurma irəliləyir, 

Ermənistana və Azərbaycana gedib çatır, rəhbərlik dəyiĢilir, yenidənqurma 

mövqeləri tutur. Bu isə o deməkdir ki, rəhbərlik bütün bu dəstələrə zərbə 

endirməyə hazırlaĢır. Camaatı əldə saxlayan, qorxudan tüfeyli dəstələrə. Burada 

qaraköynəklilər, ağköynəklilər, saqqallılar dəstələri yaratmıĢlar. - Azərbaycanda 

da, Ermənistanda da  deputatlara təzyiq göstərirlər, hökumətə təzyiq göstərirlər. 

Ortalığa isə Qarabağ Ģüarlarını atırlar. Azərbaycan tərəfindən - ölsək də, 

Qarabağı verməyəcəyik. Ermənistan tərəfindən - ölsək də, Qarabağı alacağıq 

Ģüarlarını. Qarabağ onların vecinə deyil, onları heç vaxt narahat etməyib. Belələri 

hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar, hakimiyyəti əldə saxlamaq istəyirlər - 

xəlvəti sex sahibləri, fəhlə sinfinin, kəndlilərin və zəhmətkeĢ ziyalıların hesabına 

dolanan oğruların hamısı. Məsələ bax, belədir. 

Mən bunu Leninakanda da, Kirovakanda da hamıya dedim. Adamlar da 

təsdiq etdilər ki, düzdür. Axı, onlar yaxĢı bilirlər ki, məhz belədir. Bax, söhbət bu 

barədə gedir. Amma Azərbaycanda da, burada da belə ünsürlər dil üçün, doğma 

xalq üçün təəssübkeĢlik kimi müqəddəs hissdən sui-istifadə edirlər. Sərhəddə də iki 

xalqı toqquĢdurmuĢlar. Söhbət zamanı adamlar açıqca deyirdilər: Mixail 

Sergeyeviç, axı, biz əsrlər boyu yanaĢı yaĢamıĢıq, ailələrimiz yaxın olub. 

MK-da o söhbətdən sonra mən, bir qrup deputata yaxınlaĢdım, yeri 

gəlmiĢkən deyim ki, Ermənistandan idilər. 
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Gördüm ki, bu sıravi adamlar - fəhlələr, kəndlilər məyusdurlar. YaxınlaĢıb 

dedim ki, mən sizin həyəcan keçirməyinizə, xüsusilə, təəssüflənirəm. Cavab 

verdilər:  Bəli, Mixail Sergeyeviç, o qədər həyəcanlıyıq ki, hətta deputat biletini də 

qoyub getmək istəyirik. Bütün bunları dayandırmaqda bizə kömək edin. Kəndli isə 

dedi: Mixail Sergeyeviç, axı, biz əsrlər boyu yanaĢı yaĢayırıq, bizim aramızda 

problem yoxdur, amma görünür, kimlərinsə malı nə vaxtsa, ortaq düĢüb. BaĢa 

düĢürsünüzmü, söhbət nədən gedir? 

Zənnimcə, onlar məsuliyyətdən yaxa qurtara bilməyəcəklər. Biz bu iĢə 

giriĢmiĢik, onu sona çatdıracağıq və hər iki respublikanın zəhmətkeĢləri ilə birlikdə 

qayda yaradacağıq. Qarabağ problemi isə öz lazımi yerini tutacaqdır. Adamlar bu 

torpaqda yaĢamalıdırlar, əsrlər boyu yaĢadıqları yerlərdə. Bir alim sübut edir ki, 

erməni millətinin Qarabağda kökləri var. Digər alim isə eyni dərəcədə 

müvəffəqiyyətlə sübut edir ki, orada Azərbaycan millətinin kökləri var. Nəzərə alın 

ki, hamı faktlara, tarixi sənədlərə istinad edir. Bu, nəyə sübutdur? Mən həmin 

alimlərə  deyirəm: Ona sübutdur ki, hər iki xalq həmiĢə burada yaĢamıĢdır, onlar 

qaynayıb-qarıĢmıĢlar, müəllimləri də eynidir, Ģagirdləri də. Birgə mahnılar, 

beynəlmiləl ailələr çoxdur. Adamların baĢına bu cür oyun açmaq olar? 

AraqarıĢdıranlar siyasi avantüristlərdir və onları elə lənətləmək lazımdır 

ki,  hamı bunu bilsin. Görün, onlar indi nə edirlər. Xalqa bu cür bəla üz verib, onlar 

isə xalqı qorxudub deyirlər ki, zəlzələ davam edəcək, daha nə bilim nələr olacaq, 

bu məsələdə guya biz məsuliyyətsiz hərəkət edirik.  Halbuki biz buraya SSRĠ 

Elmlər Akademiyasından beĢ alim çağırıb soruĢmuĢuq: sizdə bu cür məlumat 

varmı? Deyirlər ki, elmi məlumat yoxdur. Amma fəhlələr hər yerdə bizdən  

soruĢurlar. Deyirəm bilirsinizmi,  indi elə bir mərkəz yoxdur ki, - hər halda mənə 

məlum deyil, - zəlzələnin olub-olmayacağını qabaqcadan xəbər versin. Bax, belə 

mühakimələr yürüdürlər. Yaxud ağrılı-acılı bir məsələ: uĢaqlar-qadınlar, həmin 

adamlar indi belə bir Ģayiə yayırlar ki, uĢaqları Rusiyaya aparmaq və onları 

Ermənistana qaytarmamaq, xalqdan qoparıb ayırmaq istəyirlər. Erməniləri indi 

Sibirə köçürəcəklər. Görürsünüzmü, belə bir vaxtda nələrlə məĢğul olurlar! 

SoruĢuram: Bu adamlar hansı əxlaq qaydası ilə yaĢayırlar? Hamı bilməlidir ki, bu 

dəstələr xalqa, millətə qayğıdan dəm vururlar, amma gör nələrlə məĢğul olurlar. 

Hakimiyyətə can atan dəstələrdir. Bütün qüvvəmizdən, həm siyasi, həm də inzibati 

qüvvəmizdən istifadə edərək onların qarĢısına sədd çəkməliyik. 

Qoy cəhənnəm olsunlar, axı, bu torpağın müqəddəratını belələri deyil, 

təmiz adamlar müəyyən edəcəklər və mən erməni xalqını Mərkəzi Komitə, 

hökumət adından, bütün sovet xalqı adından əmin etmək istəyirəm ki, onlar bu 

çətin dövrdə, sınaq anlarında bizim yardımımıza, köməyimizə bel bağlamalıdırlar 

və bel bağlaya bilərlər. Biz bu fəlakətdən daha möhkəm və sıx birləĢmiĢ halda 

çıxmaq üçün hər Ģeyi edəcəyik. Mən gedirəm, lakin N. Ġ. Rıjkov baĢda olmaqla 

komissiya qalır, Slyunkov yoldaĢ, Yazov yoldaĢ qalırlar, - SSRĠ Nazirlər Soveti 
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sədrinin üç müavini qalır, onlar bu iĢi indi bizim baĢladığımız kimi davam 

etdirəcəklər (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 13 dekabr 1988-ci il 

 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA GÖRÜġ 

ZĠYAYLILARIN ġƏRƏFLĠ  BORCU 

 

Cəmiyyətin intellektual, mənəvi potensialı fəallaĢdırılmadan ölkəmizdə 

inqilabi yenidənqurma müvəffəqiyyətlə gedə bilməz. Partiya ziyalıların xalq 

qarĢısında yüksək məsuliyyətinə ümid bəsləyir. Azərbaycan KP MK-nın birinci 

katibi Ə. X. Vəzirovun respublikanın mədəniyyət ustaları, alimləri, elmi 

idarələrinin, yaradıcılıq ittifaqlarının, kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri 

ilə görüĢündə söhbət bu əsas mövqelərdən getmiĢdir. 

GörüĢ M. S. Qorbaçov yoldaĢın Yerevandan yola düĢməzdən qabaq 

verdiyi müsahibənin videoyazısının göstərilməsi ilə baĢlanmıĢdır. Söhbətin ruhunu 

erməni xalqına qardaĢlıq yardımı əli uzadan sovet adamlarının beynəlmiləlçiliyinin 

M.S. Qorbaçov tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilməsi, böyük faciə və kədər 

anlarında öz rəzil, xudbin məqsədləri naminə qonĢu respublikalar arasında ədavət 

toxumu səpməyə cəhd göstərənlərə onun lazımınca cavab verməsi müəyyən 

etmiĢdir. 

GörüĢün iĢtirakçıları demiĢlər ki, zəlzələ müsibətlərinə məruz qalmıĢ 

adamlarla öz söhbətlərində Mixail Sergeyeviç Qorbaçov onlara səmimi qəlbdən 

təsəlli vermiĢ, dərdlərinə Ģərik olmuĢ və qeyd etmiĢdir ki, təbii fəlakətin 

nəticələrini tezliklə aradan qaldırmaq üçün hər cür tədbir görüləcəkdir. 

Ermənistanın faciəsi bütün sovet adamlarının dərdinə çevrilmiĢ, Azərbaycan xalqı 

tərəfindən də ən dərin kədərlə qarĢılanmıĢdır. Razılıq hissi ilə qeyd edilmiĢdir ki, 

Azərbaycan sakinləri öz erməni qardaĢlarının köməyinə birinci gələnlər sırasında 

olmuĢlar, bundan sonra da onlara yardım və kömək göstərəcəklər. Ziyalılar da 

özlərinin mühüm vəzifəsini bunda görürlər. Onlar söz və iĢlə kömək etməyə 

çalıĢacaqlar ki, əsrlər boyu yanaĢı yaĢayan, tarixin hökmü ilə taleləri bir-birinə 

bağlı olan adamlar nifaq və ədavətə uymasınlar, bunları Ģərəf və ləyaqətlə aradan 

qaldırsınlar. 

Fəlakətə doğru aparan təhlükəli həddi aĢmaq olmaz. GörüĢdə qeyd 

edilmiĢdir ki, öz millətçilik, xudpəsəndlik, tayfabazlıq mənafelərini adamların 

bədbəxtliklərindən üstün tutanların, iki qardaĢ xalq arasında ədavət toxumu 

səpməyə çalıĢanların heç bir hərəkəti həmrəylik hisslərimizə təsir göstərə 

bilməyəcəkdir.  Xalqlarımız bu torpaqda yaĢamalı, həm də  yanaĢı yaĢamalıdırlar 

və bizi heç bir Ģey ayıra bilməz. 

ÇıxıĢ edənlər demiĢlər ki, regiondakı hadisələrlə əlaqədar M. S. 

Qorbaçovun ifadə etdiyi narahatlıq, təĢviĢ hisslərini Azərbaycan xalqı, onun 
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ziyalıları yaxĢı baĢa düĢürlər. Hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan və bu 

məqsədlə iki xalqın arasını vuran siyasi demaqoqların, avantüristlərin, 

korrupsiyaya  qurĢanmıĢ  ünsürlərin əməllərinə   sovet   rəhbərinin verdiyi partiya 

qiyməti respublikamızın bütün ictimaiyyəti tərəfindən bəyənilmiĢdir. Mixail 

Sergeyeviç demiĢdir ki, bu fəlakətdən daha möhkəm və sıx birləĢmiĢ halda çıxmaq 

üçün hər Ģey ediləcəkdir. Onun bu sözlərini ziyalılarımız öz səylərini 

fəallaĢdırmaq, partiya siyasətinin həyata keçirilməsinə, yenidənqurma iĢinə əzmlə 

və  məqsədyönlü kömək göstərmək tapĢırığı kimi qarĢılamıĢlar. Bununla əlaqədar 

DQMV-də vəziyyətin tamamilə normal hala salınmasının zəruriliyi xüsusi qeyd 

edilmiĢdir. 

GörüĢdə çıxıĢ edərkən Azərbaycan xalq yazıçısı Mirzə Ġbrahimov, 

Sov.ĠKP MK yanında Ġctimai Elmlər Akademiyası kafedrasının rəhbəri, SSRĠ EA-

nın müxbir üzvü Cahangir Kərimov, Azərbaycanın xalq yazıçısı Bayram 

Bayramov, Azərbaycan SSR EA-nın vitse-prezidenti Cəmil Quliyev, Azərbaycan 

Bəstəkarlar Ġttifaqı idarə heyətinin birinci katibi, Azərbaycan SSR xalq artisti 

AqĢin Əlizadə, «Sovet türkologiyası» jurnalı baĢ redaktorunun müavini Aydın 

Məmmədov, SSRĠ xalq artisti RəĢid Behbudov, Azərbaycan SSR EA Nizami adına 

Ədəbiyyat Ġnstitutunun Ģöbə müdiri Qasım Qasımzadə qeyd etmiĢlər ki, əmələ 

gələn çətinliklərin aradan qaldırılması ziyalıların partiya inamından, iĢlərin 

vəziyyətini müdrikliklə qiymətləndirmək və baĢ verən hadisələri xalqa anlaĢıqlı 

Ģəkildə izah etmək bacarığından çox asılıdır. Elmi və bədii fəaliyyətlə məĢğul olan 

ziyalılar da məhz beynəlmiləlçilik, yekdillik, bütün sağlam qüvvələrin sıx 

birləĢdirilməsi ruhunda hərəkət etməlidirlər. 

GörüĢdə qeyd olunmuĢdur ki, bu yaxınlarda Bakıda və baĢqa yerlərdə baĢ 

vermiĢ hadisələr bunu bir daha təsdiq etmiĢdir. Mitinqlərin gediĢində ziyalılar 

əsasən özlərini ləyaqətlə göstərmiĢlər. GörüĢ iĢtirakçılarının  çıxıĢlarında tələb     

edilmiĢdir ki, özbaĢınalıqlar, iğtiĢaĢlar törədilməsində təqsirkar olanlar, 

respublikada yenidənqurma proseslərinə, həyatn normal hala düĢməsinə  hər cür 

vasitələrlə mane olmağa çalıĢanlar məsuliyyətə cəlb edilsinlər. 

Haqlı nigarançılıq hissi ilə belə bir sual verilmiĢdir: Necə yol vermək 

olardı ki, Pənahov, Hatəmi kimi kəmsavad, ideyaca prinsipsiz, məsuliyyətsiz 

adamlar meydana  çıxsınlar. Ziyalıların bəzi nümayəndələri ayrı-ayrı Ģüarların   və 

çağırıĢların nə qədər zərərli, siyasi cəhətdən əsassız, quruluĢumuza yabancı 

olduğunu mitinqlərin iĢtirakçılarına inandıra, məntiqi dəlillə göstərə bilməmiĢlər. 

Elələri də olmuĢdur ki, çaĢıb qalmıĢ, kənarda dayanmıĢ yenidənqurma 

əleyhdarlarının hərəkətlərini qətiyyətla dəf etməmiĢlər. Təəssüf ki, bəziləri dəqiq 

istiqaməti itirmiĢ, digərləri ötəri əhval-ruhiyyəyə, emosiyalara qapılmıĢdılar, bunlar 

isə məlum olduğu kimi, düz yoldan sapdırır. ĠğtiĢaĢların təĢkilatçıları bundan 

istifadə edərək, Ģüursuz gəncləri demaqoqcasına, bəzən də fitnəkarlıq çağırıĢları ilə 

öz tərəflərinə çəkməyə cəhd göstərmiĢlər. Odur ki, daim yadda saxlamaq lazımdır: 

Xalq üçün bu qədər çox əhəmiyyəti olan hadisələrdən kənarda durmaq olmaz! 



219 
 

Daim adamların içərisində olmaq, onlara nəcib, təsir göstərmək, milli 

mənlik Ģüurunun təzahürləri ilə millətçilik arasında fərqi görmək ziyalıların 

borcudur. Bütün alimlərimiz, yazıçılarımız, bəstəkarlarımız, rəssamlarımız 

partiyalı mövqe tutmalı, adamlarla, xüsusən gənclərlə diskussiyalardan, 

dialoqlardan qaçmamalı, partiyanın siyasətini, yenidənqurmanın məqsədlərini və 

vəzifələrini geniĢ zəhmətkeĢ kütlələrinə izah etməlidirlər. Ölkənin, doğma 

respublikanın taleyi haqqında elm və mədəniyyət xadimlərinin coĢğun və qayğıkeĢ 

sözü sənaye müəssisələrində, kolxoz və sovxozlarda, fəhlə yataqxanalarında, tələbə 

auditoriyalarında getdikcə daha ucadan səslənməlidir. Ziyalıların nümayəndələri 

Azərbaycan KP MK-nın təĢkil etdiyi təbliğatçı qruplarının tərkibinə daxil olmuĢlar 

və onlar əmək kollektivləri  ilə tez-tez görüĢəcəklər. 

Natiqlər qeyd etmiĢlər ki, partiya ətrafında sıx birləĢmiĢ Azərbaycan 

ziyalıları yenidənqurma proseslərində, demokratikləĢdirmə və aĢkarlıq prinsipləri 

əsasında cəmiyyət həyatının yeniləĢdirilməsi proseslərində bundan sonra da fəal 

iĢtirak edəcəklər. Son aylarda respublika partiya təĢkilatının gördüyü iĢə, 

Azərbaycan KP MK-nın xalqın rifahını yüksəltmək, sosial ədalət prinsiplərini 

bərqərar etmək xəttinə yüksək qiymət verilmiĢdir. 

GörüĢ iĢtirakçıları yaradıcı ziyalılar adından bildirmiĢlər ki, respublikada 

geniĢ sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər və mənəvi yeniləĢdirmə proqramını həyata 

keçirmək iĢinə yaxından kömək edəcəklər. Azərbaycan kəndinin və xüsusən dağ 

kəndlərinin illərdən bəri yığılıb qalmıĢ inkiĢafı problemlərindən də böyük qayğı 

hissi ilə söhbət getmiĢdir. Burada elm və mədəniyyət xadimləri qarĢısında geniĢ 

fəaliyyət meydanı açılır. Kənd əməkçilərini, gəncləri mədəniyyət sərvətlərinə, 

sağlam həyat tərzinin möhkəmləndirilməsinə qovuĢdurmaq üçün çox iĢ 

görülməlidir. 

GörüĢdə göstərilmiĢdir ki, bu gün ekoloji problemlərin həlli üçün 

ziyalıların məsuliyyətindən indi çox danıĢılır. Lakin insanın mənəvi ekologiyası, 

onun mənəvi tərbiyəsi məsələsinin də əhəmiyyəti az deyildir. 

Ġndi respublikada Ermənistandan adamların köçüb gəlməsi ilə əlaqədar 

ciddi vəziyyət yaranmıĢdır və bu vəziyyət hamını düĢündürür. Ziyalı 

nümayəndələri doğma ocaqlarını qoyub gəlməyə məcbur olmuĢ adamların 

yerbəyer edilməsi və məiĢətinin qaydaya salınması sahəsində böyük operativ iĢ 

aparıldığını razılıq hissi ilə qeyd etmiĢlər. Bu adamların çoxuna qayğı və diqqət 

göstərilir. GörüĢdə göstərilmiĢdir ki, belə adamlara səmimi, xoĢ söz demək, əl 

tutmaq, təsəlli vermək onlara mənzil və isti pal-paltar verməkdən heç də az 

əhəmiyyətli deyildir. 

Natiqlər cəmiyyətdə mənəvi Ģəraiti sağlamlaĢdırmaq, kadrların sıralarını 

təmizləmək yolunda Mərkəzi Komitənin, bütün respublika partiya təĢkilatının 

əzmlə ardıcıl apardıqları mübarizəni bəyənərək bu iĢin daha qətiyyətlə və fəal 

aparılmasına tərəfdar olduqlarını bildirmiĢlər. 
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Tələbə gənclərin iĢtirak etdikləri son hadisələrlə əlaqədar olaraq görüĢdə 

böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi üçün müəllimlərin məsuliyyəti məsələsi daha 

kəskin Ģəkildə qaldırılmıĢdır. Təəssüf ki, gəncləri tərbiyə edənlərin bəzilərinin 

mənəvi səviyyəsi hələ çox aĢağıdır, nə öz biliyinə, nə də mənəvi keyfiyyətlərinə və 

ideya inamına görə böyüməkdə olan nəsil arasında iĢləməyə onların hüququ 

yoxdur.  

Qeyd edilmiĢdir ki, respublikada elmi fikir səviyyəsinin yüksəlməsinə 

çalıĢmaq lazımdır. Bu isə alim kadrların potensialını gücləndirmək kimi problem 

irəli sürür. Bununla əlaqədar olaraq, məlumat verilmiĢdir ki, SSRĠ Elmlər 

Akademiyasının rəhbərliyi ilə yenidən qurmaqda respublika Elmlər 

Akademiyasına yardım göstərmək məqsədilə Bakıya gəlmək niyyətindədir. Ġctimai 

fənləri fəallaĢdırmaq sahəsində birinci növbəli tədbirlər sırasında Sov.ĠKP MK 

yanında Ġctimai Elmlər Akademiyası alimlərinin qüvvəsi ilə siyasət məsələlərinə, 

hüquq, mənəvi-əxlaq problemlərinə dair «dəyirmi stol» görüĢü təĢkil etmək təklif 

olunmuĢdur. 

Azərbaycan Elmlər Akademiyası «Elm» nəĢriyyatının zəif iĢi elmi fikrin 

inkiĢafını müəyyən dərəcədə məhdudlaĢdırır. Burada qayda yaradılmalı, maddi-

texniki baza möhkəmləndirilməlidir. Buna təkcə akademiya nəĢriyyatının yox, 

Azərbaycan DövlətnəĢrkomu sisteminə daxil olan bütün baĢqa nəĢriyyatların da 

ehtiyacı vardır. Bu sahənin rəhbərliyini möhkəmlətmək məsələsi qoyulmuĢdur. 

GörüĢdə göstərilmiĢdir ki, alimlərimiz, mədəniyyət xadimlərimiz istər 

ölkə daxilində, istərsə də xaricdə millətlərarası münasibətlərə aid problemlərin 

müzakirə olunduğu müxtəlif məclislərdə iĢtirak etmək üçün çox vaxt lazımi 

təĢəbbüskarlıq və əzmkarlıq göstərmirlər. Azərbaycanın Xarici Ölkələrlə Dostluq 

və Mədəni Əlaqə Cəmiyyəti, xaricdə yaĢayan həmvətənlərlə mədəni əlaqə saxlayan 

«Vətən» cəmiyyəti indi respublikada baĢ verən sosial-iqtisadi dəyiĢiklikləri, 

respublika zəhmətkeĢlərinin beynəlmiləl mövqeyini daha fəal təbliğ etməlidirlər. 

Moskvada Azərbaycan SSR Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılmasını sürətləndirmək 

lazımdır. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov xalqa, 

yenidənqurmaya gərəkli olan böyük iĢ apardıqlarına görə ziyalı nümayəndələrinə 

öz təĢəkkürünü bildirib demiĢdir: Partiya millətin vicdanı, onun mənəvi 

ehtiyaclarının ifadəçisi olanlardan bundan sonra da ən fəal yardım və kömək 

gözləyir. Bu yaxınlarda Bakıda və respublikanın digər Ģəhərlərində baĢ vermiĢ 

hadisələr zamanı elmi və bədii yaradıcılıqla məĢğul olan ziyalılar, yaradıcılıq 

ittifaqları özlərini ləyaqətlə aparmıĢ, vəziyyəti qaydaya salmaq üçün partiya 

təĢkilatları və sovet orqanları ilə birlikdə  az iĢ görməmiĢlər. 

Bununla birlikdə, bizim gücümüzü də, müəyyən dərəcədə zəifliyimizi də 

göstərmiĢ hadisələr hamı üçün ibrət dərsi olmalıdır. Sirr deyildir ki, çaxnaĢma 

təĢkilatçıları arasında bir çox elmi iĢçilər və ali məktəb müəllimləri də olmuĢlar. 
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Bu isə Elmlər Akademiyasında,  tədris  müəssisələrində  ideoloji  iĢin olduqca 

baĢlı-baĢına buraxıldığını göstərir. 

Nə etməli, mənfi təcrübənin özü də bir təcrübədir və bundan müvafiq 

nəticə çıxarmaq lazımdır. Ziyalılar, xüsusən yazıçılar, alimlər, kütləvi informasiya 

vasitələrinin iĢçiləri  arasında aparılan iĢə, onların siyasi cəhətdən mətinləĢməsinə 

etinasızlıq göstərilməsi yaxın keçmiĢdə respublika partiya təĢkilatının fəaliyyətində    

çox ciddi nöqsanlardan biri idi. Halbuki ictimai rəyin formalaĢmasına onların təsiri 

son dərəcə güclüdür, bax, buna görə də təsir siyasi cəhətdən  naĢı  olan adamlardan  

irəli  gəldikdə çox zərərlidir. Biz vəzifəmizi adamların bu kateqoriyası ilə  iĢi xeyli 

gücləndirməkdə görürük. Azərbaycan KP MK-da yazıçılarla, rəssamlarla, o 

cümlədən gənc yazıçılar və rəssamlar ilə bir sıra görüĢlər keçirilmiĢdir,    

jurnalistlərlə görüĢlər müntəzəm keçirilir. Əlbəttə, heç də bütün tədbirlər  

görülməmiĢdir. Ziyalılarla iĢ daim aparılmalıdır və biz bu iĢlə ən ciddi məĢğul 

olmaq fikrindəyik. 

Vəzirov yoldaĢ demiĢdir: HəmiĢə Bakının, Azərbaycanın Ģöhrəti olmuĢ 

beynəlmiləlçilik ənənələrini dirçəldib inkiĢaf etdirmək üçün indi biz əlimizdən 

gələni etməliyik. Biz bu iĢdə ziyalılarımızın ən fəal iĢtirakını gözləyirik. 

Biz Ģadıq ki, bugünkü görüĢdə yenidənqurma uğrunda mübarizədə 

ziyalıların rolu və yeri haqqında faydalı, açıq, səmimi söhbət getdi. Bu da 

sevindirici haldır ki, göruĢün iĢtirakçıları Azərbaycan KP MK-nın respublikada 

vəziyyəti normal hala salmaq, milli problemləri Lenin prinsipləri əsasında həll 

etmək, sosialist beynəlmiləlçiliyi prinsiplərini, sağlam mənəvi Ģəraiti 

möhkəmlətmək xəttini büsbütün bəyəndilər. 

Ziyalılar  öz  gündəlik   iĢlərində yenidənqurma problemlərinin əməli həlli 

yollarının axtarıĢlarına daha çox fikir  verməlidirlər.  Yenidənqurma proseslərində 

bütün yaradıcı qüvvələrimiz iĢtirak edə bilər və iĢtirak etməlidirlər. Burada 

potensialımız böyükdür  və  ondan  maksimum  istifadə etmək lazımdır. 

Axırda Ə. X.  Vəzirov demiĢdir: Biz əminik ki, Azərbaycanın elm, 

ədəbiyyat   və    incəsənət xadimləri yenidənqurma uğrunda mübarizəyə layiqincə 

kömək göstərəcəklər. 

GörüĢdə R. Y. Zeynalov, S. N. Ələkbərov yoldaĢlar, Azərbaycan SSR 

Nazirlər Soveti sədrinin müavini E. M. Qafarova iĢtirak etmiĢlər  (Azərinform.) 

 

«Kommunist» qəzeti, 16 dekabr 1988-ci il 
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XALQIN  HƏQĠQĠ MƏNAFEYĠNƏ XĠDMƏT ETMƏLĠ 

 

VƏZĠYYƏTĠN  SƏBATSIZLIĞI VƏ MĠLLƏTLƏRARASI ƏDAVƏTĠN 

QIZIġDIRILMASI KĠMLƏRƏ LAZIMDIR 

 

Respublikanın hər bir vətəndaĢı üçün baĢ meydan olan, bir vətənpərvər 

kimi hər kəsin Ģüurunda ümumxalq Ģənliklərinin dərin sevincini, fərəhini, paytaxtın 

çoxmillətli əhalisinin qardaĢcasına sıx birliyini təcəssüm etdirən Lenin meydanı 

boĢalmıĢdır. Ġndi heç inanmaq da olmur ki, bu yaxınlarda meydanda ehtiraslar 

coĢur, qızğın müzakirələr, mübahisələr gedir, emosiyalar dalğa-dalğa tüğyan 

edirdi. 

Bəziləri buraya DQMV-də ekstremistlərin azğınlığından, vilayət 

rəhbərliyinin bu azğınlığa göz yummasından hiddətini ifadə etmək üçün, 

özlərindən çıxmıĢ baĢqaları adamların zehnində və qəlbində millətçilik çılğınlığını 

artırmaq, meydanda günlər uzunu davam edən mitinqlərin yorub əldən saldığı 

vətəndaĢların hissiyyatı ilə oynamaq, bir baĢqaları isə gur emosiya və qəzəb selinin 

axınlarından istifadə edib xalqın diqqətini və qüvvəsini yenidənqurmanın vacib 

vəzifələrindən yayındırmaq üçün gəlirdilər; halbuki siyasi fitnəkarların, iĢbazların 

və oğruların, möhtəkirlərin, sinfi simasını itirmiĢ tör-töküntülərin bəd əməllərinə 

məhz yenidənqurma labüd surətdə son qoya bilər. 

Meydanda sovet hakimiyyətinə qarĢı, Bakı və Azərbaycan üçün, bütün 

Zaqafqaziya üçün ənənəvi olan beynəlmiləlçiliyə qarĢı yönəldilən azğın hərəkətlərə 

qətiyyətlə son qoymaq haqqında çağırıĢlar ucalırdı, açıq-aĢkar qanuna zidd, 

sosialist beynəlmiləlçiliyinin ruhuna yabançı olan Ģüarlar da eĢidilirdi. Ağıllı, 

məntiqə uyğun çıxıĢlar çox vaxt naĢı, məsuliyyətsiz adamların əsəbi qaraqıĢqırığı 

içərisində eĢidilməz olurdu. 

Ġndi Bakıda və respublikada vəziyyət sabitləĢir. Sənaye müəssisələrinin, 

tikintilərin, nəqliyyatın dolğun ahənglə iĢləməsi də, ali məktəblərdə, texnikumlarda 

və ümumtəhsil məktəblərində dərs prosesinin adi məcraya düĢməsi də, minlərlə 

erməninin Azərbaycana, doğma yurd-yuvasına qayıtması da bunu sübut edir. 

Mitinqlərin və adamların iĢə çıxmamasının yaratdığı geriliyi tezliklə aradan 

qaldırmaq üçün bir çox əmək kollektivləri Ģənbə və bazar günləri də iĢləyirlər. 

Əvvəllər hadisələrin əsl mahiyyətindən o qədər də baĢ çıxarmayan, guya 

xalqın mənafeyi uğrunda çalıĢanların yedəyində gedən adamların getdikcə daha 

çoxunun gözü açılır. 

QardaĢ Ermənistana üz vermiĢ çox dəhĢətli təbii fəlakət Azərbaycan 

zəhmətkeĢlərinin qəlbində dərin kədər hissi oyatmıĢ, onlar bu dərdə ürəkdən Ģərik 

çıxmıĢlar. Əlamətdar haldır ki, respublikanın zəhmətkeĢləri hadisədən dərhal sonra 

əvvəlki incikliyi və ədavəti kənara ataraq, birincilər sırasında erməni xalqına 

kömək əli uzatmıĢlar. Azərbaycanın erməni xalqına bu maddi və mənəvi yardımı 

çoxmillətli sosialist Vətənimizin bütün respublikalarının, diyar və vilayətlərinin 
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zəlzələdən zərər çəkənlərə göstərdikləri hərtərəfli yardımın və etibarlı köməyin 

intəhasız gur axınına qoĢulmuĢdur. Beləliklə, hamımızın, bütün sovet adamlarının 

bir ailənin üzvləri, mənafelərimizin ümumi olduğunu bir daha yəqin edirik. 

Respublikanın normal əmək ahəngini, quruculuq iĢlərimizi pozmuĢ   

hadisələrin səbəbləri üzərində biz hələ uzun müddət düĢünməli olacaq, bunun 

siyasi və mənəvi zərərini hiss edəcək və aradan qaldırmağa çalıĢaçağıq. Lakin baĢ 

vermiĢ hadisələri elə bu gün, təxirə salmadan təhlil etməli, onların nədən 

baĢlandığını, bizi təhlükəli həddə gətirib çıxaran amillərin hansı   amillər olduğunu,   

vəziyyəti   kimin, necə və nəyin naminə gərginləĢdirdiyini araĢdırıb tapmalıyıq. 

Dağlıq Qarabağ məsələsindən alçaq niyyətlərlə istifadə olunması, icazəsiz 

mitinqlər və nümayiĢlər keçirilməsi, xuliqan qrupların  azğın hərəkətləri, bəzən 

adamlara cismani divan tutmaları, adamların Ģərəfinə və ləyaqətinə qəsd etmələri, 

Ģantaj və hədə-qorxular, silah  iĢlədilməsi göstərmiĢdir ki, istər Azərbaycanda,   

istərsə də Ermənistanda  yenidənqurmaya zidd çıxan böyük  qüvvələr vardır. Bu 

hadisələr partiyanın yenidənqurma xəttinə həmin qüvvələrin müqavimətinin 

miqyasını və kəskinliyini açıb  göstərmiĢdir. 

Cəmiyyətə zidd olan ən müxtəlif sosial ünsürlər xırda burjua   

ideologiyasının, obıvatelçilik, meĢĢanlıq, hərc-mərclik əxlaqının daĢıyıcıları, 

pulgirlər və varlanmaq hərisləri, xəlvəti iqtisadiyyat və   korrupsiyaya   qurĢanmıĢ  

tayfaların baĢçıları, yenidənqurmanı siyasi, iqtisadi, sosial və ideya-əxlaqi cəhətdən 

sarsıtmaq üçün ümumi əksinqilabi zəmində birləĢib möhkəm ittifaq bağlamıĢlar.   

Kütlələrin fəallığını faydalı fəaliyyət sahəsindən millətçilik iddiaları,    

millətlərarası  toqquĢmalar məcrasına yönəltmək bu ittifaqın  istifadə etdiyi təsirli 

üsullardan biridir. 

Səciyyəvi haldır ki, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən 

hadisələr yenidənqurmaya zidd qüvvələrin öz proqramlarını həyata keçirməsi   

üçün bəhanəyə çevrilmiĢdir. M. S. Qorbaçovun Mərkəzi televiziyanın və 

Ermənistan televiziyasının müxbirləri ilə müsahibəsində düzgün qeyd etdiyi kimi,   

Qarabağ mövzusundan siyasi boĢboğazlar, avantüristlər, əliəyri adamlar,  

bunlardan  da   artıq  dərəcədə  korrupsiyaya qurĢanmıĢ Ģəxslər istifadə edirlər. 

Axı, onlar görürlər ki, yenidənqurma Ermənistana və Azərbaycana gəlib 

çıxmaqdadır, bu respublikalarda rəhbərlik dəyiĢilir, yeni   rəhbərlik yenidənqurma    

mövqeyində durur.   Bu   isə  o deməkdir ki, həmin  tüfeyli dəstələrin hamısının   

sonu   yaxınlaĢmaqdadır.   Mixail Sergeyeviç demiĢdir ki, Qarabağ   onların vecinə 

deyil, onları heç vaxt narahat  etməyib. Belələri hakimiyyət uğrunda mübarizə   

aparırlar, hakimiyyəti əldə saxlamaq istəyirlər. 

Müxtəlif fırıldaqlarla bir çox vəzifələr ələ keçirmiĢ, «xəlvəti   

iqtisadiyyatın»  baĢçıları ilə əl-ələ vermiĢ və əmək adamlarının hesabına gen-bol 

yaĢamağa adət etmiĢ yenidənqurma əleydarları və hökmran mövqelərini, öz 

nüfuzlarını qoruyub saxlamaq uğrunda mübarizədə heç bir çirkin vasitədən   

çəkinmirlər. Xalqların iztirabları, ailələrin faciəsi, köçkünlərin ürək ağrısı,   
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təsərrüfat mexanizminin iĢindəki pozuntular onların nə vecinə? Onlar milli   

hisslərlə oynamağın nə kimi ağır nəticələr verə biləcəyini yaxĢı bilirlər.   

Ermənistanda   da, Azərbaycanda da heyrətamiz   dərəcədə   bir-birinə   oxĢayan 

Ģüarlar, tələblər irəli sürülür. Bu Ģüar  və tələblərdə oxĢar cəhətlər o qədərdir ki, elə 

bil eyni ağızdan çıxır. Yerevanda Teatr meydanında və Bakıda Lenin adına 

meydanda baĢ verən hadisələr dalğa-dalğa ətrafa yayılaraq,   yeni-yeni   regionları   

bürüyərok bəzən elə bil əlbir düĢünülmüĢ, diqqətlə   razılaĢdırılmıĢ ümumi ssenari 

üzrə inkiĢaf edirdi. 

Bu hadisələrdə açıq-aĢkar adamları həyəcanlandırmaq, çaĢdırmaq, 

ehtirasları daha da qızıĢdırmaq məqsədilə cürbəcür uydurmalar və Ģayiələr 

yayılmasının yaxĢı sahmanlanmıĢ sistemi nəzəri cəlb edir. Əvvəlki illərdə baĢqa 

metodlarla olsa da, adamların canına vahimə salan və onları bir-birinə yadlaĢdıran 

qüvvələrin tanıdığımız dəst-xətti burada da görünür. 

Bakıda meydana toplaĢanların ilk günlərdəki narazılığı, SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin bu il iyulun 18-də qəbul etdiyi qərarların yerinə yetirilməsi 

haqqında onların çağırıĢları haqlı idi. Lakin çox keçmədən ultimatum xarakterli 

tələblər, hətta hədə-qorxular üstün gəlməyə baĢladı. Ġrəli sürülən tələblərin xeyli 

hissəsi reallıqdan son dərəcə uzaq idi, sağlam düĢüncəyə, sosialist həyat tərzinin 

ideya, mənəvi təməlinə zidd idi. 

Meydanda kütləyə kimlər baĢçılıq edirdilər,   onlar hansı ideyaları ortaya 

atıb adamları qızıĢdırırdılar? Leytenant ġmidt adına maĢınqayırma zavodunun 

tokarı olan Nemət Pənahov   mitinqlərdə   liderliyi çox tez bir zamanda ələ almıĢdı. 

O, meydana toplaĢanların əksər hissəsinin xoĢuna gəlirdi, axı, iri, sanballı bir 

müəssisənin fəhləsi idi, ilk çıxıĢlarında özünü inqilabi dəyiĢikliklərin,   

yenidənqurmanın qızğın tərəfdarı elan etmiĢdi. Tribunada danıĢarkən kağıza 

baxmırdı, hər bir dinləyicisini öz həmfikrinə çevirməyə çalıĢırdı. Tək-tək adamlar 

baĢa düĢürdülər ki, «yeniləĢmənin» ehtiraslı tərəfdarı, «çılğın» Nemət oyuncaq 

simadır, yenidənqurmaya zidd qüvvələrin, korrupsiyaya qurĢanmıĢ tayfaların, 

respublikada yenidən aqalıq etmək, onu öz mülkü kimi görmək ehtirası ilə yanan 

qüvvələrin fikrinin ifadəçisidir və onların niyyətlərini həyata keçirməyə çalıĢır. 

Mənəviyyatca pozulmuĢ təhrikçi, təhlükəli boĢ-boğaz N. Pənahovun 

nitqlərində elə çağırıĢlar və Ģüarlar irəli sürülürdü ki, bunlar vicdanlı əməkçiləri, 

bütövlükdə Azərbaycan xalqını hiddətləndirməyə bilməz. Onun nitqlərində 

həyatını təhlükə qarĢısında qoyub zəhmətkeĢlərin Ģərəfini, ləyaqətini və həyatını 

qoruyan döyüĢçülərin, sovet xalqının əsgər oğullarının ünvanına cürbəcür 

böhtanlar da yağdırılır. Sovet dövlətinin milli siyasəti barəsində alçaq uydurmalar 

da səslənirdi, SSRĠ-nin tərkibindən çıxmaq çağırıĢları da eĢidilirdi. Bu dəlisov tip 

özünü qədim dastanların qəhrəmanlarına bənzədərək öyünür, dediyi sözlərdən həzz 

alırdı. «Biz meydanda soyuqdan donacağımızdan qorxmuruq. Lazım gəlsə, 

meydanın ətrafındakı bütün ağacları qıracaq, öz hökumət evini yandıracaq və onun 
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istisinə qızınacağıq!» Təsəvvür edin, bu sözləri Topxanada ağacların qırılmasından 

guya hiddətlənmiĢ adam deyirdi. 

Tribunada Pənahovu çox vaxt Hatəmi əvəz edirdi. Bu nadan və mürtəce 

Ģəxs adamları geriyə, orta əsrlərin qayda-qanunlarına səsləyir, kinli, təcavüzkar 

ruhlu Ģüarlar ortaya atırdı. Hatəmiyə dəfələrlə xəbərdarlıq edilmiĢdi. Təmkinli 

olacağına söz verir, lakin tribunaya qalxan kimi yenə iğtiĢaĢlara səsləyən qatı 

təhrikçi kimi, milli ədavət carçısı kimi çıxıĢ edirdi. Bəzən bu natiqlər adamların bir 

hissəsinin təkcə emosional yardımı ilə kifayətlənmirdilər. ĠĢ o yerə çatmıĢdı ki, 

meydanda qurulan çadırların birində mitinqin iĢtirakçıları üçük xüsusi olaraq pul 

yığılırdı, əvəzində makinada yazılmıĢ qəbzlər verilirdi. «Müvəkkillərdən» təkcə 

biri, Gədəbəy Rayon Soveti Ġcraiyyə Komitəsi təĢkilat Ģöbəsinin müdiri Ġ. 

Ələkbərov rayonun 70-dən çox müəssisə və təĢkilatında toplanmıĢ iri məbləğdə pul 

vəsaitini həmin çadıra gətirmiĢdi. Respublikanın baĢqa Ģəhərlərində və 

rayonlarında da bu cür əməliyyat aparılmıĢ və həmin iĢlərin hamısı prinsipsizlik,    

yolverilməz passivlik göstərən partiya kömitələrinin gözü qarĢısında baĢ vermiĢdi. 

Ġcazəsiz mitinqlərə və nümayiĢlərə bədxah istiqamət verilməsində 

yenidənqurmaya zidd qüvvələrin rolundan danıĢarkən onların mütəĢəkkilliyini, 

düĢünülmüĢ tədbirlərini, sıx birliyini, səbatsiz, geri qalmıĢ, azğın və tüfeyli 

ünsürləri pul ilə ələ almaq imkanlarından geniĢ istifadə etdiklərini qeyd etmək 

lazımdır. Cəmiyyətə zidd əməllərin təĢəbbüsçüləri əslində bir-biri ilə sıx bağlı olan, 

bir-birinə yardım göstərən və əl tutan, cinayətkar tayfaların nümayəndələri 

olmuĢlar. BaĢqa sözlə desək, indiki halda biz bir növ mafiya ilə, mütəĢəkkil 

cinayətkarlığın formalarından biri ilə qarĢılaĢmıĢıq. 

Gizli deyil ki, əksər hallarda qatı cinayət təĢkilatçıları milli ədavətdən öz 

çirkin əməllərini ört-basdır etmək üçün pərdə kimi istifadə edirlər. Qadağan 

edilmiĢ «Krunk» komitəsinin lideri Manuçarov buna bariz misaldır. Məlum 

olmuĢdur ki, o, boğazadək korrupsiya girdabına yuvarlanmıĢ, sadə əməkçilərin 

dərd-kədəri hesabına varlanmıĢ qatı cinayətkardır, azğın millətçidir. Daha bir əyani 

misal: ġəkidə iri oğurluqlar və digər çox bəd əməllər üstündə ifĢa olunmaq 

təhlükəsi qarĢısında duran mafiya millətçilik ehtiraslarını qızıĢdıraraq milis 

idarəsinə, prokurorluğa silahlı basqın təĢkil etmiĢdir ki, özü üçün qorxulu sənədləri 

oğurlasın. 

Bakıdakı «UĢaq aləmi» univermağının zirzəmisində və müəssisədənkənar 

mühafizə iĢçilərinin evlərində odlu silahın və döyüĢ sursatının hansı məqsədlə 

saxlandığı hələ aydınlaĢdırılmalıdır. 

Bu faktlar səbatsızlıqdan, gərgin vəziyyətdən istifadə edib ədalət 

mühakiməsinin sarsıdıcı zərbəsindən özünü qorumağa çalıĢan cinayətkarların 

hiyləgər və məkrli niyyətini gündən-günə daha da açıq Ģəkildə göstərir. 

Sumqayıtda fevral hadisələrindən sonra cinayət iĢlərinin tədqiq 

olunmasına ittifaq prokurorluğunun böyük qüvvələri, bütün ölkənin yüzdən çox 

təcrübəli müstəntiqi və əməliyyat iĢçisi səfərbər edilmiĢdir. Stepanakertdə və 
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Yerevanda iĢləmək üçün xeyli mütəxəssis öz cari iĢlərindən aralanmağa məcbur 

olmuĢdur. SSRĠ Prokurorluğu istintaq Ģöbəsi nümayəndəsinin qeyd etdiyi kimi, 

Ermənistanda və Azərbaycanda ekstremistlər və xuliqanlıq edən ünsürlər hər iki 

respublikada müstəntiqlərin xüsusi qrupları mafiyanın idarəedici mərkəzi ilə 

bağlanan tellərə toxunduqları zaman yenidən fəallaĢmıĢlar. Lakin ən səriĢtəli 

hüquqçular bu hörümçək torunu qırıb dağıtmaq əvəzinə icazəsiz mitinqlərin baĢ 

verdiyi günlərdə dava-dalaĢları, qarətləri, talanları təhqiq etməyə məcbur olmuĢlar. 

Ancaq hər halda mafiyanın dediyi olmayacaq. O, böyük ziyan vurmuĢdur, 

lakin əvvəl-axır məğlubiyyətə düçardır, çünki hökmünü xalq özü vermiĢdir. Qoy 

yenidənqurmanın düĢmənləri, hər cür qatı millətçilər və ekstremistlər ümid 

bəsləməsinlər ki, topladıqları və ruhlandırdıqları dəstə axıradək davam gətirəcək, 

qisas almağa cəhd göstərəcəkdir. Cinayətkar qüvvələr üzərinə hücum getdikcə 

güclənir, bu hücumun ümumxalq cəbhəsi geniĢlənir. Cinayət iĢlətmiĢ, sosialist 

nailiyyətlərimizə qəsd etmiĢ adamların heç biri məsuliyyətdən yaxa qurtara 

bilməyəcəkdir. 

Durğunluq illərində irəli çəkilmiĢ və bürokratlaĢmıĢ idarə iĢçiləri 

yenidənqurmaya zidd qüvvələrlə əslində əlbirdirlər. Onlar öz imtiyazlarından və 

adət etdikləri mühafizəkar amirlik-inzibatçılıq metodlarından ikiəlli yapıĢmıĢlar. 

Ekstremal vəziyyətdə kadrların bir hissəsi partiyalılıq, vətəndaĢlıq, mərdlik, siyasi 

yetkinlik sınağından çıxa bilməmiĢ, hətta ən adi insan alicənablığı göstərə 

bilməmiĢlər. Onların bəziləri özünü itirmiĢ, qorxaqlıq etmiĢlər. ĠğtiĢaĢların ilk 

kəskin əlamətləri özünü göstərən kimi ġəki ġəhər Partiya Komitəsinin birinci 

katibi H. Rəcəbov vəziyyəti düzəltmək üçün çıxıĢ yolu tapa bilməmiĢ, sonra isə 

biabırcasına qaçıb aradan çıxmıĢdır. Naxçıvan MSSR-in və Kirovabadın partiya 

təĢkilatlarının katibləri də lazımi səviyyədə durmamıĢlar. Gədəbəy Rayon Partiya 

Komitəsinin birinci katibi Z. Ġsgəndərovun Bakıya qoydurduğu maĢın yalnız atəĢə 

tutulduqdan sonra Kirovabadda hərbi keĢikçi dəstəsi tərəfindən dayandırılmıĢdır. 

AxtarıĢ zamanı tapılan pulun məbləği katibin çoxillik əmək haqqında artıq idi və 

məlum deyil ki, hansı məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuĢdu. 

Biz   bilirik  ki,  ən  çətin  günlərdə  respublika müəssisələrinin əksəriyyəti 

fasiləsiz iĢləmiĢdir və onların əmək kollektivləri ekstremistlərin tələblərini 

qətiyyətlə rədd etmiĢ, ermənilərin iĢdən çıxarılmasına yol verməmiĢlər. Lakin 

prinsipsiz, ideya cəhətdən səbatsız, mənəvi mövqeyi zəif rəhbərlər də az 

olmamıĢdır. 

Qanunsuz əməllərə, o cümlədən millətlərarası zəmində mənfi hərəkətlərə 

yol vermək üstündə təkcə Bakıda 213 kommunist, o cümlədən 130 rəhbər iĢçi 

partiya məsuliyyətinə cəlb edilmiĢ, 13 nəfər partiya sıralarından xaric olunmuĢdur. 

715 nəfər, o cümlədən 138 rəhbər iĢçi intizam tənbehi qaydasında cəzalandırılmıĢ,   

121 nəfər iĢdən azad edilmiĢdir. 

Hüquq mühafizə orqanları iĢçilərinin xeyli hissəsi də özünü itirmiĢ, 

çaĢqınlıq göstərmiĢ, hadisələrin yedəyində getmiĢdir. Qanunçuluğun, asayiĢin, 
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vətəndaĢların təhlükəsizliyinin keĢiyini çəkməli olan bu orqanlar indi mənəvi 

müflislərdən, nüfuzdan düĢmüĢ iĢçilərdən təmizlənir. Daxili ĠĢlər Nazirliyinin, 

Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin müxtəlif pillələrinin, məhkəmənin, 

prokurorluğun möhkəmləndirilməsi prosesi gedir, xalq drujinalarının 

möhkəmləndirilməsi və fəaliyyətinin təkmilləĢdirilməsi üçün tədbirlər görülür. 

Elmdə və mədəniyyətdə inhisar mövqeyi tutmaq iddiasında olan 

dissertasiyalarını və yalançı elmi əsərlərini yazarkən əsas götürdükləri köhnə 

ehkamlardan hələ də əl çəkə bilməyən, xalq təsərrüfatı və ideoloji sahə üçün heç 

bir faydası olmayan əsərlərinə görə adəti üzrə aldıqları yüksək maaĢları itirmək 

istəməyən bəzi ziyalılar da xalqın həqiqi mənafeyinə əsla uyğun gəlməyən iĢlər 

görmüĢlər. PeĢə məhdudiyyəti və ümummədəni səviyyəsizlik çox vaxt müstəsnalıq 

əqidəsi ilə yanaĢı durur, bu isə əksər hallarda milli təkəbbürə çevrilir. 

Belə bir fakt təsadüfi sayıla bilməz ki, ötən mitinqlər zamanı V. Ġ. Lenin 

adına meydanın tribunasında lovğalıqla özünü «fəhlə sinfinin nümayəndəsi» 

adlandıran N. Pənahov ilə «aktual tələblərin» carçıları o cümlədən ziyalıların 

nümayəndələri də tez-tez yanaĢı dururdular. Özlərini xalqın arzu və istəklərinin 

ifadəçisi hesab edən, «millətin vicdanı» olduqlarını düĢünən bu adamlar istər-

istəməz öz  adları və nüfuzları ilə təhrikçilərin və onların arxasında duran iğtiĢaĢ 

təĢkilatçılarının mövqeyini möhkəmləndirirdilər. Bəzi mədəniyyət xadimlərinin 

nitqləri, təkəbbürlü mülahizələri çox vaxt erməni ekstremistlərinin təhrikçi  

çağırıĢları ilə həmahəng səslənirdi. 

Görəsən bəzi ziyalılar dekabrın 5-də emosiyaların coĢması üçün, 

xuliqanlıq, hətta vandalizm hərəkətləri  üçün özlərinin  də bilavasitə  və ya dolayısı 

ilə məsuliyyət daĢıdıqlarını düĢünmüĢlərmi? Cızığından çıxmıĢ cavanlar evlərin 

pəncərələrini və mağazaların vitrinlərini sındıranda, müəssisələrdə talançılıq   

edəndə, avtomaĢınları çevirəndə  və yandıranda, avtobusların və taksi maĢınlarının 

sürücülərini və sərniĢinlərini   döyəndə  bu ziyalılar həmin hərəkətlərə laqeyd baxa 

bilmiĢlərmi? Axı həmin xuliqanların arasında «aclıq elan etmiĢ» adamlar kimi 

meydanda xüsusi çadırlarda qalan gənclər də vardı. 

Xalqın mənəvi tərbiyəçisi olmaq əvəzinə ziyalıların bir hissəsinin tutduğu   

bu   mövqe – respublika Elmlər  Akademiyası   ümumi   yığıncağının Sov.ĠKP MK 

Siyasi   Bürosuna,   SSRĠ   Ali   Sovetinin   Rəyasət heyətinə,   Azərbaycan   KP 

MK-ya   və Azərbaycan   SSR Ali Sovetinə müraciətinin mətnində öz əksini tapan 

mövqe təəccüb doğurur  və qətiyyətlə pislənməyə layiqdir. Alimlər özlərinin   

müraciətində bir tərəfdən «Azərbaycanda və  Ermənistan da   baĢ  verən,   inqilabi 

yenidənqurma yolunda ciddi maneəyə çevrilən, millətlərarası münasibətlərə,  

ölkəmizin beynəlxalq   nüfuzuna çox böyük xələl gətirən hadisələrin inkiĢafından 

ciddi narahat olduqlarını» bildirirlər. Digər tərəfdən onların tələblərinin bir çoxu 

əslində qeyri-əməli xarakter daĢıyır, bu günün  reallıqlarından uzaqdır. 

Yenidənqurmaya zidd olan, millətlərarası ədavəti qızıĢdıran qüvvələrin 

fəaliyyətinin qiymətləndirilməsinə birtərəfli münasibət də səsiyyəvidir. Müraciətin 
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müəllifləri Ermənistanda və DQMV-də fəaliyyət göstərən ekstremistləri tənqid 

edir, lakin Azərbaycanda millətçilik ehtiraslarını qızıĢdıranların təqsirinin bundan 

heç də az olmadığı barədə bir kəlmə də danıĢmırlar, bu isə mülayim desək, 

prinsipsizlikdir. 

Respublika Elmlər Akademiyası XVIII partiya konfransının qərarında da 

həmin yetkinlik hiss olunmur. Qərar alimlər kollektivində sağlam Ģərait təmin 

edilməsi üçün mənəvi və siyasi məsuliyyət daĢımalı olan bəzi kommunistlərin 

ideyaca yetkin olmadığını nümayiĢ etdirir. 

Bakıda keçirilən icazəsiz mitinqlərin bəzi iĢtirakçılarının çıxıĢlarında bir 

qüsurlu mövqe labüd surətdə cəfəngiyata aparıb çıxarırdı - onlar ultimatum 

Ģəklində məsələ qoyurdular ki, Dağlıq Qarabağın muxtar vilayət statusu ləğv 

edilməlidir. Mənası ört-basdır edilməyən bu tələb partiya və dövlət qərarlarına 

tamamilə ziddir. Qərarlarda açıqca göstərilmiĢdir ki, SSRĠ-nin tarixən təĢəkkül 

tapmıĢ milli-dövlət quruluĢunun pozulması yolverilməzdir. Muxtar vilayət 

statusunun ləğv edilməsi tələbi əslində qanunsuz təĢkilatlar olan «Qarabağ» və 

«Krunk»   təĢkilatlarının   pozucu   çağırıĢları   ilə səsləĢir. 

Azərbaycanda və Ermənistanda icazəsiz mitinqlərin və nümayiĢlərin,  

yenidənqurmaya zidd qüvvələrin bu tədbirlərə böyük təsirinin ən mənfi nəticəsi 

budur ki, həmin zərərli tədbirlərə ümumtəhsil və texniki peĢə məktəblərinin 

Ģagirdləri, tələbə gənclər cəlb edilmiĢdilər. Ekstremistlər uĢaqların, gənclərin hələ 

formalaĢıb yetkinləĢməmiĢ  Ģüurlarında millətçilik, millətlərarası ədavət toxumu 

səpməyə, onlara yanlıĢ ideya, hüquq   və əxlaq   anlayıĢları aĢılamağa çalıĢır, onları 

düĢüncəsiz hərəkətlərə təĢviq edirlər. Beynəlmiləlçilik ənənələrinə qarĢı bu 

təxribatın miqyasını, gənclərimizin yaĢadıqları və tərbiyə olunduqları Ģəraitə   

vurulan zərərin miqyasını, möhkəm bel bağladığımız, Oktyabr iĢini davam 

etdirənlərin layiqli yeni nəsli kimi yetiĢəcəyinə ümid bəslədiyimiz, bu gün həyata 

keçirilən yenidənqurma estafetini daha da irəli aparmalı olan nəslin 

psixologiyasına, əxlaqına, hisslərinə təsir göstərən millətçilik zəhərinin necə   

dərinə   iĢlədiyini təsəvvür edəndə adam dəhĢətə gəlir. 

YaranmıĢ mənfi Ģəraitdə kütləvi  informasiya və təbliğat vasitələrinin 

üzərinə son dərəcə böyük məsuliyyət düĢür. Onlar ən böyük partiya prinsipiallığı 

ilə hərəkət etməlidirlər. Açığını demək  lazımdır ki, televiziya və radio, habelə bəzi 

qəzetlər qarĢılarında duran vəzifələrin öhdəsindən gələ bilməmiĢ, bir çox hallarda 

regiondakı hadisələr haqqında düzgün informasiya verməmiĢ, hadisələrin üstünü 

vurmamaq taktikası yeritmiĢ, durğunluq dövrünün təbliğat üsullarından biri olan 

quru ibarələrlə, xalqların dostluğunu və sıx birliyini möhkəmləndirmək haqqında 

sönük çağırıĢlarla adamları arxayınlaĢdırmıĢlar. Qəzet səhifələrində, radio və 

televiziyada əhalini çaĢdıran, istər müsahibə verən və mikrofonla çıxıĢ edən 

adamların, istərsə də veriliĢlərin və məqalələrin müəlliflərinin özlərinin siyasi 

naĢılığını nümayiĢ etdirən materiallar getmiĢdir. Bu ciddi nöqsanlar gərginliyin 
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azalmasına yox, artmasına səbəb olur, yenidənqurmaya müqavimət üçün fəallaĢan 

qüvvələrin dəf edilməsini zəiflədirdi. 

Respublika televiziyası və radiosunun bir sıra veriliĢləri siyasi kasadlığın, 

dayazlıqdan irəli gələn laqeydliyin nəticəsi olmuĢdur. Təhrikçi çağırıĢlar irəli 

sürülən mitinqin Ģərhsiz və izahatsiz translyasiya edilməsi çox kobud səhv idi. 

Mürəkkəb Ģəraitdə respublika komsomolu Mərkəzi Komitəsinin gənclər 

üçün buraxılan mətbuat orqanları da özünün böyüməkdə olan nəslin tərbiyəçisi 

rolunu oynaya bilməmiĢdir. 

Azərbaycan   KP MK  respublika   kütləvi   informasiya vasitələrinin 

iĢində ciddi   nöqsanlar   haqqında məsələ müzakirə etmiĢdir.  Qeyd olunmuĢdur ki,   

kütləvi informasiya vasitələri ölçülüb-biçilmiĢ və ağıllı mövqedən bəzən 

uzaqlaĢmıĢ, bir sıra materiallar ehtirasların qızıĢmasına, vəziyyətin    

kəskinləĢməsinə səbəb olmuĢdur. «Molodyoj Azerbaydjana» qəzetinin 

səhifələrində məsuliyyətsiz, təhlükəli bəyanatlarla çıxıĢ edən təsadüfi   müəlliflərə 

yer verilmiĢdir. «Azərbaycan pioneri» qəzetində məktəbləri icazəsiz mitinqlərdə 

iĢtirak etməyə çağıran reportaj dərc olunmuĢdur. 

Bəzi mədəniyyət xadimlərinin televiziya və radio ilə çıxıĢları, ideoloji 

cəhətdən zərərli, konyunktur xarakter daĢıyan ayrı-ayrı televiziya və radio 

veriliĢlərində icazəsiz mitinqlərdə səslənən ultimatum Ģəkilli tələblər əslində 

müdafiə olunmuĢdur. Bir sıra sahə qəzetləri və çoxtirajlı qəzetlər kobud səhvlərə 

yol vermiĢdir. 

Siyasi cəhətdən səhv materiallar dərc edilməsi, hadisələrin qərəzli 

iĢıqlandırılması üstündə «Molodyoj Azerbaydjana» qəzetinin redaktoru N. 

Nəcəfova uçot vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət elan edilmiĢdir. O, 

vəzifəsindən azad olunmuĢdur. «Azərbaycan pioneri» qəzetinin redaktoru Ə. 

Balayev, Azərbaycan SSR Dövlətteleradio Komitəsinin sədri E. Quliyev, onun 

müavinləri F. Tarıverdiyev və A. Babayev də ciddi partiya məsuliyyətinə cəlb 

edilmiĢlər. 

Yenidənqurmaya zidd qüvvələrin hər cür cidd-cəhdlərinə baxmayaraq 

cəmiyyətimizin həyatının bütün cəhətlərinin inqilabi yolla yeniləĢdirilməsi, 

yenidənqurma iĢi güclənir. Durğunluq illərinin ağır mirasının kökündən ləğv 

edilməsi, sosial-iqtisadi və mənəvi inkiĢafın keyfiyyətcə yeni pilləyə qaldırılması 

prosesi dönməz prosesdir. 

XIX Ümumittifaq partiya konfransının, Sov.ĠKP MK plenumlarının 

qərarlarında ölkənin kommunistlərinin, zəhmətkeĢlərinin mübariz fəaliyyət 

proqramı əks etdirilmiĢdir. Azərbaycanda və Ermənistanda yaranmıĢ mürəkkəb 

vəziyyətin nəticələrinin ləğv edilməsində DQMV-nin sosial-iqtisadi inkiĢafını 

sürətləndirmək üçün partiya və hökumətin qəbul etdikləri qərarların birinci dərəcəli 

əhəmiyyəti vardır. 

Ölkənin  ali dövlət   hakimiyyəti   orqanının   rəyasət heyətinin iclasında, 

SSRĠ Ali Sovetinin Azərbaycandan   və   Ermənistandan   olan   deputatları   ilə 
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Sov.ĠKP MK-da görüĢdə, Ermənistan SSR-dəki müĢavirələrdə Sov.ĠKP MK-nın   

BaĢ katibi,   SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri M. S. Qorbaçovun çıxıĢları, 

Mərkəzi televiziyanın və Ermənistan  televiziyasının   müxbirləri   ilə   müsahibəsi   

böyük   ruhlandırıcı və  təĢkiledici   təsir   qüvvəsinə   malikdir.   Zəlzələnin    

nəticələrinin   ləğv   edilməsi    üzrə Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosu komissiyası - 

SSRĠ Nazirlər Sovetinin sədri N. Ġ. Rıjkovun baĢçılıq etdiyi komissiya öz 

fəaliyyətində iĢgüzarlıq, qətiyyət, operativlik və yüksək humanizm nümayiĢ etdirir. 

Hazırda Azərbaycan partiya təĢkilatının, Azərbaycan KP MK-nın 

fəaliyyətində yenidənqurma istiqamətində qəti dönüĢ baĢ verməkdədir.   

Respublikanın partiya komitələri və təĢkilatları, kommunistləri  mənfi  proseslərin    

və  pozuntuların  aradan qaldırılması, Azərbaycanın iqtisadi vo sosial həyatının 

təzələnməsinə, onun ictimai tərəqqinin ön mövqelərinə çıxmasına yol verməmək, 

bu iĢin sürətini azaltmaq üçün hər cür yalana və alçaq metoda əl atan mühafizəkar 

ünsürlərin quduzcasına müqavimətinin dəf edilməsi naminə getdikcə daha çox  

qüvvə sərf edirlər. 

Partiya komitələrinin, xalq deputatları sovetlərinin, ictimai təĢkilatların   

fəaliyyətinin üslubu dəyiĢir, yeni məzmun kəsb edir. Azərbaycan KP MK, 

respublikanın partiya  təĢkilatları Leninin ənənələrinə sadiq qalaraq özlərinin   

bütün fəaliyyətində kütlələrin təcrübəsinə arxalanmağa, ictimai rəyi 

mütəxəssislərin, partiya, müharibə və əmək veteranlarının məsləhətlərini nəzərə 

almağa, aĢkarlığın təsirindən geniĢ istifadə etməyə çalıĢırlar. Partiya komitələrində 

iqtisadiyyat və mədəniyyətin müxtəlif sahələrinin iĢçiləri ilə görüĢlər keçirmək 

ənənəyə çevrilmiĢdir. Azərbaycan KP MK-da sənaye və kənd təsərrüfatı   

qabaqcılları ilə, alimlərlə, xalq təhsili iĢçiləri ilə, gənclərlə, qadın fəallarla, 

ədəbiyyat və incəsənət xadimləri ilə, kütləvi informasiya vasitələrinin iĢçiləri ilə   

müĢavirələr və görüĢlər keçirilmiĢdir. Azərbaycan KP MK bürosu üzvlərinin, 

respublika baĢ idarələri və təĢkilatları  rəhbərlərinin Ģəhərlərdə və rayonlarda,    

əmək kollektivlərində təĢkil edilən müntəzəm görüĢlərində  respublikanın həyatının 

ən aktual məsələləri müzakirə olunur, cari və perspektiv vəzifələri yerinə 

yetirməyin ən yaxĢı yolları müəyyənləĢdirilir. 

Kadr korpusunu qətiyyətlə təzələmək, təĢəkkül tapmıĢ tayfaları dağıtmaq, 

layiq olmadığı vəzifələri tutan,  yenidənqurmaya   müqavimət  göstərən, kütlələr 

arasında hörmətdən və nüfuzdan düĢən, əxlaqa zidd hərəkətləri ilə özünü ləkələyən 

Ģəxslərdən xilas olmaq xətti götürülmüĢdür. 

Azərbaycan  KP  MK respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafı konsepsiyasını 

irəli sürmüĢdür. Bu konsepsiyanın əsas müddəaları strateji vəzifələrin və 

məsələlərin təmin edilməsinə yönəldilmiĢdir. Sənədin səciyyəvi  xüsusiyyəti onun 

aĢkar sosial  xarakter daĢımasıdır. 

Mənzil problemi ən kəskin problemlərdən biri olaraq qalır. «Mənzil» 

adlanan kompleks proqram bu problemin həllinə xidmət edir. Ġndi «Sağlamlıq» 
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proqramı hazırlanmaqdadır, ekoloji vəziyyətin kökündən yaxĢılaĢdırılması üçün 

tədbirlər kompleksi həyata keçirilir. 

Xalqın mənəviyyatının təzələnməsi, yüksək mədəniyyətin və saf əxlaqi 

prinsiplərin bərqərar edilməsi də vacib fəaliyyət sahəsidir. Respublikanın partiya 

və dövlət orqanları Azərbaycan dilinin, ədəbiyyatının və insəsənətinin, mütərəqqi 

xalq adətlərinin, ənənələrinin, bayramlarının inkiĢaf etdirilməsinə yönəldilən 

konkret tədbirlər həyata keçirirlər. 

Azərbaycan dilinin qayğısına qalan partiya və sovet orqanları milli-rus 

ikidilliyinin inkiĢafına daim diqqət yetirirlər. Respublikada geniĢ zəhmətkeĢ 

kütlələrinin millətlərarası ünsiyyətin, xalqların mədəni nailiyyətlərinin, ümumsovet 

mədəniyyəti və dünya mədəniyyəti sərvətlərinin qarĢılıqlı mübadiləsinin mühüm 

vasitəsi olan rus dilini öyrənməsini yaxĢılaĢdırmaq məqsədi daĢıyan tədbirlər 

görülür. 

Milli inkiĢaf və millətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti, vətənpərvərlik və 

beynəlmiləlçilik tərbiyəsi problemlərinə diqqətin artırılması bu gün çox mühüm 

vəzifədir. Ġndi uzun illər boyu   bəsitləĢdirilmiĢ və rəsmiyyətçilik   məngənəsində   

sıxılmıĢ beynəlmiləl tərbiyə iĢini «yaxĢılaĢdırmaqdan» və ya 

«təkmilləĢdirməkdən» söhbət gedə bilməz. Söhbət ancaq partiyanın ideoloji 

fəaliyyətinin bu mühüm istiqamətini keyfiyyətcə yeni  səviyyəyə qaldırmaqdan 

getməlidir. «Millətlərarası mənafe üçün canıyananlıq edənlər»in məsuliyyətsiz 

hərəkətlərinin və saxta bəyanatlarının gənclərin beynəlmiləlçilik   Ģüuruna vurduğu 

zərərin ləğv edilməsi qeydinə qalmaq lazımdır. Azərbaycanın partiya təĢkilatının,   

fəhlə sinfinin, zəhmətkeĢlərinin tarixi beynəlmiləlçilik ənənələri ilə zəngindir. Bu   

ənənələri öyrənmək və onlardan hər vasitə ilə istifadə etmək, onları dirçəltmək, 

yenidənqurma strategiyasının vəzifələri və tələbləri ruhunda yeni məzmunla    

zənginləĢdirmək lazımdır. 

Heç bir Ģübhə yoxdur ki, respublikanın kommunistləri, vətəndaĢları günün 

bu vacib vəzifəsinin yerinə yetirilməsinə ürəkdən qoĢulacaqlar, beləliklə, gələcək 

nəslin mənəvi simasına güclü təsir göstərəcəklər. SSRĠ-nin bütün xalqlarının 

sərbəst inkiĢafının və tərəqqisinin təməli kimi sovet cəmiyyətinin sıx birliyinə, 

sosialist Vətənimizin qüdrətinin möhkəmlənməsinə xidmət edən nə varsa, hamısını 

qoruyub artırmaq bizim vətənpərvərlik borcumuzdur. Sovet xalqlarının birliyi 

indiki və gələcək müvəffəqiyyətlərimizin rəhnidir. 

 

«Kommunist»  qəzeti, 23 dekabr 1988-ci il 
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DAĠMĠ YAġAYIġ YERLƏRĠNĠ TƏRK ETMĠġ VƏTƏNDAġLARA 

AZƏRBAYCAN  VƏ ERMƏNĠSTAN KOMMUNĠST  PARTĠYALARI  

MK-LARININ, AZƏRBAYCAN SSR VƏ ERMƏNĠSTAN SSR  

ALĠ SOVETLƏRĠ  RƏYASƏT HEYƏTLƏRĠNĠN VƏ NAZĠRLƏR 

SOVETLƏRĠNĠN MÜRACĠƏTĠ 

 

Əziz qardaĢlar və bacılar! 

Bu kədərli, ağır günlərdə sovet xalqı, bütün dünyanın xeyirxah adamları 

Ermənistanda zəlzələdən zərər çəkmiĢ adamları xilas etmək üçün, təbii fəlakətin 

vurduğu yaraları sağaltmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. 

Zaqafqaziyadakı ən yaxın qonĢulardan, ucsuz-bucaqsız çoxmillətli 

Vətənimizin hər yerindən, planetin hər tərəfindən kömək  gəlir.  Zərər çəkənlərin, 

onların qohumlarının və yaxın adamlarının dərin kədərinə Ģərik olmaq, təbii   

fəlakətin   nəticələrini aradan qaldırmaqda   konkret tədbirlər müəyyən etmək üçün 

M. S. Qorbaçov Ermənistana gəlmiĢdi. Onun söhbətləri və görüĢləri adamların 

qəlbində inam oyatdı ki, onların kədəri təkcə onların müsibəti  deyildir, erməni 

xalqının  dərdi  və  qayğısı  bütün  sovet adamlarının dərdi və qayğısıdır. 

Neçə əsrdir ki, Azərbaycan və erməni xalqları yanaĢı yaĢayırlar. Tarixin 

hökmü belə olub. Bütün bu müddət ərzində onlar həmiĢə sevinc və kədərlərini, 

duz-çörəklərini  bölüĢmüĢ, çətinlikləri birlikdə aradan qaldırmıĢlar. 

Lakin, təəssüf, hətta bu ümumxalq kədərli günlərində də elə ekstremistlər, 

təhrikçilər, abırsız-həyasız adamlar tapılır ki, onlar azərbaycanlıları və erməniləri 

milli ədavıti, düĢmənçiliyi qızıĢdırmağa çağırırlar. Bizim bir-birimizdən ayrı 

düĢməyimiz ancaq yenidənqurma və demokratiya əleyhdarlarının xeyrinədir, onlar 

sosial ədalətə, respublikaların həyatının yeniləĢdirilməsinə doğru irəliləyiĢi 

yavaĢıtmaq istəyirlər. Ailələr dədə-baba yurdlarını tərk etməyə vadar olmuĢlar. 

Ermənistandan Azərbaycana və Azərbaycandan Ermənistana köçənlərin sayı 

olduqca çoxdur. Gözlənilməz çətinliklər meydana çıxmıĢdır: minlərlə adamı 

yedirib-içirmək, yerbəyer etmək gərəkdir, uĢaqlara məktəb, böyüklərə iĢ, hamıya 

əmin-amanlıq və sakitlik gərəkdir. 

Əgər insan kortəbii qüvvələr qarĢısında hələlik acizdirsə, millətləri bir-

birindən ayırmağa çalıĢan qara qüvvələri biz ram etməyə borcluyuq. 

Azərbaycanın və Ermənistanın partiya və sovet orqanları regionda Ģəraiti 

sağlamlaĢdırmaq üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirirlər. Biz yol verməməliyik ki, 

milli ehtiraslar coĢub idraka üstün gəlsin. YaranmıĢ münaqiĢəni aradan 

qaldırmağın yolu bir-birindən təcrid olunmaqda və bir-birinə qarĢı durmaqda 

deyildir, mənafelərə qarĢılıqlı hörmətdədir, bir-birinə güzəĢtə getməyə can 

atmaqdadır. 

Bu günlər rayonların rəhbərləri köçkünlərin öz doğma yurdlarına 

qayıtmasına imkan yaratmaq üçün birlikdə tədbirlər müəyyən edirlər. 
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Əziz yoldaĢlar! Biz sizi məsuliyyətsiz adamların iğtiĢaĢlar törətmək, 

millətlərarası ədavəti qızıĢdırmaq, qorxunc Ģayiələr yaymaq, ehtirasları coĢdurmaq 

cəhdlərini qətiyyətlə dəf etməyə çağırırıq. Hər cür tərəddüdləri, Ģəkk-Ģübhələri 

kənara atın. QonĢularınız, dostlarınız, iĢ və məktəb yoldaĢlarınız sizi gözləyirlər. 

Xalqlar qardaĢlığına qəsd edənlər, ailələri yurdlarından didərgin salanlar, adamları 

milli əlamətə görə təqib edənlər qanuna tam müvafiq cəza alacaqlar. Əmin ola 

bilərsiniz ki, iğtiĢaĢların və millətlərarası ədavətin fitvaçıları məsuliyyətdən yaxa 

qurtara bilməyəcəklər. 

Xalqlarımızın ənənələri bizə öyrədir: fəlakət üz verəndə incikliklərin   

yerini rəğbət və sıx birlik tutmalıdır. Biz vətəndaĢların təhlükəsizliyi və   

Konstitusiya hüquqlarının qorunmasına, onların əvvəlki yaĢayıĢ və iĢ yerlərinə   

qayıtmasına təminat veririk. 

Biz hamımız M. S. Qorbaçovun çağırıĢına qulaq asmalıyıq: daimi yaĢayıĢ 

yerlərini tərk etməyə məcbur olanların tezliklə öz doğma yurduna qayıtması üçün 

əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.  

Əziz vətəndaĢlar! 

Siz öz torpağınızda iĢləmək həsrətindəsiniz. Doğma dağlar və vadilər 

üçün darıxırsınız, bağlar əllərinizin hərarətini gözləyir. 

Sizə müraciət edərkən ümidvarıq ki, aqıl-kamalla, təmkinlə hərəkət 

edəcək və yüksək vətəndaĢ  məsuliyyəti  göstərəcək, düzgün qərar qəbul edəcək,   

xeyirxah niyyətlə, təmiz, açıq ürəklə öz ev-eĢiyinizə, doğma yurdunuza, öz əmək 

kollektivinizə qayıdacaqsınız. 

 

AZƏRBAYCAN KP MK 

ERMƏNĠSTAN KP MK  

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠ  

ERMƏNĠSTAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠ 

 

AZƏRBAYCAN SSR NAZĠRLƏR SOVETĠ 

ERMƏNĠSTAN SSR NAZĠRLƏR SOVETĠ 

 

«Kommunist» qəzeti, 4 yanvar 1989-cu il 

 

HAMININ  QAYĞISI 

 

Moskvada Azərbaycan SSR və Ermənistan  SSR rəhbərlərinin görüĢü 

olmuĢdur. GörüĢdə kommunist partiyaları MK-larının birinci katibləri Ə. X. 

Vəzirov və S. Q. Arutyunyan, ali sovetlərin rəyasət heyətlərinin sədrləri S. B. 

Tatlıyev və Q. M. Voskanyan, nazirlər sovetlərinin sədrləri H. N. Seyidov və F. T. 
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Sarkisyan, kommunist partiyaları MK-larının ikinci katibləri V. P. Polyaniçko və 

Y. P. Koçetkov iĢtirak etmiĢlər. 

Regionda vəziyyətin normal hala salınması ilə əlaqədar bir çox məsələlər 

müzakirə olunmuĢdur. Qeyd edilmiĢdir ki, vəziyyətin qeyri-sabitliyi tezliklə fəal 

tədbirlər görülməsini tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq millətlərarası 

münasibətləri normal hala salmaq, iki qardaĢ xalqın ənənəvi əlaqələrini və 

dostluğunu dirçəltmək məqsədilə tədbirlərin əlaqələndirilməsi barəsində konkret 

təkliflər müzakirə edilmiĢdir. 

Ġndiki mərhələdə köçkünlərin daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıtması xüsusilə 

vacibdir. Azərbaycanlı və erməni ailələrə müraciətlə doğma yurdlarına qayıtmaq 

barəsində iki respublika rəhbərliynnin birgə çağırıĢından bu iĢdə fəal istifadə 

etmək, bu iĢi əməli tədbirlərlə, adamların təhlükəsizliyinin etibarlı təminatları ilə 

möhkəmlətmək lazımdır. 

Qeyd edilmiĢdir ki, müxtəlif səviyyələrdə Azərbaycanın və  Ermənistanın  

partiya, sovet, təsərrüfat orqanları, ictimai təĢkilatları arasında əlaqələr qaydaya 

salınmalıdır. 

ġayiələrə və qərəzli yalan xəbərlərə qarĢı mübarizə aparmaq lüzumuna 

xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Respublikaların rəhbərlərinin qeyd etdiklərinu görə, elə 

məsul məqam baĢlanmıĢdır ki, Azərbaycanda və Ermənistan da hadisələrin nəinki 

bu və ya baĢqa cür dönüĢü, bütövlükdə yenidənqurmanın taleyi, sovet cəmiyyətinin 

inqilabi yeniləĢməsi prosesi də xeyli dərəcədə qətiyyətli və məqsədyönlü 

tədbirlərdən asılı olacaqdır. Hamımızın borcu bu sınaqda da beynəlmiləlçiliyi, 

yalnız bütün xalqlarımızın səmimi ailəsində cəmiyyətimizin tərəqqisini, onun 

vətəndaĢlarının rifahını təmin edə biləcəyimizə yenilməz inamı qoruyub 

saxlamaqdır (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 12 yanvar 1989-cu il 

 

SSRĠ ALĠ SOVETĠ  RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN ĠCLASI 

 

Yanvarın 12-də Kremldə Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi, SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin sədri M. S. Qorbaçovun sədrliyi ilə SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin iclası olmuĢdur... 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında 

yaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar məsələ müzakirə etmiĢ və bu məsələ barəsində 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirovun və Ermənistan KP MK-nın 

birinci katibi S. Q. Arutyunyanın məlumatını dinləmiĢdir. Azərbaycan SSR və 

Ermənistan  SSR partiya və dövlət orqanlarının, habelə SSRĠ Ali Soveti Millətlər 

soveti komissiyasının təkliflərini  nəzərə  almaqla və bu regionda millətlərarası 

münasibətlərin daha da kəskinləĢməsinin qarĢısını almaq və vəziyyəti 

sabitləĢdirmək məqsədilə SSRĠ Konstitusiyasına uyğun olaraq Ali Sovetin Rəyasət 
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heyəti Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət statusunu 

saxlamaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində müvəqqəti olaraq xüsusi idarə 

formasının tətbiqini məqsədəuyğun saymıĢdır (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 13 yanvar 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN SSR-ĠN DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR VĠLAYƏTĠNDƏ 

XÜSUSĠ  ĠDARƏ FORMASININ TƏTBĠQĠ  HAQQINDA 

 

SSRĠ ALĠ SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN FƏRMANI 

 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində və onun ətrafında millətlərarası 

münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə əlaqədar olaraq, onların   daha   da 

kəskinləĢməsinin qarĢısını almaq və bu regionda vəziyyəti sabitləĢdirmək 

məqsədilə, Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR  partiya və dövlət orqanlarının, 

habelə Millətlər soveti komissiyasının təkliflərini nəzərə almaqla SSRĠ Ali 

Sovetinin Rəyasət heyəti bu məsələni Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət 

heyəti ilə   müzakirə edib   SSRĠ   Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 14-cü 

bəndinə müvafiq surətdə qərara alır: 

1. Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət statusunu 

saxlamaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində müvəqqəti olaraq xüsusi idarə 

forması tətbiq edilsin. 

A. Ġ. Volski yoldaĢın sədrliyi ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin   

xüsusi   idarə   komitəsi   yaradılsın. 

Ġyirminci çağırıĢ Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti  xalq deputatları 

sovetinin və onun icraiyyə komitəsinin səlahiyyətləri Sovetin yeni tərkibinin 

seçgiləri keçirilənədək dayandırılsın. 

2. Müəyyən edilsin ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini xüsusi idarə 

komitəsi bilavasitə SSR Ġttifaqının ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına 

tabedir, muxtar vilayətin xalq deputatları sovetinin və onun icraiyyə komitəsinin 

bütün səlahiyyətlərinə, komitənin sədri isə vilayət xalq deputatları soveti icraiyyə 

komitəsi sədrinin hüquqlarına  və vəzifələriə malikdir. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yerli dövlət hakimiyyəti və idarə 

orqanlarına rəhbərlik etmək göstərilən komitəyə tapĢırılsın, habelə vilayət xalq 

deputatları soveti icraiyyə komitəsinin aparatı əməli orqan kimi ona verilsin. 

3. Müəyyən edilsin ki, bu fərmanın qüvvədə olduğu dövrdə Dağlıq   

Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisindəki ittifaq və respublika tabeli müəssisələr, 

idarələr və təĢkilatlar, habelə onların filialları, sexləri və digər struktur bölmələri   

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin rəyi nəzərə alınmaqla SSRĠ Nazirlər  

Sovetinin  müəyyən   etdiyi   məsələlər dairəsi üzrə komitəyə tabedirlər. 
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Mətbuat, radio və televiziya orqanları, digər kütləvi informasiya vasitələri, 

nəĢriyyatlar, poliqrafiya müəssisələri, daxili iĢlər orqanları, habelə mədəniyyət, 

xalq təhsili, səhiyyə müəssisələri və qeyri-istehsal sahəsinin digər təĢkilatları 

tabeliyindən və idarə mənsubiyyətindən asılı olmayaraq komitənin və ya onun 

vəkil etdiyi Ģəxslərin bilavasitə rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərirlər. 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində prokurorluq və 

məhkəmələr qüvvədə olan qanunvericiliyə və müvafiq surətdə SSRĠ BaĢ 

Prokurorluğunun, SSRĠ Ədliyyə Nazirliyinin və SSRĠ Ali Məhkəməsinin   

müəyyən etdikləri   qaydaya əsasən fəaliyyət göstərirlər. 

4. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin xüsusi idarə komitəsinə ixtiyar 

verilsin: 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti rayon, Ģəhər, kənd, qəsəbə xalq 

deputatları sovetlərinin, onların icra və sərəncam orqanlarının səlahiyyətlərini 

dayandırsın, habelə göstərilən yerli sovetlərə seçkilər təyin etsin və onların 

keçirilməsini təĢkil etsin;    

ictimai təĢkilatların və özfəaliyyət birliklərinin SSRĠ Konstitusiyasına və   

qanunvericiliyinə zidd olan fəaliyyətini dayandırsın, yaxud lazım gəldikdə onları 

buraxsın. Respublika və ya Ümumittifaq orqanları olan həmin təĢkilatlar və 

birliklər bu orqanların razılığı ilə qeydə alınır  və ya buraxılır; 

lazım olduqda dövlət, təsərrüfat quruculuğu   və sosial-mədəni quruculuq 

məsələləri barəsində SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinə, SSRĠ Nazirlər Sovetinə, 

SSRĠ nazirliklərinə, dövlət komitələrinə və baĢ idarələrinə təkliflər verilsin. 

5. «Dövlət müəssisəsi (birliyi) haqqında» SSRĠ Qanununun 6-cı 

maddəsinin 2-ci, 3-cü bəndlərinin və 5-ci bəndin üçüncü abzasının və 7-ci 

maddəsinin qüvvəsi Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində müvəqqəti 

dayandırılsın. 

6. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti bu fərmandan irəli   

gələn müvafiq qərarlar qəbul etsin. 

7. Bu fərman   1989-cu   il   yanvarın   20-dən   qüvvəyə minsin. 

 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri: M. QORBAÇOV 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi: T. MENTEġAġVĠLĠ 

Moskva, Kreml, 12 yanvar 1989-cu il 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 yanvar 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠNDƏ 

 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti millətlərarası 

münasibətlərin daha da kəskinləĢməsinin qarĢısını almaq və Dağlıq Qarabağda 

vəziyyəti sabitləĢdirmək, sosialist qanunçuluğuna əməl etmək və vətəndaĢların 
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Konstitusiya hüquqlarını qorumaq üçün SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

hazırladığı əməli tədbirləri müzakirə edərək, SSRĠ Konstitusiyasının 119-cu 

maddəsinin 14-cü bəndinə müvafiq surətdə SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

nəzərdə tutduğu kimi, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar 

vilayət statusunu saxlamaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində müvəqqəti olaraq 

xüsusi idarə forması tətbiq edilməsini və Azərbaycan SSR-in DQMV xalq 

deputatları sovetinin səlahiyyətinin dayandırılmasını bəyənməyi və buna tərəfdar 

olmağı qərara almıĢdır. 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 yanvar 1989-cu il 

 

ÜMUMĠ QAYĞI VƏ ÜMUMĠ MƏSULĠYYƏT 

 

AZƏRBAYCAN  PARTĠYA  FƏALLARI YIĞINCAĞINDA 

 

Yanvarın 13-də Bakıda Azərbaycan partiya fəallarının yığıncağı 

olmuĢdur. Yığıncaqda DQMV-də  və onun ətrafında vəziyyəti normal hala salmaq 

haqqında Sov.ĠKP MK-nın göstəriĢləri və Sov.ĠKP MK-nın partiyaya, Sovet 

xalqına müraciəti ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan partiya təĢkilatının vəzifələri 

müzakirə edilmiĢdir. Fəallar yığıncağı Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR 

tərkibində muxtar vilayət statusunu saxlamaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar   

Vilayətində   müvəqqəti olaraq xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi haqqında  

SSRĠ Ali Soveti   Rəyasət   heyətinin Fərmanını   bəyənmiĢdir.   Məruzədə   və    

çıxıĢlarda qeyd edilmiĢdir ki, indiki vəziyyətdə ən  ağıllı və düzgün qərar qəbul 

olunmuĢdur. Azərbaycan zəhmətkeĢləri Sov.ĠKP MK-nın gərginliyi aradan 

qaldırmaq, iki xalqın ənənəvi dostluq və qardaĢlıq əlaqələrini bərpa etmək kimi 

prinsipial xəttinə  ürəkdən tərəfdardırlar. 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov məruzə etmĢidir. 

O demiĢdir: Son günlər bir sıra elə mühüm siyasi hadisələr baĢ vermiĢdir 

ki, yenidənqurmanın taleyi üçün, çoxmillətli dövlətimizin daha da möhkəmlənməsi 

üçün bunların çox böyük əhəmiyyəti vardır. Yanvarın 10-da Moskvada Sov.ĠKP 

Mərkəzi Komitəsinin plenumu oldu və həmin plenumda Sov.ĠKP MK-nın ali katibi 

M. S. Qorbaçov məruzə etdi. Partiyamızın tarixində belə plenumun misli yoxdur. 

Onun gündəliyi ölkəmizdə gedən müsbət proseslərin, sovet cəmiyyətinin   

demokratikləĢdirilməsinin, siyasi sistemin islahatının bilavasitə nəticəsi olmuĢdur. 

Plenumun iĢtirakçıları Sov.ĠKP-dən SSRĠ xalq deputatlığına 100 namizəd 

göstərmək haqqında MK Siyasi Bürosunun təklifini yekdilliklə bəyəndilər. Onların 

arasında Azərbaycan partiya təĢkilatından namizəd, 1951-ci ildə anadan olmuĢ, 

Neft daĢları mədəninin qazmaçısı, Bakı ġəhər Partiya Komitəsinin üzvü Hüseyn 

Rüstəm oğlu Ġbrahimov yoldaĢ da vardır. 
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Ġlk dəfə Sov.ĠKP Mərkəzi Komitəsinin «Partiyaya, sovet xalqına» seçki 

qabağı müraciəti MK plenumunda qəbul edilmiĢdir. 

Sov.ĠKP MK sovet xalqına müraciət edərkən onu əsas tutmuĢdur ki, 

Sov.ĠKP hakim partiyadır, ona görə də sosializmin taleyi, ölkənin taleyi üçün sovet 

cəmiyyəti qarĢısında tam məsuliyyət daĢıyır. Ən yaxın gələcək üçün partiyanın 

irəli sürdüyü məqsəd və vəzifələri, qarĢıdakı seçkilərə onun nə kimi nailiyyətlərlə 

getdiyini bilməyə sovet adamlarının haqqı vardır. 

Sov.ĠKP-nin siyasi platformasında ümumxalq mənafeləri ifadə olunur, 

cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin bütün cürbəcür fikir və tələbləri 

birləĢdirilmiĢdir. 

QazanılmıĢ nailiyyətlərə, yenidənqurmanın çətinliklərinə müraciətdə 

realizm mövqelərindən qiymət verilir, daxili və xarici siyasət sahəsindəki vəzifələr 

Ģərh edilir. Partiya əvvəlki illərdə yol verilmiĢ ciddi səhvlər və nöqsanlar üçün 

məsuliyyəti öz üzərinə götürməklə böyük mərdlik göstərmiĢdir. Bununla birlikdə 

partiya Lenin prinsiplərinə istinad edərək, xalqın mənafelərini əsas götürərək 

sosializmin yeniləĢdirilməsinə dair novator proqramı irəli sürmüĢdür. 

Xalqın partiyaya etimadını möhkəmlətmək üçün ancaq bir yol vardır ki, 

bu da yenidənqurma proseslərini geniĢləndirməkdən və dərinləĢdirməkdən, sovet 

adamlarının rifahının yüksəlməsinə yorulmadan qayğı göstərməkdən ibarətdir. 

Mərkəzi Komitənin xalqa seçkiqabağı müraciətinin əsas məzmunu, əsas məqsədi 

budur. 

Bütün partiya təĢkilatları müraciətin məzmununu nə qədər əsaslı surətdə 

izah və təbliğ   etsələr,  onu əsas ideyalarına istinad etsələr, müraciət bir o qədər 

böyük rol oynayar. Bax, buna görə də müraciəti hər cür lazımi siyasi və təĢkilati 

tədbirlərlə möhkəmlətmək lazımdır. 

Ġndiki seçkilər yeni məsələlər irəli sürmüĢdür. Bunların həlli üçün ciddi 

ideoloji iĢ aparılmalı və elə indi həmin iĢ cəbhə boyu geniĢləndirilməlidir. Hamı 

seçki kampaniyasına fəal qoĢulmalı, siyasi islahatımızdan irəli gələn prinsiplər   

əsasında seçkilərin müvəffəqiyyətlə keçməsinə kömək etməlidir. Azərbaycan SSR 

və Ermənistan SSR rəhbərlərinin Moskvada keçirilmiĢ görüĢü barədə də sizə 

məlumat vermək istəyirəm. Regionda vəziyyətin normal hala salınması ilə bağlı 

olan bir çox məsələlər nəzərdən keçirildi. Qeyd  edildi  ki,  vəziyyətin  qeyri-

sabitliyi hər iki tərəfin təxirə salınmadan ən fəal tədbirlər görməsini tələb edir. 

Azərbaycan KP MK bürosu konkret təkliflər verdi. Bu təkliflərin mahiyyəti 

millətlərarası münasibətləri normal hala salmaq, iki qardaĢ xalqın ənənəvi 

əlaqələrini və dostluğunu dirçəltmək məqsədilə görülən tədbirlərin 

əlaqələndirilməsindən   ibarətdir.  S. Q. Arutyunyan   yoldaĢ   həmin təkliflərə 

tamamilə tərəfdar oldu və biz birgə tədbirlər hazırlamaq barədə razılığa gəldik, 

bunun üçün respublikalararası komissiya yaratdıq. 

Erməni yoldaĢlarla  söhbətdə köçkünlər problemi böyük yer tuturdu, çünki 

bizim fikrimizcə, bu ən təxirəsalınmaz  problemdir.  Ümid edildiyi bildirildi ki, bu 
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görüĢ ən müxtəlif səviyyələrdə əlaqələri sahmana salmaq sahəsində hər iki 

respublikanın partiya, sovet, təsərrüfat orqanlarının, ictimai təĢkilatlarının 

rəhbərləri üçün yaxĢı  nümunə olmalıdır. M. S.  Qorbaçovun Azərbaycan SSR-dən   

və Ermənistan  SSR-dən SSRĠ Ali Soveti deputatlarının bir qrupu ilə görüĢündə 

diqqət mərkəzində regionda vəziyyət, millətlərarası münaqiĢoni  aradan qaldırmaq, 

əmin-amanlığı və sakitliyi bərpa etmək yolları durmuĢdu. Açıq, prinsipial fikir 

mübadiləsi hadisələrin gediĢini dəyiĢdirmək və vəziyyəti normal hala salmaq 

sahəsində əməli tədbirlər proqramı hazırlamağa imkan verdi. 

Yanvarın 12-də SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti Dağlıq Qarabağda və 

onun ətrafında yaranmıĢ vəziyyətlə əlaqədar məsələni ətraflı müzakirə etdi, bu 

məsələ barəsində Azərbaycan və Ermənistan kommunist partiyaları MK-larının 

birinci katiblərinin məlumatlarını dinlədi. Ġki respublikanın partiya və dövlət 

orqanlarının, Millətlər soveti komissiyasının təkliflərini nəzərə almaqla, bu 

məsələni Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti ilə müzakirə edərək, 

DQMV-də millətlərarası münasibətləri daha da kəskinləĢməsinin qarĢısını almaq 

və bu regionda vəziyyəti sabitləĢdirmək məqsədilə SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət 

heyəti SSRĠ Konstitusiyasına müvafiq surətdə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR 

tərkibində muxtar vilayət statusunu saxlamaqla DQMV-də müvəqqəti olaraq 

xüsusi idarə forması tətbiq etmiĢdir. 

Qəbul olunmuĢ qərarların vacibliyini, çox böyük siyasi əhəmiyyətini qeyd 

etdikdən sonra Vəzirov yoldaĢ Moskvada keçirilmiĢ söhbətlərin və müzakirələrin 

əsas məzmunu haqqında yığıncağın iĢtirakçılarına məlumat vermiĢdir. 

O demiĢdir: Biz ölkənin rəhbərliyinə məlumat verdik ki, millətlərarası 

münaqiĢəni aradan qaldırmaq üçün görülən tədbirlər nəticəsində ictimai əhval-

ruhiyyədə dönüĢü təmin etməyə, vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa müvəffəq 

olmuĢuq. Respublika əməkçilərinin əksəriyyəti millətçilik, ekstremist Ģuarları və 

təzahürləri pisləmiĢ, böhran vəziyyətini aradan qaldırmaq üçün Sov.ĠKP MK-nın 

yeritdiyi prinsipial xəttə tərəfdar olduğunu bildirmiĢdir. Əmək kollektivlərinin bir 

çoxu öz təĢəbbüsü ilə bazar günləri iĢə çıxmıĢ, növbələri uzatmıĢ, iĢə çıxmamaq 

nəticəsində vurulan zərərin xeyli hissəsini ödəmiĢdir. Ermənistanda zəlzələdən 

zərər çəkənlərə yardım fonduna xeyli vəsait keçirilmiĢdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1988-ci il 18 iyul 

tarixli iclası, onun qəbul etdiyi qərar regionda hadisələrin inkiĢafında dönüĢ 

olmuĢdur. Ġclasın yekunları, orada M. S. Qorbaçovun çıxıĢı respublikanın 

kommunistləri, zəhmətkeĢləri tərəfindən razılıq hissilə qarĢılanmıĢ, millətlərarası 

münasibətləri nizama salmaq sahəsində bütün əməli fəaliyyətimizin əsasını təĢkil 

etmiĢdir. 

DQMV-nin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək haqqında Sov.ĠKP 

MK və SSRĠ Nazirlər Soveti qərarının yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirildiyindən danıĢarkən Vəzirov yoldaĢ görülmüĢ alilər barədə məlumat vermiĢ, 
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qeyd etmiĢdir ki, DQMV ərazisi üzrə 1989-cu il üçün əsaslı vəsait qoyuluĢunun 

həcmi keçən ilin planına nisbətən təqribən ikiqat artacaqdır. 

Bütün bunlar yaxĢıdır. Lakin bununla belə  regionda vəziyyət hələ heç də 

sabitləĢməmiĢdir. YoldaĢlar, bununla əlaqədar olaraq diqqətinizi respublika 

qəzetlərində dərc edilmiĢ və «Pravda» qəzetində çap olunmuĢ «Xalqın həqiqi  

mənafeyinə  xidmət   etməli» məqaləsinə bir daha çox ciddi cəlb etmək istərdim. 

Bizə verilən  məlumata  görə, məqaləni Gürcüstan və Özbəkistan qəzetləri də çap   

etmiĢlər. Hadisələrin inkiĢafını,  onların  səbəblərini və nəticələrini baĢa düĢmək 

üçün məqalədə aparılmıĢ təhlil, irəli sürülmüĢ müddəalar və çıxarılmıĢ nəticələr, 

yenidənqurmanı ləngitməyə çalıĢan dairələrin fəaliyyətinə verilmiĢ prinsipial 

qiymətlər olduqca əhəmiyyətlidir. 

Hər iki respublikada yenidənqurma əleyhdarı olan qüvvələr,  buraxılmıĢ 

olsalar da, qızğın  fəaliyyət göstəron «Qarabağ» və «Krunk» komitələrinin 

liderləri, xəlvəti iqtisadiyyatın iĢbazları millətlərarası ədavəti, DQMV problemini 

hələ də qızıĢdırır və bunlardan öz tamahkarlıq məqsədləri üçün istifadə edirlər. 

Əlbəttə, biz onları bir qədər   sıxıĢdırmıĢıq, lakin minlərlə  adamın Ģüuruna onların 

təsir göstərməsinə, təəssüf, hələ son qoymamıĢıq. Bu isə həmin adamları hüquqa 

zidd olan yeni hərəkətlərə cəlb etmək təhlükəsi törədir. 

DQMV-də ekstremist millətçilərin hərəkətləri əvvəlki kimi yenə də 

Azərbaycanda ekstremizm əhval-ruhiyyəsi üçün əlveriĢli zəmin yaradır. Dağlıq 

Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinin, vilayət komsomol komitəsinin, həmkarlar   

ittifaqları  vilayət   Ģurasının, vilayət istehlak cəmiyyətləri ittifaqının respublika 

strukturundan nümayiĢkaranə çıxmaları xüsusilə kəskin qarĢılanmıĢdır. 

Bəzi ünsürlər, o cümlədən respublikamızda olan belə ünsürlər bu    

özbaĢına hərəkətlərə gələcəkdə DQMV-nin ərazicə Azərbaycan SSR-in tərkibindən 

çıxmasının mümkünlüyü kimi baxırlar. Xüsusən də ona görə ki, bütün bu hadisələr 

Ermənistana və ya RSFSR-ə qoĢulmaq haqqında vilayət rəhbərliyinin 

arasıkəsilməz çağırıĢları Ģəraitində baĢ verir. 

Biz korrupsiyaya qurĢanmıĢ, yenidənqurma əleyhdarı olan qüvvələrin 

qapunsuz fəaliyyətini bundan sonra da qətiyyətlə dəf edəcəyik. Bu, qanunun 

gücündən tamamilə istifadə etmək barəsində əhalinin təkidlə irəli sürdüyü tələblərə 

cavab verir. 

Korrupsiyaya qurĢanmıĢ qüvvələr yenidənqurma xəttinin fəal surətdə 

yeridilməsi uğrunda respublika zəhmətkeĢlərinin çıxıĢlarından, Azərbaycan SSR-in 

ərazi bütövlüyünün pozulmasının yolverilməzliyi barədəki tələblərdən, DQMV-də 

ekstremistlərin fitnəkar hərəkətlərindən, habelə milli mənlik Ģüurunun artmasından 

fəndgirliklə istifadə edirdilər. Bir sıra yerlərdə onlar zəhmətkeĢlərin narazılığını 

sabitliyi zəiflətmək məcrasına yönəltməyə müvəffəq olurdular. 

Ġcazə verilməmiĢ mitinqlərin iĢtirakçıları üçün kimlərin fitvası ilə çörək 

kombinatlarından, buzxanalardan, kababxanalardan, anbar bazalarından ərzaq 

məhsulları, adyal və çadırlar gətirildiyi barədə məlumatımız vardır. Bu, hələ bir 



241 
 

yana qalsın, meydanda gecə yığınaqlarının təĢkilatçılarına yüz min manatlarla pul, 

o cümlədən dövlətdən oğurlanmıĢ pul, habelə müxtəlif kooperativ təĢkilatlarının 

pulu verilmiĢdir. Ara qızıĢdıran adamlar haqqında istintaq qruplarının əlində 

konkret məlumat vardır. Qanunsuz toplanmıĢ on min manatlarla pul hazırda 

müsadirə edilmiĢdir. 

Əlimizdə hətta, elə xüsusi dəftərxana kitabları da var ki, buraya verilən 

pulun məbləği, pulu təhvil verənlərin pasportlarından çıxarıĢlar, pulun toplandığı 

təĢkilatların adları yazılmıĢdır. Həmin sənədlərin surətləri rayon partiya 

komitələrində vardır və biz ümid edirik ki, bu cür Ģəxslər barəsində nə kimi 

tədbirlər görüldüyü haqqında yaxın vaxtlarda məlumat alacağıq. Belə rəzillər suyu 

bulandırmaq, camaatı qızıĢdırmaq, partiya, sovet, hüquq mühafizə orqanlarının 

diqqətini respublikada baĢlanmıĢ təmizləmə proseslərindən yayındırmaq üçün hər 

cür vasitəyə əl atırdılar. Təəssüf, bu Ģəraitdə rəhbər kadrların heç də hamısı zirvədə 

olmamıĢ, onların bəziləri camaata qoĢulmuĢ, özləri Ģuluqluqlar təĢkil etmiĢlər. 

Yığıncaq ərəfəsində Nazirlər Sovetinin sədri H. N. Seyidov yoldaĢ bir 

məktub göndərmiĢdir. Məktubda deyilir ki, böhranlı hadisələr dövründə 

Azərbaycan SSR Dövlət Statistika Komitəsində əmək ahənginin pozulması halları, 

kollektivin iĢini pozmaq cəhdləri olmuĢdur. Deyə bilərəm ki, həmin günlərin 

birində məhz Dövlət Statistika Komitəsinin iĢçiləri KP MK-nın binası qarĢısında 

icazə verilməmiĢ nümayiĢin ən fəal iĢtirakçıları arasında olmuĢlar. Onlar cəfəng 

uydurmalar yayır, qeyri-sağlam ehtirasları və emosiyaları qızıĢdırırdılar. Belə bir 

Ģəraitdə komitənin rəhbərləri fəaliyyətsizlik göstərmiĢ, əllərini ağdan-qaraya  

vurmamıĢlar. 

Dövlət komitəsinin sədri X. M. Məmmədov MK üzvlüyünə namizəddir. 

Görəsən belə bir vəziyyətə necə dözə bilib - baĢçılıq etdiyi təĢkilatda elə Ģərait 

yaranıbmıĢ ki, burada iĢləyən 20 erməni vahiməli Ģayiələrin təsiri altında iĢdən 

çıxmağa məcbur olub. 

Bundan baĢqa, sədr müavinləri Vəliyev və Hacıyev yoldaĢlar siyasi 

naĢılıq göstərərək, Bakı sovetinin deputatı Ayrapetov yoldaĢı geri çağırmaq və 

tutduğu vəzifədən azad etmək təklifindən ibarət məktubu imzalamıĢlar. Belə 

hərəkətləri necə baĢa düĢməli? Bu nədir, yenidənqurmaya, partiyamızın xəttinə 

açıq müqavimət deyilmi? Bəlkə, onlar istəyirdilər ki, bütün respublikaya od 

vurulsun, qan tökülsün? 

Respublikanın Nazirlər Soveti onların tutduqları vəzifələrdə qalmasının 

məqsədəuyğun olmadığı barədə Oktyabr Rayon Partiya Komitəsinin qərarına 

tərəfdar çıxmaq niyyətindədir. 

Bununla birlikdə, belə bir qanuni sual ortaya çıxır: nəyə görə Nazirlər 

Soveti hələ bir ay əvvəl Sov.ĠKP MK katibliyinin qərarında göstərilmiĢ həmin 

fakta belə gec nəzər yetirmiĢdir? Bu cür gözləmə mövqeyinin səbəbi məlum 

deyildir. 
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Demək lazımdır ki, bir çox rəhbər kadrlar çox məharətlə özlərinin 

fəaliyyətsizliyini və ya iĢ bacarıqsızlığını millətlərarası münasibətlərdə yaranmıĢ 

çətinliklərə istinad etməklə ört-basdır edirdilər. Bu və ya baĢqa məhsulların satıĢda 

nəyə görə olmadığını Ģəhərin rəhbərlərindən soruĢanda Dövlət Aqrar-sənaye 

Komitəsinin çətinlikləri bəhanə gətirilirdi. Halbuki milis oğurlanmıĢ məhsulların 

meydana axınının qarĢısını nədənsə ala bilmirdi. Yeri gəlmiĢkən deyim ki, 

müsadirə edilmiĢ məhsulun hamısı dövlətdən, o cümlədən xəstəxanalardan və uĢaq 

bağçalarından oğurlanıbmıĢ. 

Qəti nəticələr haqqında danıĢmaq bizim üçün hələ tezdir. Lakin elə indi 

demək olar ki, rüĢvətxorluq, sosialist mülkiyyətinin oğurlanması və rəqəmlərin 

ĢiĢirdilməsi halları xalq təsərrüfatinin bütöv sahələrinə və onların rəhbərlərinə 

dərin sirayət etmiĢdir. Buna, ən əvvəl, aqrar-sənaye kompleksini, xüsusən də 

yeyinti məhsulları sənayesini misal göstərmək olar. Tikinti təĢkilatlarında, 

ticarətdə, xalq təhsilində, səhiyyədə çox Ģey aĢkara çıxarılır. 

Bu yaxınlarda ticarət iĢçilərindən biri - Bakıda öz tayları arasında sözü 

keçən xəlvəti iĢbaz peĢman olub harada, kimlərin və necə fəaliyyət göstərdiklərini 

təmiz ürəklə etiraf etmiĢdir. Onun bütün məlumatı prokurorluğa və Azərbaycan KP 

MK yanında partiya nəzarəti komissiyasına verilmiĢdir. 

Bu yaxınlarda həmin komissiyaya bir sənəd də verilmiĢdir – sənədi 

vicdanlı bir kommunist qoruyub saxlaya bilib. Bir neçə il əvvəl əxlaqsızlıq yuvası, 

aradüzəldənlər barəsində cinayət iĢi açılmıĢdı. ĠĢ üzrə yüksək vəzifəli iĢçilər, o 

cümlədən bu yaxınlarda Azərbaycan KP MK-nın tərkibindən çıxarılanlar da 

keçirdilər. Lakin MK-nın o zamankı birinci katibinin göstəriĢi ilə həmin Ģəxslər 

barəsində verilmiĢ ifadələr iĢin içindən çıxarılmıĢdı. Bu adamların bəziləri az sonra 

Sosialist Əməyi Qəhrəmanı olmuĢlar. MK-nın tərkibindən çıxarılmıĢ alamlardan 

birinin mənzilindən tələm-tələsik çamadanların və qutuların necə çıxarıldığını 

mənə deyiblər. Görünür, günahlarının üzə çıxacağından bərk əl-ayağa düĢüblər. 

Nəzarət orqanlarının fəaliyyəti ciddi narazılıq doğurur. Bakı partiya 

konfransında onlar kəskin tənqid edilmiĢlər. Ġndi daha sirr deyil ki, hüquq 

mühafizə orqanlarının bir çox iĢçiləri cinayətkar ünsürlərlə əlbir olmuĢlar və 

özlərinin qulluq mövqeyindən tamahkarlıq məqsədilə istifadə edirlər. 

Son vaxtlar həmin orqanlarda, xüsusən də Dövlət Təhlükəsizliyi 

Komitəsində və Daxili ĠĢlər Nazirliyində ciddi kadr dəyiĢiklikləri edilmiĢdir. Bu iĢ 

davam edir. Lakin təəssüf ki, respublika Prokurorluğunun və Ali Məhkəməsinin 

rəhbərləri bu mühüm iĢdə hələ cəsarətsizlik göstərirlər. 

Respublikanın bir çox əvvəlki rəhbərləri mafiyaya, sövdələĢməyə, satqın 

aparatla dilbirliyə qurĢanmıĢ, bunlarla bağlanmıĢdılar. Ġndiki rəhbərlər, bütün 

kadrlarımız son dərəcə sayıq davranmalı, bütün mövcud təcrübədən istifadə etməli, 

siyasi mərdlik göstərməli, yeri düĢəndə axına qarĢı getməli, boĢboğazlara 

yarınmamalı, camaat arasında lağa qoyulmaqdan qorxmamalıdırlar. 
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Ayrı-seçkiliyə və adamların milli əlamətə görə təqib edilməsinə,   

Konstitusiya hüquqlarının baĢqa pozuntularına yol vermiĢ Ģəxsləri  cəzalandırmaq 

tədbirləri hər yerdə müdafiə edilir. Respublikada bir çox kadr dəyiĢiklikləri 

edilmiĢ, yeni kadrlar irəli sürülmüĢdur. Bu iĢ Sov.ĠKP MK-nın rəhbərliyi 

tərəfindən  bəyənilmiĢdir.  Ötən ay ərzində 2.532 adam, o cümlədən 612 rəhbər iĢçi 

partiya məsuliyyətinə və inzibati məsuliyyətə cəlb olunmuĢ, 222 adam iĢdən 

çıxarılmıĢ, 65 adam Sov.ĠKP və ÜĠLKGĠ sıralarından xaric edilmiĢdir. 

Bununla əlaqədar demək istərdim ki, Ermənistan  SSR-in rəhbərləri ilə 

görüĢərkən biz qeyd etməyə məcbur olduq ki, yenidənqurma əleyhdarları, 

korrupsiyaya qurĢanmıĢ tayfalar çox vaxt bizə, hər iki respublikanın rəhbərlərinə 

nisbətən daha əlbir, daha yekdil hərəkət edirlər. 

Bu baxımdan Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin görüĢü 

millətlərarası ədavət doğuran həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri aradan 

qaldırmaq yolu ilə getmək əzmimizin nümayiĢ etdirilməsi üçün prinsipial 

əhəmiyyətə malik olmaqla qalmır. Bu görüĢ həmçinin, bəlkə də, hətta baĢlıca 

olaraq ona görə vacibdir ki, ən mürəkkəb milli məsələləri yalnız birgə tədbirlərlə 

həll etmək olar. Təklikdə nə biz, nə də erməni yoldaĢlar dolaĢıq düyünü aça 

bilmərik, onu kəsib ata bilmərik. Bizim gücümüz birlikdədir. 

Ədalətə, sosialist nailiyyətlərinə və sərvətlərinə əsaslanan milli quruculuq 

bizim ümumi qayğımız və ümumi məsuliyyətimizdir. Əgər əlahiddə, ancaq öz 

respublikan üçün, öz xalqın üçün, xüsusən də baĢqalarının zərərinə hərəkət etsən, 

milli quruculuq irəliləməz. Müvəffəqiyyətin açarı əməkdaĢlıqda, hər bir millətin  

və xalqın  mənafelərinin  əlaqələndirilməsində, hər bir respublikanın və hökmən 

bütün ölkəmizin mənafelərinin tarazlığındadır. 

Mövqelərin razılaĢdırılması, M. S. Qorbaçovun mühüm göstəriĢləri, 

partiyanın və hökumətin məlum sənədləri əsasında mövqeləri razılaĢdırmaq, 

millətlərarası barıĢıq konsepsiyası hazırlamaq bu gün ən vacib iĢdir. Bu 

konsepsiya, bizim fikrimizcə, istər respublikalararası səviyyədə, istərsə də hər bir 

respublikanın daxilində Azərbaycan - Ermənistan münasibətlərinin 

sağlamlaĢdırılmasına və inkiĢaf etdirilməsinə dair bitkin proqramı əhatə etməlidir. 

Biz millətlərarası qarĢıdurmanın, qarĢılıqlı ittihamların, xüsusən də iddiaların hər 

hansı formalarının, kimin haqlı, kimin müqəssir olduğunu uzun-uzadı 

aydınlaĢdırmaların tam perspektivsizliyini dərindən dərk etməliyik. 

Ötən 11 ay göstərmiĢdir ki, həyati əhəmiyyəti olan heç bir məsələ belə 

yolla həll edilməmiĢdir və həll edilə bilməz. Bütün dünya Ģahiddir ki, DQMV-nin 

ərazi mənsubiyyəti məsələsinin ifrat Ģəkildə qoyulmasının özü nə ilə nəticələnmiĢ, 

minlərlə günahsız adam nə qədər müsibət və məĢəqqətlərə düçar olmuĢdur. 

Millətlərarası barıĢıq konsepsiyasının prinsipləri inkiĢaf etdirilib əməli məcraya 

keçirilərək birgə səmərəli tədbirlərin geniĢ proqramı ola bilər. Hər bir halda qeyri-

standart, qarĢılıqlı surətdə məqbul qərarlar axtarmaq, yeni təfəkkür yolu ilə getmək 

çox vacibdir. 
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Əlbəttə, münasibətləri biroturuma normal hala salmaq olmaz. QarĢıda 

çoxillik, gərgin iĢ durur. Lakin elə problemlər var ki, onları təxirə salmadan həll 

etmək olar və hökmən həll etmək lazımdır. 

Köçkünlərin taleyi, onların daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıtması 

millətlərarası münasibətlərin normal hala salınması üçün indiki mərhələdə xüsusilə 

vacibdir. Biz bunu Moskvadakı çıxıĢlarımızda xüsusi qeyd etdik. Didərginlər, 

onların yerbəyer edilməməsi hər iki respublikada gərginliyin qalmasının 

mənbəyidir. Biz gördük ki, siyasi avantüristlər bu adamların faciəsindən necə 

bacarıqla istifadə edirlər. 

Vəzirov yoldaĢ bildirmiĢdir ki, indiyədək respublikaya 19 min nəfərdən 

çox erməni qayıtmıĢdır, azərbaycanlı ailələri də Ermənistana qayıtmağa 

baĢlamıĢlar. Həm də buna   hər vasitə ilə kömək etmək lazımdır. 

Bu da məlumdur ki, vədlərə, çağırıĢlara adamların inamı itmiĢdir. Bax, 

buna görə də biz Azərbaycan və Ermənistan   kommunist   partiyaları   MK-larının, 

ali sovetlərin rəyasət heyətlərinin və Nazirlər Sovetlərinin birgə müraciətini bütün 

partiya, sovet və təsərrüfat orqanlarının fəal addımları və tədbirləri ilə   

möhkəmlətmək   barədə   razılığa   gəlmiĢik.   Axı, söhbət hər iki respublikanın 

təqribən 250 min vətəndaĢının taleyi haqqında gedir. Bu məsələ Azərbaycan KP 

MK bürosunun geniĢ iclasında hərtərəfli müzakirə olunmuĢdur.  Biz təhlükəsizlik   

üçün   etibarlı təminatlar vermək, köçkünləri doğma yurdlarına qaytarmaq, onların 

qanuni hüquqlarını bərpa etmək, maddi itkiləri ödəmək barədə Ermənistan SSR   

rəhbərliyi ilə razılığa gəlmiĢik.  Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin sədri   F. T. 

Sarkisyan yoldaĢ bizi əmin etmiĢdir ki, köçüb gəlmiĢ azərbaycanlı ailələrinin 

qanunsuz olaraq tutulmuĢ mənzillərinin və evlərinin hamısını boĢaltmaq üçün 

tədbirlər görüləcəkdir. 

Azərbaycanlı və erməni ailələrinin çıxıb getdikləri Ģəhərlərin və 

rayonların rəhbərlərinin müntəzəm görüĢləri  adamların  geri  qayıtması   prosesinə 

kömək etməlidir.  Biz  Ermənistan   rəhbərliyinə  müraciətlə xahiĢ etmiĢik ki, 

qonĢu rayonların rəhbərləri arasında əlaqə yaranmasına və geniĢlənməsinə hər 

vasitə ilə diqqət yetirsinlər və kömək etsinlər. Təcrübə bunun nə qədər faydalı 

olduğunu göstərir. Zəngilanda və Qubadlıda olarkən mən bunu yəqin etdim. Biz 

buradakı rayon partiya komitələrinin qonĢu rayonların rəhbərliyi ilə necə fəal 

iĢlədiklərini gördük. BaĢqa rayonlarda, məsələn, Qazax, Tovuz, ġamxor, DaĢkəsən 

rayonlarında və bir sıra digər rayonlarda da yaxĢı nəticələr əldə edilmiĢdir. 

YoldaĢlar qüvvələrini  əsigəmədən  iĢləyirlər. Odur  ki nəticələr də pis deyildir. 

Həyati əhəmiyyəti olan sənaye və nəqliyyat obyektlərinin iĢini təmin 

etmək tədbirləri haqqında, vətəndaĢların Konstitusiya hüquqlarının kobud surətdə 

pozulması haqqında, vətəndaĢları daimi yaĢayıĢ yerlərindən çıxıb getməyə vadar 

edən yerli orqanların ayrı-ayrı vəzifəli Ģəxslərinin yolverilmız hərəkətləri haqqında 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ  Nazirlər Sovetinin respublikalarımıza aid qəbul 

etdikləri qərarların sözsüz yerinə yetirilməsi birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. 
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Biz, habelə Ermənistan KP MK həmin dövrdə vəzifəli Ģəxslərin qanunsuz 

hərəkətlərinə necə münasibət bəslədiyimiz barədə ən yaxın vaxtlarda Sov.ĠKP MK 

yanında Partiya Nəzarəti Komitəsi ilə birlikdə Sov.ĠKP MK katibliyinə məlumat 

verməliyik. 

Gədəbəy Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Ġsgəndərovun tutulduğu 

və ondan böyük məbləğdə pulun müsadirə edildiyi faktı barədə artıq deyilmiĢdir. 

Ġndi təhqiqat aparılır. 

SSRĠ Prokurorluğu baĢqa faktlar üzrə də cinayət iĢləri qaldırmıĢdır. 

Gədəbəy Rayon Ġcraiyyə Komitəsi təĢkilat Ģöbəsinin müdiri, Bakıda mitinqə 

yığıĢanlar üçün pul toplamıĢ Ələkbərova gəldikdə isə o, partiyadan xaric edilmiĢ və 

iĢdən götürülmüĢdür. ġayiələrə və uydurmalara, qəsdən yalan məlumat 

yayılmasına qarĢı qətiyyətlə mübarizə aparılması indiki mərhələdə xüsusi 

əhəmiyyətə malikdir. Sağlam olmayan mübahisədən hər vasitə ilə çəkinmək 

lazımdır. Biz kütləvi informasiya vasitələrinin fəaliyyətinə dönmədən nəzarət 

edəcəyik ki, dərc olunan hər bir yazı, efirdə hər veriliĢ regionda vəziyyətin 

normallaĢmasına xidmət etsin. Bu iĢdə MK bürosunun müvafiq qərarını dönmədən 

rəhbər tutmaq lazımdır. 

ÇalıĢmaq lazımdır ki, qəzetlərimizin səhifələrində qonĢu respublikaların 

həyatı haqqında materiallar verilsin, mərkəzi mətbuatda, Ümumittifaq radiosu və 

televiziyası ilə aktual məsələlərlə bağlı birgə çıxıĢlar təĢkil edilsin. 

Ümumən milli siyasətin Lenin normalarına və prinsiplərinə əzmlə və 

dönmədən əməl etmək, vəziyyətin sabitliyini pozmağa cəhd göstərənlər, adamları 

hüquqa zidd hərəkətlərə təhrik edənlər əleyhinə qətiyyətlə mübarizə aparmaq 

lazımdır. Ümumi yüksəliĢ zəhmətkeĢlərin iqtisadi və sosial həyat Ģəraitinin 

yaxĢılaĢmasını təmin edən ədalət və bir-birinə qardaĢlıq yardımı, qarĢılıqlı 

fəaliyyət prinsipləri millətlərarası münasibətlərin normal hala salınmasında etibarlı 

istiqamət olmalıdır. 

Deməliyəm ki, ölkəmizin rəhbərliyi respublikamızın zəhmətkeĢlərinin 

beynəlmiləlçiliyini, onları Ermənistan  torpağına üz vermiĢ fəlakətdən, qardaĢ 

respublikada baĢ vermiĢ bu dəhĢətli faciədən bütün varlıqları ilə sarsıldıqlarını 

yüksək qiymətləndirir. 

Bizim borcumuz bu ənənələri hər vasitə ilə inkiĢaf etdirməkdən və 

artırmaqdan, ideoloji iĢdə, bütün kütləvi tərbiyə iĢində əsaslı dönüĢü təmin 

etməkdən ibarətdir. Bu iĢin formaları haqqında xüsusi danıĢmaq lazımdır. Biz 

təkcə yığıncaqlar, mitinqlər keçirməyi deyil, məsələn, həm də kəndlərdə toplanıĢlar 

keçirməyi, fərdi söhbətlərə daha çox fikir verməyi tövsiyə edirik. Bir sözlə, 

adamlarla ürək açıqlığı ilə danıĢmaq lazımdır, yalnız bu zaman onların etimadını 

qazana bilərik,  onları öz ardımızca apara bilərik. 

Yadımdadır, Bakı konfransında mən danıĢdım ki, bir dəfə böyük bir 

müəssisənin partiya komitəsi katibinə demiĢdim: kommunistlərin evlərinə 

gedirsinizmi? Bir qədər keçəndən sonra mən həmin zavodun direktoruna yenə bu 
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barədə sual verdim və baĢa düĢdüm ki, vəziyyət dəyiĢməmiĢdir. Lakin yoldaĢlar 

söz verdilər ki, bu dəfə öz səhvlərini düzəldəcəklər. Bu gün mən razılıq hissilə 

deyirəm ki, vədlərinə əməl etmiĢlər. 

Mən bu barədə danıĢarkən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, partiya 

iĢçiləri adamların əhval-ruhiyyəsinə yaxĢı bələd olmalı, onların qayğıları, 

problemləri ilə yaĢamalı, narahat edən məsələlərə ətraflı cavab verməyi, bunları 

həll etməyi bacarmalıdırlar. 

Dağlıq Qarabağ problemi Moskvada söhbətlər və görüĢlər gediĢində çox 

yer tutdu. 

Həmin söhbətlərə və görüĢlərə, M. S. Qorbaçovun baĢçılıq etdiyi 

komissiyanın iclasına hazırlaĢarkən biz münaqiĢənin aradan qaldırılmasının 

müxtəlif üsullarını və variantlarını axtarırdıq. Köçkünlərə hər iki respublika 

rəhbərliyinin birgə müraciəti  belə yarandı.  Biz millətlərarası barıĢıq konsepsiyası 

haqqında təkliflərimizi Ermənistan KP MK bürosuna göndərdik. YaxĢı baĢa 

düĢürdük ki, sağlam düĢüncə əsasında yollar axtarmaq lazımdır. 

Keçən ilin yayında Sov.ĠKP MK və SSRĠ Ali Soetinin Rəyasət heyəti A. 

Ġ. Volski yoldaĢı DQMV-də özlərinin nümayəndəsi təsdiq etmiĢdilər. Əlbəttə, bu 

faydalı tədbir idi. Çox iĢ görüldü. Lakin nümayəndənin səlahiyyəti məhdud 

olduğuna görə, baĢlıcası isə DQMV-də korrupsiyaya qurĢanmıĢ ünsürlərin və 

millətçilərin açıq müqaviməti üzündən nümayəndənin imkanlarından tam istifadə 

olunmurdu. 

Buna baxmayaraq, demək olar ki, qarĢılıqlı güzəĢtin düzgün yolu 

müəyyən edilmiĢdi. Lakin həyat göstərdi ki, daha da irəliləmək lazımdır. Bunu öz 

müraciətlərində respublikanın zəhmətkeĢləri tələb edirdilər. Onlar əmək 

kollektivlərində keçirilən görüĢlərdə, partiya və fəhlə yığıncaqlarında, mitinqlərdə 

dəfələrlə məsələ qaldırırdılar ki, DQMV-də, nəhayət, nə vaxt qayda-qanun 

yaradılacaq. 

DQMV rəhbər orqanlarının çox təhlükəli hərəkətlərinin davam etməsinin 

daha böyük fəlakətlərə səbəb ola biləcəyini nəzərə alaraq və baĢqa millətin 

adamları barəsində vəzifəli Ģəxslərin zərərli fəaliyyətinə son qoymağın zəruri 

olması ilə əlaqədar olaraq, biz DQMV-də ictimai asayiĢin, sosialist 

qanunçuluğunun bərpa edilməsi, adamların sosial cəhətdən qorunması, nəhayət, 

vəziyyətin qaydaya salınması üçün fövqəladə tədbirlər görülməsi məsələsini 

qaldırmağı lazım bildik. Belə vəziyyətə daha dözə bilmərik ki, muxtar vilayət 

kadrlarının xeyli hissəsi qanuna zidd hərəkətlərin təĢkilatçısı kimi çıxıĢ etsin. Biz 

belə vəziyyətə dözməyəcəyik, çünki dövlətimizin taleyi üçün, yenidənqurmanın 

dönməzliyinin təmin edilməsi üçün hamımız məsuliyyət daĢıyırıq. 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarə 

formasının tətbiqi haqqında SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanı buna 

Ģübhəsiz, kömək edir. Deməliyəm ki, partiya və dövlət rəhbərliyi bu tədbirin məhz 

müvəqqəti xarakteri haqqında həmin sənəddə öz əksini tapmıĢ mülahizələrimizə 



247 
 

tərəfdar çıxmıĢdır. Axı, qarĢıdurmaya can atan qüvvələr belə bir ideyanı hər vasitə 

ilə yayırdılar və indi də təbliğ edirlər ki, vilayətin Ġttifaq orqanlarına tabeliyi 

DQMV-ni Azərbaycan SSR-in tərkibindən ayırmaq yolunda ara mərhələsidir. 

Məhz buna görə də DQMV-nin ərazi mənsubiyyətinin pozulmazlığı da fərmanda 

xüsusilə göstərilmiĢdir. Xüsusi idarə komitəsi respublikamızın rəhbərliyi ilə sıx 

qarĢılıqlı əlaqədə iĢləyəcəkdir. 

Belə komitənin zəruriliyi onunla müəyyən edilir ki, DQMV-nin rəhbərləri 

həyasızcasına siyasi cəhətdən zərərli xətt, açıq-aĢkar millətçilik xətti yeridirlər, elə 

xətt ki, yenidənqurma iĢinə, vilayətin inkiĢafına, adamların mənəviyyatına çox 

böyük zərər vurmuĢdur.   DQMV rəhbərlərinin əməllərinə ciddi partiya  qiyməti  

verilməli,  onlar tutduqları  vəzifələrdən kənar edilməlidirlər. Biz münasib vaxtda 

vilayət partiya təĢkilatının hər bir kommunistinin siyasi attestasiyasını keçirmək 

məsələsini də qaldırmıĢıq. 

Odur ki, qoy heç kəs bizi zorakılıq üsullarına can atmaqda 

təqsirləndirməyə cəhd etməsin. Söhbət ondan gedir ki, hamı Sov.ĠKP 

Nizamnaməsinin tələblərinə tabe olmalı, qanun qarĢısında Ģəxsən məsuliyyət 

daĢımalıdır. 

Biz bu barədə bir də ona görə danıĢırıq ki, Azərbaycanda müəyyən 

qüvvələrin həyatı yeniləĢdirmək yolunda görülən bütün iĢlərə qarĢı bəd 

niyyətlərindən xəbərdarıq. Biz bu yaxınlarda Bakı partiya konfransında bu barədə 

açıq danıĢdıq. Konfransın iĢi haqqında mətbuatda, televiziya ilə ətraflı məlumat 

verilmiĢdir. Biz bilirik, regionumuzun hüdudlarından kənarda da elələri az deyil ki, 

onlar DQMV-dəki hadisələrdən yenidənqurmaya zidd məqsədlər üçün istifadə 

etməyə cəhd göstərirlər. 

YoldaĢlar mənə deyirlər ki, bəzi yerlərdə cürbəcür müraciətlər, 

proqramlar, vərəqələr yayılır. Onların haradan peyda olduğunu soruĢanda cavab 

verirlər ki, bir qayda olaraq Estoniya xalq cəbhəsinin Yerevan vasitəsilə alınmıĢ 

sənədlərindən köçürülmüĢdür. BaĢlıcası isə, bunların heç birinin öz xalqına qayğı 

ilə və onun müqəddəratı üçün yüksək məsuliyyət hissilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Daha sonra SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyəti Fərmanının müddəaları 

üzərində dayanaraq Vəzirov yoldaĢ qeyd etmiĢdir ki, DQMV-də bütün tədbirlər 

Azərbaycan KP MK ilə, baĢqa respublika orqanları ilə qarĢılıqlı əlaqədə və 

hökmən onların rəyi nəzərə alınmaqla həyata keçiriləcəkdir. 

Xüsusi idarə komitəsi vilayətdə ictimai-siyasi vəziyyəti normal hala 

salmaq, nümunəvi asayiĢi və vətəndaĢların təlükəsizliyini təmin etmək, DQMV 

haqqında partiya və hökumət qərarlarını sözsüz yerinə yetirmək vəzifələrini həyata 

keçirəcəkdir. 

DQMV-dən çıxıb getməyə məcbur olmuĢ azərbaycanlı ailələrinin doğma 

yurdlarına qayıtması, iĢdən çıxarılmıĢ adamların iĢə düzəldilməsi, kəndlərinin 

abadlaĢdırılmasına dair geniĢ proqram birinci dərəcəli vəzifələrdəndir. Bir sözlə, 
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hər cür tədbir görəcəyik ki, adamlar sovet torpağında sovet adamlarına layiq 

yaĢasınlar. 

Bununla əlaqədar olaraq Ə. X. Vəzirov DQMV ilə qonĢu olan rayonların 

partiya və sovet orqanlarının muxtar vilayətdə normal həyatı bərpa etməsi iĢində 

komitəyə hər cür kömək və yardım göstərmək sahəsindəki vəzifələri üzərində 

xüsusi dayanmıĢdır. 

Mən öz çıxıĢımı bax bu fikirlə bitirmək istərdim. Hamı öz üzərinə daha 

artıq məsuliyyət götürməli və beləliklə də regionda millətlərarası münaqiĢə ilə 

bağlı qayğılardan Mərkəzi azad etməlidir. ġübhə yoxdur ki, respublika partiya 

təĢkilatı, bütün kadrlarımız çoxmillətli dövlətimiz üçün, yenidənqurmanın 

müqəddəratı, sovet cəmiyyətinin inqilabi yeniləĢməsi üçün həyati əhəmiyyəti olan 

məsələlərin tezliklə həlli naminə öz səylərini artıracaqlar. 

*** 

Müzakirələrdə birinci çıxıĢ edən Bakı ġəhər Partiya Komitəsinin birinci 

katibi M. R. Məmmədov demiĢdir: DQMV-də və onun ətrafında hadisələr on 

aydan çoxdur ki, davam edir və bütün bu müddət ərzində regionda vəziyyət 

Sov.ĠKP MK-nın və sovet hökumətinin nəzərindən qaçmır. Qəbul olunmuĢ qərar 

indiki vəziyyətdə yeganə düzgün qərardır, xalqlarımızın müqəddəratına əsl 

qayğının təzahürüdür. 

Bakıda həyəcanlı noyabr günləri Ģəhərin kommunistləri üçün təkcə ciddi 

sınaq deyil, həm də ciddi ibrət dərsi olmuĢdur. Respublikanın, o cümlədən də Bakı 

Ģəhərinin partiya təĢkilatları vəziyyətin sabitləĢdirilməsi üçün az səy 

göstərməmiĢlər. Bu gün müəssisələr və təĢkilatlar normal iĢləyir, ali məktəblərdə, 

texnikumlarda, ümumtəhsil məktəblərində dərslər davam edir. ġəhərdən getmiĢ 

ermənilərin 15 min nəfərdən çoxu geri qayıtmıĢdır. Lakin bu, qarĢıdakı böyük iĢin 

yalnız baĢlanğıcıdır. Hər bir bakılı üçün normal əmək və həyat Ģəraiti yaratmaq, 

Ģəhərdə asayiĢi və sakitliyi təmin etmək Bakı partiya təĢkilatının fəaliyyətinin 

mühüm istiqamətidir. 

Bakı kommunistləri partiya və hökumətin muxtar vilayətdə vəziyyətin 

normal hala salınmasına yönəldilmiĢ qərarlarına ürəkdən tərəfdardırlar. Sov. ĠKP 

MK-nın göstəriĢləri ilə əlaqədar olaraq Bakı partiya təĢkilatı qarĢısında yeni 

vəzifələr durur. Ġndi baĢlıcacı çox böyük siyasi əhəmiyyəti olan bu sənədləri hər bir 

kommunistin, əməkçinin, hər bir sakinin Ģüuruna və qəlbinə çatdırmaq üçün geniĢ 

ideoloji iĢ, izahat iĢi aparmaqdan ibarətdir. 

Yeni Ģərait Ģəhər, rayon partiya komitələrinin iĢ üslubunu və metodlarını 

təkmilləĢdirmək və əsaslı surətdə yenidən qurmaq zərurəti doğurur. 47-ci Bakı 

Ģəhər partiya konfransının qəbul etdiyi qərarlar da buna istiqamətləndirilir. Bakıda 

«Xalqın həqiqi mənafeyinə xidmət etməli» məqaləsinin müzakirəsinə həsr olunmuĢ 

vahid siyasi gündən danıĢarkən natiq qeyd etmiĢdir ki, Ģəhər zəhmətkeĢləri 

DQMV-də və ümumən regionda vəziyyəti normal hala salmaq üçün SSRĠ Ali 
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Soveti Rəyasət heyətinin gördüyü tədbirlərə tamamilə tərəfdar olduqlarını 

bildirirlər. 

Bu Ģəraitdə kommunistlərin, xüsusən vəzifəli Ģəxslərin üzərinə çox böyük 

məsuliyyət düĢür. Millətçilik hərəkətlərinə yol verən kommunistlərə ilk partiya 

təĢkilatlarında ciddi tələbkarlıqla yanaĢılmalıdır. Rayon partiya komitələri və ilk 

partiya təĢkilatları bir sıra kommunistlərin hərəkətlərini  müzakirə etmiĢ və onları 

cəzalandırmıĢlar, o cümlədən 17 nəfər Sov.ĠKP sıralarından xaric edilmiĢdir. 

Bununla birlikdə bir sıra müəssisələrin, nazirliklərin və baĢ idarələrin, respublika 

Elmlər  Akademiyasının rəhbərləri müvafiq qərarlar qəbul etməyə tələsmirlər. 

Natiq sözünə davam edərək demiĢdir: Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiqi haqqında SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin Fərmanı DQMV-də və onun ətrafında vəziyyəti normal hala 

salmaq, Ģəraitin kəskinləĢməsinin qarĢısını almaq, regionun hər bir sakininin 

qanuni hüquqlarını qorumaq məqsədini daĢıyır. Respublika partiya təĢkilatı, 

Azərbaycan əməkçiləri çətinlikləri aradan qaldırmaq, xalqlarımız arasında dostluq 

münasibətlərinin bərpası üçün lazım olan bütün tədbirləri görmək əzmindədirlər. 

Bakı kommunistləri də bu mühüm iĢdə ən fəal iĢtirak etməyə, 

yenidənqurmanın inkiĢafı və dərinləĢməsi üçün öz qüvvə və səylərini 

əsirgəməməyə, sovetlər ölkəsinin bütün xalqlarının birliyini möhkəmlətməyə 

hazırdırlar. 

Azərbaycan SSR sosial təminat naziri L. X. Rəsulova SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin 1988-ci ilin iyulundakı iclasında, ötən ilin dekabrında və bu ilin 

yanvarında Mixail Sergeyeviç Qorbaçovun sədrliyi ilə Sov.ĠKP MK-da keçirilmiĢ 

müĢavirələrdə öz iĢtirakından danıĢarkən qeyd etmiĢdir ki, Rəyasət heyətinin 

iclasında və müĢavirələrdə qaldırılan məsələlər təkcə iki xalqın, iki respublikanın 

deyil, bütün ölkənin mənafelərinə aid idi. O demiĢdir: Biz SSRĠ Ali Sovetinin 

Rəyasət heyəti tərəfindən və Sov.ĠKP MK müĢavirəsində hazırlanmıĢ qərarları və 

tövsiyələri tamamilə bəyənirik. 

Bizim hamımız üçün bu, həyatın ibrət dərsidir. Biz kommunistlər, 

respublikanın zəhmətkeĢləri bu ibrət dərsindən özümüz üçün düzgün nəticələr 

çıxarmalıyıq. Elə bu gün, görülmüĢ nəhəng iĢin ilk nəticələrini partiya fəallar 

yığıncağında müzakirə etdiyimiz bir vaxtda biz əslində böyük əhəmiyyətli 

sənədlərlə silahlanmıĢıq. Bunlar vəziyyətin və millətlərarası münasibətlərin normal 

hala salınmasına yönəldilən partiya-təĢkilat tədbirləri planıdır, Azərbaycan və 

Ermənistan kommunist partiyaları MK-larının, iki respublikanın ali sovetləri 

rəyasət heyətlərinin və nazirlər sovetlərinin birgə müraciətidir. 

Köçgünlərin öz daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıtması qəbul olunmuĢ sənədləri 

həyata keçirmək sahəsində bütün iĢin, hər iki respublikada bu istiqamətdə partiya-

siyasi fəaliyyətin çox mühüm meyarı olacaqdır. Özü də təkcə qayıtması yox, 

habelə onların tam təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. BaĢlanmıĢ iĢin müvəffəqiyyəti 

üçün hər Ģeydən əvvəl geniĢ izahat iĢi aparmaq lazımdır. 
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Kadrlarla iĢin də çox böyük əhəmiyyəti vardır. Bu, prinsipial məsələdir və 

məhz bu sahədə nöqsanlar hadisələrin geniĢləndiyi dövrdə xüsusilə təsir 

göstərmiĢdir. 

Respublikada vahid siyasi gün keçirilmiĢdir. Əmək kollektivlərində 

müzakirəyə verilən məsələ həyatımızın ən ciddi problemlərini, müsbət və mənfi 

cəhətləri əhatə edir. Lakin baĢlıcası olub keçənləri təhlil etmək, düzgün nəticələr 

çıxarmaq, nöqsanları aradan qaldırmaqdır. 

Daha sonra natiq respublika Sosial Təminat Nazirliyi fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri, yaxın vaxtlarda yerinə yetirilməli olan vəzifələr üzərində dayanmıĢ, 

vahid siyasi günün gediĢində qaldırılan məsələlərdən danıĢmıĢdır. O demiĢdir: 

«Xalqın həqiqi mənafeyinə xidmət etməli» məqaləsi bütün rəhbər iĢçilərə, 

zəhmətkeĢlərin mənafelərinə biganə qalmayanların hamısına çağırıĢdır. 

Sov.ĠKP MK-nın partiya, sovet xalqına seçkiqabağı müraciəti hər bir 

kommunistə, ölkəmizin hər bir əməkçisinə aiddir. Bu müraciətdə partiyanın 

gələcək fəaliyyətinin üstün istiqamətləri müəyyən edilmiĢdir. Müraciət xalqın 

mənafelərinə partiya və hökumətin qayğısına daha bir sübut olmuĢdur. 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti E. Y. Salayev 

demiĢdir: Elmlər Akademiyasının çoxminlik kollektivi adından çıxıĢ edərək, SSRĠ 

Ali Soveti Rəyasət heyətinin yanvarın 12-də qəbul olunmuĢ Fərmanının 

bəyənildiyini bildirmək istəyirəm. Həmin qərarlar millətlərarası münasibətlərin 

kəskinləĢməsi qarĢısının alınmasına, regionda vəziyyətin sabitləĢdirilməsinə 

yönəldilmiĢdir. 

M. S. Qorbaçovun Azərbaycan və Ermənistan  xalqlarına müraciətindən 

dərhal sonra respublikamızın alimləri müraciətin əsas müddəalarının izah olunması 

iĢinə fəal surətdə qoĢulmuĢlar. Lakin Azərbaycan elminin simasını heç də müəyyən 

etməyən elə «alimlər» də tapılmıĢdır ki, millətçilik əhval-ruhiyyəsi ilə 

zəhərlənmiĢlər. Amma onların Elmlər Akademiyası kollektivlərində Ģuluqluqlar 

törətmək, icazə verilməyən mitinqlər keçirilməsinə meydan açmaq cəhdləri baĢ 

tutmamıĢdır. Alimlərimizin əksəriyyəti Azərbaycan və erməni xalqlarının ümumi 

mənafelərinin müdafiəsi uğrunda çıxıĢ etmiĢdir. Respublika Elmlər 

Akademiyasının partiya komitəsi və Rəyasət heyəti bütün müqəssirləri ciddi 

cəzalandırmıĢlar, bir sıra rəhbərlər və alimlər isə iĢdən çıxarılmıĢlar. 

Ġndi Elmlər Akademiyasının Rəyasət heyəti və partiya komitəsi 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR elmlər akademiyaları tərəfindən xalqlarımızın 

milli-etnik qarĢılıqlı münasibətlərinin öyrənilməsi üçün konkret tədbirlər 

görmüĢlər. Məsələn, Zaqafqaziya elmlər akademiyaları rəyasət heyətləri üzvlərinin 

iki görüĢü, ictimaiyyatçı alimlərin görüĢü olmuĢdur. Respublnkalarımızın 

alimlərinin normal qarĢılıqlı münasibətlərinin bərpa edilməsi, iĢgüzar və elmi 

əlaqələrin sahmana salınması üçün xüsusilə çox iĢ görmək lazım gələcəkdir. 

Natiq sözünə davam edərək demiĢdir: Bildirmək istəyirəm ki, alimlərimiz, 

xüsusən ictimaiyyatçı alimlər Kommunist Partiyası və xalq qarĢısında çox 
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borcludurlar. Ġndi ölkədə gedən sosial-iqtisadi və milli-etnik proseslərlə, o 

cümlədən Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən hadisələrlə əlaqədar 

olaraq bu gün etnik tarix, tarixi demoqrafiya sahəsində, milli xurafatın və 

millətçilik baxıĢlarının millətlərarası münaqiĢələrin və ziddiyyətlərin baĢ 

verməsinə təsiri haqqında daha dərin nəzəri tədqiqatlar gərəkdir. Biz millətlərarası 

münasibətlər institutunun və sosiologiya bölməsinin yaradılması haqqında təĢəbbüs 

irəli sürmüĢük. Bizim təklifimiz Azərbaycan KP MK-da müdafiə olunmuĢ və 

məqbul sayılmıĢdır. 

Natiq axırda demiĢdir: Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində müvəqqəti 

olaraq xüsusi idarə formasının tətbiqinin məqsədəuyğun hesab edilməsi haqqında 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarını bəyənərək əmin etmək istəyirəm ki, 

Elmlər Akademiyasının kollektivi respublikanın alimləri qarĢımızda duran mühüm 

və məsul vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün bütün bilik və qüvvələrini sərf edəcək, 

sovet xalqları  dostluğunun möhkəmlənməsinə layiqli töhfə verəcəklər. 

ġamxor Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Ə. C. Əhmədzadə 

demiĢdir: Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən hadisələrlə əlaqədar 

olaraq, rayonumuzda çox gərgin, çətin idarə olunan vəziyyət yaranmıĢdır. 

Durğunluq illərində yığılıb qalan həll edilməmiĢ problemlər bu vəziyyəti 

mürəkkəbləĢdirmiĢdir. 

Yerevanda, Stepanakertdə, sonralar isə Bakıda icazə verilməmiĢ mitinqlər 

keçirildiyi vaxt bizim milli tərkibi qarıĢıq olan rayonumuzda azərbaycanlı və 

erməni ailələrinin nümayəndələri,  hadisələrin baĢlanmasından əvvəl olduğu   kimi, 

bir-biri ilə fəal ünsiyyət saxlayırdılar. Biz onun sayəsində vəziyyətə nəzarət etməyə 

müvəffəq olmuĢuq ki, partiya təĢkilatları partiya-təĢkilat iĢini və ideoloji iĢi 

kütlələr  içərisinə,  əmək kollektivlərinə  keçirmiĢlər. Onların köməyi ilə biz    

fitnəkarlıq hallarının qarĢısını almağa müvəffəq olmuĢuq. Ağsaqqalların 

nüfuzundan istifadə edərək, azərbaycanlılar ermənilərlə onların evlərinin,    

mədəniyyət abidələrinin salamat saxlanmasına təminat verilməsi haqqında razılığa 

gəlmiĢlər. Əsassız Ģayiələrə inanaraq çıxıb getmiĢ ermənilərin qayıtması üçün 

rayonumuzun kommunistlərinin Ermənistanın qonĢu rayonlarının nümayəndələri 

ilə görüĢləri, xalqımızın zəlzələdən zərər çəkmiĢ rayonların sakinlərinə  qardaĢlıq 

köməyi az rol oynamamıĢdır. 

Ġndi rayonda 13 minə qədər köçkün azərbaycanlı vardır. Ġmkan daxilində 

onlara mənzil ayrılır, iĢləmək üçün Ģərait yaradılır. Ġki min nəfər müvəqqəti iĢə 

düzəldilmiĢdir. Rayonun kəndlərində yeni xəstəxanalar və tibb məntəqələri, digər 

səhiyyə müəssisələri iĢləməyə baĢlamıĢdır. UĢaqlara xüsusi diqqət yetirilir, onlar 

üçün 11 məktəb açılmıĢdır. Eyni zamanda  köçkünlər  arasında  onların daimi 

yaĢayıĢ yerlərinə qaytarılması sahəsində böyük izahat iĢi aparılır. 

Bununla birlikdə hələ iĢdə nöqsanlar vardır. Ġlk partiya təĢkilatları 

ziyalıları,  gəncləri  hərəkətə hələ heç də tamamilə   gətirməyə,   onların   səylərini 

gərginliyin zəiflədilməsinə, iki xalq arasında ənənəvi dostluq əlaqələrinin 
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bərpasına yönəltməyə müvəffəq olmamıĢlar. Burada da, zənnimizcə,  millətlərarası 

münasibətlər sahəsində partiya iĢinin Ģablon formalarından imtina etmək lazımdır.    

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanından irəli gələn qərarlar bu iĢin əsasını 

təĢkil etməlidir. 

Hərbi qulluqçu M. M. Zaytsev qeyd etmiĢdir ki, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin qərarı, DQMV-də xüsusi idarə formasının tətbiqi əslində ekstremistlərin 

iradəsi ilə iki xalqın düĢdüyü ağır vəziyyətdən çıxmağa imkan verocəkdir. Bundan 

əlavə bu, köçgünlər problemi ilə daha konkret məĢğul olmağa imkan yaradacaqdır. 

Ġndi təqribən 250 min nəfər Azərbaycan və Ermənistan vətəndaĢı, vahid böyük 

ittifaqın vətəndaĢı öz doğma yurdundan uzaqlardadır. Bu asan iĢ deyildir, lakin 

həmin iĢi görmək lazımdır. Bu aylarda mən doğma yurdlarını tərk etmiĢ adamların 

gəldiyi bir çox rayonlarda olmuĢam. Elə siyasi iĢ, izahat iĢi aparmaq lazımdır ki, 

adamlar baĢa düĢsünlər: ali dövlət hakimiyyəti orqanının qərarı onlara qayıtmaq, 

problemləri tez həll etmək üçün təminat verir. 

Natiq Ģəhərdə ictimai asayiĢin gözlənilməsi sahəsində Bakı qarnizonu 

döyüĢçülərinin fəaliyyətindən danıĢaraq qeyd etmiĢdir ki, ancaq yerli partiya, sovet 

orqanları ilə əlbir qarĢılıqlı fəaliyyət sayəsində Ģəhərdə vəziyyəti normallaĢdırmaq, 

ekstremistlərin vəziyyətin sabitliyini pozmaq cəhdlərinin qarĢısını almaq sahəsində 

ümdə vəzifələr müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmiĢdir. Proletar Bakısı ekstremistləri 

layiqincə dəf etmiĢdir. 

Natiq sözünə davam edib demiĢdir: Mən zəlzələdən sonra ilk saatlarda 

Ermənistanda olmuĢam. Demək lazımdır ki, sovet əsgərləri zəlzələ nəticəsində 

dağılmıĢ yerlərə birinci gəlmiĢ və öz vəzifəsini yerinə yetirdikdən sonra, yəqin, 

həmin yerləri axırıncı tərk edəcəklər. Azərbaycanın tərbiyə etdiyi cavanlar, 

Rusiyadan, ölkənin hər yerindən gəlmiĢ cavanlar çox qətiyyətlə, mərdanə hərəkət 

etmiĢlər. Bunun üçün, belə gənclərin tərbiyə edilməsi üçün ürəkdən çox sağ ol 

deyirik. 

Azərbaycandan gəlmiĢ mülki müdafiə polku da, vəziyyətin kifayət qədər 

mürəkkəbliyinə baxmayaraq, öz vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirmiĢdir, axı 

«Qarabağ» cəmiyyətinin idarə mərkəzi onların iĢlədikləri Leninakana keçirilmiĢdi 

və mərkəzin «fəalları» polkun iĢinə mane olmağa çalıĢırdılar. Lakin bütün 

çətinliklər aradan qaldırılmıĢdır və bu heç də təəccüblü deyildir ki, Bakıdan gəlmiĢ 

həmin gənclərin iĢlədikləri kimi adamlar ürəkdən iĢləyəndə bütün çətinliklər 

aradan qaldırılır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərləri orada olmuĢ və bu polkun iĢindən 

razı qalmıĢlar. Bir sözlə, bunlar öz borcunu vicdanla yerinə yetirmiĢ əsl 

Azərbaycan oğullarıdır və hər bir ailə onlarla fəxr edə bilər. 

Natiq sözünə davam edib demiĢdir: Beynəlmiləlçi o kəslər deyil ki, təkcə 

öz millətinin qayğısına qalırlar. Əksinə, o kəslərdir ki, baĢqaları, bütün ölkə, böyük 

Vətən haqqında da düĢünürlər. Odur ki, bu gün baĢlıca məsələ iki xalq arasında əsl 

dostluğun bərpa olunması məsələsini birlikdə həll etməkdən, hər bir 

Azərbaycanlının, hər bir erməninin, hər bir zəhmətkeĢin, harada yaĢayırsa yaĢasın, 
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özünü Vətənimizin tam hüquqlu vətəndaĢı hiss etməsi üçün hər Ģey etməkdən 

ibarətdir. 

Leninneftin   qazmaçısı   S.  B.   Müzəffərov  dedi: Sov.ĠKP MK-da SSRĠ 

Ali Sovetinin deputatları - Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR nümayəndələri, 

hər iki respublikanın rəhbərləri ilə görüĢdə iĢtirak edərkən mən DQMV-də və onun 

ətrafında vəziyyətin normallaĢdırılması sahəsində partiyamızın Mərkəzi 

Komitəsinin görduyü böyük, çoxtərəfli və ardıcıl iĢin Ģahidi oldum. Bu gün 

respublika kommunistlərinin, zəhmətkeĢlərinin bütün səylərini SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin Fərmanından irəli gələn qərarların yerinə yetirilməsinə 

yönəltmək, respublikalarımızın xalqları arasında dostluğun və mehriban 

qonĢuluğun bərpası üçün hər Ģey etmək lazımdır. 

Respublikada baĢ vermiĢ hadisələr, rütbə və vəzifələrindən asılı 

olmayaraq,  kimin kim olduğunu aydın Ģəkildə aĢkara çıxarmıĢdır. Özünü həqiqi 

kommunist kimi tanıdanlar xalq içərisində nüfuz və etimad qazanmıĢlar. Fəhlə 

sinfi partiyaya inanır və regionda  vəziyyəti normallaĢdırmaq üçün görülmüĢ 

tədbirlərə tərəfdardır və onları bəyənir. Biz həmin tədbirləri həyata keçirmək,   

millətlərarası   münasibətləri təkmilləĢdirmək üçün  maksimum  səy  göstərməyə 

hazırıq. 

Bizim yenidənqurma isə buna Ģəksiz nail olacağımıza təminat verir. 

Sov.ĠKP MK-pın partiyaya, sovet xalqına seçkiqabağı müraciətində deyilir: «Bunu 

baĢa düĢmək vacibdir: hər kəs yenidənqurma  naminə iĢləyərkən özü üçün, öz 

ailəsinin firavanlığı üçün, Vətənimizin tərəqqisi üçün iĢləyir.»  Bu fikir fəhlələrin, 

bütün sovet xalqının arzu və istəklərinə uyğundur. S. M. Kirov adına Azərbaycan 

Dövlət Universiteti Partiya komitəsinin katibi T. T.  Rüstəmov demiĢdir: SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin iclasında qəbul olunmuĢ sənəd təkcə hər iki respublikanın 

xalqlarının deyil, habelə bütün sovet xalqının yekdilliyi və sıx birliyi üçün 

prinsipial əhəmiyyətə malikdir. Bu sənəd bir daha təsdiq etmiĢdir ki, millətlərarası 

münaqiĢələrin həlli üçün yeganə  düzgün   yol   siyasi yoldur. Ölkədə geniĢlənmiĢ 

demokratiya, aĢkarlıq hamımızı ölkənin siyasi həyatında fəal iĢtirak etməyə çağırır, 

lakin bununla birlikdə siyasəti siyasətbazlıqla qarıĢdırmaq olmaz. Məhz siyasi 

cəhətdən naĢı Ģəxslər öz məsuliyyətsiz çıxıĢları ilə adamları həyəcanlandırır və 

çaĢdırır, qəĢəng tərtib olunmuĢ, amma mənasız Ģüarlar irəli sürürdülər. Sınaq 

günlərində ayrı-ayrı müəllimlərin, dekanların və tələbələrin özlərini necə 

apardıqlarını, onlardan bəzilərinin isə məsuliyyətsizcəsinə çıxıĢ etdiklərini 

unutmaq olmaz. Odur ki, bunun üstündə onlar ciddi cəzalandırılmalı, hər kəs öz 

hərəkktləri üçün cavab verməlidir. 

Lakin bizim iĢimiz təkcə müqəssirlərin cəzalandırılması ilə 

məhdudlaĢmamalıdır. Məsələn, biz universitetdə hər Ģeyi əhatə edən geniĢ 

fəaliyyət proqramı iĢləyib hazırlamıĢıq. Proqramda professor-müəllim heyəti və 

tələbələr arasında kompleks iĢ aparılması nəzərdə tutulur. Cəmiyyətin inqilabi 

surətdə yeniləĢdirilməsinin irəli sürəcəyi çoxlu problem proqramın əsasını təĢkil 
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edir və həmin problemləri biz hamımız birlikdə həll etməliyik. Xüsusi qeyd etmək 

istəyirəm ki, bu gün respublikada yeni gözəl ənənələr yaranır. Hələ heç vaxt 

respublika rəhbərliyinin xalqla yaxınlığını göstərən belə çoxlu tədbir və görüĢ 

olmamıĢdır. Millətlərarası münaqiĢəyə gətirib çıxarmıĢ səbəbləri dərindən 

öyrənmək, bunların qarĢısına etibarlı sipər çəkmək zəruridir və görünür, ali 

məktəblərin dərs planlarına millətlərarası münasibətləri öyrənmək üçün xüsusi 

kurslar daxil etmək lazımdır ki, bu da həmin məsələdə gənclərimizin nəzəri və 

praktik hazırlığına kömək edər. 

Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqı idarə heyətinin katibi Ģair Cabir Novruz 

demiĢdir: Artıq yeni ildir. Odur ki, biz ötən ilə nəzər salıb, baĢ vermiĢ hadisələrdən 

nəticə çıxarmalıyıq. 

Ġlk nəticə budur ki, Vətənə, doğma xalqa, doğma torpağa məhəbbət heç də 

gəliĢi gözəl sözlərdən, Ģüarlardan ibarət deyil, konkret, faydalı iĢlər deməkdir. 

DQMV-də baĢ vermiĢ hadisələr göstərdi ki, SSRĠ xalqlarının ailəsində 

millətlərarası münasibətlərdə həll olunmamıĢ xeyli mühüm problem vardır. Onları 

aradan qaldırmaq üçün hər gün fasiləsiz surətdə məqsədyönlü iĢ aparmaq lazımdır. 

Burada isə mədəniyyət və incəsənət xadimlərindən çox Ģey asılıdır. Onlar nümunə 

göstərməli və beynəlmiləlçilik timsalı olmalıdırlar, axı, onlar həmiĢə xalqlar və 

adamlar arasında dostluq əlaqələrinin, sülhün və əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsi 

carçıları olmuĢlar. SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin qəbul etdiyi qərar və 

Sov.ĠKP MK-nın partiyaya, sovet xalqına seçkiqabağı müraciəti çətinlikləri mütləq 

aradan qaldıracağımıza və on illər boyu olduğu kimi, yenə də sülh və dostluq 

Ģəraitində yaĢayacağımıza inam hissi doğurur. 

Zəngilan Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi T. ġ. Mehdiyev 

demiĢdir: Müzakirə olunan məsələnin böyük sosial-siyasi və iqtisadi əhəmiyyəti 

vardır. Bu, ən əvvəl onunla əlaqədardır ki, DQMV-də və onun ətrafında baĢlanmıĢ 

hadisələr bir çox ciddi problemlər yaratmıĢdır. Bunlardan ən mühüm hesab 

etdiyimiz bir problem üzərində qısaca da olsa, dayanmaq istərdik. 

Bu, didərginlər problemidir. Ermənistanla həmsərhəd olan bizim Zəngilan 

rayonu lap əvvəldən bu hadisələrin mərkəzində idi. 30 min nəfər əhalisi olan rayon 

Ermənistandan gəlmiĢ 5,5 min nəfər didərginə sığınaçaq vermiĢdir.  Evsiz-eĢiksiz   

qalmıĢ, doğma yerlərini  tərk etmiĢ  bu binəcib adamların konkret yardıma ehtiyacı 

vardı. Qeyri-adi Ģəraitdə iĢləməli olduq. Rayonda operativ qərargah, didərginlərin 

qəbul edilməsi və yerləĢdirilməsi, onlara maddi, tibbi və baĢqa yardım   

göstərilməsi məntəqələri  yaradıldı. Rayon partiya komitəsi bütün bu iĢə rəhbərliyi 

öz öhdəsinə götürdü. Yeri gəlmiĢkən, bizə gündəlik yardım göstərdiyinə görə, 

Azərbaycan KP MK-ya çox böyük minnətdarlığımızı bildirmək istərdik. 

O gərgin günlərdə KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov rayonumuza 

gəlmiĢdi. Rayon əməkçiləri ilə, didərginlərlə, fəallarla görüĢlər və söhbətlər, 

konkret təkliflər bütün iĢi daha yaxĢı təĢkil etməyə kömək göstərmiĢdir. 
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Respublika hökumət komissiyası da bizə böyük kömək etmiĢdir. 

Neftçilərə xüsusi minnətdarlığımızı bildirmək istərdim. Onlar qısa müddətdə 

rayonun kolxoz və sovxozlarında didərginlərin müvəqqəti yaĢaması üçün kiçik 

vaqonlar, evlər quraĢdırmıĢ, mühəndis kommunikasiyaları, su kəməri, elektrik 

xətləri, yol çəkmiĢlər. Respublikanın Maliyyə Nazirliyi 400 min manat məbləğində 

birdəfəlik yardım göstərmiĢdir. 

Rayon əhalisinin vətəndaĢ yetkinliyini, fəal mövqeyini, humanizmini 

xüsusi iftixar hissi ilə qeyd etmək lazımdır. Demək olar, hər bir ailə  fəlakətə düĢən 

adamlara sığınacaq vermiĢdir. Məsələn, Mincivan stansiyası dəmiryolçusunun 

ailəsində bu yaxınlaradək Ermənistanın Meğri rayonundan gəlmiĢ təqribən 50 

didərgin yaĢayırdı. Əlbəttə, yaranmıĢ vəziyyət gərgin iĢi davam etdirməyi, rayonun 

sosial-iqtisadi inkiĢaf  planlarının yerinə yetirilməsini pozmamağı tələb edir. 

Sov.ĠKP MK-nın partiyaya, sovet xalqına  seçkiqabağı müraciəti bizi buna 

istiqamətləndirir. Hər yerdə adamlar iĢi daha yaxĢı təĢkil etmək məsələlərini açıq-

aĢkar qızğın müzakirə edirlər, ətaləti və sosial laqeydliyi vətəndaĢ fəallığı, 

təĢəbbüskarlıq və cəsarətli axtarıĢlar əvəz edir. 

Bununla əlaqədar olaraq, biz müxtəlif qeyri-istehsal xərclərin, itkilərin, 

oğurluqların, xalq ehtiyatlarının dağıdılması, zərərin ört-basdır edilməsi hallarının 

kökünü kəsmək uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparmaq barədə Sov.ĠKP MK-nın 

çağırıĢına dəqiq əməl edəcəyik   (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 yanvar 1989-cu il 

 

MƏSULĠYYƏTSĠZLĠK ÜÇÜN MƏSULĠYYƏT 

ERMƏNĠSTAN  KP MK  BÜROSUNUN ĠCLASINDAN 

 

Ermənistan KP MK bürosu «Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in 

bəzi vəzifəli Ģəxslərinin qanunsuz hərəkətləri haqqında» Sov. ĠKP MK-nın 1988-ci 

il 15 dekabr tarixli qərarının yerinə yetirilməsi gediĢini müzakirə etmiĢdir. 

Qeyd olunmuĢdur ki, vəziyyətin sabitliyinin pozulması, millətlərarası 

ədavətin qızıĢdırılmasının qarĢısının alınmaması, qanuna zidd hərəkətlər, 

fəaliyyətsizlik göstərilməsi və bir sıra baĢqa pozuntular üstündə təkcə dekabr 

ayında 13 rəhbər iĢçi Sov. ĠKP sıralarından xaric edilmiĢ, partiya, sovet, təsərrüfat 

orqanlarının 24 rəhbər iĢçisi, Ģəhər və rayon hüquq mühafizə orqanlarının 12 

rəhbəri vəzifəsindən çıxarılmıĢ,  69 nəfərə partiya cəzası verilmiĢdir. Quqark 

Rayon Partiya Komitəsinnn birinci katibi L. Bağdasaryan, Quqark Rayon Ġcraiyyə 

Komitəsinin sədri S. Kazaryan iĢdən azad edilmiĢ və ciddi partiya məsuliyyətinə  

cəlb olunmuĢlar. 

DeyilmiĢdir ki, bir çox partiya, sovet və təsərrüfat orqanları mürəkkəb 

Ģəraitdə qətiyyətsizlik, passivlik göstərmiĢ, prinsipial mövqe tutmamıĢlar. 

Stepanavan, Ġcevan, Yexeqnadzor, Quqark, Krasnoselsk, Ararat, Masis, Amasiya, 
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Noyemberyan rayonlarında vətəndaĢların Konstitusiya hüquqları kobud surətdə 

pozulmuĢ, Ģantaj və hədə-qorxularla müĢayiət olunan ixtiĢaĢlar baĢ vermiĢdir. 

Sepanavan rayonunda vəziyyəti normal hala salmaq, insan tələfatı ilə və 

Azərbaycanlı əhalinin kütləvi surətdə getməsi ilə nəticələnən millətlərarası   

toqquĢmaların qarĢısını almaq üçün qəti tədbirlər görmədiyinə görə Ermənistan  

KP Stepanavan Rayon Komitəsinin birinci katibi Y. ÇĢmarityana uçot vərəqəsinə 

yazılmaqla Ģiddətli töhmət elan edilmiĢdir. Stepanavan Rayon Ġcraiyyə   

Komitəsinin sədri, Sov.ĠKP üzvü R. Mirzoyanın bundan sonra vəzifəsində qalması 

məqsədəuyğun hesab edilməmiĢdir. Ona uçot vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli 

töhmət elan olunmuĢdur.   Ġcevan  rayonunda   millətlərarası  münasibətlərə siyasi  

rəhbərliyi təmin etmədiyinə,  bunun nəticəsində həmin münasibətlər  pozulduğuna   

və milliyyətcə azərbaycanlı olan Ģəxslər intensiv surətdə köçdüyünə görə 

Ermənistan KP Ġcevan Rayon Komitəsinin birinci katibi D. Ananyana uçot 

vərəqəsinə yazılmaqla töhmət elan edilmiĢdir. Ġcevan Rayon Ġcraiyyə Komitəsinin 

sədri, Sov. ĠKP üzvü L. Ordinyana uçot vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət elan 

edilmiĢdir. Tədris müəssisələrində məĢğələlərin pozulması qarĢısının 

alınmamasında ifadəsini tapan prinsipsizlik göstərdiyinə,  habelə Ģagirdlərin və 

tələbə gənclərin ali və orta məktəb müəllimlərinin bir hissəsinin siyasi cəhətdən   

zərərli təsirindən qorunması üçün tədbirlər görmədiyinə görə Ermənistan SSR    

xalq təhsili naziri, Sov.ĠKP üzvü S. Axunyana uçot vərəqəsinə yazılmaqla    

Ģiddətli töhmət elan edilmiĢdir. 

Bu yaxınlarda Ermənistan SSR daxili iĢlər naziri təyin edilmiĢ U. 

Arutunyanın ictimai asayiĢin mühafizəsini gücləndirmək üçün vaxtında və təsirli 

tədbirlər görmədiyi və Ģəxsi heyət barəsində kifayət qədər tələbkarlıq göstərmədiyi 

ciddi surətdə onun nəzərinə çatdırılmıĢdır. Ermənistan SSR daxili iĢlər nazirinin 

müavini, Sov.ĠKP üzvü Q. Qriqoryana uçot vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət 

elan edilmiĢdir. Kadrların seçilib yerləĢdirilməsində kobud səhvlərinə görə  

Ermənistan  SSR prokurorunun müavini, Sov.ĠKP üzvü Q. Qukasyana da uçot 

vərəqəsinə yazılmaqla Ģiddətli töhmət  elan  edilmiĢdir. 

Ermənistan  KP MK bürosu partiya komitələrinə tapĢırmıĢdır ki, milli 

əlamətə görə adamların yadlaĢmasına imkan yaradan, ekstremist fitnələrinə yol 

verən, millətlərarası ədavəti qızıĢdıran kommunistləri ciddi məsuliyyətə cəlb 

etsinlər. 

L. ÇAXMAXÇYAN 

 

Ermənistan KP MK, ümumi Ģöbəsinin müdiri. 

 («Pravda» qəzeti, 17 yanvar) 

 

«Kommunist» qəzeti, 18 yanvar 1989-cu il 
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Sov.ĠKP MK  SĠYASĠ BÜROSUNUN ÜZVÜ, SSRĠ NAZĠRLƏR SOVETĠNĠN 

SƏDRĠ N. Ġ. RIJKOVUN ERMƏNĠSTAN  SSR 

17 YANVAR 1989-CU ĠL TARĠXLĠ PARTĠYA TƏSƏRRÜFAT 

FƏALLARININ YIĞINCAĞINDA ÇIXIġINDAN 

 

...Cəmiyyətimizdə yolverilməz bir hal - əhalinin Ermənistandan    

Azərbaycana və Azərbaycandan Ermənistana süni surətdə qızıĢdırılan miqrasiyası 

belə bir sadə həqiqəti, demək olar, ən inandırıcı surətdə təsdiq edir ki, millətlərarası 

çəkiĢmələr çox vaxt heç də əməkçi xalq tərəfindən törədilmir, qızıĢdırılmır, lakin 

bu, bir qayda olaraq, məhz sadə adamın, sıravi əməkçinin rifahı, doğma yurdu,   

sağlamlığı, bəzən də həyatı bahasına tamam olur. 

Bu gün partiya komitələrinin, bütün kommunistlərin səyləri 

zəhmətkeĢlərin beynəlmiləlçilik mövqelərində sıx birdəĢdirilməsinə, Sov.ĠKP 

Mərkəzi Komitəsinin, sovet hökumətinin, habelə Ermənistan KP MK-nın 

respublikada vəziyyəti sabitləĢdirmək millətlərarası münasibətləri sağlamlaĢdırmaq 

məqsədini daĢıyan qərarlarının yerinə yetirilməsinə nail olmağa yönəldilməlidir. 

Öz xalqının mənəvi tərbiyəçisi olan ziyalılar burada mühüm rol oynamalıdırlar. 

Əsrlər boyu həqiqi ziyalı, o cümlədən də erməni ziyalısı bütün Vətənin kədərinə 

Ģərik olan, insana mərhəmət göstərən, qəlb geniĢliyi və təfəkkür dərinliyi ilə 

fərqlənən əsl vətəndaĢ olmuĢdur. Erməni və Azərbaycan xalqlarının düĢdükləri 

ekstremal Ģərait bu mənada onların ziyalıları qarĢısında da yüksək tələb 

qoymuĢdur. Təəssüf ki, ağır sınaq günlərində bəzi adamlarda, hətta yaradıcı 

əməklə məĢğul olan adamlarda nə təfəkkür geniĢliyi, nə öz xalqına, nə də qonĢu 

xalqa mərhəmət hissi kifayət qədər olmamıĢdır. 

Milli mənlik Ģüurunun indiki partlayıĢında nəyin həqiqi, nəyin isə saxta 

olduğunu necə ayırd etməli? Zənnimcə, yeganə meyar rəhbər tutulduqda ayırd 

etmək asandır: Harada hərəkətlər cəmiyyətin, sosializmin, yenidənqurmanın 

müqəddəratı üçün səmimi kədərdən doğur, harada isə yalnız baĢqa adamları 

müsibətlərə düçar edən öz təkəbbürlü iddiaları naminə törədilmiĢdir. Biz 

yenidənqurmanın iĢ icraçıları haqqında, onun fədailəri - belə fədailər Ermənistanda 

da var - haqqında çox danıĢırıq. Lakin yenidənqurmanı pozanlar haqqında, inqilabi 

siyasi məqamdan sırf təkəbbürlü iddialar naminə istifadə edənlər haqqında da 

aydın danıĢmaq eyni dərəcədə vacibdir. 

Açıq etiraf etmək lazımdır: Ermənistanda və Azərbaycanda baĢ verən 

hadisələr bu xalqların əsrlər boyu milyonlarla adamın nəzərində yaranmıĢ obrazına, 

onların Ģəninə xələl gətirmiĢdir. Bir çoxlarını bedə bir sual narahat edir: Necə 

olmuĢdur ki, qəlb geniĢliyi və ürək açıqlığı ilə mlĢhur olan bu torpaqda qarĢılıqlı 

inciklik hisslərinə qapılıb, əzəli bir müdrik kəlamı unutmuĢlar: «Öz xoĢbəxtliyini 

baĢqasının bədbəxtliyi üzərində qura bilməzsən.» Zənnimcə, bu sual birinci 

növbədə məhz ziyalılara aiddir. 
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Bu gün ziyalıların əhval-ruhiyyəsində müsbət dəyiĢikliklər nəzərə çarpır. 

Bəlkə də, dəhĢətli kədərin özü mənəvi sərvətləri və üstünlükləri yerbəyer etmiĢdir. 

Bəlkə də ölkənin hər yerindən respublikaya göstərilən insani mərhəmət və qayğı, 

yenidənqurmanın öz gediĢi bu çətin oyanıĢa kömək edir. BaĢlıcası odur ki, 

sağlamlaĢdırıcı proseslər ləngiməsin, yolunu azmasın. Ermənistan ziyalıları öz 

xalqının rifahı və mənəvi sağlamlığı üçün, insan münasibətlərinin humanistliyi və 

mədəniyyəti üçün öz məsuliyyətini bütün dərinliyi ilə dərk etməyə tamamilə 

qadirdirlər. Belə münasibətlərin formalaĢmasında ziyalılar mühüm rol oynayırlar. 

Bu gün Dağlıq Qarabağ haqqında böyük qərarlarla da əlaqədar olaraq 

məsuliyyət, təmkinlik zəruridir. DQMV-nin xüsusi idarə komitəsinin, təzəcə 

yaradılmıĢ və bilavasitə SSR Ġttifaqı ali dövlət hakimiyyəti və idarə orqanlarına 

tabe olan bu komitənin vəzifəsi muxtar vilayətdə vəziyyəti normal hala salmaqdan, 

asayiĢi və vətəndaĢların təhlükəsizliyini, bütün müəssisələrin və vətəndaĢların 

fasiləsiz iĢləməsini təmin etməkdən, ticarəti, kommunal-məiĢət xidmətini və tibbi 

xidməti sahmana salmaqdan ibarətdir. Onun baĢlıca məqsədi beynəlmiləlçilik 

zəminində ictimai qüvvələrin sıx  birləĢməsinə nail olmaqdır. 

Qəbul edilmiĢ qərar hər iki müttəfiq respublikaya Mərkəzin mühüm 

yardımıdır. Ġttifaq orqanları DQMV-də vəziyyətin normal hala salınmasına, onun 

sosial-iqtisadi inkiĢafına qayğıların xeyli hissəsini öz üzərlərinə götürürlər. Bu, hər 

iki müttəfiq respublikanın mənafelərinin qarĢılıqlı surətdə məqbul tarazlığına əməl 

edilməsi Ģəraitində güzəĢtli saziĢdir. SaziĢdə milli siyasət sahəsində partiyanın 

ölçülüb-biçilmiĢ, prinsipial xətti burada öz ifadəsini tapmıĢdır. Lakin mərkəzi 

orqanların xətti ilə tədbirlər görülməsi Ermənistan və Azərbaycan kommunist 

partiyalarının mərkəzi komitələrinin üzərindən heç də bütün məsuliyyəti qətiyyən 

götürmür. Onlar partiya təĢkilatlarının, bütün kommunistlərin səylərini 

respublikalarda vəziyyətin kökündən dəyiĢməsinə, ictimai həyatın 

normallaĢmasına, yenidənqurmanın ardıcıl həyata keçirilməsinə yönəltməli, 

qarĢıya çıxan məsələlərin həllində qarĢılıqlı fəaliyyəti təmin etməli və 

yenidənqurmaya zidd qüvvələrə qarĢı, millətlərarası çəkiĢmələrə təhrik edən bütün 

hərəkətlərə qarĢı vahid cəbhə ilə çıxıĢ etməlidirlər. 

Adamların durğunluq dövründə çoxalmıĢ sosial güzəransızlığından, sosial 

ədalət prinsiplərinin pozulmasının onlarda doğurduğu narazılıqdan, kadr 

siyasətindəki ciddi pozuntulardan sui-istifadə edənlər millətlərarası münasibətlər 

iĢinə çox böyük ziyan vurmuĢlar. Adamların milli hisslərindən, yaradıcı ziyalıların 

bəzi nümayəndələrinin nüfuzundan və hətta istedadından, hakimiyyət orqanlarının 

səhlənkarlığından, bəzən hətta aĢkar havadarlığından qərəzli niyyətlə istifadə edən 

siyasi avantüristlər özlərini respublikada ümumi demokratik proseslərə, sağlam 

ictimai qüvvələrə qarĢı qoymuĢ, məhdud millətçilik mövqeyinə, yenidənqurmaya 

zidd mövqeyə yuvarlamıĢlar. 

«Qarabağ» komitəsinin fəalları millətlərarası ehtirasların 

qızıĢdırılmasında,  iğtiĢaĢların təĢkilində, heç bir günahı olmayan yüz minlərlə 
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vətəndaĢın öz evindən qovulmasında, respublikada sosial-siyasi gərginlik 

yaradılmasında mənhus rol oynamıĢlar. Komitənin fitnəkar  mahiyyəti ümumxalq 

kədəri günlərində özünü aydın təzahür etdirmiĢdir. Həmin günlərdə milli 

mənafeyin bu baĢabəla müdafiəçiləri ümumxalq fəlakəti və beynəlmiləlçilik 

dalğasının təsiri ilə sıxıĢdırılıb arxa plana keçəcəklərindən  qorxaraq, hədələyici   

ultimatumlar yaymağa, silahla adamları qorxutmağa, xalq yarasına duz səpməyə, 

uydurma Ģayiələr yaymağa baĢlamıĢ, bir sözlə, diqqəti ancaq özlərinə cəlb etmək 

və suyun üzündə qalmaq üçün mümkün olan bütün tədbirlərə əl atmıĢlar. 

Dağlıq Qarabağa dair qəbul edilmiĢ qərar millətlərarası çəkiĢmələr üçün 

bəhanəni əslində aradan qaldırır. Lakin vəziyyətin öz-özünə, ancaq yuxarının əli ilə 

normallaĢacağına ümid etmək düzgün deyildir. Bundan ötrü hər iki tərəfdən və 

bütün səviyyələrdə düĢüncəli, ardıcıl iĢ aparılmalıdır. Nə partiya komitələri, nə 

komsomol, nə də həmkarlar ittifaqları passivliyə dözməli deyildirlər, oturub 

gözləmək olmaz, adamların arasına çıxmaq, onları vacib problemlərin həllinə, 

bütün ölkənin köməyi ilə dağıdıcı zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılmasına 

səfərbər etmək lazımdır. 

Dağlıq Qarabağla əlaqədar qəbul edilmiĢ qərar kimin isə qələbəsi və    

kiminsə  məğlubiyyəti demək deyidir. Bu qərar yeganə arzudan: regionda gərginli 

zəiflətmək,  asayiĢi bərpa etmək, adamların normal yaĢamasına, iĢləməsinə, övlad 

böyütməsinə imkan yaratmaq arzusundan irəli gəlmiĢdir. Siyasi iĢdə də həmin 

qərara bu meyarla yanaĢılmalıdır...  (SĠTA) 

 

«Kommunist» qəzeti, 19 yanvar 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN  KP MK-DA 

 

Yanvarın 17-də Azərbaycan KP MK bürosu «Azərbaycan SSR-in Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətini xüsusi idarə formasının tətbiqi ilə əlaqədar tədbirlər 

haqqında» məsələ müzakirə etmiĢdir. Qeyd edilmiĢdir ki, respublikanın partiya, 

dövlət orqanları, ictimai təĢkilatları Dağlıq Qarabağ barəsində Sov.ĠKP MK-nın, 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət Heyətinin və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarlarının yerinə   

yetirilməsində DQMV-nin xüsusi idarə komitəsi ilə sıx qarĢılıqlı əlaqə saxlamalı 

və ona fəal yardım göstərməlidirlər. Səylər vəziyyətin kökündən dəyiĢdirilməsinə,    

ictimai həyatın normal hala salınmasına, yenidənqurma siyasətinin ardıcıl 

yeridilməsinə yönəldilməlidir. Nöqsanların və qüsurların, durğunluq dövrü 

deformasiyalarının aradan qaldırılması üçün fəal iĢ görmək, yenidənqurma 

əleyhdarlarının, korrupsiyaya qurĢanmıĢ dairələrin, bu məsələdən sui-istifadə edən 

siyasi avantüristlərin əleyhinə qəti mübarizə aparmaq lazımdır. Köçgünlərin doğma 

yurdlarına qayıtması onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində    

Azərbaycanın və Ermənistanın partiya, sovet, təsərrüfat və ictimai təĢkilatlarının 

birgə fəaliyyəti, xüsusilə vacibdir. Elmi idarələr, yaradıcılıq ittifaqları, xalq təhsili   
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orqanları, kütləvi informasiya vasitələri müxtəlif millətlərdən olan adamlar 

arasında soyuqluğa son qoyulmasına, hər iki respublikanın xalqları arasında   

mehriban münasibətlərin  bərpasına  fəal  kömək göstərməlidirlər. 

MK bürosu «Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in bəzi vəzifəli 

Ģəxslərinin qanunsuz hərəkətləri haqqında» Sov.ĠKP MK-nın qərarını yerinə 

yetirmək sahəsində respublika partiya təĢkilatının iĢi «barəsində Sov.ĠKP MK 

yanında Partiya Nəzarəti Komitəsi briqadasının məlumatını dinləmiĢdir. Qeyd 

edilmiĢdir ki, Azərbaycan KP MK operativ tədbirlər görmüĢ, faktlara, ayrı-ayrı 

rəhbərlərin, inzibati orqanların iĢçilərinin, bir sıra müəssisələrın direktorlarının, 

tədris müəssisələri rəhbərlərinin qanunsuz hərəkətlərinə müvafiq qiymət vermiĢdir. 

GöstərilmiĢdir ki, bəzi rayon partiya komitələri ilk partiya təĢkilatlarından ayrı 

düĢmüĢ, ekstremal vəziyyətdə özlərinin avanqard rolunu göstərə bilməmiĢlər,   

respublikanın həmkarlar ittifaqı, komsomol və digər ictimai təĢkilatları anlaĢılmaz 

passivlik göstərmiĢlər. MK bürosu müvafiq idarələrə və təĢkilatlara bir vəzifə 

olaraq tapĢırmıĢdır ki, Sov.ĠKP MK yanında Partiya Nəzarəti Komitəsi 

briqadasının qeydlərini və tövsiyələrini nəzərə almaqla bu məsələ barəsində    

Azərbaycan KP MK-nın 1988-ci il 19 dekabr tarixli qərarının sözsüz yerinə 

yetirilməsini təmin etsinlər... 

 

«Kommunist»   qəzeti, 19 yanvar 1989-cu il 

 

ƏDALƏTLĠ GÜZƏġT 

 

Ermənpress Agentliyi müxbirlərinin Yerevandan verdikləri xəbərlərə   

görə, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasını tətbiq etmək 

haqqında  SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanını Ermənistan   fəhlələrinin,   

kəndlilərinin, ziyalılarının çoxu müsbət qarĢılamıĢdır. Jurnalistlərlə söhbətlər 

zamanı bir qayda olaraq, belə fikir irəli sürulür ki, indiki mərhələdə bu, düzgün 

güzəĢtli qərardır və bu qərar ehtirasları xeyli dərəcədə sakitləĢdirməyə, regionda  

vəziyyətin sabitləĢməsinə kömək etməyə, qaçqınlar axınını dayandırmağa imkan 

verəcəkdir. 

Pensiyaçı L. Samaryan demiĢdir: Ġnsan  təbiətin kor qüvvələri qarĢısında 

acizdir. Lakin elə itkilər də  var ki, onlar adamların öz təqsiri   üzündən  baĢ verir: 

millətlərarası çəkiĢmələr nəticəsində insan tələfatı, bir çox ailələrin evdən-eĢikdən, 

iĢdən, adi dolanacaq tərzindən məhrum olması. Əminəm ki, bərabərhüquqlu    

möhkəm iqtisadi və mədəni əməkdaĢlıq əsasında DQMV-nin bütün respublikalarla 

əlaqələrə keçməsi - xüsusi idarə formasının tətbiqi haqqında SSRĠ Ali sovetinin   

Fərmanı isə onun qarĢısında məhz belə perspektivlər açır - hamımız üçün vacib 

olan ümdə məsələlərin həllinə kömək edəcəkdir, çünki adamlar baĢa düĢürlər: 

Dağlıq Qarabağda olmuĢ toqquĢmalar və qarĢılıqlı iradlar, tətillər və kütləvi 

iğtiĢaĢlar - bunlar  ən əvvəl  yenidənqurmaya   zərbə endirmək   deməkdir. Əgər   
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ölkənin xalqları zəlzələnin dəhĢətlərinin aradan  qaldırılmasında iĢtirak edirlərsə,     

millətlərarası münasibətlərə aid məsələlərin həllində də biz birlikdə olmalıyıq. 

Ermənistan  LKGĠ MK yanında respublika estetik inkiĢaf və elmi-texniki iqtisadi 

əlaqələr  mərkəzinin direktoru   S.  Arutyunyan   belə  hesab edir:   Ümid edilir ki, 

DQMV ətrafında münaqiĢə gec-tez normal halda aradan qaldırılacaqdır və bu ümid 

reallığa çevrilir. Onun fikrincə, xüsusi idarə forması regionda vəziyyəti normal   

hala salmağa, ermənilərlə azərbaycanlılar arasında yeni münaqiĢələrin qarĢısını 

almağa imkan verəcəkdir. O demiĢdir: DQMV-də yığılıb qalmıĢ sosial-iqtisadi 

problemləri qeyd etməklə sadəcə kifayətlənməyib onları nəhayət, həll etmək 

lazımdır. 

Ermənistan mədəniyyət fondu sədrinin müavini J. Akopyan SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanını vəziyyəti sabitləĢdirmək yolunda bir addım 

kimi qiymətləndirir. Onun dediyinə görə, bu qərar hər iki tərəfi eyni dərəcədə qane 

edən güzəĢt lüzumundan irəli gəlmiĢdir. 

«Zvartnots» aqrokombinatı baĢ direktorunun müavini M. Suvaryan 

demiĢdir: Kollektivimiz əvvəlki mehriban qonĢuluq ənənələrini dirçəldə bilən 

mənəvi qüvvələrə inanır. ĠĢə baĢlamaq vaxtı gəlib çatmıĢdır. Ümidvarıq ki, kənd 

təsərrüfatı məhsulu göndərmək barəsində öhdəlikləri yerinə yetirmiĢ Eçmiədzin 

rayonunun təcrübəsi də DQMV-də aqrar kompleks problemlərinin həllinə kömək 

edə bilər. Biz iĢin təĢkilinin yeni formalarının tətbiqində qonĢulara kömək etməyə 

hazırıq. 

(SĠTA-nın müxbiri), Yerevan 

 

«Kommunist» qəzeti, 20 yanvar 1989-cu il 

  

HƏR YERDƏ LAZIMĠ QAYDA  

YARADILMASINI TƏMĠN ETMƏLĠ 

 

SSRĠ daxili iĢlər naziri V. V. Bakatin yanvarın 18-19-da Azərbaycanda 

olmuĢdur. O, respublikanın bir sıra Ģəhərlərini və rayonlarını gəzmiĢdir. 

Bakatin yoldaĢ Azərbaycan SSR daxili iĢlər naziri A. Ġ. Məmmədov və 

Ermənistan SSR daxili iĢlər naziri U. S. Arutyunyan ilə müĢavirə keçirmiĢdir. 

Bundan qabaq olmuĢ kütləvi iğtiĢaĢların nəticələrinin aradan qaldırılması yolunda 

səyləri artırmaq iĢində qarĢılıqlı əlaqənin gücləndirilməsi, cinayətlərin qarĢısının 

alınması və üstünün açılması, vətəndaĢların Konstitusiya hüquqları və qanuni 

mənafeləri üçün təminat yaradılması, hər iki respublikadan qaçqınların qayıtmasına 

yardım göstərilməsi məsələləri müzakirə olunmuĢdur. 

Stepanakert Ģəhərində Bakatin yoldaĢ A. Ġ. Volski ilə görüĢmüĢdür. 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində xüsusi idarə formasının 

tətbiqi Ģəraitində ictimai asayiĢi qorumaq, intizamı və qanunçuluqu möhkəmlətmək 

problemləri müzakirə edilmiĢdir. Nazir DQMV Daxili ĠĢlər Ġdarəsinin rəhbər   
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heyəti   ilə müĢavirə   keçirmiĢ,   qarĢıya birinci   növbədə   yerinə   yetirilməli olan    

vəzifələr qoymuĢdur. Millətlərarası ədavəti qızıĢdırmağa, vəziyyəti  

kəskinləĢdirməyə can atan  ayrı-ayrı  Ģəxslərin hərəkətlərini vaxtında dəf etmək 

məsələlərinə böyük diqqət yetirilmiĢdir. ƏməkdaĢların beynəlmiləl tərbiyəsini   

yaxĢılaĢdırmağın  zəruri  olduğu göstərilmiĢdir. 

Bakı Ģəhərində Bakatin yoldaĢ respublika Daxili ĠĢlər Nazirliyinin rəhbər 

heyəti ilə müĢavirə keçirmiĢdir. Operativ Ģərait, cinayətkarlığın vəziyyəti təhlil 

edilmiĢ, sahənin əsas xidmət bölmələrinin fəaliyyəti haqqında hesabatlar 

dinlənilmiĢdir. Nazir fəaliyyətin üslub və metodlarını dəyiĢdirmək sahəsində Ģəxsi 

heyət qarĢısında duran əsas vəzifələri müəyyən etmiĢ, partiya-siyasi iĢin, 

vətənpərvərlik və beynəlmiləlçilik tərbiyəsinin səmərəliliyini hər vasitə ilə 

yüksəltməyin lazım olduğuna diqqəti cəlb etmiĢdir. GöstərilmiĢdir ki, ideya 

inamını  itirmiĢ olan, xidmət  mənafelərinə xəyanət edən adamlardan xilas olmaq, 

əmək kollektivlərinə, ictimaiyyətə daha geniĢ əsaslanmaq lazımdır. Vəziyyəti 

tezliklə qaydaya salmağın, qayda-qanunu bərpa etməyin, qaçqınların əvvəlki 

yaĢayıĢ yerlərinə qayıtmasına kömək göstərməyin, onların normal həyat tərzini   

yoluna qoymağın siyasi əhəmiyyətindən danıĢılmıĢdır. Daxili iĢlər orqanları əsas 

qüvvələrini korrupsiya cinayətkarlığına,  xəlvəti iqtisadiyyat iĢbazlarına, dövlət   

əmlakını oğurlayanlara, rüĢvətxorlara, alverçilərə qarĢı fəal, məqsədyönlü   

mübarizəyə sərf etməlidirlər. 

V. V. Bakatini Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov qəbul 

etmiĢdir. Respublikada vəziyyəti normal hala salmaq, qayda-qanun  yaratmaq,  

sosial  ədaləti bərpa etmək, yenidənqurma əleyhinə olan, sabitliyi pozan dairələri,   

onlara rəvac verən vəzifəli Ģəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün partiya və sovet 

orqanlarının, ictimaiyyətin, hüquq mühafizə qüvvələrinin gördükləri təĢkilati və 

əməli xarakterli tədbirlər haqqında söhbət getmiĢdir. 

Söhbətdə Azərbaycan SSR Nazirlər sovetinin sədri H. N. Seyidov, 

Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri Ġ. Ġ. Qorelovski, 

Azərbaycan SSR daxili iĢlər naziri A. Ġ. Məmmədov iĢtirak  etmiĢlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 21 yanvar 1989-cu il 

 

KOMĠTƏ ĠġƏ BAġLAMIġDIR 

 

Stepanakert (Azərbaycan SSR), 23 yanvar (SĠTA) Vilayətdə həyat 

tədricən yoluna düĢür. Kolxoz və sovxozlara kənd təsərrüfatı texnikası    

göndərilməsi artmıĢ, bir sıra zavodların yenidən qurulması baĢlanmıĢ, bir çox xalq 

təsərrüfatı obyektlərinin layihələĢdirilməsi sürətlənmiĢ, mənzil tikintisinin 

geniĢləndirilməsi üçün Ģərait yaradılmıĢdır. Lakin qarĢımızda mürəkkəb və çətin 

problemlər durur. Onları biz yalnız birlikdə əl-ələ verib iĢləməklə həll edə bilərik. 

Həmin sözlər bu gün DQMV-nin  60 illiyi adına elektrotexnika zavodunun iĢçiləri 



263 
 

ilə DQMV-ni xüsusi idarə komitəsının sədri A. Volskinin görüĢündə deyilmiĢdir. 

Bu günlər belə görüĢlər tez-tez keçirilir. Vilayəti xüsusi idarə komitəsinin üzvləri 

öz fəaliyyətinə söhbətlərdən, zəhmətkeĢlərin suallarına açıq və prinsipial cavablar 

verməkdən baĢlamıĢlar. 

A. Volski   SĠTA-nın   müxbiri   ilə söhbətində   demiĢdir: 

- SSRĠ   Konstitusiyasına   müvafiq   surətdə   belə idarə forması ilk dəfə 

tətbiq edilmiĢdir. Belə təcrübə hələlik yoxdur. Onu iĢ zamanı əldə edəcəyik. 

Hələlik bir  Ģey  aydındır:  qarĢıda böyük iĢlər durur. Odur   ki, xalqın  köməyi 

DQMV-də yenidənqurma proseslərini   sürətləndirmək və dərinləĢdirmək  yolunda 

bütün səylərin həlledici əsasıdır. O qeyd etmiĢdir ki, vilayət müstəqil həyata, ötən   

günlərin ağır iz qoyduğu həyata qədəm qoyur. Aylarla davam edən tətillər   

planların   pozulmasına,   müəssisələrin   əksəriyyətinin çox borclu qalmasına, bir   

çox ortaqların və sifariĢçilərin etimadının pozulmasına səbəb olmuĢdur. Bir sıra 

müəssisələrin rəhbərləri siyasi kampaniyalara, intəhasız mitinqlərə uyaraq bu ilin 

ehtiyatlarla təmin edilməsi, fondlar və maliyyə, məhsul göndərənlərin və 

sifariĢçilərin qayğısına qalmamıĢlar. Ġndi, bütün varlığı ilə qarĢıya çıxan 

problemlər müqabilində sadəcə olaraq özlərini itirirlər. Odur  ki, vilayətin  iqtisadi 

həyatını qaydaya salmaq ümdə problemlərdəndir. 

A. Volski xüsusi idarə komitəsinin əsas vəzifələrindən qısaca danıĢıb qeyd 

etmiĢdir ki, onun fəaliyyəti öz ölkəsinin və vilayətinin uğurlu inkiĢafını ürəkdən 

istəyən əməksevər, namuslu xalqın sağlam qüvvələrinə dərin və həqiqi inama 

əsaslanır. ZəhmətkeĢlərin qabiliyyəti, biliyi, əməksevərliyi yenidənqurmaya kömək 

etməlidir. Biz bütün əmək kollektivlərinin, partiya və sovet orqanlarının 

nümayəndələrini, alimləri və mütəxəssisləri, ittifaq nazirliklərinin və baĢ 

idarələrinin əməkdaĢlarını, qeyri-rəsmi strukturların və qurumların liderlərini 

əməkdaĢlıqa dəvət edirik. Bir Ģərtlə - Ģəxsi lovğalıq xatirinə deyil, adamların rifahı 

naminə iĢləmək lazımdır. 

A. Volski daha sonra demiĢdir: 

- Məhsuldar qüvvələri sürətlə inkiĢaf etdirmək üçün vilayətdə 

müəssisələrin özünümaliyyələĢdirmə prinsipinə və təsərrüfat hesabına keçirilməsi, 

iarə münasibətlərinin, ailə və kollektiv podratının geniĢ tətbiq edilməsi,   

perspektivdə isə ərazi təsərrüfat  hesabının  tətbiqi  sahəsində  tədbirlər görmək 

nəzərdə tutulur. Necə iĢləsək, gəlirimiz  də o cür olacaq və yaĢayıĢ evləri, səhiyyə, 

təhsil və mədəniyyət   obyektləri   tikintisinin   miqyası  da həmin gəlir hesabına 

xeyli  artırılmalıdır. Bundan ötrü öz tikinti bazamızı yaratmağı nəzərdə tuturuq. 

Qısa müddətlərdə bir sıra yolları təmir etmək və yenilərini tikmək, elektrik və qaz 

təchizatını yoluna qoymaq lazımdır. Ġqtisadi vo sosial vəzifələrin yerinə 

yetirilməsində mərkəzləĢdirilmiĢ yardıma  istiqamət götürəcəyik. Lakin təbiidir ki, 

Azərbaycanla ənənəvi əlaqələr - energetikada, nəqliyyatda, məsələn, istehsalın 

kooperaciyasının bir çox növlərində əlaqələr də saxlanacaqdır. Mədəni   

quruculuğun həyata keçirilməsində - bilavasitə mədəniyyət, təhsil, tərbiyə 
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sahəsində bir çox təĢkilatların və idarələrin fəaliyyəti, məiĢətin qaydaya salınması 

yenidən təĢkil edilməlidir. Yenə də xüsusən   mədəniyyətdə, təhsildə, kadrlar  

hazırlanmasında ölkənin bütün regionları ilə qarabağlıların ənənəvi əlaqələrini 

təqdir və inkiĢaf etdirəcəyik. 

Lakin Qarabağın həyatının əsas məsələləri yalnız vilayət əhalisinin öz 

qüvvəsi ilə həll edilə bilər. Biz bu iĢdə birləĢib yenidənqurmanı irəlilətməliyik. 

Burada, Dağlıq Qarabağ torpağında erməmilər və azərbaycanlılar, kürdlər və ruslar 

birgə yaĢamalı, birgə iĢləməli, uĢaqlarını birlikdə böyütməli və onların səadəti 

qayğısına birlikdə qalmalıdırlar. BaĢqa yol yoxdur. 

 

«Kommunist» qəzeti,  24 yanvar 1989-cu il. 

 

QUQARK RAYONUNDAN AZƏRBAYCAN  

SSR-Ə KÖÇMÜġ AZƏRBAYCANILARA MÜRACĠƏT 

  

Əziz azərbaycanlı qardaĢlar! 

Keçən ilin axırında iki qardaĢ xalqın nümayəndələri arasnda münasibətlər 

kəskinləĢmiĢdi və bu, Ģübhəsiz, hər iki xalqın mənafelərinə ziddi idi. Çox çətin 

vəziyyət millətlərimizin tərəqqisinə mane olur, iki qardaĢ xalqın əsrlər boyu davam 

edən dostluğuna ciddi zərbə endirirdi. Nəticədə ermənilər Azərbaycandan və 

azərbaycanlılar Ermənistandan köçməyə baĢladılar. Rayona üz vermiĢ dağıdıcı 

zəlzələ vəziyyəti daha da ağırlaĢdırdı. 

Əziz qardaĢlar, qarĢılıqlı incikliyə gətirib çıxaran hər cür səbəbləri aradan 

qaldırmaq, əmin-amanlıq və asayiĢ yaratmaq, mehriban qonĢuluq münasibətlərini 

möhkəmlətmək üçün qəti və ağıllı tədbirlər görmək vaxtı gəlib çatmıĢdır. 

Rayon partiya komitəsi və rayon icraiyyə komitəsi sizə - Quqark 

rayonundan Azərbaycan SSR-in Xaçmaz rayonuna köçmüĢ azərbaycanlılara 

müraciət edib onları doğma kəndlərinə qayıtmağa, öz doğma yurdlarının bərpasına 

baĢlamağa, zəlzələ ilə əlaqədar bütün lazımi maliyyə kompensasiyası almağa, dinc 

əmək həyatına qoĢulmağa çağırırlar. Bu günədək 1.000 nəfərdən çox azərbaycanlı   

doğma kəndlərinə qayıtmıĢdır. Biz onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər 

cür tədbirlər görür və təsərrüfatlarının bərpasına, daimi yaĢayıĢ yerlərində kök 

salmasına lazımi yardım göstəririk. 

 

ERMƏNĠSTAN KP QUQARK RAYON KOMĠTƏSĠ 

 

ERMƏNĠSTAN SSR QUQARK RAYON SOVETĠNĠN ĠCRAĠYYƏ  KOMĠTƏSĠ 

 

«Kommunist» qəzeti, 26 yanvar 1989-cu il 
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Beynəlmiləlçilik qanunları ilə 

 

QƏLBĠN  HÖKMÜ 

 

- Ermənistandan yenicə qayıtmıĢam. Qırx gün ərzində orada zəlzələdən 

zərər çəkmiĢ Leninakan sakinlərinə kömək göstərən Azərbaycan inĢaatçılarının 

mexanikləĢdirilmiĢ xüsusi dəstəsinə baĢçılıq etmiĢəm. Çox böyük fəlakəti və 

dağıntıları, adamların kədərini və ümidini öz gözümlə görmüĢəm. Bəlkə də məhz 

belə vəziyyətdə iki respublikamızın xalqlarının zorla cəlb edildikləri millətlərarası 

çəkiĢmələrin nə qədər cılız və qondarma olduğunu, əmin-amanlığın, sülhün, 

razılığın bizə nə qədər gərək olduğunu qəlbən hiss etmiĢəm. - Azərbaycan SSR 

Tikinti Nazirliyi 4 nömrəli tresti müdirinin müavini E. B. Axundov Azərinformun 

müxbiri ilə söhbətə bu sözlərlə baĢladı. 

O, sözünə davam edib dedi: 

- Bakıdan yola düĢən dəstəmizi o vaxt mətbuatda «Xüsusi təyinatlı 

qatar» adlandırırdılar. Lakin öz aramızda biz ona «Xüsusi əhəmiyyətli qatar» 

deyirdik, çünki bilirdik ki, fəlakət anında incikliyi yadından çıxarıb qonĢuya 

kömək əli uzadan respublikamızın, xalqımızın nümayəndələriyik. 

- Sizin dəstə necə təchiz edilmiĢdi? 

- 17 platformanın və vaqonun tərkibində Leninakana çoxlu texnika: 

buldozerlər, avtokranlar, qaynaq aqreqatları, kompressorlar, 18 KrAZ və MAZ 

maĢını, tikinti mexanizmlərini daĢımaq üçün dartı maĢınları və hətta, səyyar 

emalatxanalar aparmıĢdıq. Bütün bunları idarə etmək üçün müxtəlif millətlərdən 

olan 110 nəfər yola düĢmüĢdü. Ay yarıma yaxın müddət ərzində onlar yorğunluğa 

və çətinliklərə baxmayaraq fəlakətlə fədakarcasına mübarizə aparmıĢlar. 

- Sizin inĢaatçılar hansı iĢləri görürdülər? 

- Əvvəlcə onlar hərbi xilasedicilər ilə birlikdə iĢləyirdilər. Dörd 

doqquzmərtəbəli  evin  uçuqları altından həlak olan adamları çıxarırdılar. Əvvəlcə   

daha az həcmdə iĢ görülməsi, baĢqa xarakterli yardım göstərilməsi nəzərdə   

tutulurdu.   Lakin  gördükləri  dəstəmizin   üzvlərini   sarsıtdı.  Onlar hər cür iĢə 

giriĢir, yardıma ehtiyacı olan hər kəsə kömək əli uzadırdılar. Zavodlardan birinin 

yeməkxana binasında yerli sakinlər üçün iaĢə xidmətini təĢkil etdik. Sakinlərin 

köçürülməsini təcili surətdə sahmana salmaq lazım gəldikdə texniki cəhətdən 

təchiz edilmiĢ xüsusi briqada yaratdıq. Öz ehtiyatlarımızı yerli sakinlərlə   

bölüĢdük - onlara bir ton ət, adambaĢına 200 kiloqram  yağ və balıq, qənd və baĢqa 

ərzaq məhsulları verdik. Əsasən Azərbaycanlılar yaĢayan Amasiya rayonunun 

Amasiya və Əzizbəyəv yaĢayıĢ məntəqələrinin sakinlərinə də ərzaq və isti pal-

paltar sarıdan kömək göstərdik.  

- Elə hallar olurdumu ki, inĢaatçılar qiymətli Ģeylər tapsınlar? 

- Dəfələrlə olub. Bir dəfə uçuqların arasında 37 min manat tapıb 

hakimiyyət orqanlarının nümayəndələrinə təhvil verdik. UĢaqlar qızıl əĢyalar, 
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qiymətli kağızlar, sənədlər də tapırdılar. Əlbəttə, bütün bunlar aktla hakimiyyət 

orqanlarına təhvil verilirdi. 

Hansı sahədə  iĢlədiyindən asılı olmayaraq hər kəs fədakarlıq göstərir, var 

gücünü sərf edirdi. Bəzilərini biz 18 saatlıq  üzücü  iĢdən sonra da buldozerlərin və 

avtokranların kabinəsindən zorla çıxarırdıq. Doğrudan da, adamların xarakteri 

ekstremal vəziyyətlərdə üzə çıxır. Onlar özlərinin ən yaxĢı keyfiyyətlərini:    

humanistliyini, təmənnasızlığını, xeyirxahlığını, nəcibliyini göstərmiĢlər. Sürücülər 

M. Gülməmmədov  və V. Turabov,  ekskavatorçular P. ViĢnevski və S. Serikov, 

buldozerçi T. Mustafayev, krançılar S. Süleymani və B. Zaxaryan,  mühəndis  Ġ. 

Akopcanov və bir çox baĢqaları bu cəhətlərini tam nümayiĢ etdirdilər. 

- Mətbuatın yazdığına görə, indi Ermənistan da dağılmıĢ Ģəhər və   

qəsəbələrin bərpası sahəsində qanauyğun  perspektiv iĢ görulməlidir, Ermənistana 

yardım  göstərilməsinə  dair  gələcək planlarınız neçədir! 

- Elə o vaxt da biz gələcək tikinti meydançalarını xarabalıqlardan 

təmizləmək üçün çox iĢ görmüĢ, 16 min kubmetr tikinti zibilini yığıĢdırmıĢıq. Yeri 

gəlmiĢkən, «zibil» deyəndə çəkisi bir neçə ton olan tavalar və ya tirlər nəzərdə 

tutulur. Bunları xüsusi qurğularla kəsib qaldırmaq lazım gəlirdi. 

- Deməli,  bu,  heç də asan və təhlükəsiz iĢ deyildir? 

- Əlbəttə, Amasiya rayon mərkəzinə təqribən 80 mexanizm aparmıĢıq. 

Orada inĢaatçılarımız evlər tikəcəklər. Ġki il ərzində orada, 2 min metrdən çox 

yüksəklikdə 20 min kvadratmetrə qədər mənzil sahəsi tikmək nəzərdə tutulur. Bu, 

iki və üçmərtəbəli təqribən 100 ev deməkdir. Gələcək iĢ  cəbhəsini təmin edib, 

tikinti bazası yaratmaq üçün bu günlərdə oraya texnikanın ilk dəstini göndərmiĢik. 

Ġndi Ermənistan layihəçilərindən müvafiq sənədlər gözləyirik. ĠnĢaatçı kadrlar 

məsələsi haqqında da düĢünmüĢük. Həm azərbaycanlılar, həm də ermənilər 

arasında inĢaatçılar, mexanizatorlar, sürücülər var. Mənzil tikintisində birgə iĢ isə 

qarĢılıqlı anlaĢmaya, xalqlarımız arasındakı əvvəlki etimadı və səmimiliyi 

dirçəltməyə doğru aparan ən düzgün yoldur. 

- Ermənistan da sizin iĢinizi necə qiymətləndirdilər? 

- ĠĢimiz minnətdarlıqla qarĢılandı. Oradan gətirdiyimiz bir neçə sənəd, ən 

əvvəl zəlzələnin nəticələrini ləğv edən qərargahın rəhbəri, indi Ermənistan KP 

MK-nın ikinci katibi olan O. Ġ. Lobov və Ermənistan KP Leninakan Rayon 

Komitəsinin birinci katibi M. L. Mkrtçyan tərəfindən imzalanmıĢ fəxri fərman 

bunu göstərir. Fərmanda deyilir ki, qərargah «Azərbaycanın mexanikləĢdirilmiĢ 

xüsusi dəstəsinin rəhbərliyini və kollektivini Ermənistanda zəlzələnin nəticələrinin 

aradan qaldırılması sahəsində qəza-bərpa iĢləri zamanı göstərdiyi qardaĢcasına 

yardıma, mərdliyə və fədakarlığa görə təltif edir». 

Ürəyimizin hökmü ilə kömək əli uzatdığımız adamların minnətdarlıq dolu 

baxıĢları və sözləri isə bizim üçün ən böyük mükafat olmuĢdur. 

Söhbəti   apardı: S. KRASNOVA. 
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«Kommunist» qəzeti, 21 yanvar 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN  KP MK-DA 

 

Yanvarın 26-da Bakıda Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. 

Vəzirovun DQMV-ni xüsusi idarə komitəsinin sədri, Sov. ĠKP MK-nın Ģöbə 

müdiri A. Ġ. Volski ilə görüĢü olmuĢdur. 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyəti normal 

hala salmaq, muxtar vilayətin sosial-iqtisadi inkiĢafı, kəndlərin və rayon 

mərkəzlərinin abadlaĢdırılması barəsində Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər 

Sovetinin qərarını yerinə yetirmək məsələləri müzakirə olunmuĢdur. 

Müəssisələrin, sovxozların və kolxozların sabit iĢini təmin etmək, DQMV 

və bütövlükdə respublika üçün böyük əhəmiyyəti olan daha dərin təsərrüfat-

iqtisadi əlaqələr yaratmaq sahəsində səyləri artırmağın zəruri olduğu qeyd 

edilmiĢdir. 

A. Ġ. Volski   yoldaĢ   əsaslı   iqtisadi    islahatın həyata   keçirilməsi,    

vilayətin   təsərrüfat    hesabına keçməsi sahəsində nəzərdə tutulan   tədbirlər,   bu 

tədbirlərin yerinə yetirilməsində respublika orqanları ilə sıx qarĢılıqlı əlaqənin   

zəruriliyi haqqında mülahizələrini söyləmiĢdir. GörüĢ zamanı həmçinin vilayət 

iqtisadiyyatının idarə olunmasını təkmilləĢdirmək, o cümlədən təsərrüfat hesablı   

müstəqil birliklər yaratmaq məsələləri müzakirə edilmiĢdir. Millətlərarası    

münasibətləri yaxĢılaĢdırmağın əsas problemini - köçkünlərin daimi yaĢayıĢ 

yerlərinə qayıtması, onların iĢə düzəldilməsi problemini tezliklə həll etməyin vacib 

olduğu qeyd edilmiĢdir. 

GörüĢdə Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi V. P. Polyaniçko, 

respublika Dövlət Plan Komitəsinin sədri A. N. Mütəllibov iĢtirak etmiĢlər. 

(Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 27 yanvar 1989-cu il 

 

ERMƏNĠSTAN KP MK-DA GÖRÜġ 

 

Yanvarın 28-də Yerevanda Ermənistan KP MK-nın birinci katibi S. Q. 

Arutyunyanın DQMV-ni xüsusi idarə komitəsinin sədri, Sov. ĠKP MK-nin Ģöbə 

müdiri A. Ġ. Volski ilə görüĢü olmuĢdur. 

GörüĢ zamanı A. Ġ. Volski erməni xalqının düçar olduğu ağır fəlakət — 

minlərlə insan həyatını məhv etmiĢ dağıdıcı zəlzələ ilə əlaqədar Ermənistan  

xalqına Dağlıq Qarabağın zəhmətkeĢləri, bütün əhalisi adından dərin hüznlə 

baĢsağlığı vermiĢdir. 
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GörüĢdə Dağlıq Qarabağda vəziyyətin normal hala salınması, muxtar 

vilayətin sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Sov. ĠKP MK və SSRĠ Nazirlər Soveti 

qərarının yerinə yetirilməsi məsələləri müzakirə olunmuĢdur 

Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət statusu 

saxlanmaqla Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində müvəqqəti olaraq xüsusi idarə 

formasının tətbiqi haqqında SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin Fərmanının 

prinsipial əhəmiyyəti qeyd edilmiĢdir. Vilayət əslində iqtisadi, sosial, mədəni və 

baĢqa məsələlərin həllində geniĢ müstəqillik, bütün müttəfiq respublikalarla sıx 

əlaqələr yaratmaq imkanı əldə edir. 

Muxtar vilayətdə və regionda vəziyyəti tezliklə sabitləĢdirmək məqsədilə 

Ermənistanla daha geniĢ sosial-iqtisadi və mədəni əlaqələr yaradılmasının 

zəruriliyi qeyd olunmuĢdur. DQMV-də vilayətin məhsuldar qüvvələrinin sürətlə   

inkiĢaf etdirilməsinə dair böyük proqram həyata keçirilməsi, onun öz tikinti 

sənayesi bazasının yaradılması nəzərdə tutulmuĢdur. Ermənistan SSR ilə DQMV    

arasında  mədəni əlaqələr geniĢlənəcəkdir ki, bu da mədəniyyət müəssisələrinin   

fəaliyyətinin yenidən qurulmasına, muxtar vilayətin məktəblərinin və 

məktəbəqədər müəssisələrinin  iĢinin kökündən yaxĢılaĢmasına, orada kadrlar   

hazırlanması, erməni dilində ədəbiyyatla təminat problemlərinin müvəffəqiyyətlə 

həll olunmasına, yaradıcılıq kollektivlərinin müntəzəm görüĢlərinin sahmana 

salınmasına kömək edəcəkdir. 

Xüsusi idarə komitəsinin əsas vəzifələrindən və ilk addımlarından 

danıĢarkən A. Ġ. Volski təsərrüfat hesablı müstəqil birliklər yaratmaq, icarə 

münasibətlərini geniĢ tətbiq etmək, yaĢayıĢ evləri və baĢqa sosial sahə obyektləri 

tikintisinin miqyasını xeyli artırmaq tədbirləri barədə öz mülahizələrini 

söyləmiĢdir. Xüsusi idarə komitəsinin fəaliyyəti iki respublikanın partiya, sovet, 

komsomol, təsərrüfat təĢkilatlarının rəhbərləri ilə sıx əlaqədə həyata keçiriləcəkdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, SSR Ġttifaqı xətti üzrə tədbirlər görülməsi ilə 

millətlərarası münasibətlərin normal hala salınması, regionda siyasi və ideoloji 

Ģəraitin sağlamlaĢdırılması üçün, iki xalqın ənənəvi mehriban qonĢuluğunun     

dirçəldilməsi üçün köçkünlərin daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıtmasınaĢ ərait   

yaradılması üçün Ermənistan və Azərbaycan partiya təĢkilatlarının məsuliyyəti   

nəinki azalmır, əksinə, daha da artır. 

GörüĢdə Ermənistan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Q. M. 

Voskanyan, Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin sədri V. S. Markaryants, 

Ermənistan KP MK-nın ikinci katibi O. Ġ. Lobov, Ermənistan KP MK katibi Q. A. 

Qaloyan iĢtirak etmiĢlər. (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 31 yanvar 1989-сu il 
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AZƏRBAYCAN KP MK-DA 

 

Aprelin 12-də Azərbaycan KP MK bürosunun iclası olmuĢdur. Ġclasda 

DQMV-ni xüsusi idarə komitəsinin üzvləri, respublika nazirliklərinin və baĢ 

idarələrinin rəhbərləri iĢtirak etmiĢlər. 1988-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin sosial-iqtisadi inkiĢafını sürətləndirmək 

tədbirləri haqqında Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarının yerinə 

yetirilməsi gediĢi müzakirə olunmuĢdur. 

Xüsusi idarə komitəsinin sədri A. Ġ. Volski vəziyyətin normal hala 

salınmasında, muxtar vilayətin iqtisadiyyatının, sosial sahəsinin inkiĢafında, 

köçkünlər probleminin həllində əməli addımlar haqqında məlumat vermiĢdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, son vaxtlar respublikanın rəhbərliyi ilə birlikdə xüsusi 

idarə komitəsi müəssisələrin ahəngdar iĢinin qaydaya salınması; əmək 

kollektivlərində Ģəraitin sağlamlaĢdırılması üçün az iĢ görməmiĢdir. Təsərrüfat 

hesablı müstəqil birliklər yaradılması, icarə münasibətlərinin geniĢ tətbiqi, mənzil 

və digər sosial obyektlərin tikintisinin geniĢləndirilməsi yolunda səylər göstərilir. 

Adamların iĢə düzəldilməsi, köçkünlərin daimi yaĢayıĢ yerlərinə qaytarılması 

məsələləri həll edilir. Kadr iĢini əsaslı surətdə yenidən qurmaq üçün çox iĢ 

görülməlidir. 

GöstərilmiĢdir ki, qarĢıya qoyulmuĢ vəzifələrin yerinə yetirilməsində 

xüsusi idarə komitəsi ilə respiblika  təĢkilatlarının əlaqəsini gücləndirmək 

Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov müzakirələrə yekun 

vurmuĢdur. 

 

«Kommunist» qəzeti, 13 aprel 1989-cu il 

 

Zəka qalib gələcək! 

 

KÖÇGÜNLƏRĠN PROBLEMLƏRĠ 

HƏLL EDĠLĠR 

 

Bir ildən çoxdur ki, adama ağır gələn «didərginlər» kəlməsini iĢlədirik. 

Ġndi köçgünlərin - doğma ocaqlarını tərk etməyə və Azərbaycana köçüb gəlməyə 

məcbur olmuĢ azərbaycanlıların sayı 135 min nəfərdir. Bu, 29 min ailə deməkdir. 

Qəzetlərin redaksiyalarına ardı-arası kəsilmədən gələn məktublarda 

evindən-eĢiyindən didərgin düĢənlərin taleyindən ötrü narahatlıq ifadə edilir. 

Azərinformun müxbiri Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin daimi yaĢayıĢ yerlərini 

tərk etmiĢ əhali ilə iĢ üzrə Ģöbəsinin müdiri Z. M. Yusifzadədən xahiĢ etmiĢdir ki, 

respublika partiya, sovet, təsərrüfat orqanlarının bu sahədə nə iĢ gördüklərindən 

danıĢsın. O demiĢdir: 
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- DQMV-də və onun ətrafında hadisələr hər iki respublikada əhalinin 

miqrasiyası ilə bağlı müxtəlif proseslərə səbəb olmuĢdur. ĠĢ elə gətirib ki, 

didərginlərin bir qisminin doğma yurda qayıtması bir sıra səbəblərə görə indi 

əslində mümkün deyildir. Buna görə də hər cür tədbirlər görmək lazımdır ki, 

adamlar təzə yerlərdə tezliklə normal yaĢamağa və çalıĢmağa baĢlaya bilsinlər. 

Daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢ vətəndaĢlarla əlaqədar məsələlərin 

vaxtında həll edilməsinə son dərəcə böyük əhəmiyyət verildiyinə görə ötən ilin 

dekabrında Azərbaycan KP Mərkəzi Komitəsinin qərarı ilə  respublikanın  Nazirlər  

Sovetində xüsusi  Ģöbə yaradılmıĢdır. ġöbə keçgünlərlə iĢ aparmaq sahəsində 

nazirliklərin, baĢ idarələrin və yerli orqanların fəaliyyətini əlaqələndirir, onların 

qaldırdıqları məsələləri operativ surətdə nəzərdən keçirib həll edir. ġöbənin iĢçiləri 

daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢ Ģəxslərin sayının dəyiĢməsi dinamikasını izləyir, 

hər bir rayonda və Ģəhərdə vəziyyəti hər gün təhlil edir, didərginlərin   

qaytarılmasına Ģərait yaradılması üçün lazımi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirir, 

taleyini respublikamızla bağlamıĢ vətəndaĢların problemlərini həll etmək üçün 

təxirəsalınmaz tədbirlər görürlər. ġöbə köçgünlərlə aparılan iĢin vəziyyəti, onların 

güzəranının təhlil edilib yoluna qoyulması üçün görülən tədbirlər haqqında 

müntəzəm hesabatlar tərtib edir, konkret təkliflər irəli sürür. 

- Köçkün ailələri əsasən harada yerləĢdirilmiĢlər, onlar üçün nə iĢ 

görülür? 

- Onlar respublikanın 51 rayonunda və 7 Ģəhərində yerləĢdirilmiĢlər. 

Demək istərdim ki, belə qeyri-adi Ģəraitdə xalqımızın ən gözəl sifətləri: 

qonaqpərvərliyi, ürək açıqlığı, mehribanlığı özünü göstərib. Adamlar ehtiyacı 

olanlara sığınacaq da veriblər, Ģirin söz də deyiblər. Biz köçüb gələnləri 

Azərbaycan rayonlarında yerləĢdirərkən təbii-iqlim Ģəraitinin onların əvvəlki 

yaĢayıĢ yerlərinə uyğun olmasına da çalıĢmıĢıq. Ağdam, Qazax, Dəvəçi, Bərdə, 

Ġsmayıllı, Qax, MirbəĢir, ġamxor, ġəki, Qubadlı, Zaqatala rayonlarında və baĢqa 

rayonlarda köçgünlərin dərd-sərinə diqqətlə yanaĢırlar. UĢaqlara xüsusi fikir 

verilir. UĢaqlar isə 35 min nəfərə qədərdir. Onlar üçün xüsusi olaraq 19 məktəb, 

300 sinif, 25 günüuzadılmıĢ qrup, məktəbyanı 2 internat, 4 uĢaq bağçası açılıb. 

Bütün sağlamlıq ocaqlarında, o cümlədən «Artek»də 3 min nəfərədək uĢaq 

dincəlib. 

Köçgünlər arasında 3 min nəfərdən çox pensiyaçı var. Hazırda 2,5 min 

nəfər pensiya alır. Qalanlarının pensiya sənədləri bərpa edildikcə yaĢlarına görə 

onlara müavinət verilir. Hadisələr baĢlanan vaxtdan yerli büdcədən köçkün 

ailələrinə təqribən 20 milyon manatlıq birdəfəlik maddi yardım verilib. Ġctimai 

təĢkilatların, o cümlədən köçkün ailələri üçün 3,2 milyon manat pul vermiĢ 

«Qayğı» cəmiyyətinin xeyriyyə iĢini xüsusilə qeyd etmək istərdim. Əhali 

köçgünlərin ehtiyaclarını ödəmək üçün «Yardım» fonduna xeyli məbləğdə pul və 

çoxlu əĢya verib. 
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Fərdi yaĢayıĢ evləri tikilməsi üçün 4 mindən çox ailəyə torpaq sahələri 

ayrılıb. 

- Məlum olduğu kimi, Bakıda xeyli köçkün var. Ancaq respublika 

paytaxtının özü mənzil sarıdan çox korluq çəkir. Bununla əlaqədar hansı 

problemləri həll etmək lazım gəlir? 

- Burada çox ciddi vəziyyət yaranıb. Bakıdakı xeyli köçkün özünün   

Ermənistandakı   mənzilini   qanuni əsaslarla dəyiĢdirsə də, onların əksəriyyəti iĢə 

düzəlsə də, elə ailələr var ki, uzun müddət qeydiyyata düĢə bilməmiĢlər. 

Vəziyyətin öyrənilməsi göstərmiĢdir ki, onlar müvafiq hüquqi sənədləri 

rəsmiləĢdirmədən, qarĢılıqlı razılıq əsasında özlərinin fərdi yaĢayıĢ evlərini 

özbaĢına tikilmiĢ evlərə, havası çirkli ərazilərdəki mənzillərə dəyiĢmiĢlər. Belə 

mübadilə etmiĢ adamları daimi qeydiyyata salmağa icazə vermək qət edilmiĢdir. 

Onların sayı azı 6 min nəfərdir. 

Belə bir fakta da diqqəti cəlb etmək istərdim. Ġndi AbĢeronda məskən 

salmıĢ köçgünlərin böyük əksəriyyəti əkinçi və heyvandardır. Ona görə də AbĢeron 

rayonunun Xızı-Altıağac zonasını dirçəltmək barəsində Azərbaycan KP MK-nın 

qərarı son dərəcə mühüm qərardır.  Bakıda,  Sumqayıtda  və  AbĢeron  rayonunda 

olan köçgünlərə bu zonada torpaq və otlaqları icarəyə vermək nəzərdə tutulur. Bir 

vaxtlar bu zonada nə az, nə çox - 66 abad kənd və 33 kolxoz var idi. BaĢlı-baĢına 

qalmıĢ çoxlu ev, malikanə var ki, təsərrüfatçı əli istəyir. Yeni tikinti də 

aparılmalıdır. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, orada 20 min adam məskən 

salıb ürəyi istəyən iĢi tapa bilər. Bu layihənin üstünlükləri çoxdur: adamlar   

sahibsiz qalmıĢ torpaqları məskunlaĢdırar, kənd təsərrüfatı məhsulları, tərəvəz, 

meyvə becərər, arı saxlayar, mal-qaraya baxarlar. 

- Bəs köçgünlərin iĢə düzəldilməsi sarıdan vəziyyət ümumiyyətlə necədir? 

- Əmək ehtiyatları həddindən artıq olan respublikamızda bu, çox çətin 

vəzifədir. Bunun çoxlu müxtəlif səbəbi var, indi təfərrüatına varmayacağam. Əlavə 

iĢ yerləri yaratmaq üçün nazirliklərin və baĢ idarələrin, yerli hakimiyyət 

orqanlarının səy göstərməsi olduqca vacibdir. Kənddə əməyin təĢkilinin icarə 

formaları da böyük imkanlar açır. Azərbaycan KP MK və respublika Nazirlər 

Soveti bu istiqaməti köçgünlər ilə iĢdə üstün istiqamət kimi müəyyənləĢdirmiĢ, 

müvafiq tapĢırıqlar vermiĢlər. ġöbə bu məsələyə hər gün nəzarət yetirir. 

- Ġki xalq arasında mehriban qonĢuluq münasibətlərinin bərpa edilməsi,   

beynəlmiləl ənənələrin möhkəmləndirilməsi üçün köçgünlərin doğma yurdlarına 

qaytarılması çox vacibdir. Bu istiqamətdə nə iĢ görülür? 

- Bu il yanvar ayının əvvəllərində hər iki respublikanın kommunist 

partiyaları mərkəzi komitələrinin, ali sovetləri rəyasət heyətlərinin və nazirlər 

sovetlərinin daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etmiĢ vətəndaĢlara müraciəti dərc 

edilmiĢdi. Həmin sənədə uyğun olaraq Azərbaycan KP MK və respublika Nazirlər 

Soveti bütün partiya, sovet orqanlarının və inzibati orqanların səylərini ümdə 
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problemin - hər iki tərəfdən köçgünləri əvvəlki yaĢayıĢ yerlərinə qaytarmaq 

probleminin həllinə yönəltmiĢlər. 

Bu il yanvarın axırlarında - fevralın əvvəllərində iki respublika 

rəhbərlərinin görüĢləri bu baxımdan çox müsbət rol oynamıĢdır. Rayon səviyyəli 

rəhbərlər müntəzəm əlaqə saxlayır, görüĢürlər. Azərbaycan KP MK-nın və 

respublika Nazirlər Sovetinin didərginlərin daha kütləvi surətdə yerləĢdirildiyi 

rayonlara təhkim edilmiĢ müvəkkilləri təbliğat-izahat iĢinə böyük kömək 

göstərmiĢlər. Bu, iĢimizin strateji istiqamətidir, doğma yurdundan didərgin düĢmüĢ 

adamların ürəyindən xəbər verir və onların arzu-ümidlərinə uyğundur. Bu 

vəzifənin yerinə yetirilməsi millətlərarası münasibət problemlərinin həll 

edilməsindən, iki xalq arasında etimadın və mehriban qonĢuluğun bərpa 

olunmasından bilavasitə asılıdır. 

Söhbəti apardı:   S. KRASNOVA,  

Azərinformun müxbiri. 

 

«Kommunist» qəzeti 13 aprel 1989-cu il 

 

SSRĠ NAZĠRLƏR SOVETĠNDƏ 

 

Azərbaycan SSR-də və Ermənistan  SSR-də millətlərarası münasibətləri 

normal hala salmaq, daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ 

azərbaycanlılara və ermənilərə yardım göstərmək və onların Ģəxsi təhlükəsizliyini 

təmin etmək məqsədilə SSRĠ Nazirlər Soveti 1989-cu il aprelin 15-də xüsusi qərar 

qəbul etmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə, Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinə, 

SSRĠ nazirliklərinə və baĢ idarələrinə tapĢırılmıĢdır ki, azərbaycanlıların və 

ermənilərin məcbur olub tərk etdikləri daimi yaĢayıĢ yerlərinə könüllü qayıtmasına 

hər vasitə ilə yardım göstərsinlər. 

Azərbaycanlıların və ermənilərin daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıtması və 

onlara dəymiĢ maddi zərərin ödənilməsi ilə əlaqədar məsələlər üzrə Azərbaycan 

SSR Nazirlər Soveti və Ermənistan SSR Nazirlər Soveti sədrlərinin müavinləri 

baĢda olmaqla respublikalararası komissiya yaratmaq haqqında Azərbaycan KP 

MK-nın və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin, Ermənistan KP MK-nın və 

Ermənistan SSR Nazirlər Sovetinin təklifi bəyənilmiĢdir. Azərbaycan SSR və 

Ermənistan  SSR partiya, sovet, hüquq mühafizə, təsərrüfat orqanlarının və ictimai 

təĢkilatlarının, habelə SSRĠ Dövlət Əmək və Sosial Məsələlər Komitəsinin 

nümayəndələrini komissiyaya daxil etmək məqsədəuyğun hesab olunmuĢdur. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə və Ermənistan  SSR Nazirlər Sovetinə 

tapĢırılmıĢdır ki, respublikalararası komissiyanın Ģəxsi tərkibini təsdiq etsinlər, 

göstərilən respublikaların nazirliklərinin və baĢ idarələrinin mərkəzi aparatı 

iĢçilərinin sayı çərçivəsində millətlərarası münasibətlər üzrə müəyyən olunmuĢ 
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qaydada struktur bölmələri yaratmaq və respublikalararası komissiyanın əməli 

orqanlarının funksiyalarını həmin bölmələrin aparatına tapĢırmaq məsələsini 

müzakirə etsinlər. 

Azərbaycan SSR-in və Ermənistan SSR-in sovet orqanları ictimai 

təĢkilatlarla və hüquq mühafizə orqanları ilə birlikdə respublikalarda vəziyyətin 

sabitləĢməsi və hüquq pozuntularının qarĢısının alınması üçün geniĢ profilaktika iĢi 

aparmalı, ictimai asayiĢin mühafizəsi, daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıdan 

vətəndaĢların Ģəxsi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün əlavə tədbirlər görməli, 

kütləvi informasiya vasitələrini, hörmətli adamları bu iĢə daha fəal cəlb 

etməlidirlər. 

Respublikalararası komissiya, Azərbaycan SSR və Ermənistan  SSR yerli 

xalq deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələri tərk edilmiĢ yaĢayıĢ binalarının 

ciddi uçotunun aparılmasını təmin etməyə və həmin binaların baĢqa vətəndaĢlar 

tərəfindən tutulmasına yol verməməyə, habelə daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə 

məcbur olmuĢ azərbaycanlılara və ermənilərə dəymiĢ maddi zərəri bir ay 

müddətində müəyyənləĢdirməyə borcludurlar. 

Yerli xalq deputatları sovetlərinin icraiyyə komitələrinə tapĢırılmıĢdır ki, 

göstərilən vətəndaĢların əvvəlki mənzillərinin onlara qaytarılmasını təmin etsinlər; 

ixtiyar verilmiĢdir ki, daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıdan, hüquqa zidd hərəkətlər 

nəticəsində mənzilləri yaĢamaq üçün yararsız halda olan ailələrin yeni istifadəyə 

verilən, bərpa olunmuĢ və ya əsaslı təmir edilmiĢ mənzil fondunda növbədən-kənar 

mənzillər (evlər) əldə etməsinə icazə verilsin. Göstərilən mənzillər SSRĠ Nazirlər 

Sovetinin 1988-ci il 2 dekabr tarixli 1400 nömrəli qərarında nəzərdə tutulmuĢ 

Ģərtlər əsasında satılsın. 

Müəyyən edilmiĢdir ki, daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ 

azərbaycanlılara və ermənilərə hansı yerli xalq deputatları sovetlərinin ərazisində 

maddi zərər vurulmuĢdursa, həmin sovetlərin icraiyyə komitələri, zərəri yerli 

büdcələrin vəsaiti hesabına bütünlüklə ödəyirlər. Zərəri ödəmək üçün bu vəsait 

çatıĢmadıqda lazımi xərclər respublika büdcələri hesabına çəkilir. 

Daimi yaĢayıĢ yerlərinə qayıdan Ģəxslərə və ayrı-ayrı vətəndaĢlara 

müvəqqəti yaĢayıĢ yerindən daimi yaĢayıĢ yerinədək yol pulu və əmlakın 

daĢınması haqqı ödənilir. Bu xərclər respublika büdcələri vəsaiti hesabına çəkilir. 

Müəssisələr (birliklər), təĢkilatlar və idarələr əvvəllər daimi yaĢayıĢ 

yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ azərbaycanlıları və erməniləri əvvəlki iĢ 

(təhsil) yerlərinə bərpa etməyə və ya onların arzusu ilə əvvəlki iĢə bərabər iĢ 

verməyə, lazım gəldikdə baĢqa peĢələr öyrətməyə borcludurlar. 

Ġstehsalatdan ayrılmaqla təlim və ya ixtisasın artırılması müddəti ərzində 

göstərilən iĢçilərin əvvəlki iĢ yeri üzrə qazanc əsas götürülməklə hesablanan orta 

əmək haqqı saxlanılsın və ya istehsalatdan ayrılmadan yenidən hazırlanma zamanı 

orta əmək haqqınadək olan fərq müəyyən edilmiĢ bütün təlim müddəti ərzində 

ödənilsin. 
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Azərbaycan SSR-də və Ermənistan  SSR-də daimi yaĢayıĢ yerlərinə 

qayıdan Ģəxslərə maddi yardım göstərilməsi sahəsində sovet Qadınları 

Komitəsinin, Sovet Sülhü Müdafiə Komitəsinin, Sovet Sülh Fondunun, SSRĠ 

Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara Cəmiyyətləri Ġttifaqı icraiyyə komitəsinin, 

ÜĠLKGĠ MK-nın, V. Ġ. Lenin adına sovet uĢaq fondunun və sovet Ģəfqət və 

sağlamlıq fondunun təĢəbbüsü bəyənilsin. 

Müttəfiq respublikaların Nazirlər Sovetlərinə, yerli xalq deputatları 

sovetlərinin icraiyyə komitələrinə təklif edilmiĢdir ki, daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk 

etməyə məcbur olmuĢ və mütəĢəkkil qaydada, yaxud müstəqil olaraq baĢqa 

regionlara köçmüĢ azərbaycanlılara və ermənilərə iĢə düzəlməkdə, mənzil 

verilməsində, mal-qara alınmasında, həyət tikililəri olan fərdi evlər tikilməsi üçün 

torpaq ayrılmasında hər vasitə ilə kömək və baĢqa lazımi yardım göstərsinlər. 

Kolxozlara və sovxozlara, müəssisələrə və birliklərə tövsiyə edilmiĢdir ki, 

göstərilən vətəndaĢlara icarə üçün və digər təsərrüfatçılıq Ģərtləri ilə istehsal 

obyektləri versinlər. 

SSRĠ Əmanət Bankı daimi yaĢayıĢ yerini tərk etməyə məcbur olmuĢ 

vətəndaĢların fərdi mənzil tikməsi və ev-eĢik düzəltməsi üçün müəyyən edilmiĢ 

qaydada əlavə kreditlər, SSRĠ Dövlət Maddi-Texniki Təchizat Komitəsi və SSRĠ 

Ticarət Nazirliyi isə onlardan ötrü yaĢayıĢ evlərinin fərdi tikintisi üçün inĢaat 

materiallarınin və məmulatının əlavə bazar fondlarını ayırsınlar. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinə və Ermənistan  SSR Nazirlər Sovetinə 

icazə verilmiĢdir ki, respublikalararası komissiyaiın təqdimatı ilə: 

daimi yaĢayıĢ yerini tərk etməyə məcbur olmuĢ Azərbaycanlıların və 

ermənilərin dövlət sosial sığortası üzrə müavinət təyin edilməsi üçün fasiləsiz 

əmək stajını bərpa etsinlər, habelə onlara həmin respublikaların büdcələrn hesabına 

əvvəlki iĢ yeri üzrə 3 aylıq əmək haqqı məbləğinədək birdəfəlik müavinət 

versinlər; 

lazımi sənədlər olmadıqda göstərilən vətəndaĢlara onların əslində 

yaĢadıqları yerlər üzrə minimum məbləğlərdə pensiyalar təyin etsinlər. 

Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR sosial təminat orqanları ən qısa 

müddətdə pensiya iĢlərinin, habelə pensiyaların rəsmiləĢdirilməsi prosesində olan 

sənədlərin göstərilən Ģəxslərin əslində yaĢadıqları yerlər üzrə sosial təminat 

Ģöbələrinə verilməsinn təĢkil etməyə borcludurlar. 

Daimi yaĢayıĢ yerini tərk etməyə məcbur olmuĢ azərbaycanlılara və 

ermənilərə icazə verilir ki, Ģəxsi mülkiyyət hüququ ilə onlara məxsus olan 

mənzilləri dövlət və ictimai mənzil fondu evlərində mənzil kirayəçiləri ilə 

dəyiĢdirsinlər. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti və Ermənistan SSR Nazirlər Soveti bu 

vətəndaĢlar barəsində sosial-məiĢət tədbirlərinin maddi-texniki təminatının baĢqa 

məsələlərini bir ay müddətində nəzərdən keçirməli və həll etməlidirlər. 
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«Kommunist» qəzeti, 20 aprel 1989-cu il. 

 

Moskva, Sov.ĠKP MK 

 

MK-NIN BAġ KATĠBĠ M.  S. QORBAÇOV  YOLDAġA 

 

Çox hörmətli Mixail Sergeyeviç! 

Biz, beynəlmiləl Bakının fəhlə sinfinin və ziyalılarının nümayəndələri 

regionda son hadisələrdən çox narahat olmuĢuq və sizə müraciət etməyi özümüzə 

borc bilirik. 

Təəccüblənirik ki, DQMV-də zəruri tədbir kimi tətbiq edilmiĢ xüsusi idarə 

komitəsinin fəaliyyəti Ģəraitində müəyyən qüvvələrin millətlərarası ədavəti yenidən 

qızıĢdırmaq cəhdlərinin qarĢısı qətiyyən alınmır. Respublika rəhbərliyinə və 

mərkəzi rəhbərliyə yenidən təzyiq göstərilir, iĢ o yerə çatır ki, milli zəmində 

toqquĢmalar olur. 

Vilayətdə vəziyyəti normal hala salmaq yolunda addımlar atılmağa 

baĢlandığı bir Ģəraitdə elə qüvvələr peyda olur ki, həmin prosesi ləngidirlər. 

Vilayətin bir qrup rəhbər iĢçisinin bu yaxınlarda sizin adınıza göndərdiyi açıq 

məktubu yalnız və yalnız məsuliyyətsiz, əvvəldən-axıradək saxta bir məktub 

adlandırmaq olar. Onun müəllifləri bilə-bilə ehtirasları qızıĢdırmağı, regionda 

vəziyyətin sabitliyini kəskin surətdə pozmağı, partiya və hökumətin DQMV barədə 

qəbul etdikləri qərarların düzgünlüyünə inamı sarsıtmağı qarĢılarına məqsəd 

qoyublar. Onların məqsədi aydındır - regionda gərginliyi yenidən artırmaq. Ölkədə 

mühüm siyasi hadisələr, indiki halda SSRĠ xalq deputatları qurultayı ərəfəsində 

vəziyyətin sabitliyini pozmaq bir adət olub. 

Məktubun müəllifləri DQMV-nin azərbaycanlılar yaĢayan kəndlərində 

sənaye obyektləri və sosial obyektlər tikilməsini ermənilərin sıxıĢdırılması kimi 

qələmə verirlər. Halbuki Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi inkiĢafı üçün ayrılmıĢ 

vəsaitin çox böyük hissəsi, daha doğrusu, 96 faizi ermənilərin yaĢayıĢ 

məntəqələrinin payına düĢür. Lakin iddialar irəli sürmək yox, qolu çırmalayıb iĢə 

giriĢmək, Ģəhər və kəndləri abadlaĢdırmaq, illərdən bəri yığılıb qalmıĢ məsələləri 

həll etmək lazımdır. Məhz indi əməli tədbirlər gərəkdir. 

Heç kəsə sirr deyildir ki, millətlərarası münasibətlərin kəskinləĢməsinin 

kökləri keçmiĢə gedib çıxır, o dövrlərə ki, əməkçilərə əsl qayğı göstərilməsi 

Ģüarlarla və qələbə raportları ilə əvəz edilirdi. Partiyamızın siyasəti xalqa lazım 

olan hər Ģeyin verilməsi üçün real Ģərait yaratmıĢdır. Amma dəyiĢikliklər nəsimi 

heç də hamının ürəyincə deyildir. Meydana çıxan qara qüvvələr yenidənqurma    

əleyhinə açıq çıxıĢ etməkdən qorxaraq, aĢkarlıq və demokratiya prinsiplərindən 

yanıĢıb onları təhrif etməklə yenidənqurmanı içəridən sarsıtmaq qərarına gəlmiĢlər. 

Məktubun müəllifləri öz məhdud millətçi, separatçı niyyətlərini gurultulu ibarələrlə 
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pərdələyərək, müqəddəs nailiyyətimiz və iftixarımız olan qardaĢ xalqlar  

dostluğunu  pozmağa  yenidən cəhd  göstərmiĢlər. 

Belə hesab edirik ki, obyektiv çətinliklərdən istifadə edən azğın    

avantüristlərin ağzından vurmaq vaxtı gəlib çatmıĢdır. 

Ġndi biz hüquqi dövlət yaradırıq, burada qanun ali olmalı və 

demokratiyanın əsl təntənəsini təmin etməlidir. 

DQMV-də və regionda vəziyyətin sabitləĢməsi, vətəndaĢların 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi naminə respublikanın razılıq verdiyi ağıllı 

güzəĢtləri yenidənqurmanın düĢmənləri qulaqardına vururlar. Elə buna görə də 

qanunun qüvvəsini tətbiq etmək lazımdır ki, millətlərarası münaqiĢənin yeni 

dövrəsinə yol verilməsin. Xalqı uçuruma sürükləyən bir ovuc ekstremisti yerində 

oturtmaq gərəkdir. 

Əziz Mixail Sergeyeviç, bilirik ki, ümumi iĢimizin qarĢısına nə kimi 

çətinliklər çıxır, ümumi iĢimizə yenidənqurma əleyhdarları necə müqavimət 

göstərirlər, siz bunların dəf olunmasına nə qədər qüvvə və bacarıq sərf edirsiniz. 

Bakının çoxmillətli fəhlə sinfi, Azərbaycan zəhmətkeĢləri həyatın 

yeniləĢdirilməsində sizin çox böyük xidmətinizi, dərin insani keyfiyyətinizi, 

həqiqət, ədalət və SSRĠ xalqlarının milli ləyaqətinin qorunması uğrunda mərdanə 

mübarizənizi yüksək qiymətləndirirlər. 

Biz partiyanın yenidənqurma xəttini büsbütün bəyənirik, baĢa düĢürük ki, 

millətlərarası münasibətlərin Lenin konsepsiyasını bərpa etmək, onu təhriflərdən 

və deformasiyalardan təmizləmək, ölkənin xalqlarının tam hüquq bərabərliyinə, 

çiçəklənməsinə və tərəqqisinə nail olmaq üçün hələ çox iĢ görülməlidir, bildiririk 

ki, millətlərarası münasibətlərin yenidən qurulması sərhədlərin dəyiĢdirilməsi 

demək deyildir. 

Əziz Mixail Sergeyeviç, sizdən xahiĢ edirik ki, qəti tədbirlər görəsiniz, 

çünki hadisələrin inkiĢafı gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxara  bilər. 

Sizə möhkəm cansağlığı, sülh və sosializm naminə nəcib, yorulmaz 

fəaliyyətinizdə yeni uğurlar, ÇXR-ə səfərinizin səmərəli olmasını arzulayırıq. 

Səmimi hörmət və minnətdarlıqla: 

Q. A. ABBASOV — Xəzərneftqaz Ümumittifaq Ġstehsal Birliyinin rəisi, 

SSRĠ xalq deputatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı; P. Ə. ƏZĠZBƏYOVA - 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası tarix muzeyinin direktoru, SSRĠ xalq 

deputatı; B. S. BAYRAMOV — Azərbaycanın xalq yazıçısı; L. V. BARUġEVA 

— Volodarski adına Bakı tikiĢ fabrikinin tikiĢçisi, SSRĠ xalq deputatı; Z. M. 

BÜNYADOV — akademik, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ġərqĢünaslıq 

Ġnstitutunun direktoru, Sovet Ġttifaqı Qəhrəmanı; B. M. VAHABZADƏ — 

Azərbaycanın xalq Ģairi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

professoru, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinin deputatı; A. A. QORBAÇOVA — Azərbaycan qaz emalı 

zavodunun operatoru, Azərbaycan KP TəftiĢ komissiyasının üzvü; M. Ə. 
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ĠBRAHĠMOV — Azərbaycanın xalq yazıçısı, SSRĠ xalq deputatı, Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki; E. Y. 

SALAYEV — Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti, SSRĠ xalq 

deputatı və baĢqaları. 

 

«Kommunist» qəzeti, 14 may 1969-cu il. 

 

DQMV-DƏ ġƏRAĠTĠ SAĞLAMLAġDIRMALI 

 

Mayın 19-da N. Ġ. Rıjkovun sədrliyi ilə Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun 

millətlərarası münasibətlər məsələləri üzrə komissiyasının iclası olmuĢdur. Son 

vaxtlar Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında yaranmıĢ vəziyyət müzakirə 

edilmiĢdir. Bu məsələ barəsində DQMV-ni xüsusi idarə komitəsinin sədri A. Ġ. 

Volski, habelə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi. Ə. X. Vəzirov və Ermənistan 

KP MK-nin birinci katibi S. Q. Arutyunyan məlumat vermiĢlər. 

Komissiya qeyd etmiĢdir ki, «Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində xüsusi idarə formasının tətbiqi haqqında» SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin 1989-cu il 12 yanvar tarixli Fərmanı DQMV-nin ictimai-siyasi, iqtisadi 

və sosial məsələlərinin həlli üçün obyektiv Ģərait yaratmıĢdır. 

Xüsusi idarə komitəsinin iĢinin ilk aylarında muxtar vilayətin 

hüquqlarının həyata keçirilməsi güclənmiĢ, vilayətin müstəqilliyinin 

geniĢləndirilməsinə və regional təsərrüfat hesabı prinsiplərinə keçirilməsinə, 

Azərbaycanlı əhalinin də mənafeləri lazımınca nəzərə alınmaqla mədəniyyət və 

təhsil sahəsində DQMV-nin erməni əhalisinin Ermənistanla müxtəlif əlaqələrinin 

stimullaĢdırılmasına yönəldilmiĢ təĢkilati və hüquqi qərarlar ardıcıl yerinə 

yetirilmiĢdir. 

Ölkədə yaranmıĢ çətin iqtisadi Ģəraitdə muxtar vilayətə əlavə olaraq xeyli 

vəsait ayrılmıĢdır. Dövlət əsaslı vəsait qoyuluĢu 1987-ci ildəkinə nisbətən iki 

dəfədən çox və 1988-ci ildəkinə nisbətən dörd dəfə artırılmıĢdır. Cari ildə SSRĠ 

Nazirlər Sovetinin ehtiyatından DQMV qarıĢıq yem istehsalı üçün xeyli miqdarda 

taxıl, taxta evlər, tikinti-nəqliyyat texnikası almıĢdır. SSRĠ Dövlət Maddi-Texniki 

Təchizat Komitəsi və Maliyyə Nazirliyi tərəfindən də əlavə ehtiyatlar verilmiĢdir. 

SSRĠ Ticarət Nazirliyi muxtar vilayətin bazar fondlarını xeyli artırmıĢdır ki, bu da 

əhaliyə mallar satıĢını, demək olar, 20 faiz geniĢləndirməyə imkan vermiĢdir. 

Yanvar - aprel aylarında sənaye məhsulu istehsalı bir qədər çoxalmıĢ, 

mərkəzləĢdirilmiĢ əsaslı vəsait qoyuluĢundan istifadə edilməsi dörddə bir qədər 

artmıĢdır. Dövlət vəsaiti hesabına ümumi sahəsi 6.7 min kvadratmetr olan yaĢayıĢ 

evləri istifadəyə verilmiĢdir. 

Lakin DQMV-nin ictimai və təsərrüfat həyatında müsbət meyllər mayın 

əvvəlində tətil nəticəsində dayandırılmıĢdır. Əhalinin müəyyən təbəqələri bu tətilə  

cəlb olunmuĢlar. Onun iĢtirakçıları bir sıra elə tələblər irəli sürmüĢlər ki, bunlar 
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təmkinlə müzakirə olunmalı idi. Bunun əvəzində tətil təĢkilatçıları hakimiyyət    

orqanları, DQMV-ni xüsusi idarə komitəsi ilə qarĢıdurma yolu seçmiĢlər. Vəziyyət 

sürətlə pisləĢməyə baĢlamıĢ, iĢ millətlərarası toqquĢmalar dərəcəsinə çatmıĢdır. 

Bununla əlaqədar olaraq vətəndaĢların təhlükəsizliyi məqsədilə qadağan rejimini 

gücləndirmək üçün əlavə tədbirlər görmək lazım gəlmiĢdir. 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun komissiyası qeyd etmiĢdir ki, Qarabağ 

məsələsinin həllində tətil yolu dövlət və partiya orqanlarına təzyiq forması kimi 

tamamilə perspektivsiz yoldur, əhalinin ümdə mənafelərinə ağır zərər vurur,   

təhlükəli Ģərait yaradır, millətlərarası münasibətlərdə etimadsizlığı və bədxahlığı   

qızıĢdırır. Çoxmillətli dövlətimizin xalqlarının Ermənistanda zəlzələnin faciəli  

nəticələrinin aradan qaldırılması gediĢində xüsusi bir qüvvə ilə özünü göstərmiĢ 

qardaĢcasına həmrəyliyi və qarĢılıqlı anlaĢması Ģəraitində Dağlıq Qarabağ 

hadisələri millətlərarası ədavətin ən pis dövrlərinə qayıtmaq deməkdir. Buna yol 

vermək olmaz. Ġstər Ermənistanda, istərsə də Dağlıq Qarabağda erməni xalqının 

həyat qabiliyyətli gələcəyə inamı Sovet Ġttifaqının bütün xalqlarının dostluq əli    

ilə müdafiə olunmuĢdu. Emosiyalara kor-koranə uyub və ağlı itirib doğrudanmı 

indi bu əli itələmək istəyirlər? 

KeçmiĢin kin-küdurəti və səhvləvi adamlara nə dərəcədə təsir göstərsə də, 

Dağlıq Qarabağ problemlərini zorakılıq yolu ilə həll etmək mümkün deyildir. 

Problemləri bu yolla həll etmək cəhdləri mütləq faciəli nəticələrə gətirib çıxarardı. 

ÇıxıĢ yolu yalnız qarĢılıqlı  anlaĢma  və  ağıllı  güzəĢtlər əsasında tapıla bilər. 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun komissiyası qeyd etmiĢdir ki, DQMV-ni 

xüsusi idarə komitəsi vilayətdə ictimai-siyasi vəziyyəti normal hala salmaq, hüquq 

qaydasını və vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin etmək, müəssisələrin fasiləsiz 

iĢini təĢkil etmək, əhalinin həyati tələbatını ödəmək iĢində ona tapĢırılmıĢ 

vəzifələri ardıcıllıqla və əzmlə yerinə yetirməlidir. Sosial-iqtisadi inkiĢaf 

vəzifələrini daha səmərəli yerinə yetirmək, zəhmətkeĢləri beynəlmiləlçilik əsasında 

birləĢdirmək üçün xüsusi idarə komitəsinin səlahiyyətini geniĢləndirmək 

məqsədəuyğun sayılmıĢdır. 

Aydındır ki, bu, Dağlıq Qarabağ ətrafında siyasi və ideoloji Ģəraitin 

sağlamlaĢdırılması üçün məsuliyyəti Azərbaycan və Ermənistan kommunist 

partiyaları mərkəzi komitələrinin üstündən götürmür. Öz aralarında sıx əməli 

əlaqələr yaratmaq, qarĢıya çıxan məsələlərin həllində qarĢılıqlı fəaliyyəti təmin 

etmək, sovet respublikaları ittifaqını sarsıdan yenidənqurma əleyhdarlarına qarĢı, 

millətlərarası çəkiĢmələrə təkan verən hər cür hərəkətlərə qarĢı vahid cəbhə boyu 

çıxıĢ etmək onların ümdə vəzifəsidir.  

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun komissiyası Ġttifaq və respublika 

nazirliklərinin və baĢ idarələrinin diqqətini xüsusi idarə komitəsinin onların 

qarĢısında irəli sürdüyü məsələləri operativ müzakirə etmək lüzumuna cəlb 

etmiĢdir. Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Nazirlər Sovetlərinə təklif 

edilmiĢdir ki, daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur olmuĢ və DQMV 
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ərazisinə gəlib düĢmüĢ vətəndaĢların problemlərini həll etmək sahəsində   

gördükləri tədbirləri xeyli fəallaĢdırsınlar. Hansı tərəfdən olursa-olsun, yerli 

hakimiyyət orqanlarının hüquqlarının pozulmasına imkan verilməməlidir. 

Ġndiki Ģəraitdə hər iki respublikanın və DQMV-nin kütləvi informasiya 

vasitələrinin üzərinə böyük məsuliyyət düĢür. Onlar hər cür millətçilik, təhrikçilik 

təzahürlərinə yol verməməli və yadda saxlamalıdırlar ki, Ģəraitin 

sağlamlaĢdırılmasına hər vasitə ilə kömək etmək onların əsas vəzifəsidir. 

Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun komissiyası xüsusilə qeyd etmiĢdir ki, 

muxtar vilayətin bütün partiya, sovet və ictimai təĢkilatlarının, fəhlə sinfinin, 

kəndlilərinin və ziyalılarının səyləri indi normal həyat ahənginin bərpa edilməsinə 

və elə Ģərait yaradılmasına yönəldilməlidir ki, bu, bütün ölkənin, bütün sovet 

cəmiyyətinin xeyrinə yenidənqurmanı irəlilətməyə imkan versin. (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 20 may 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN  KP   MK-NIN  BĠRĠNCĠ  

KATĠBĠ, DEPUTAT Ə. X. VƏZĠROVUN SSRĠ  

XALQ DEPUTATLARI   QURULTAYINDA ÇIXIġI 

 

(ĠmiĢli - milli ərazi seçki dairəsi, Azərbaycan SSR) 

 

Hörmətli yoldaĢlar, siz bilirsiniz ki, budur artıq qurultayın iĢə baĢladığı bu 

üç gün ərzində, bizim respublikamızın deputatlarının təĢəbbüsü ilə yox, məhz 

baĢqalarının təĢəbbüsü ilə təkcə DQMV ilə deyil, həm də digər cəhətlərlə əlaqədar 

məsələlər qaldırılır; açığını deyək ki, bu məsələlər bizi heç də əməkdaĢlıq yolu ilə, 

qarĢılıqlı anlaĢma yolu ilə getməyə aparmır. Biz isə ancaq bu yolla getməliyik. Bu 

problemdən danıĢsaq, mən qurultayın bütün deputatlarını əmin etmək istəyirəm ki, 

biz heç olmasa görüĢmək, söhbət etmək və bizim ümumi mövqeyimizi müəyyən 

etmək imkanı tapmaq üçün bütün cəhdlərə əl atmıĢıq. 

Odur ki, iki namizəd irəli sürmək, xüsusilə Poqosyan və Cəfərov 

yoldaĢların namizədliyini irəli sürmək məsələsi qarĢıya qoyulduqda biz bu barədə 

Xüsusi idarə komitəsinin sədri ilə, onun üzvləri ilə danıĢdıq, ĢərtləĢdik. 

Bu halda biz yalnız bircə cəhəti əsas götürürdük ki, Millətlər Sovetinin 

deputatları tərkibində həm azərbaycanlı, həm də erməni olsun, çünki DQMV-də 

məhz bu iki xalq yaĢayır. 

Əlbəttə, qarĢıda rotasiya-növbələĢmə prinsipi durur. DəyiĢikliklər olacaq. 

Ona görə də biz belə bir qərara gəlmək istədik. Mixail Sergeyeviç, mən sizin 

təklifinizə belə bir düzəliĢ vermək istərdim. DQMV-yə aid səsvermənin yekunları 

ləğv edilməsin, bu məsələni müzakirə etmək və qarĢılıqlı anlaĢma tapmaq üçün 

imkan verilsin. Məsələyə bu Ģəkildə yanaĢılması ilə biz razıyıq və bu yanaĢma 

üsulunu alqıĢlayırıq. 
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Sizin təklifinizi - ümumi dil tapmağımız üçün bir daha görüĢmək təklifini 

biz çox düzgün hesab edirik. Biz daim kompromis axtarmaq, məsələlərin həlli 

yollarını axtarmaq, çeviklik göstərmək yolu ilə daim getmiĢik və gedəcəyik. 

Qurultay nümayəndələrini əmin edirəm ki, biz gələcəkdə də məhz belə edəcəyik. 

Bizə qurultayın rəyasət heyətinin üzvləri ilə, Mixail Sergeyeviçlə, sizin vaxtınız 

olmasa, Anatoli Ġvanoviçlo görüĢmək imkanı vermək yaxĢı olardı. 

Biz bir-birimizlə görüĢmək, danıĢmaq, məsələni sakitliklə müzakirə etmək 

istəyirik, qoy sonra rəyasət heyətinin üzvləri bizim görüĢümüzün yekunları 

barəsində qurultaya məlumat versinlər. Sağ olun. 

 

«Ġzvestiya» qəzeti, 29 may 1989-cu il. 

 

AZƏRBAYCAN SSR ELMLƏR AKADEMĠYASININ NĠZAMĠ   ADINA 

ƏDƏBĠYYAT ĠNSTĠTUTUNUN ġÖBƏ MÜDĠRĠ, YAZIÇI, DEPUTAT M. Ə.  

ĠBRAHĠMOVUN SSRĠ  XALQ DEPUTATLARI QURULTAYINDA ÇIXIġI 

 

(Naxçıvan ərazi seçki dairəsi, Azərbaycan SSR) 

 

Əziz yoldaĢlar, dostlar! Mən bilmirəm, görəsən, Yer üzündə, bizim 

planetimizdə dostluqdan, ələlxüsus da xalqlar dostluğundan daha əziz, daha 

qiymətli bir Ģey varmı? Bizim qurultayımız onunla əlamətdardır ki, burada bizim 

böyük, qüdrətli ölkəmizin, demək olar bütün xalqlarının və millətlərinin 

nümayəndələri iĢtirak edirlər. Hər bir kommunistin, hər bir sovet adamının 

müqəddəs borcu necə deyərlər, bu dostluğun ahəngini, xalqlar arasındakı ahəngi 

pozma qəsdi ilə hər hansı uydurma məsələləri-münaqiĢələri araya çıxarmaq deyil, 

bu dostluğu saxlamaq və möhkəmlətməkdir. 

Burada Dağlıq Qarabağdan çox danıĢdılar. Mənim əziz dostlarım, mən 

sizə müraciət edirəm, sizdən çox xahiĢ edirəm, Dağlıq Qarabağ problemindən 

danıĢmazdan əvvəl bu problemi öyrənmək lazımdır. Dağlıq Qarabağın lehinə çıxıĢ 

edən elə yoldaĢlar var ki, onların ayağı həmin torpağa heç bir vaxt dəyməmiĢdir. 

Onlar Ģayiələrə uyaraq, baĢqalarının təhriki ilə, xahiĢi ilə elə Ģeyləri təkrar etməyə 

baĢlayırlar ki, bunlar həqiqətə, ədalətə, insan ləyaqətinə büsbütün zidd olan 

Ģeylərdir. Mən sizin vaxtınızı daha almaq istəmirəm. Yalnız bunu demək istəyirəm 

ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa həmiĢə müqəddəs torpaq kimi,  azərbaycanlılarla 

erməniləri bir-birinə qohum edən torpaq kimi baxmıĢ və indi də beləcə baxır. Onlar 

Dağlıq Qarabağda on illərlə, yüz illərlə qonĢu yaĢamıĢ və indi də yaĢayırlar, öz 

qızlarını ərə verirlər, öz oğullarını evləndirirlər - Azərbaycanlı erməni qızı alır, 

erməni azərbaycanlı qızı. Dağlıq Qarabağ dedikcə çox mürəkkəb problemdir. Bu 

çox vacib problemdir. Ona görə də məhz burada əsl mənada dostluğu 

möhkəmlətmək lazımdır.  Sizi inandırıram ki, biz buna çalıĢırıq. Mən yazıçıyam, 

elə yazıçı olduğum üçün də məndən ötru dostluq çox böyük iĢdir. Mən sizin 
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vaxtınızı bir qədər də alıb, demək istəyirəm ki, mən Xaçatur Abovyanı Azərbaycan 

dilinə tərcümə etmiĢəm. Mən onun «Türk qızı» hekayəsini oxudum. Hekayə elə 

səmimiyyətlə yazılmıĢdır ki, oxuyarkən göz yaĢlarımı saxlaya bilmədim. Mən    

Xaçatur Abovyan haqqında, Ġsahakyan haqqında, Tumanyan haqqında rus və 

erməni dillərində dönə-dönə çap olunan məqalələr və kitablar yazmıĢam. 

YoldaĢlar! Bir çox erməni yoldaĢlar da bizim haqqımızda yazmıĢlar. Azat 

VĢtuni hələ iyirminci illərdə deyirdi: «Ey, Azərbaycan, ey, can, salam, 

Azərbaycan!». Budur, biz bu zəmində tərbiyə olunmuĢuq. Bəs, bu zildiyyəti 

yaradan ekstremistlər haradan əmələ gəldilər? Mən sizin vaxtınızı almaq 

istəmirəm, mən bilirəm ki, biz uzun-uzadı danıĢanda  Qorbaçov yoldaĢ həyəcan 

keçirir, ona görə ki, o, bunu, necə deyərlər, bu böyük orqanizmi idarə etməlidir. 

Mən sizə demək istəyirəm ki, biz Millətlər Sovetinə namizəd irəli sürərkən (bu, 

artıq təsdiq olunmuĢdur) biz məhz xalqlar arasında ziddiyyət yaratmamaq 

cəhdlərini əsas tuturduq. Biz bu xalqları yaxınlaĢdırmaq məsələsini əsas tuturduq. 

Ġstəyirdik ki, ekstremistlər xalqın etibarından sui-istifadə edə bilməsinlər. Onun 

taleyi ilə oynaya bilməsinlər... 

...YoldaĢlar, indi də Dağlıq Qarabağ haqqında. Bir fikirləĢin, 

Azərbaycandan olan deputatlar Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi 

Komitəsinə yığıĢır, Dağlıq Qarabağdan isə yoldaĢlar gəlib çıxmırlar. Azərbaycan 

KP MK-nın birinci katibi Dağlıq Qarabağa gedir, gedir ki, danıĢsın, aydınlaĢdırsın 

ki, onların ehtiyacı nəyədir, nə eləmək lazımdır. MK-nın birinci katibi ilə 

görüĢmək istəmirlər. Belə də iĢ olarmı? Məgər bu yolla dostluq əldə etmək olarmı? 

Məgər bu yolla qarĢılıqlı anlaĢma əldə etmək olarmı? Yox, yoldaĢlar, olmaz. Bu, 

fitnəkarların əməlidir. Bu odu söndürmək lazım gələn yerdə oda neft tökən 

adamların əməlidir. Bax, məsələ bundadır. 

Ona görə də mən xahiĢ edirəm ki, Millətlər Sovetinin qərarı olduğu kimi, 

onu artıq təsdiq etdiyimiz kimi saxlanılsın. Bizim üçün geri qayıtmağın lüzumu 

yoxdur. Azərbaycan respublikasına, Azərbaycan partiya təĢkilatına gəldikdə isə o, 

həmiĢə beynəlmiləl olmuĢdur. Buraya heç nəyi əlavə etməyə ehtiyac yoxdur, axı 

Bakı partiya təĢkilatının özü beynəlmiləlçilik deməkdir, çünki hələ 1905-ci ildə, 

birinci rus inqilabında, orada yaĢayan azərbaycanlılar, ermənilər, ruslar əl-ələ verib 

çıxıĢ edirdilər. Mən sizi əmin edirəm ki, biz öz qərarımızı qüvvədə saxlasaq, 

düzgün hərəkət etmiĢ olarıq. 

 

«Ġzvestiya» qəzeti, 29 may 1989-cu il. 
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AZƏRBAYCAN SSR NAZĠRLƏR SOVETĠNĠN  SƏDRĠ 

DEPUTAT A.  N. MÜTƏLLĠBOVUN SSRĠ XALQ DEPUTATLARININ 

QURULTAYINDA ÇIXIġINDAN 
 

(Qubadlı milli-ərazi seçki dairəsi, Azərbaycan SSR) 

 

Deputat yoldaĢlar! Ümumi səylərlə biz millətlərarası münasibətlər 

sahəsində ağrılı nöqtələr problemini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemni də 

həll etməliyik. Bu problemlərin bütün spesifik xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, onlar 

hər halda mahiyyətcə ölkənin bir çox regionları üçün tipik problemlərdir. Onların 

əsasını keçmiĢdə ictimai münasibətlər sistemində yol verilmiĢ deformasiya,   

sosial-iqtisadi və mənəvi-psixoloji problemlərin həll edilməməsi təĢkil edir. Həm 

də bu problemləri tətillərin, zorakı təzyiqin köməyi ilə yox, respublikaların suveren 

hüquqlarını pozmaqla yox, sakit Ģəraitdə həll etmək lazımdır. DQMV-də vəziyyəti 

kökündən yaxĢılaĢdırmaq üçün Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarı 

ilə xeyli vəsait ayrılmıĢdır. Bu yardımdan istifadə etmək üçün bütün tədbirləri 

görmək lazımdır. Lakin hələ də elə qüvvələr var ki, onlar müəyyən məqsədlər   

xatirinə müsbət dəyiĢikliklərin cücərtilərini boy atmağa qoymur, millətlərarası 

münaqiĢənin sönməsinə yol vermirlər. 

Millətlərarası münasibətlərin sağlamlaĢmasına, bu diyarın sosial-iqtisadi    

cəhətdən dəyiĢilməsinə həqiqətən çalıĢanlarla alçaq ərazi iddiaları irəli sürənlər 

arasında dəqiq hədd qoymaq vaxtı gəlib çatmıĢdır. Onlar indiyədək nə qədər 

müsibətlər törətmiĢ, nə qədər ziyan vurmuĢlar! Qurultayın iĢlədiyi günlərdə bir 

çoxlarının da dedikləri və görünür, hələ deyəcəkləri kimi biz də belə hesab edirik 

ki, qanunlara ciddi əməl etmək, onların köməyi ilə asayiĢi, təhlükəsizliyi təmin 

etmək, harada iĢləyirlərsə iĢləsinlər, hansı millətdən olurlarsa-olsunlar, bütün 

adamları qorumaq lazımdır. Hörmətli Mixail Sergeyeviç öz məruzəsində bu fikri 

xüsusi qeyd etmiĢ və biz ona tamamilə tərəfdarıq. Bizim seçicilərimiz çağırıĢlardan 

qanunların tətbiqi üçün qəti hərəkətlərə keçməyi tələb edirlər, çünki həmin   

qanunları  sovet xalqı öz mənafelərinin müdafiəsi üçün qəbul etmiĢdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 iyun 1989-cu il. 

 

AZƏRBAYCAN TARĠXĠ MUZEYĠNĠN DĠREKTORU, 

DEPUTAT, P. Ə. ƏZĠZBƏYOVANIN SSRĠ XALQ DEPUTATLARININ  

QURULTAYINDA ÇIXIġINDAN 

 

(Bakı-Əzizbəyov milli-ərazi seçki dairəsi, Azərbaycan SSR) 

 

Bu gün çoxmillətli dövlətimizin Konstitusiya quruluĢunun özünün 

təməlini mahiyyətcə sökmək demək olan çağırıĢlar getdikcə daha tez-tez eĢidilir. 
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Lakin belə bəyanatlar verənlərin hamısı, məncə, ümummilli mənafeyi deyil, ayrı-

ayrı qrupların mənafeyini ifadə edir. Buna görə də qarĢıya sual çıxır: bu, nəinki 

təkcə mərkəzlə, hətta respublikalar arasında əlaqələrin qırılmasına, təĢəkkül tapmıĢ 

iqtisadi münasibətlərin deformasiyasına, sosialist millətlərinin inkiĢafında və  

inteqrasiyasında çox mühüm amil olan nadir sovet mədəniyyətinin puç edilməsinə 

doğru aparmırmı? Əgər qlobal mənəvi «muxtariyyətə», milli özünütəcridə yol 

verilsə, xələflərimiz bunu bizə bağıĢlamazlar. Bunlar hökmən yadlaĢmaya aparıb 

çıxarar, bütün ittifaqı və ayrı-ayrılıqda hər bir respublikanı zəiflədər. 

Deputat yoldaĢlar, bu gün biz ölkənin bəzi regionlarında, o cümlədən 

bizim regionda ağır millətçilik təzahürləri faktı ilə qarĢılaĢırıq. Öz acı 

təcrübəmizdən bilirik ki, milli əlamətə görə ayrılmaq cəhdləri necə bir fəlakətə 

gətirib çıxarır. Ancaq sərhədlərin dəyiĢdirilməsi haqqında məsələ qaldırılması, 

DQMV-ni Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil etmək haqqında əsassız tələblər irəli 

sürülməsi regionda vəziyyətin sabitliyini pozmuĢ, millətlərarası münaqiĢə  

törətmiĢdir. Ġqtisadi  əlaqələr pozulmuĢ, ənənəvi dostluq telləri qırılmıĢdır. 

Regionda baĢ vermiĢ fəlakət adamların, bütöv nəsillərin taleyinə uzun müddət təsir 

göstərəcəkdir. Ġki respublikadan - Ermənistandan və Azərbaycandan köçmüĢ 

təqribən 300 min adam evsiz-eĢiksiz qalmıĢdır. Azərbaycandan getmiĢ erməni 

sakinlərin 50 mini indi həmiĢə yaĢadığı yerə qayıtmıĢdır və biz buna olduqca Ģadıq. 

Çox istəyirik ki, Ermənistanda yaĢamıĢ olan və indi bizim Azərbaycana gəlib 

yığıĢan 165 min azərbaycanlı da öz doğma yurduna qayıtsın. Bu gün köçgünlər 

dəhĢətli təsir bağıĢlayırlar, özü də bu, regional problem deyildir, yoldaĢlar. BaĢqa 

respublikalarda etnik  qruplar arasında münaqiĢələr yetiĢməkdədir, onların yerli 

millətdən olmayan sakinləri də köçkün vəziyyətinə düĢə bilərlər. Ölkənin 

qanunvericilik orqanlarının diqqətini təcili surətdə bu problemə cəlb etmək, 

pozulmuĢ ədaləti bərpa etmək, zərər çəkmiĢ adamların hüquqi mühafizəsinə 

təminat yaratmaq, onlara dəymiĢ maddi zərərin əvəzini ödəmək lazımdır. 

Köçgünlər problemini həll etmək olar, bundan ötrü ancaq qanunun mətninə və 

ruhuna sözsüz riayət edilməlidir. Biz ancaq bu prinsipi rəhbər tuturuq. 

DQMV-də vəziyyətin bütün mürəkkəbliyinə, onu normallaĢdırmaq 

yolunda olan bütün çətinliklərə və maneələrə baxmayaraq mənim əqidəmcə, həmin 

problemi həll etmək mümkündür. DQMV-də vəziyyəti normallaĢdırmaq məqsədilə 

xüsusi idarə forması tətbiq edilmiĢ, xüsusi idarə komitəsi yaradılmıĢdır. Bizim 

fikrimizcə, yaranmıĢ vəziyyətdə kompromisə əsaslanan, millətlərarası münaqiĢəni 

aradan qaldırmaqda, vilayətdə millətlərarası münasibətləri normallaĢdırmaqda 

müsbət rol oynaya bilən düzgün qərar qəbul edilmiĢdir. Ötən dövrdə komitə bu 

yolda xeyli iĢ görmüĢdür, amma yenidənqurmaya zidd çıxan, adamları tətillərə 

təhrik edən, mərkəzi orqanların qərarlarını yerinə yetirməkdə yaxasını kənara 

çəkən qüvvələr komitəyə açıqca mane olmasaydılar, onun fəaliyyəti daha səmərəli 

ola bilərdi. Qurultayda çıxıĢ edən bir-çox deputatlar ölkədə yaranmıĢ ağır iqtisadi 

vəziyyətdən və maliyyə vəziyyətindən yana-yana, ürəkağrısı ilə danıĢdılar. Belə bir 
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Ģəraitdə vilayətin ehtiyacları üçün, Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

vilayətinin inkiĢafı üçün, fikir verin, yarım milyard manat vəsait ayrılmıĢdır. 

Amma nədənsə həmin yardımdan əslində imtina edilir. Xeyirxahlıq, səmimi 

əməkdaĢlıq arzusu lazımdır ki, vəziyyətin normallaĢdırılması, vilayətin sürətli   

inkiĢafı üçün yaradılmıĢ imkanlardan səmərəli istifadə olunsun. Yaradıcı iĢ 

lazımdır. 

Milli hisslərin, milli mənafeyin sinfi həmrəylikdən üstün olması haqqında 

burada irəli sürülən ideya eyni dərəcədə prinsipial cavab tələb edən prinsipial 

məsələdir. Bu, dünyagörüĢümüzün iki ən baĢlıca amilinin təhlükəli Ģəkildə bir-

birinə qarĢı qoyulmasıdır. O yerdə ki, iki əsas amildən birini seçmək təklif olunur, 

orada xalqların həmrəyliyi iə yekdilliyi ideyalarına heç vaxt zidd çıxa bilməyən əsl 

milli mənafe ilə millətçilik əyintiləri arasında dəqiq prinsipial hədd açıq-aĢkar 

görünmür. 

Zaqafqaziyada yaĢayan xalqlarımızın tarixində qatı millətçilərin 

törətdikləri faciəli hadisələr əvvəllər də olmuĢdur. Həmin faciəli məqamlarda əsrlər 

boyu dostluq və mehribanlıq Ģəraitində yaĢayan qardaĢ xalqları barıĢdıra bilən 

liderlər tapılmıĢdır. Fəxr edirəm ki, onların arasında 26 Bakı komissarından biri 

olan babam MəĢədi Əzizbəyov da olmuĢdur. 

Həmin ənənələri davam etdirərək mən hamını dostluğu 

möhkəmləndirməyə, əsrlər boyu duz-çörək kəsmiĢ, dostluğu və müqəddəs 

qardaĢlığı əziz tutmuĢ xalqlarımızın bu mehribanlığını unudanları barıĢdırmağa 

çağırıram. MünaqiĢənin öz-özünə aradan qalxacağını güman etmək sadəlövhlük 

olardı. Gərək iki xalqın sağlam vətənpərvər qüvvələri uzun müddət əlbir surətdə 

gərgin iĢləsinlər, partiya təĢkilatları çox ehtiyatlı siyasi fəaliyyət göstərsinlər, 

Ermənistanın və Azərbaycanın qarĢılıqlı incikliklərin və qərəzlərin ağır yükündən 

xilas olan, yenidənqurmaya zidd qüvvələrin Ģantajına cəsarətlə sinə gərə bilən 

deputatları birgə səylərlə sahmanlı, məqsədyönlü iĢ aparsınlar. 

Mən deputatlardan mitropolit Pitirimə, M. N. Rəhmanovaya və 

baĢqalarına seçiçilərimizin, bütün Azərbaycan xalqının səmimi minnətdarlıq 

sözlərini yetirmək istəyirəm. Onlar regionumuzdakı vəziyyətin mürəkkəbliyini 

dərk edərək səmimi və müdrik çıxıĢlarında ağıllı, təmkinli olmağa və qarĢılıqlı 

anlaĢmaya çağırmıĢlar. Seçicilərimizin çoxlu teleqramları, zəngləri mənə imkan 

verir sizi əmin edim ki, onların sözləri öz istəyindən asılı olmayaraq mürəkkəb 

faciəli hadisələrin burulğanına düĢmüĢ adamların lap ürəyindən xəbər vermiĢdir. 

Deputat yoldaĢlar! YaranmıĢ vəziyyətin kəskinliyini heç olmazsa bundan 

bilmək olar ki, bizim üçün hətta «xalqların dostluğu və qardaĢlığı», 

«beynəlmiləlçilik» kimi müqəddəs sözlər bəzilərinə ancaq gəliĢigözəl ibarələr kimi 

görünür. Azərbaycan deputatlarının Sov.ĠKP MK-nın BaĢ katibi Qorbaçov yoldaĢa 

məktubu respublikanın, bütün ölkənin müqəddəratı üçün narahatlıq hissini əks 

etdirir. Məktubda mənim də imzam vardır. Bu sənədin adını bir daha ona görə 

çəkirəm ki, bizim nəyə çalıĢdığımızı hamının bilməsini istəyirəm. Biz qanunun 
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üstünlüyünün əməli surətdə həyata keçməsini tələb edir, vəziyyəti 

səbatsızlaĢdırmaq üçün kimin tərəfindən olursa-olsun göstərilən cəhdlərin 

qarĢısının qətiyyətlə alınmasını istəyirik. 

Qüvvədə olan Konstitusiya çərçivəsində əməli mükalimə üçün və 

sosializm  cəmiyyətinin təbiətinə xas olmayan münaqiĢəni ləğv etməyə qarĢılıqlı 

surətdə səy göstərmək üçün bizim respublikada zəmin yaradılmıĢdır. Bu gün 

ağırlıq mərkəzini, Leninin sözləri ilə desək, «...keçirdiklərimizin təsvirinə həsr 

etməkdən çox, bilavasitə əməli fəaliyyətimiz üçün əllə etdiyimiz və əldə etməli 

olduğumuz təcrübənin göstərilməsinə» keçirmək lazımdır (Əsərlərinin tam 

külliyyatı. 39-cu cild, səh. 374). Deputat yoldaĢlar, əmin ola bilərsiniz: SSRĠ-nin 

bütün qardaĢ xalqları ilə öz dostluğuna sədaqət bəsləyən Azərbaycan xalqı həmiĢə 

səmimi və həqiqi beynəlmiləlçi olaraq qalacaqdır. 

 

«Kommunist» qəzeti, 6 iyun 1989-cu il. 

 

ÜMUMĠ MƏNAFE NAMĠNƏ 

 

Ġyunun 9-da SSRĠ xalq deputatları qurultayında Azərbaycan deputatı, 

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Dərin Neft-Qaz Yataqları Problemləri 

Ġnstitutunun direktoru M. Abbasov aĢağıdakı qısa bəyanatla çıxıĢ etmiĢdir: 

Hörmətli deputatlar! Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət haqqında bu salonda 

dəfələrlə danıĢılmıĢdır. Xalq Deputatlarının bir çoxunun DQMV probleminin 

müxtəlif cəhətləri haqqında kifayət qədər məlumatı olmadığından istifadə edərək 

bəzi yoldaĢlar münaqiĢənin mahiyyəti haqqında daim yanlıĢ təsəvvür yaratmağa 

çalıĢırlar. Bizi üzdəniraq «tarixi hüquq», «əzəli qədim torpaqlar» və i. a. haqqında 

mənasız diskussiyaya çəkməyə çalıĢırlar. 

Qurultayın diqqətini nəyə yayındırmaq istədikləri aydındır. Buna görə də 

aĢağıdakı mülahizələri söyləməklə kifayətlənəcəyəm: 

Səciyyəvi haldır ki, burada çıxıĢ edən deputatlar Qafqaz bürosunun Dağlıq 

Qarabağa dair qərarını xatırladarkən həmin sənədi bütövlüklə sitat gətirməkdən 

çəkinirdilər. Halbuki həmin sənəddə Dağlıq Qarabağı Ermənistandan «almaq»dan 

və «ayırmaq»dan deyil, onu Azərbaycanın tərkibində «saxlamaq» qərarından 

danıĢılır. 

Daha bir məsələ haqqında. Deputat V. Rasputin öz çıxıĢında ölkədə 

kəskinləĢmiĢ ziddiyyətlərin təqsirini rus xalqının boynuna qoymaq, bütün bəlalarda 

onu müqəssir saymaq cəhdləri kimi haqsız cəhdlərdən baĢa düĢülən ürəkağrısı ilə 

və incikliklə danıĢdı. Biz yazıçının hissiyyatına tamamilə Ģərik çıxır, onun 

inciməsinin səbəbini baĢa düĢürük. Azərbaycanda da eynilə belə bir vəziyyət   

yaranmıĢdır. Bütövlükdə durğunluq dövrləri bütün xalqların sosial və mənəvi 

vəziyyətinə ağır təsir göstərmiĢdir. Ġnsafsəz inzibatçılıq-bürokratiya maĢını 

adamların milli mənsubiyyətinə fərq qoymurdu, heç kəsə güzəĢt etmir və imtiyaz 
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vermirdi. Bəzi deputatlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti haqqında məsələnin 

məhz qurultayda həll edilməsində, Sumqayıt hadisələrinin təhqiqi üçün komissiya  

yaradılmasında təkid göstərirlər, amma bütün azərbaycanlıların Ermənistan SSR-

dən köçməsinə, bu zaman adamların həlak olmasına gətirib çıxarmıĢ Ģəraitin 

diqqətlə təhlil edilməsi haqqında Azərbaycan SSR deputatlarının da təklifi vardır. 

Ona görə də aĢağıdakıları deməyi zəruri sayıram. 

Bunlar son dərəcə kəskin və mürəkkəb məsələlərdir. Bunlar ən ciddi 

Ģəkildə, dərindən və hərtərəfli təhlil aparılmasını tələb edir. Siz, əlbəttə, baĢa 

düĢürsünüz ki, bununla əlaqədar deməyə bizim də sözümüz çoxdur. Amma məncə, 

millətlərarası münasibətlər və SSRĠ-nin milli-dövlət quruluĢu kimi mühüm 

məsələlərdə tələsmək və düĢünülməmiĢ nəticələr çıxarmaq ağıllı iĢ olmazdı. Hələ 

mən müttəfiq respublikanın suverenliyindən və SSRĠ Konstitusiyasına görə belə 

məsələlərin müvafiq respublikanın istəyi olmadan həll edilə bilməməsindən 

danıĢmıram. Hamının mənafeyi naminə, həqiqəti tamamilə aydınlaĢdırmaq naminə 

bu məsələləri Ali Sovetin müvafiq komissiyalarına və komitələrinə həvalə etmək 

və bununla dərhal məĢğul olmağa baĢlamaq haqqında qurultayın rəyasət heyətinin 

təkliflərini düzgün təkliflər sayıram. 

 

«Kommunist» qəzeti, 10 iyun 1989-cu il 

 

DĠNCLĠK, ƏMĠN-AMANLIQ YARADAQ 

 

AZƏRBAYCAN SSR DAĞLIQ QARABAĞ  

MUXTAR VĠLAYƏTĠNDƏ  YAġAYAN QADIN  VƏ ANALARA 

RESPUBLĠKA  QADIN  VƏ  ANALARININ MÜRACĠƏTĠ 
 

Dağlıq Qarabağda yaĢayan əziz rəfiqələr, analar, qadınlar! 

Bu həyəcanlı günlərdə Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında yenə də 

gərginlik qızıĢdırılır, millətlərarası münasibətlər kəskinləĢir, günahsiz adamların 

qanı axıdılır. Yenidənqurmanın düĢmənləri, ekstremistlər, millətçi ünsürlər hədə-

qorxu və Ģantaj, fitnəkarcasına hərəkətlər yolu ilə bizim aramızda getdikcə daha 

böyük uçurum yaratmağa, millətlərarası ədavət, qarĢıdurma toxumu səpməyə, bir 

xalqı digərinə qarĢı qəzəbləndirməyə cəhd edirlər. 

Vəziyyəti kəskinləĢdirmək DQMV-də Ģəraitin normal hala salınması 

prosesini pozmağa cəhd edənlərin və xalq deputatları qurultayının tapĢırığı ilə 

SSRĠ Ali Sovetinin yaratdığı Dağlıq Qarabağ üzrə komissiyanın iĢinə mane olmağı 

qarĢısına məqsəd qoyanların xeyrinədir. 

Əziz azərbaycanlı bacılar və erməni analar, biz sizi Sov.ĠKP MK-nın BaĢ 

katibi, SSRĠ Ali Sovetinin sədri M. S. Qorbaçovun müraciətinə qulaq asmağa 

çağırırıq. Bu müraciətdə o, indiki və gələcək zaman qarĢısında çox böyük 

məsuliyyət göstərməyə, millətlərarası münasibətləri kəskinləĢdirməyin təhlükəli 
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olduğunu və bunun cəmiyyət üçün, hər ailə üçün, hər kəs üçün verə biləcəyi 

nəticələri baĢa düĢməyə, DQMV-də vəziyyətin normal hala salınması üçün nə   

mümkünsə etməyə çağırmıĢdır. 

Minlərlə azərbaycanlı qadın təkidlə xahiĢ edir ki, öz analıq sözünüzü,  

ağıl-kamala, millətlərarası ehtirasları sakitləĢdirməyə səsləyən qadın sözünüzü 

deyəsiniz. 

Hamımız fikirləĢməliyik ki, ekstremistlər xalqlarımızı hansı uçuruma 

sürükləyirlər və vaxtında ayılmasaq, baĢımıza nə kimi bəlalar gələ bilər. 

Biz son həddə yaxınlaĢmıĢıq və bu həddə keçmək olduqca təhlükəlidir. Bu 

həddin o tayında hökmən faciə, ailələrin kədəri, anaların göz yaĢları labüddür. 

Bir-birinə etimadsızlıq göstərməklə, mitinqlər, tətillər keçirməklə 

problemləri həll etmək olmaz. ĠĢə baĢlamaq, keçmiĢin qalıqlarını, iqtisadiyyatda, 

sosial inkiĢafda, millətlərarası münasibətlərdə nöqsanları və qüsurları birlikdə 

aradan qaldırmaq gərəkdir. Sizi, ərlərinizi, qardaĢ və bacılarınızı zavod və 

fabriklər, tarla və fermalar gözləyir. Yalnız əməklə, qarĢılıqlı anlaĢma yolu ilə 

itkinin yerini doldurmaq, bu torpağa dinclik və əmin-amanlıq gətirmək olar. 

 

Respublika Qadın ġurası 

 

Rəyasət heyətinin iclasında qəbul edilmiĢdir. 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 iyul 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN  SSR ALĠ  SOVETĠNĠN RƏYASƏT HEYƏTĠNDƏ 

 

Avqustun 1-də Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası 

olmuĢdur. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbəti, onuncu sessiyasına hazırlıq 

məsələsi müzakirə edilmiĢdir. 

Respublika Ali Sovetinin müzakirəsinə Azərbaycan SSR-in suverenliyinin 

daha da möhkəmləndirilməsi, ictimai həyatın qanun yaradıcılığı, siyasi, təsərrüfat, 

mənəvi və baĢqa sahələrində respublikanın müstəqilliyinin inkiĢafı ilə əlaqədar 

məsələlər veriləcəkdir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin millətlərarası münasibətlər və beynəlmiləl 

tərbiyə iĢləri üzrə komissiyasının iĢi haqqında məlumatı və bir sıra baĢqa 

məsələləri dinləmək nəzərdə tutulur. 

Ali Sovetin Rəyasət heyəti 1989-cu ilin ikinci yarısında Azərbaycan SSR 

Ali Sovetində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan əsas tədbirlər planını, o cümlədən 

respublikanın dövlət dili kimi Azərbaycan dilinin iĢlədilməsinin təkmilləĢdirilməsi, 

mədəni quruculuğun inkiĢafında yerli sovetlərin rolunun yüksəldilməsi 

məsələlərini təsdiq etmiĢdir. Azərbaycan SSR Konstitusiyasına dəyiĢikliklər və 

əlavələr edilməsi haqqında, respublika və yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilər 
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haqqında Azərbaycan SSR Qanun layihələrinin tərtibi və geniĢ xalq müzakirəsinə 

verilmək üçün hazırlanması məsələləri nəzərdən keçirilmiĢdir. 

Ġclasda Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin tərkibinə 

daxil edilməsi haqqında ġaumyan (kənd) Rayon Xalq Deputatları Sovetinin xahiĢi  

müzakirə olunmuĢdur. 

Ali Sovetin Rəyasət heyəti ġaumyan (kənd) Rayon Xalq Deputatları 

Soveti sessiyasının materiallarını və Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin müvafiq 

təqdimini nəzərdən keçirərək qeyd etmiĢdir ki, sessiya, onun çağırılmasının 

müəyyən edilmiĢ qaydası pozulmaqla, respublikada vəziyyətin sabitliyini pozmağa 

çalıĢan müəyyən qüvvələrin təzyiqi altında keçirilmiĢdir. 

DQMV-də və onun ətrafında vəziyyəti normal hala salmaq üçün Sov.ĠKP 

MK Siyasi Bürosunun, SSRĠ Ali Sovetinin və sovet hökumətinin, Azərbaycan SSR 

partiya və sovet orqanlarının böyük və məqsədyönlü iĢ apardıqları bir Ģəraitdə belə 

məsələ qaldırılması regionda gərginliyi daha da qızıĢdırır, millətlərarası 

münasibətləri kəskinləĢdirir. Respublika orqanlarına gələn bir çəx məktub və 

teleqramlarda belə qərardan qəti narazılıq ifadə edilir. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti resrublikanın həmin 

regionunda inzibati-ərazi quruluĢunun dəyiĢdirilməsi üçün hər hansı siyasi, sosial-

iqtisadi və baĢqa əsas olmadığını qeyd edib ġaumyan (kənd) Rayon Sovetinin 

xahiĢini rədd etmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri R. M. Qafarova 

məsələlərin müzakirəsinə yekun vurmuĢdur. 

 

«Kommunist» qəzeti, 3 avqust 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN KP MK-DA 

 

«Azərbaycan SSR-də və Ermənistan  SSR-də vətəndaĢların Konstitusiya 

hüquqlarının çox kobud surətdə pozulması halları haqqında» Sov.ĠKP MK-nın və 

SSRĠ Nazirlər Sovetinin qərarını yerinə yetirmək sahəsində əlavə tədbirlər 

barəsində: 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrlə əlaqədar olaraq son 

vaxtlar vəziyyət kəskinləĢdiyinə görə Bakı Ģəhərində və respublikanın bəzi baĢqa 

regionlarında vətəndaĢların milli əlamətə görə təqib edilməsi və Konstitusiya 

hüquqlarının baĢqa Ģəkillərdə pozulması hallarına yol verilir. 

Partiya komitələrinə tapĢırılmıĢdır ki, əhalinin müxtəlif təbəqələri və 

qrupları arasında təĢkilatçılıq iĢini və siyasi iĢi gücləndirsinlər, bu məqsədlə  

adamlarla iĢ aparılmasının fəal fərdi fərmalarından istifadə etsinlər. Ġlk partiya 

təĢkilatlarının, bütün kommunistlərin səyləri vəziyyətin sabitləĢdirilməsinə,    

millətlərarası toqquĢmalara səbəb olan hər cür hərəkətlərin qarĢısının alınmasına 
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yönəldilsin. Əmək kollektivlərində mənəvi-siyasi Ģərait və beynəlmiləlçilik Ģəraiti 

üçün kommunist rəhbərlərin məsuliyyəti artırılsın. 

Ġctimai asayiĢin qorunması məsələlərinə diqqət gücləndirilsin. Hüquq 

pozuntularının qarĢısının alınması və sosialist qanunçuluğunun 

möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizəyə zəhmətkeĢləri cəlb etmək iĢi 

fəallaĢdırılsın. Bu məqsədlə Bakı, Kirovabad, Sumqayıt, Mingəçevir Ģəhərlərinin 

və baĢqa Ģəhərlərin müəssisələrində, kolxozlarında, sovxozlarında, idarələrində 

ictimai asayiĢin mühafizəsi üzrə fəhlə dəstələrinin formalaĢdırılmasını baĢa 

çatdırmaq üçün tədbirlər görülsün. 

Azərbaycan SSR Prokurorluğu, ali məhkəməsi, daxili iĢlər, ədliyyə 

nazirlikləri millətlərarası ədavətin qızıĢdırılmasının, adamların cəmiyyətə zidd 

hərəkətlərə vadar edilməsinin hər bir fakt üzrə, habelə adamların təhlükəsizliyini 

təmin etmək, respublikada yaĢayan bütün millətlərin vətəndaĢ hüquqlarını müdafiə 

etmək üçün təcili və qəti tədbirlər görsünlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 5 avqust 1989-cu il 

 

SSRĠ ALĠ  SOVETĠNĠN SESSĠYASINDA SSRĠ ALĠ   

SOVETĠ MĠLLƏTLƏR SOVETĠ SƏDRĠNĠN  

MÜAVĠNĠ DEPUTAT B.  Ġ. OLEYNĠKĠN ÇIXIġI 

 

Möhtərəm xalq deputatları, hörmətli rəyasət heyəti, əziz həmkarlar! 

Azərbaycan və erməni xalqlarına, bütün qarabağlılara dərin ehtiramımı bildirib, 

sizin tapĢırığınızla Dağlıq Qarabağdakı indiki vəziyyət barəsində bir növ ilkin 

obyektiv məlumatı elan etməliyəm. Əgər komissiyanın üzvləri razılaĢdırdığımız 

mətnə bəzi təshihlər olduğuna diqqət yetirsələr, deməliyəm ki, bunlar regionda 

vəziyyətin pisləĢməyə doğru sürətlə dəyiĢməsi ilə əlaqədar edilmiĢdir. 

Beləliklə, birinci xalq deputatları qurultayının qərarını yerinə yetirərək 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində indiki real vəziyyəti öyrənmək üçün SSRĠ Ali 

Sovetinin komissiyası yaradılmıĢdır. Komissiya öz vəzifəsinin bütün məsuliyyətini 

dərk edərək, vilayətin istisna olmadan bütün rayonlarında yaranmıĢ vəziyyəti 

öyrənməyə çalıĢmıĢdır. Bu məqsədlə əmək kollektivləri, fəhlə və kəndlilər, 

ictimaiyyətin müxtəlif təbəqələri, partiya-təsərrüfat fəalları və hər iki millətdən 

olan qaçqınlarla görüĢmüĢdür. Bununla birlikdə, deputatlar hər iki tərəfin 

vətəndaĢlarını Ģəxsi məsələlərlə əlaqədar qəbul etmiĢlər. AparılmıĢ iĢ nəticəsində 

hər birimiz və ümumən bütün komissiya yekdil rəyə gəlmiĢdir ki, Dağlıq 

Qarabağda Ģərait çox təhlükəli gərginlik həddinə gəlib çatmıĢdır. Təəssüf ki, Ģəraiti 

normal hala salmaq və etimadı bərpa etmək üçün əvvəllər görülmüĢ tədbirlər 

lazımi səmərə verməmiĢdir. Ġqtisadiyyatı sağlamlaĢdırmaq və onun strukturunda 

dəyiĢiklik etmək üçün direktiv orqanların qərarları ilə müəyyənləĢdirilmiĢ tədbirlər 

ardıcıl və kompleks Ģəkildə həyata keçirilməmiĢ, lazımi maddi-texniki təchizatla 
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möhkəmləndirilməmiĢdir. Xalq təsərrüfatının əsas sahələrində uzunsürən tətillər və 

boĢdayanmalar, qaçqınların sayının getdikcə artması əməkçilərin maddi 

vəziyyətinə çox pis təsir göstərir, mənəvi və siyasi Ģəraiti kəskinləĢirir. DQMV 

əhalisinin erməni və azərbaycanlı hissələrinin bir-birindən üz döndərməsi hazırda 

müstəsna dərəcədə kəskin hal almıĢdır ki, bu da ictimai həyatın bütün 

səviyyələrində təzahür edir. Ġnamsızlıq, vahimə, əsəblərin daim tarım çəkilməsi 

gərginliyin daha da artması üçün real təhlükə yaradır. Tarix və mədəniyyət 

abidələrinin dağıdılması və murdarlanması, evlərə od vurulması, öz millətindən 

olmayan Ģəxslərə qarĢı amansızlıq deyilənlərə sübutdur. 

Vilayətdə vəziyyətin son dərəcə kəskinləĢdiyini nəzərə alaraq və 

gərginliyin sovuĢdurulmasında azacıq ləngiməyin gözlənilməz nəticələr verə 

biləcəyini baĢa düĢərək, zənnimizcə, təxirə salınmadan yerinə yetiriləsi ümdə 

vəzifələr bunlardır: tədricən böhrandan çıxmaq üçün zəmin yaradılması;   

zorakılığa son qoyulması və adamların həyatının, əmlakının qorunması;   

Qarabağda yaĢayan hər iki xalqın milli, sosial və baĢqa hüquqlarının   

gözlənilməsinə təminat vermək üçün Ģərait yaradılması. Bu məqsədlə vilayətdə hər 

iki tərəfin mənafeyi hökmən nəzərə alınmaqla, vilayətin xüsusi idarə regionu 

statusu saxlanmaqla mülki orqanların fəaliyyətinin bərpa edilməsi imkanını 

təzədən nəzərdən keçirmək olardı. 

Ġndi isə, yoldaĢlar, bir insan kimi, bir Ģair kimi demək istəyirəm: hər iki 

respublikadakı əziz, hörmətli qardaĢ və bacılar, ən əvvəl rəhbərlər! Bir-birinizə 

doğru addım atın, heç olmasa yarım addım atın! Axı, hər iki xalq eyni dərəcədə 

əzab çəkir. Bunun əsas məsuliyyəti siz rəhbərlərin üzərinə düĢür. Siz, 

respublikaların birinci simaları hər Ģeyi etməlisiniz ki, sovetlər ölkəsinin bütün 

uĢaqları kimi Qarabağ uĢaqları da sentyabrın 1-də parta arxasında əyləĢsinlər, hər 

Ģeyi etməlisiniz ki, adamların suyu, çörəyi və duzu olsun, heç bir təqsiri olmayan 

əzabkeĢ didərginlər ev-eĢik tapsınlar, ya da heç olmasa baĢqalarının təqsiri 

üzündən öz yurdlarını tərk etdiklərinə görə kompensasiya alsınlar. Axır ki, Dağlıq 

Qarabağı düĢdüyü ağır vəziyyətdən çıxarın, sizli-bizli hamımızı xəcil edən bu 

vəziyyəti birbaĢa mühasirə kimi səciyyələndirmək olar (özü də dinc dövrdə!). 

Gəlin unutmayaq ki, bu və ya baĢqa səbəblərə görə iĢdən aralanmıĢ əmək adamları 

əvvəl-axır reallıq və ləyaqət hissini itirirlər, bu isə baĢçıların üzərinə düĢən 

bağıĢlanılmaz günahdır. Sizinlə birlikdə komissiya özündən asılı olan hər Ģeyi 

edəcəkdir ki, azacıq ləngliyə yol vermədən Qarabağ probleminin optimal həlli 

yolunu axtarıb tapsın. 

Biz hər iki tərəfə minnətdarlığımızı bildiririk, Ģəraitin kəskinliyinə 

baxmayaraq, onlar vəziyyəti obyektiv qiymətləndirmək üçün komissiyaya hər cür 

imkan yaratmıĢdılar. Bununla əlaqədar, komissiya hər iki tərəfdən xahiĢ edir ki, 

tövsiyələrin hazırlandığı dövrdə onun iĢinə qarıĢmaqdan çəkinsinlər. Dağlıq 

Qarabağın, Azərbaycanın və Ermənistanın kütləvi informasiya vasitələrindən, 

radio və televiziyasından da xahiĢ edirik ki, qarĢılıqlı ittihamlardan çəkinsinlər. 
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Zaporojye sakinləri deputatlara müraciətdə xatırlatmıĢdılar: dini kitablarda 

deyilir ki, birinci dünyanı su məhv etmiĢdir; ikinci dünyanı od-alov məhv 

edəcəkdir. Bax belə sonluqdan biz hamımız, xüsusilə, ehtiyat etməliyik, çünki 

alovdan sonra qan gəlir. 

Çox müsibətlər görmüĢ bu torpaqda daha heç vaxt qan tökülməməsi üçün 

mümkün olan hər Ģeyi etmək ən birinci vəzifəmizdir. 

Qoy müdrikliyimiz və mərdliyimiz dadımıza çatsın, səbrimiz və 

dözümümüz əskik olmasın. 

Qoy əcdadımızın ruhu sülh rəmzi olan zeytun budağı tutmuĢ göyərçin 

simasında bizi himayə etsin. 

 

«Kommunist» qəzeti, 5 avqust 1989-cu il 

 

ġUġADA SÖHBƏTLƏR VƏ GÖRÜġLƏR 

 

Azərbaycan KP MK katibi R. Y. Zeynalov avqustun 12-də respublikanın 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin rayon mərkəzi ġuĢa Ģəhərində olmuĢdur. O, 

Ģəhərdə vəziyyət ilə, partiya və hökumətin DQMV barəsində məlum qərarlarının 

həyata keçirilməsi, millətlərarası münasibətlərdə kəskinliyin aradan qaldırılması 

sahəsində partiya təĢkilatının fəaliyyəti, ĢuĢalıların əmək və istirahət Ģəraiti, onların 

ən zəruri mallar, ərzaq məhsulları və xidmətlərlə təminatı ilə tanıĢ olmuĢdur. 

Azərbaycan KP MK katibi bir sıra ticarət müəssisələrində, Ģəhər bazarında 

olmuĢdur. ġəhərlilər, ġuĢanın  qonaqları - ölkənin məĢhur sağlamlıq ocaqlarında 

dincələnlər, didərginlərlə söhbətlər və görüĢlər zamanı R. Y. Zeynalov onların 

problemləri ilə maraqlanmıĢ, əhaliyə xidmətin daha da yaxĢılaĢdırılmasına dair 

tövsiyə və təklifləri diqqətlə dinləmiĢdir. 

Azərbaycan KP MK katibi mədəniyyət və təhsil obyektlərinə xüsusi 

diqqət yetirmiĢdir. Axı ġuĢa Azərbaycanın, bütün Orta ġərqin ən qədim 

mədəniyyət mərkəzlərindən biridir, dünyaya bir çox görkəmli incəsənət və elm 

xadimi bəxĢ etmiĢdir. M. Vəzirov adına kənd təsərrüfatı texnikumunda, M. 

Əzizbəyov adına mədəni-maarif məktəbində, M. M. Nəvvab adına orta ixtisas 

musiqi məktəbində səmimi, ətraflı söhbət olmuĢdur. Qeyd edilmiĢdir ki, bu tədris 

müəssisələrinə qəbulun açıqlıq və aĢkarlıq Ģəraitində keçirilməsi ən qabiliyyətli 

gəncləri seçməyə imkan vermiĢdir. Söhbətin bir çox iĢtirakçıları bildirmiĢlər ki, 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin hər yerdə sosial ədaləti 

bərqərar etmək, adamlar üçün ümdə əhəmiyyətli problemləri məqsədyönlü surətdə 

həll etmək xətti xalq arasında çox geniĢ müdafiə olunur. Tədris müəssisələri 

Ģəbəkəsini geniĢləndirmək, yeni muzeylər yaratmaq təklifləri və baĢqa təkliflər irəli 

sürülmüĢdür. 
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R. Y. Zeynalov Ģəhərin yeni tikintilərində olmuĢdur. O qeyd etmiĢdir ki, 

binaların arxitekturasına daha böyük diqqət yetirmək, milli ənənələrlə müasir 

memarlıq nailiyyətlərinin üzvi surətdə çulğaĢmasına nail olmaq lazımdır. 

ġuĢanın partiya-təsərrüfat fəalları ilə görüĢ olmuĢdur. GörüĢdə muxtar 

vilayətdə vəziyyəti normallaĢdırmaq planları barəsində məlumat verilmiĢ, 

respublikanın sosial-iqtisadi inkiĢafına dair Azərbaycan KP MK-nın irəli sürdüyü 

üstün proqramların yerinə yetirilməsi sahəsində kommunistlərin, bütün ġuĢa 

zəhmətkeĢlərinin vəzifələri nəzərdən keçirilmiĢdir. 

R. Y. Zeynalov ilə birlikdə səfərdə və görüĢlərdə xalq deputatı, SSRĠ Ali 

Sovetinin üzvü, xüsusi idarə komitəsinin üzvü, ġuĢa Rayon Partiya Komitəsinin 

birinci katibi V. C. Səfərov da iĢtirak etmiĢdir (Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 15 avqust 1989-cu il 

 

XOCALIDA GÖRÜġ 

 

Avqustun 13-də Azərbaycan KP MK katibi R. Y. Zeynalov Azərbaycan 

SSR Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Əskəran rayonunda azərbaycanlıların 

yaĢadıqları Xocalı kəndinə getmiĢdir. O, tarla iĢlərinin gediĢi ilə, sənaye 

müəssisələri filiallarının təĢkil edilməsi, əlavə iĢ yerləri yaradılması, sosial 

obyektlər tikilməsi, o cümlədən qazlaĢdırma, su kəməri çəkilməsi, fərdi evlər inĢa 

edilməsi, doğma yurdlarını müvəqqəti tərk etmiĢ didərginlərin yerbəyer edilməsi 

üçün görülən tədbirlərlə tanıĢ olmuĢdur. 

Zeynalov yoldaĢ partiya və hökumətin DQMV barəsində məlum 

qərarlarında, Azərbaycan KP MK-nın və respublika Nazirlər Sovetinin 

sənədlərində irəli sürülmüĢ vəzifələri yerinə yetirmək üçün respublika 

təĢkilatlarının gördükləri iĢdən ətraflı danıĢmıĢdır. Qeyd olunmuĢdur ki, 

çətinliklərin aradan qaldırılması yenidənqurmanın müvəffəqiyyətinə, illərlə yığılıb 

qalmıĢ problemlərin həllinə hər kəsin köməyindən bilavasitə asılıdır. 

Muxtar vilayətdə yaranmıĢ vəziyyətin təhlilinə, millətlərarası 

münasibətlərdə kəskinliyi aradan qaldırmaq yollarına xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. 

Qeyd edilmiĢdir ki, vəziyyətin düzəlməsinə yalnız dinc vasitələrlə, Azərbaycan 

SSR-in və SSR Ġttifaqının Konstitusiyaları çərçivəsində nail olmaq mümkündür. 

Ekstremist əhval-ruhiyyələri aradan qaldırmağıi, vacib məsələlərin həllindən 

yayınmamağın zəruriliyi göstərilmiĢdir. 

GörüĢ və söhbətlərdə Xocalı sakinləri bir sıra tövsiyələr və təkliflər 

vermiĢ, tənqidi qeydlər söyləmiĢlər. 

Xalq deputatı, SSRĠ Ali Sovetinin üzvü, DQMV-ni xüsusi idarə 

komitəsinin üzvü, Azərbaycan KP ġuĢa Rayon Komitəsinin birinci katibi V. C. 

Səfərov səfərdə və görüĢlərdə iĢtirak etmiĢdir (Azərinform). 
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«Kommunist»  qəzeti, 16 avqust 1989-cu il 

 

QARABAĞA DĠNCLĠK VƏ ƏMĠN-AMANLIQ! 

AZƏRBAYCAN ZĠYALILARININ HƏMRƏYLĠK TOPLANIġI 

 

Dağlıq Qarabağ... Azərbaycanın ən gözəl, ecazkar guĢəsindən 

respublikaya, demək olar, hər gün narahatlıq doğuran xəbərlər yayılır. Orada 

ekstremistlərin bir-birinin ardınca törətdikləri fitnəkarlıqlar vəziyyəti çox təhlükəli 

həddə gətirib çıxarmıĢdır. 

Alovu güclənən gərginlik ocağını necə söndürməli, nahaq qanlar 

axıdılmasının qarĢısını necə almalı, vilayətin azərbaycanlı əhalisının 

təhlükəsizliyini, Konstitusiya hüquqlarını necə qorumalı, tarixən qonĢu olmuĢ iki 

xalqın arasında nifaqı necə aradan qaldırmalı? Azərbaycan ziyalıları günün bu əsas 

suallarına cavab axtarmaq, məsləhətləĢmək, DQMV-də yaĢayan azərbaycanlılarla 

özlərinin həmrəyliyini bildirmək üçün Aktyor evinə yığıĢmıĢdılar. 

Bakı ictimaiyyətinin digər nümayəndələrinin də iĢtirak etdikləri toplanıĢda 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində yerli əhaliyə real maddi 

və mənəvi kömək göstərməyə can atan bütün qüvvə və hərəkatların səylərini 

birləĢdirən vahid təĢkilat yaratmaq təĢəbbüsü irəli sürülmüĢ və geniĢ müdafiə 

olunmuĢdur. Qeyd edilmiĢdir ki, yaranmıĢ təhlükəni sovuĢdurmağın yeganə yolu 

xalqın sıx birliyində və mütəĢəkkilliyindədir. 

ToplanıĢda ziyalılardan bir qrupunun təklifi ilə Qarabağa yardım komitəsi 

təsis etmək qərara alınmıĢdır. Ziyalılar Azərbaycan xalqına müraciət qəbul 

etmiĢlər. 

 

«Kommunist» qəzeti, 16 avqust 1989-cu il 

 

DAĞLIQ QARABAĞDA YARANMIġ GƏRGĠN VƏZĠYYƏTLƏ 

ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN ZĠYALILARININ HƏMRƏYLĠK 

TOPLANIġININ MÜRACĠƏTĠ 

 

Əziz bacılar və qardaĢlar! 

Hər daĢından min xatirəmiz boylanan, dahilər vətəni, Azərbaycanın dilbər 

guĢəsi Qarabağ il yarımdan artıqdır dincliyini itirib. 

«Böyük Ermənistan» yaratmaq iddiası ilə Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü pozmaq istəyən ifrat erməni millətçiləri və onların Dağlıq Qarabağda 

yaĢayan əlaltıları Azərbaycanın milli suverenliyinə qarĢı çevrilmiĢ bədnam 

təbliğatı gündən-günə geniĢləndirir, nəcib, dinc və beynəlmiləlçi xalqımızı zorla 

iğtiĢaĢa çəkir, onu bütün dünyada nüfuzdan salmağa çalıĢırlar. 

Əsrimizdə artıq neçənci dəfə azərbaycanlıları planlı və kütləvi surətdə 

doğma yurdlarından sıxıĢdırıb çıxaran qatı millətçilər qeyri-insani niyyətlərini son 
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illərdə Dağlıq Qarabağda, ġaumyan (kənd) rayonunda, Naxçıvanda həyata 

keçirmək iddiasına düĢüblər. 

Bu məqsədlə əl atılan bütün vasitələr, böhtan və saxtakarlıqlar, mətbuatı 

bürüyən riyakarlıq, dinc azərbaycanlı əhalisi üzərinə həmlələr, qəsdlər, nəhayət, 

Ermənistandakı dədə-baba yerlərindən zülmlə qovulmuĢ 160 minə yaxın 

azərbaycanlının faciəli taleyi xalqın səbr kasasını daĢdırıb. 

Dağlıq Qarabağda xüsusi idarəetmə formasının tətbiqi vəziyyəti 

sabitləĢdirə bilməmiĢdir. Xalqın güzəranı daha da ağırlaĢıb, onun mənafeyi   

Xüsusi Ġdarə Komitəsi tərəfindən əslində müdafiə olunmur. Camaat daim qorxu 

içində yaĢayır. Doğma respublikada azərbaycanlılar yaĢayan kəndlərlə əlaqə tez-

tez pozulur, ərzaq göndərilməsi təmin olunmur, iĢıq, rabitə xətləri tez-tez kəsilir, 

kəndlərə silahlı basqınlar təĢkil edilir. Stepanakertdən qovulan azərbaycanlıların öz 

doğma ev-eĢiyinə qayıtmasına təminat yaradılmayıb. Bir sözlə, həyasızlığın və 

cinayətin həddi-hüdudu yoxdur...  Belə bir vəziyyətdə hakimiyyət orqanlarının qəti 

tədbirlər görə bilməməsi, inzibati-hüquq aparatının zəif fəaliyyəti xalqın ciddi 

narazılığına səbəb olur. 

ĠğtiĢaĢları yaradanlar, fəlakətləri törədənlər, iki qonĢu xalq arasında 

düĢmənçilik toxumu səpənlər hər cür cinayətə hazırdırlar və bunu heç kimdən 

gizlətmirlər. Onlar insanlıq hissini və tarixi məsuliyyət duyğusunu çoxdan itiriblər. 

Əslində belələrini Azərbaycan xalqı kimi öz xalqlarının taleyi də az maraqlandırır. 

Təki aranı qarıĢdırıb öz çirkin məqsədlərinə çatsınlar. 

Dağlıq Qarabağ torpağının tarixən Azərbaycana məxsus olduğunu və 

əbədi məxsus olacağını bilə-bilə öz xalqının beynini zəhərləyənlər hansı səviyyədə 

müdafiə olunurlarsa-olunsunlar, bir gün qanuni cəzalarını alacaqlar. 

Biz, Azərbaycan ziyalıları aylar uzunu ən humanist hisslərdən çıxıĢ 

edərək, ölkənin ümumi mənafeyini, yenidənqurmanın taleyini nəzərə alaraq, dönə-

dönə xalqımızı təmkinli, səbrli olmağa, fitnə və Ģayiələrə uymamağa çağırmıĢıq. 

Çox vaxt bizə atılan böhtanları məhz buna görə cavabsız buraxmıĢıq, həmiĢə əmin-

amanlıq, barıĢıq, ədalət yolu təklif etmiĢik. 

Dönə-dönə Ermənistan xalqına, ziyalılarına müraciətlə onları ağıla və 

müdrikliyə çağırmıĢıq. Lakin hadisələrin birtərəfli qaydada gərginləĢdirilməsi 

davam edir. 

Hər qarıĢı bizə əziz olan doğma Qarabağın baĢını qara buludlar bürüyən 

bu ağır günlərdə biz səbrli və müdrik xalqımıza bir daha müraciət edirik. 

YaranmıĢ fövqəladə vəziyyətdə Azərbaycan xalqının yeganə yolu — 

bütün mənəvi, siyasi və fiziki qüvvələrini səfərbərliyə alıb, qara əllərin fitnə 

toxumu səpməsinə qətiyyətlə mane olmaq və buna son qoymaqdır. Dədə-

babalarımızdan bizə irs qalan mənəvi bütövlük, ləyaqət və torpaq qeyrəti, Vətən 

namusu çəkmək kimi yüksək keyfiyyətləri daim yaĢatmalıyıq. Biz böyük imtahan 

qarĢısında hər cür ayrı-seçkiliyin, umu-küsünün, iddia və təkəbbürün üstündən 

adlayıb sarsılmaz bir qüvvəyə çevrilməliyik. Xalqın taleyi bunu tələb edir! 
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Hamımız bir nəfər kimi ġuĢanın, Xocalının, Kərkicahanın... bütövlükdə 

Dağlıq Qarabağın və onunla qonĢu olan Ağdam, Laçın, Kəlbəcər, MirbəĢir, eləcə 

də Ermənistanla həmsərhəd olan Zəngilan, Qubadlı rayonlarının, Naxçıvan MSSR-

in dinc əhalisının həyəcanlı səsinə səs verməli, öz halal torpağında, suveren    

respublikasında yarımmühasirə Ģəraitində yaĢayan camaata - aqsaqqallarımıza, 

ağbirçəklərimizə, qardaĢ və bacılarımıza dayaq durmalıyıq. Övladlarımızın qorxu 

və təhlükə içərisində yaĢamasına, körpələrin dünyaya göz açmamıĢdan psixi  

sarsıntılara məruz qalmasına yol verməməliyik. 

Bütün bunlarla əlaqədar, toplanıĢ iĢtirakçıları qərara alır: 

1. Süni surətdə yaradılmıĢ «Dağlıq Qarabağ problemi»nə son qoyulsun, 

vilayətdə Azərbaycan respublikasının suveren hüququ və Sovet dövlətinin qayda-

qanunları bərpa olunsun. Birdəfəlik hamıya qəti surətdə bildiririk: Dağlıq Qarabağ 

Azərbaycan torpağıdır. Biz onun bir qarıĢını da heç kəsə verməyəcəyik. Dağlıq 

Qarabağ böyük Qarabağın tərkib hissəsidir, ürəyi candan ayırmaq olmaz! 

2. Haqsız torpaq iddiasının gətirə biləcəyi acı nəticələrin məsuliyyəti - öz 

ifrat millətçilik hərəkətlərini get-hedə gücləndirən, ədalət və ağıldan daha çox zora 

bel bağlayan, onsuz da iqtisadi cəhətdən zəifləmiĢ ölkəyə saysız-hesabsız 

ziyanların vurulmasına Ģərait yaradan ekstremistlərin üzərinə düĢür, onlar öz 

cəzalarına çatmalıdırlar. Bütün Azərbaycan xalqı bunu tələb edir. 

3. Azərbaycanın daxili iĢlərinə Ermənistan SSR-in qarıĢmasına, Dağlıq 

Qarabağı qan çanağına döndərməyə can atan terrorçuların azğınlığına son qoymaq 

üçün qəti tədbirlər görmək respublika hökumətindən, Xüsusi Ġdarə Komitəsindən 

və xüsusi rayonun hərbi komendantından təxirəsalınmaz bir vəzifə kimi tələb 

olunsun. 

4. Dağlıq Qarabağda və ətraf rayonlarda yaĢayan azərbaycanlıların 

salamatlığını, mənəvi rahatlığını qorumaq, gözlənilməz hallarda xalqın 

mütəĢəkkilliyini təmin etmək, Ģayiə və cinayətlərin qarĢısını almaq məqsədilə 

QARABAĞA YARDIM KOMĠTƏSĠ yaradılsın. 

*  * * 

Əziz həmvətənlərimiz! Xalqı bu çətin imtahandan yalnız onun pozulmaz 

birliyi və möhkəm iradəsi çıxara bilər. Sizin hamınızı Qarabağa dayaq olmağa, ona 

hər cür mənəvi-maddi kömək və yardım etməyə çağırırıq. Bu, günün ən vacib, 

təxirəsalınmaz vəzifəsidir. Qoy, bu hərəkat xalqımızın mənəvi birliyinin, iradə 

sarsılmazlığının yeni təcəssümü olsun! 

 

«Kommunist» qəzeti, 17 avqust 1989-cu il 
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BAKI BAġ TĠKĠNTĠ  ĠDARƏSĠ 8 NÖMRƏLĠ  ĠXTĠSASLAġDIRILMIġ 

MEXANĠKLƏġDĠRMƏ ĠDARƏSĠNĠN RUS MĠLLƏTĠNDƏN  

OLAN  ĠġÇĠLƏRĠNĠN SSRĠ XALQ DEPUTATLARINA MÜRACĠƏTĠ 
 

Biz Azərbaycanlılarla və ölkənin digər xalqlarının nümayəndələrilə 

birlikdə beynəlmiləl Bakı Ģəhərində iĢləyir və yaĢayırıq. Nə qədər ki, millətçi 

ekstremistlər Dağlıq Qarabağ məsələsi deyilən məsələ qaldırmamıĢdılar, sakitcə 

yaĢayırdıq və heç kim heç vaxt adamlara millətinə görə fərq qoymurdu. Lakin 

mərkəzi orqanlar o cümlədən mərkəzi mətbuat bu məsələdə qeyri-prinsipial mövqe 

tutduqlarına görə, xeyli dərəcədə məhz bu səbəbdən millətlərarası ədavət 

dərinləĢməyə baĢladı. Az müddət ərzində 160 min nəfərdən artıq azərbaycanlı 

Ermənistanda öz doğma ev-eĢiyini tərk etdi. Respublikanın özündə də didərgin 

azərbaycanlılar meydana gəldilər, o kəslər ki, Stepanakertdə, DQMV-nin digər 

yaĢayıĢ məntəqələrində doğma yurdunu tərk etməli olmuĢlar. 

Biz ruslar deyə bilərik ki, Azərbaycanda baĢqa xalqların, o cümlədən 

ermənilərin hüquqlarına heç vaxt toxunulmayıb. Əksinə, azərbaycanlıların 

özlərinin hüquqlarına toxunulub. Məsələn, respublika konstitusiyasına görə dövlət 

dili sayılan Azərbaycan dili, demək olar, büsbütün sıxıĢdırılmıĢdır. Sosial inkiĢaf, 

mənəvi həyat sahəsində problemlər onilliklərlə yığılıb qalmıĢdır. Respublikada 

uĢaqlar arasında ölüm halları yüksəkdir, xəstəxana, məktəb, uĢaq bağçası çatıĢmır, 

bir çox Ģəhərlərdə və rayonlarda ağır ekoloji vəziyyət yaranmıĢdır. 

Yadımızdadır ki, Böyük Vətən müharibəsi illərində bütün sovet xalqı ilə 

birlikdə Azərbaycan xalqı ümumi Vətənimiz olan SSRĠ-nin müdafiəsinə necə   

qalxmıĢdı. O qanlı-qadalı illərdə Azərbaycan xalqıiın hər üç oğlundan biri döyüĢ 

meydanında həlak olub. Bu gün xüsusilə adama ağır gəlir ki, əmin-amanlıq 

dövründə qan tökülür, adamlar tələf olurlar. Buna yol vermək olmaz. Problemləri,   

o cümlədən millətlərarası problemləri birgə səylərlə həll eləmək lazımdır. 

Respublikanın sağlam qüvvələri Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olan Qarabağa   

əllərindən gələn qədər kömək etməyə hazırdırlar. Bu torpaqda hansı millətin 

nümayəndələri yaĢayırlarsa-yaĢasınlar, onun hər qarıĢı respublikanın xalqı üçün 

müqəddəsdir. 

Yol vermək olmaz ki, yarım milyon rusun da yaĢadığı çoxmillətli 

Azərbaycanı millətlərarası ədavət alovları bürüsün. Biz sizi Azərbaycan SSR-in 

suverenliyini qorumağa, «DQMV problemini» qondarmıĢ, xeyli qan tökmüĢ, 

region əhalisinə çox-çox bəlalar gətirmiĢ ekstremistlərin fitnələrinə son qoymağa 

çağırırıq. 

Hörmətlə: 

A. ZAYKĠN - əmək kollektivi Ģurasının sədri, krançı, L. FOMĠNA - 

qülləli kran maĢnisti, Y. ROMANENKO - dispetçer, A. STARÇEVOY - istehsal-

plan Ģöbəsinin rəisi, V. BĠZYAYEV - traktorçu, M. FEDULOV - sürücü. V. 

VOLODÇENKO - elektrik, V. FEDOTOV - buldozerçi,  V. VEREZOMSKĠ - 
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pnevmatik kran maĢinisti, F. PODTURKĠN - çilingər, A. ĠVANOV - traktorçu, A.   

BABENKO - pnevmatik kran maĢinisti, V. TĠġġENKO - quraĢdırıcı, A. 

SAVELYEV - quraĢdırıcı, V. ÇĠVĠZOV - quraĢdırıcı, V. PLĠġKĠN - 

kompressorçu,  Ġ. POPOV - çilingər, M. ġEKELĠYA - kompressorçu. 

 

«Kommunist» qəzeti, 23 avqust 1989-cu il 

 

DQMV-DƏ  KONSTĠTUSĠYAYA ZĠDD TƏDBĠR  

HAQQINDAAZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠNĠN 

QƏRARI 

 

1989-cu il avqustun 16-da Stepanakertdə «DQMV əhalisinin səlahiyyətli 

nümayəndələrinin qurultayı» deyilən «qurultay» olmuĢdur. Bu «qurultay» 

Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar vilayət kimi Dağlıq Qarabağın statusunu 

tanımaqdan imtina etdiyini bildirmiĢ, vilayəti Azərbaycan SSR Konstitusiyasının 

və respublikanın digər qanunlarının icrasının dayandırıldığı «müstəqil Ġttifaq 

ərazisi» elan etmiĢdir. Vilayətdə yaĢayan azərbaycanlıların və digər millətlərin 

nümayəndələri «qurultay»da iĢtirak etməmiĢlər. «Qurultay» «milli Ģura» 

yaratmıĢdır. «Milli Ģura» DQMV-də yeganə xalq hakimiyyəti elan edilmiĢdir ki, bu 

da əslində xüsusi idarə komitəsini səlahiyyətdən məhrum etmək cəhdidir. 

Bütün bunlar, habelə DQMV-də tam hakimiyyətin bütünlüklə «milli 

Ģura»ya verilməsi haqqında ağılasığmaz bəyanat dövlət hakimiyyətinə qəsddir, 

bilə-bilə hüquqa zidd hərəkətlər edən, hətta hakimiyyəti qəsb edən millətçi, 

separatçı qüvvələrin Konstitusiyaya zidd olan daha bir çıxıĢıdır. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qərara alır: 

1. Üzdəniraq «qurultay»ın qərarlarının qanuna zidd və DQMV-də «milli 

Ģura» yaradılmasının Konstitusiyaya zidd olduğu təsdiq edilsin. Bunların məqsəd 

və vəzifələri millətlərarası ədavətin daha da qızıĢdırılmasına, Dağlıq Qarabağ 

ərazisinin Azərbaycan  SSR-dən qoparılmasına yönəldilmiĢdir. 

2. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini xüsusi idarə komitəsinin - SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin 1989-cu il 12 yanvar tarixli Fərmanı ilə yaradılmıĢ 

komitənin qurultayda qanunsuz elan edilməsinin hüquqa zidd olduğu SSRĠ Ali 

Soveti Rəyasət heyətinin nəzərinə çatdırılsın. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri: E. QAFAROVA 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin katibi: R. QAZIYEVA  

 

Bakı Ģəhəri, 26 avqust 1989-cu il 

 

«Kommunist» qəzeti, 27 avqust 1989-cu il 
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«NORMAL YAġAMAQ, ĠġLƏMƏK VƏ UġAQLARIMIZI BÖYÜTMƏK 

ĠSTƏYĠRĠK» 

 

BAKI ġƏHƏRĠNĠN NĠZAMĠ RAYONUNDAKI ĠRĠ MÜƏSSĠSƏLƏRDƏN 

BĠRĠNDƏ ĠġLƏYƏN BAKI 

ERMƏNĠLƏRĠNĠN MÜRACĠƏTĠ 

 

Biz, bakılı ermənilər Azərbaycan torpağında doğulmuĢuq, bu torpağı 

həmiĢə özümüzə vətən bilmiĢik, indi də vətən bilirik, odur ki, bu gün həmin 

torpaqda nələr baĢ verdiyinə biganə qala bilmərik. Kimlərinsə ortalığa atdıqları 

«problemlər» uydurmadır və bunlardan məqsəd yalnız millətlərarası ədavəti 

qızıĢdırmaqdır. Ġki qonĢu xalqı bir-birinə qarĢı necə qoymaq olar, axı onların oxĢar 

cəhətləri keçmiĢdə də çox olub, indi də çoxdur və əminik ki, gələcəkdə də çox 

olacaq. UĢaqlarımıza nəzər salın - onların bir çoxunun valideynləri müxtəlif 

millətlərin nümayəndələridir. Bu oynaq, qonur gözlü, qarasaç, qaraqaĢ uĢaqlardan 

hansı birinin azərbaycanlı, hansı birinin isə erməni olduğunu kim deyə bilər? 

Məgər bu, onların dostluğuna, birlikdə atılıb-düĢməsinə, dərs oxumasına, istirahət 

etməsinə mane olurmu? 

Biz istəmirik ki, dinc, bərəkətli torpağımızda günahsız adamların qanı 

tökülsün, o adamların ki, hələ dünən, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında 

hadisələr baĢ verməzdən qabaq dostluq və əmin-amanlıq Ģəraitində yaĢayırdılar. 

SSRĠ-nin digər qardaĢ xalqları ilə birlikdə dəhĢətli müharibənin və viranəliklərin 

ağır yükünü çiyinlərində daĢımıĢ xalqlarımız hələ dünən öz sevincini də, kədərini 

də bölüĢür, bir-birinə əl tutur, ağır anlarda axır tikəsini qonĢusundan əsirgəmirdilər. 

Doğrudanmı yol verməliyik ki, bu müqəddəs ənənələr unudulsun? 

Biz istəmirik ki, bizi və uĢaqlarımızı yaĢamaq hüququndan məhrum 

etsinlər! Biz normal yaĢamaq və həyatdan sevinc götürmək, çalıĢıb iĢləmək, 

uĢaqlarımızı böyütmək istəyirik, buna görə də erməni ekstremistlərinin törətdikləri 

siyasi və iqtisadi fitnə-fəsadların dərhal dayandırılmasını, DQMV-də vəziyyətin 

normal hala salınması üçün tezliklə qəti tədbirlər görülməsini tələb edirik, çünki 

ürəkdən belə hesab edirik ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan SSR-in tərkibində olmuĢ 

və olmalıdır. 

L. AVETĠSOVA, E. MOVLAMOVA, N. MĠRZOYAN, Ġ. DZAYAN, M. 

KAZARYAN, L. SATUROVA, R. BADALOVA, L, TĠMOXĠNA, E. OSĠPOVA, 

Ġ. SĠDORLI, J. AYRAPETOVA, K. TARJUMANOVA, V. AKOPYAN, V. 

MELKONYAN, M. SARĠBEKOVA, N. KOKNAYEVA, M. POQOSOVA, Q. 

NERSESYAN, E. MUSAELYAN, K KASPAROVA, cəmi 20 imza. 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 sentyabr 1989-cu il 
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AZƏRNEFTTĠKĠNTĠ TRESTĠ TĠKĠNTĠNĠ MEXANĠKLƏġDĠRMƏ 

ĠDARƏSĠNĠN RUS MĠLLƏTĠNDƏN OLAN ĠġÇĠLƏRĠNĠN SSRĠ  

XALQ   DEPUTATLARINA   MÜRACĠƏTĠ 

 

Biz, rus millətinin nümayəndələri çoxmilyonlu doğma Bakımızda yaĢayır 

və iĢləyirik. Bu gün respublikada baĢ verən hadisələr hər birimizi qəlbən 

həyəcanlandırır, odur ki, biz - respublika əhalisinin, demək olar, yarım milyon 

nəfərlik hissəsini təmsil edənlər Ermənistandan qaçıb gələnlərin əzab və 

əziyyətlərinə biganə qala bilmərik. Orada isə, demək olar, heç bir azərbaycanlı 

qalmayıb. Biz regionda millətlərarası münasibətləri kəskinləĢdirən ayrı-ayrı 

qrupların ekstremist hərəkətlərinin kökünü kəsməyi tələb edirik. 

Biz, həmçinin Mərkəzi televiziyanın ayrı-ayrı veriliĢlərinin və mərkəzi 

mətbuatda dərc olunan ayrı-ayrı materialların birtərəfli olduğunu bildirmək 

istəyirik, həmin veriliĢlərdə və materiallarda Dağlıq Qarabağ «probleminin» 

iĢıqlandırılmasında qeyri-obyektivliyə yol verilir. Dağlıq Qarabağ problemi yoxdur 

və ola da bilməz! Dağlıq Qarabağ torpağı əzəldən azərbaycanlıların olub, hərçənd 

bu torpaqda yerli azərbaycanlılarla yanaĢı, baĢqa millətlərin nümayəndələri də 

yaĢayıblar. Ġndi nə olub ki, qonaqpərvər və mehriban ev sahibini evindən-eĢiyindən 

didərgin salmaq istəyirlər? 

Azərbaycanda yaĢayarkən adamın heç ağlına da gəlmirdi ki, çoxmillətli 

respublikamızda millətlərarası ədavət yanğını baĢ verə bilər. Bu fəlakətli yanğının 

güclənməsinə yol vermək olmaz. Biz uĢaqlarımızda doğma torpağa, bu torpaqda 

yaĢayanların hamısına məhəbbət hissi tərbiyə etmək istəyirik. Buna görə də ən xoĢ 

niyyətlərlə xahiĢ edirik ki, ekstremistlərin hərəkətlərinə son qoyulsun. Heç kəsin 

qanı daha tökülməməlidir. Namuslu, mehriban, əməksevər Azərbaycan xalqı sakit 

yaĢamalı və çalıĢmalıdır. Bu onun qanuni hüququdur və bu hüquq qorunmalıdır. 

Azərbaycan xalqının haqlı tələbi belədir. Bu haqq iĢdə biz, - respublikamızın rus 

millətindən olan sakinləri qardaĢ Azərbaycan xalqına tərəfdar çıxırıq. Dərin hörmət 

və ümidlə: 

V. QUSEVA, L. POSTNĠKOVA, P. ĠSAKOVA. A. ÇADAYEVA, L. 

BODRĠKOVA, A. PODIMOVA, T. MARKĠNA, V. PONOMARYOVA, T. 

POLEVA, T. KARTAġOVA, T. ĠQNATOVA, N. SAREVSKAYA, V. 

KLADĠNOVA, P. TERNOVOY, V. PĠJENKOV, E. POTYOMKĠN, V. 

YAKOVLEV. V. RYAZANOV, N. DEKALĠN, M. REUTSKĠ, V. SUBBOTĠN, V. 

MAKAROV, Y. KĠRĠN, V. JURAVLYOV, Q. ĠVANOV, V. SAVELYEV, N. 

NEDVĠKAY, A. SLEPKOV, A. NOVĠÇKOV, V. POZDNYAKOV, A. 

QUBAREV, F. ZARA, A. PRĠBOK, A. PAXOMOV, V. ġARONOV. 

 

«Kommunist» qəzeti, 30 avqust 1989-cu il 
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ġƏRAĠTĠ  SAĞLAMLAġDIRMALI,  

MÜNAQĠġƏNĠN  GENĠġLƏNMƏSĠNƏ  YOL  VERMƏMƏLĠ 

 

Azərbaycan və Ermənistan KP MK-ları büro üzvlərinin və büro 

üzvlüyünə namizədlərinin Sov.ĠKP MK-da görüĢü olmuĢdur. 

Regionda yaranmıĢ vəziyyət müzakirə edilmiĢdir. Respublikalar arasında 

münasibətlərin vəziyyətindən dərin narahatlıq ifadə edilmiĢ və göstərilmiĢdir ki, bu 

münasibətlər təhlükəli xarakter kəsb etmiĢdir, millətlərarası münaqiĢənin 

dərinləĢməsi qorxusu törədir. Respublikanın təsərrüfat əlaqələri pozulur, yollar 

bağlanır. Qaçqınların problemləri, on minlərlə adamın yerbəyer edilməməsi, 

məhrumiyyətlər keçirməsi xüsusi təĢviĢ hissi doğurur. Uzun müddət ərzində iki 

respublika arasında iĢgüzar dialoq aparılmaması xalqların xeyrinə deyildir, 

problemlərin həllinə kömək etmir. 

GeniĢ fikir mübadiləsi zamanı belə bir razılıq əldə edilmiĢdir: hər iki 

respublikanın, ilk növbədə partiya, sovet təĢkilatlarının və ictimai təĢkilatların səyi 

ilə hər cür tədbirlər görülsün ki, yığılıb qalmıĢ məsələlər bir-bir aradan götürülsün, 

respublikaların kommunist partiyalarının MK-larından baĢlamıĢ əmək 

kollektivlərinədək bütün səviyyələrdə dialoq aparılsın, ictimai-siyasi, iqtisadi və 

mədəni həyatın bütün istiqamətlərində ənənəvi əlaqələr bərpa edilsin. BaĢlıcası da 

hər bir ailənin, hər bir adamın təhlükəsizliyi təmin edilsin. 

GörüĢ iĢtirakçıları Dağlıq Qarabağ probleminə böyük diqqət yetirmiĢlər. 

Onların fikrincə, bu problem ancaq Konstitusiya, demokratiya əsasında həll edilə 

bilər. 

Hər iki respublikanın kommunist partiyaları MK-ları büro üzvlərinin 

yekdil fikrincə, regionda millətlərarası münasibətlərin bütün mürəkkəbliyinə 

baxmayaraq elə bir məsələ yoxdur ki, qarĢılıqlı səbr, hər iki qardaĢ xalqın taleyinə 

dərin maraq göstərilməsi Ģəraitində həll edilə bilməsin. 

GörüĢdə Sov.ĠKP MK Siyasi Bürosunun üzvləri, Sov.ĠKP MK katibləri N. 

N. Slyunkov, V. M. Çebrikov iĢtirak etmiĢlər  (SĠTA). 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 sentyabr 1989-cu il 

 

KOMĠSSĠYANIN ĠCLASI 

 

Avqustun 30-da Ə. F. DaĢdəmirovun sədrliyi ilə Azərbaycan KP MK-nın 

millətlərarası münasibətlər üzrə komissiyasının və Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

millətlərarası münasibətlər və beynəlmiləl tərbiyə üzrə komissiyasının birgə iclası 

olmuĢdur. 

Ġclas Sov.ĠKP-nin «Müasir Ģəraitdə partiyanın milli siyasəti» platforması 

layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuĢdur. Müzakirədə alimlər, mütəxəssislər, 

ictimai təĢkilatların, yaradıcı ziyalıların nümayəndələri iĢtirak etmiĢlər. 
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Ġclasda qeyd olunmuĢdur ki, platformanın ümumxalq müzakirəsinə 

verilmiĢ layihəsi milli münasibətlər sahəsində demokratikləĢdirmə proseslərini 

geniĢləndirmək, SSRĠ Ġttifaqının bütün millət və xalqlarınin bərabərhüquqlu və 

ahəngdar inkiĢafını təmin etmək yolunda mühüm addımdır. 

Partiyanın müasir milli siyasətinə dair platformanın layihəsini əmək 

kollektivlərində, ilk partiya təĢkilatlarında, elmi idarələrdə, respublika mətbuatının 

səhifələrində müzakirəsinin gediĢi Azərbaycanda əməkçilərin siyasi fəallığının 

artdığına inandırıcı sübutdur və göstərir ki, bütün Azərbaycan xalqı respublikanın 

həyatındakı mühüm problemlərin ədalətlə həll edilməsinə, millətlərarası 

münasibətlərin konstitusiya əsasında normal hala salınmasına çalıĢır. 

Layihədə millətlərarası münasibətləri ahəngləĢdirmək, SSRĠ xalqlarının 

həyatında və qarĢılıqlı münasibətlərində on illər boyu yığılıb qalmıĢ problemlərin 

həlli sahəsində partiyanın fəaliyyətinin əsas istiqamətləri müəyyənləĢdirilir, sovet 

millətləri və xalqlarının sosialist dövlət quruluĢunu möhkəmlətməklə və inkiĢaf 

etdirməklə, sovet federasiyasında əsaslı dəyiĢikliklərlə bağlı vəzifələrin yerinə 

yetirilməsi üçün yeni üsullar təklif olunur. 

Ġclas iĢtirakçıları zamanın ruhuna uyğun olan, bütün SSRĠ xalqlarının 

ümdə mənafelərinə cavab verən düzgün milli siyasət hazırlanmasının 

yenidənqurmanın müqəddəratı üçün, tarixdə ilk çoxmillətli sosialist dövlətinin 

müqəddəratı üçün böyük əhəmiyyəti olduğunu göstərərək, diqqəti platforma 

layihəsinin iĢlənib təkmilləĢdirilməli, dürüstləĢdirilməli, konkretləĢdirilməli və 

əlavələr edilməli olan müddəalarına yönəltmiĢlər. Müttəfiq respublika ilə muxtar 

respublika arasında mübahisələrə SSRĠ xalq deputatlarının qurultayında baxmaq 

mexanizminə layihədə xüsusi fikir verilmiĢdir. Belə hesab edilmiĢdir ki, həmin 

müddəa Konstitusiyaya uyğun deyildir, tərkibində muxtar qurumlar olan müttəfiq 

respublikaların suveren hüquqlarına ziddir. Konstitusiya qanunvericiliyində 

nəzərdə tutulmamıĢdır ki, SSR Ġttifaqının müttəfiq respublikaların baĢı üstündən 

muxtar qurumlarla birbaĢa əlaqə yaratmaq hüququ vardır. Muxtar qurumlara aid 

bütün məsələlər müttəfiq respublikalar səviyyəsində həll edilir. Hələ SSRĠ təĢkil 

edilməsi haqqında müqavilədə Ġttifaq dövlətində tabelik münasibətləri prinsipləri 

əksini tapmıĢdır, indi bu prinsiplər partiya və dövlətin müasir milli siyasətində 

siyasi və hüquqi cəhətdən inkiĢaf etdirilib möhkəmləndirilməlidir. 

Bütün respublika ictimaiyyətinin rəyini əks etdirən bu prinsipial, mühüm 

məsələdə komissiyaların mövqeyi belədir. 

DQMV problemi deyilən problemin Stalinin özbaĢınalığından zillət 

çəkmiĢ xalqların problemləri sırasında göstərilməsi qəti etiraz və təəccüb doğurur. 

Bu cür münasibət tarixi həqiqətə, Dağlıq Qarabağda hadisələrə SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin 1988-ci il iyulun 18-də keçirilmiĢ iclasının materiallarında və 

rəyasət heyətinin qərarında verilmiĢ siyasi qiymətə ziddir. Ədalət tələb edir ki, 

sadalanmıĢ həmin millətlər sırasında Azərbaycan xalqının vaxtilə repressiyalara 

məruz qalmıĢ, hazırda Azərbaycan SSR-in hüdudlarından kənarda yaĢayan hissəsi 
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də göstərilsin. Bu barədə zillət çəkmiĢ xalqların siyasi hüquqlarının bərpa edilməsi 

haqqında SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin 1968-ci il 20 may tarixli fərmanında 

məlumat vardır. 

Respublika ictimaiyyətinin rəyi nəzərə alınaraq, millətlərarası 

münasibətləri təkmilləĢdirmək məsələlərinə dair konkret təkliflər Sov.ĠKP MK-ya 

göndəriləcəkdir. 

Sonra respublikada vəziyyət haqqında fikir mübadiləsi olmuĢdur. Hüquq 

mühafizə orqanlarının diqqəti qanunçuluğu və hüquq qaydasını möhkəmlətmək, 

ekstremist ünsürlərin hərəkətlərinin qarĢısını almaq, DQMV-də azərbaycanlıların 

yaĢadıqları yerlərdə və Ermənistan SSR ilə həmsərhəd rayonlarda onların 

təhlükəsizliyini təmin edən tədbirləri gücləndirmək lüzumuna cəlb edilmiĢ, 

DQMV-də Azərbaycan SSR-in Konstitusiya idarə üsulunun bərpa olunması barədə 

mülahizələr söylənilmiĢdir. 

Ġclasda sədrlik edənin DQMV-də vəziyyət məsələsinin Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinin qarĢıdakı sessiyasında müzakirəsinə hazırlığı gediĢi barədə məlumatı 

dinlənilmiĢdir. Nəzərə alınmıĢdır ki, ərazi-siyasi məsələlərdə və respublikamızın 

milli-dövlət quruluĢu məsələlərində Azərbaycan SSR-in suverenliyini 

möhkəmlətməyə yönəldilmiĢ qanunvericilik təkliflərinin hazırlanması iĢi baĢa 

çatmaqdadır. 

Ġclasın gündəliyinin məsələləri ətrafında diskussiyada komissiyanın   

aĢağıdakı üzvləri çıxıĢ etmiĢlər: Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti sədrinin müavini, 

respublika Dövlət Tikinti Komitəsinin sədri D. M. Asanov, S. M. Kirov adına 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektoru C. B. Quliyev, Azərbaycan SSR ticarət-

sənaye palatası rəyasət heyətinin sədri K. Ə. Hüseynov,  Əzizbəyov rayonundakı   

«Artyomneft-qaz» Neft və Qazçıxarma Ġdarəsinin operatoru M. A. Qolovina, V. Ġ. 

Lenin adına kolxozun çobanı M. A. Səfərov, Azərbaycanın xalq yazıçısı Ġsmayıl 

ġıxlı, ĠmiĢli Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi Z. Y. Rüstəmova, 

Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə Cəmiyyətinin sədri Q. Ə. 

Xəliləv, xaricdəki həmvətənlərlə mədəni əlaqələr üzrə «Vətən» cəmiyyəti rəyasət   

heyətinin sədri E. Ġ. Əfəndiyev, habelə Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin daimi komissiyaları iĢi üzrə Ģöbə müdiri M. M. AĢurov, Azərbaycan SSR 

Elmlər Akademiyası ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun direktoru Z. M. Bünyadov,   

«Azərbaycan» jurnalının redaktoru Y. S. Vəkiləv, Azərbaycan Respublika Sülhü  

Müdafiə Komitəsinin sədri M. M. Ġbrahimbəyov, Azərbaycan SSR Ali Soveti  

Rəyasət heyətinin hüquq Ģöbəsinin müdiri A. M. Ġbrahimov, Azərbaycan SSR   

Nazirlər Sovetinin millətlərarası münasibətlər Ģöbəsi müdirinin müavini ġ. K. 

Kərimov, «Qayğı» cəmiyyətinin sədri Ġ. D. Mustafayev, Azərbaycan SSR Elmlər 

Akademiyası Tarix Ġnstitutunun elmi əməkdaĢı F. D. Məmmədova, «Yazıçı» 

nəĢriyyatının baĢ redaktoru S. X. Rüstəmxanlı. 

Ə. F. DaĢdəmirov müzakirələrə yekun vurmuĢdur. 
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Ġclasın iĢində Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini 

N. S. Fətəliyev, Sov. ĠKP MK-nın məsul iĢçisi R. H. Abdulatipov iĢtirak etmiĢlər    

(Azərinform). 

 

«Kommunist» qəzeti, 2 sentyabr 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN SSR ĠSMAYILLI RAYONUNUN 

ĠVANOVKA KƏNDĠ SAKĠNLƏRĠNĠN SSRĠ XALQ DEPUTATLARINA 

MÜRACĠƏTĠ 

 

Çar üsul-idarəsinin özbaĢınalığından baĢ götürüb qaçan bir çox rus 

ailələrinin Zaqafqaziyada - Böyük və Kiçik Qafqazın ətəklərində məskən saldıqları 

vaxtdan, demək olar, iki yüz il keçib. Bəlaya düĢmüĢ bu biçarələr arxasız idilər, 

yerli dili bilmirdilər, qail olduqları din yerlilərin dinindən fərqli idi. Amma buna 

baxmayaraq, bu diyarlarda onlara mehribanlıq göstərilmiĢdi. Elə olmasaydı, buranı 

özlərinə ikinci vətən seçməzdilər. 

Rusiyanın mərkəzi quberniyalarından olan dədə-babalarımız indiki 

Ġsmayıllı rayonunun torpaqlarında məskən salmıĢlar, o torpaqlarda ki, müxtəlif 

millətlərin və xalqların nümayəndələri əzəldən burada yaĢayırlar. 

Azərbaycanlıların belə bir məsəli var: «Yaxın qonĢu uzaq qohumdan yaxĢıdır». Bu 

müdrik məsəlin nə qədər ədalətli olduğunu biz burada baĢa düĢdük. Axı, 

kəndimizin qonĢuluğunda elə məntəqələr var ki, orada azərbaycanlılar, ləzgilər, 

ermənilər, lahıclar, tatlar və baĢqa millətlərin nümayəndələri yaĢayırlar. Xalqların 

bu müxtəlifliyi də bizi bir-birimizdən ayırmır, əksinə həmiĢə birləĢdirir, bizə 

kömək edirdi. Məsələn, qədim Lahıcın sənətkarları qonĢu kəndləri ev müxəlləfatı, 

iĢ alətləri ilə təmin edirdilər. Azərbaycan kəndləri mahir xalçaçıları, ləzgilər 

tənəkəçiləri, udinlər inĢaatçıları, bizim Ġvanovka kəndimiz isə taxılçıları ilə 

məĢhurdurlar. Dostluğumuz, mehribançılığımız da bizə, səmimi qonĢulara həmiĢə 

kömək edir. Heç birimizin də ağlına gəlmir ki, bir xalqı digərindən nəinki uca 

tutaq, hətta bu və ya baĢqa xalqın üstünluyündən və xidmətlərindən danıĢaq. 

Əlbir və mehriban dolanmağımıza aid çox misallar gətirmək olar. Qanlı-

qadalı müharibə illərində belə keyfiyyətlər xüsusilə özünu göstərmiĢdi. 

Kəndlərimizin sakinləri hamı bir nəfər kimi Vətənimizin azadlığını qorumaq üçün 

cəbhəyə getmiĢdilər. Çoxları döyüĢ meydanlarında həlak olmuĢlar. Evdə qalanlar 

da min bir əzab çəkib cəbhəni ərzaqla təmin edirdilər. QonĢularımızın hamısı bilir, 

Ġvanovka kəndinin adamları o zaman təkcə rayonumuzun dağ kəndlərinin deyil, 

QutqaĢen rayonunun Vəndam kəndinin də camaatını öz qanadları altına almıĢdılar, 

çünki qıtlıq üzündən bu adamlar çörəksiz qalmıĢdılar. Biz axırıncı tikəmizi də 

bölüĢdürüb onları acından ölməyə qoymurduq. 60-cı illərin əvvəlində isə qara 

yellər bizim də kəndin baĢı üstünü aldı: kəndimiz var-yoxdan çıxmaq həddində idi. 

O vaxt Ġvanovkadan 900 nəfərdən çox adam çıxıb getmiĢdi. Üç il sərasər əllərindən 
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gələn qədər bizə kömək edən qonĢularımız olmasaydı, indi yəqin kəndimizdən 

əsər-əlamət qalmazdı. Bu gün isə kəndimizdə 4 mindən çox adam yaĢayır. 

Bax, biz belə dolanır, belə həyat sürürdük, yadımıza da gəlmir ki, burada, 

bu qonaqpərvər torpaqda haçansa millətlərarası zəmində bir dava-dalaĢ ola bilər. 

Elə buna görə də Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ verən hadisələr bizi 

dərindən sarsıdır. Biz Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-dən qoparılıb 

Ermənistana qatılmasını tələb edən Ģəxslərin məsuliyyətsizliyini və məhdudluğunu 

baĢa düĢə bilmirik. Biz elə bilirik ki, belə tələblər Zaqafqaziya xalqlarının əsrlərlə 

davam edən dostluğuna, partiyaiın baĢladığı, sovet adamlarının müdafiə etdiyi 

yenidənqurma iĢinə zərbə endirmək deməkdir. Bundan baĢqa, ekstremist millətçi 

Ģüarlarını ortaya atan Ģəxslər partiyanın baĢladığı və sovet adamlarınin tərəfdar 

çıxdığı yenidənqurma iĢinə, SSRĠ-nin xarici siyasətinə də az zərər vurmurlar. 

Qarabağ Azərbaycanın olub, Azərbaycanın da olacaq. Qarabağ torpağı 

həmiĢə Azərbaycanın torpağı olub, Azərbaycanın da torpağı olacaq! 

Biz, Ġvanovka kəndinin sakinləri SSRĠ-nin xalq deputatlarına üz tutub 

onlardan xahiĢ edirik ki, Dağlıq Qarabağdan və Ermənistandan olan ekstremistlərin 

ipini çəksinlər. 

Kəndin sakinləri adından: 

N. V. NĠKĠTĠN - Kalinin adına kolxozun sədri, Sosialist Əməyi 

Qəhrəmanı, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı; V. Ġ. MORDVĠNTSEV -

kolxozun partiya komitəsinin katibi; V. Ġ. KAZAKOV - Ġvanovka kənd sovetinin 

sədri; T. V. VOLKOV - kodxozun həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri; V. V. 

JABĠN - Ġvanovka orta məktəbinin direktoru; Ġ. Ġ. MĠNNĠKOV - kolxozun 

komsomol komitəsinin katibi. 

 

«Kommunist» qəzeti, 6 sentyabr 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN SSR-ĠN QUSAR RAYONUNDA YAġAYAN LƏZGĠLƏRĠN 

SSRĠ XALQ DEPUTATLARINA MÜRACĠƏTĠ 

 

Sovetlər ölkəsi xalqlarının möhtərəm elçiləri! Azərbaycan SSR-in Qusar 

rayonunda yaĢayan 60 minlik ləzgi xalqının adından sizə müraciət edərkən bir daha 

diqqətinizi doğma respublikamızda yaranmıĢ ciddi vəziyyətə cəlb etmək istəyirik. 

Erməni ekstremistlərinin təĢəbbüsü və kobud inadkarlığı nəticəsində 

qaldırılmıĢ «Dağlıq Qarabağ problemi» deyilən problem iki ilə yaxındır ki, 

respublikamızda yaĢayan bütün xalqların normal həyat ahəngini pozmuĢdur. Bu, 

mənəvi və siyasi gərginliyə səbəb olmuĢ, adamların psixologiyasını və rəftarını 

qeyri-adi məcraya yönəltmiĢdir. Tarixi faktlara etinasızlıq, hüquq normalarına   

hörmətsizlik, heç bir hüquqi əsas olmadan Dağlıq Qarabağı Ermənistan SSR-ə 

ilhaq etmək ideyası erməni millətçilərinin hədsiz azğınlığı üzündən yayılır, ölkəni   

və respublikanı sosial-iqtisadi və mənəvi sahələrdə ağır itkilərə doğru sürükləyir. 
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Ġki xalq qarĢıdurma həddinə gəlib çatmıĢdır. Adamlar həlak olur. Hadisələr 

qarĢısıalınmaz həddə yaxınlaĢır. 

Bizim fikrimizcə, vəziyyətin pisləĢməsinə səbəb müəyyən qüvvələr 

tərəfindən qızıĢdırılan və istiqamətləndirilən erməni millətçilərinin mənasız 

inadkarlığı, ölkənin əsas qanunu olan Konstitusiyaya, SSRĠ Ali Soveti Rəyasət 

heyətinin məlum qərarına onların hörmətsizliyi, ağa qara demək cəhdləridir. 

Əsrlər boyu biz ləzgilər Azərbaycan xalqı ilə yanbayan addımlamıĢ, 

sevincimizi və kədərimizi bir-birimizlə bölüĢmüĢ, doğmalaĢmıĢıq. Bu, xalqın 

yüksək ləyaqət hissinə, beynəlmiləlçiliyinə, dostluğa sədaqətinə, müdrik 

təmkininə, baĢqa xalqlar barəsində qayğıkeĢliyinə, nəcibliyinə və böyük nəzakətinə 

yaxĢı bələdik. Respublikamızda yaĢayan heç bir xalq, o cümlədən erməni xalqı bu 

keyfiyyətləri inkar edə bilməz. 

Ötən əsrin əvvəllərində erməni qaçqınlarını qəbul edib Qarabağda onlara 

sığınacaq vermiĢ Azərbaycan xalqının xeyirxahlığı indi, təəssüf ki, unudulur. Ġndi 

yaxĢılığa pisliklə cavab verir. Sovet Azərbaycanının suverenliyini pozmağa, onun 

ərazi bütövlüyünə qəsd etməyə cəhd göstərirlər.  

Biz sovet xalqlarının bütün səlahiyyətli nümayəndələrini respublikada 

süni surətdə yaradılmıĢ təhlükəli vəziyyətə son qoymağa çağırırıq. Dağlıq 

Qarabağın Azərbaycan SSR-in ayrılmaz tərkib hissəsi olduğuna Ģübhə edənləri 

dövlət intizamına və inzibati intizama çağırmaq, respublikanı normal quruculuq 

məcrasına qaytarmaq, onun ərazi toxunulmazlığını təmin etmək üçün sizin sanballı 

və səmərəli iĢinizə indi Azərbaycanın həmiĢəkindən daha böyük ehtiyacı var. 

Azərbaycanin ərazi quruluĢu məsələlərini yalnız Azərbaycan xalqı həll 

etməlidir. Onun öz torpağının tam hüquqlu sahibi olmasına etibarlı təminatlar 

verilməlidir. 

Bu ədalətli tələbin sözsüz yerinə yetirilməsi uğrunda mübarizədə biz 

ləzgilər Azərbaycan xalqı ilə həmrəyik və öz səsimizi onun haqq səsinə qoĢuruq. 

Sizdən tələb edirik ki, xalqlar arasında nifaq salan millətçi ünsürləri cilovlamaq 

üçün lazım gəlsə, fövqəladə tədbirlərə əl atasınız. 

Biz öz övladlarımızı doğma diyara, doğma torpağa, Vətənimizdə yaĢayan 

bütün xalqlara hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyələndirməyə çalıĢırıq. 

Azərbaycan xalqının da istəyi belədir. Məhz ona görə də respublikada 

yenidənquma iĢinə əngəl törədən sosial-iqtisadi gərginliyi dərhal sovuĢdurmaq, 

Azərbaycan xalqının və respublikamızın ərazisində yaĢayan baĢqa xalqların dinc 

yaradıcılıq fəaliyyətinə qayıtması üçün Ģərait yaradılmasına ciddi ümumdövlət 

qayğısı göstərmək lazımdır. Belə etməklə siz ölkəmizin baĢqa regionlarında 

yaranmıĢ buna bənzər problemlərin həllinə kömək edərsiniz. 

Ümidvarlıqla və dərin hörmətlə, rayon əmək kollektivləri 

ümayəndələrinin yığıncağı adından: 

Sabir Piroğlanov - rayon veteranlar Ģurasının sədri, Qarabağa yardım 

komitəsi rayon Ģöbəsinin sədri; Güldəstə Xanəhmədova - Qəhrəman ana, 
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Gədəzeyxur kəndinin sakini; ġərifə Rüstəmova - rayon qadınlar Ģurasının sədri; 

Tahir Məhəmmədov - rayon əmanət bankının mühasibi, beynəlmiləlçi döyüĢçü; 

Venera Babayeva - Əbiləv adına sovxozun fəhləsi, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

deputatı; Niftulla Mehdiyev - «ġərq» sovxozunun briqadiri, rayon sovetinin 

deputatı; Cəbri Babayev - 6 nömrəli Ģəhər orta məktəbinin müəllimi; Rəsmiyyə 

Rəhimxanova - «Sumax» xalça artelinin toxucusu, rayon sovetinin deputatı, rayon 

xalq deputatları Soveti icraiyyə komitəsinin üzvü; Elmira Osmanova - konserv 

zavodunun fəhləsi; Məytab Aydəmirova - Əzizbəyov adına sovxozun fəhləsi, XIX 

Ümumittifaq partiya konfransının nümayəndəsi, rayon partiya komitəsi bürosunun 

üzvü; Firəngiz Burcumova - Ġliç adına sovxozun fəhləsi, Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin deputatı; Nemət Nemətov - rayon xalq təhsili Ģöbəsinin müdiri, pedaqoji 

elmlər namizədi; Faiyyət Dövlətxanova - Ġliç adına sovxozun fəhləsi, Sov. ĠKP 

XXVI və XXVII qurultaylarının nümayəndəsi, respublikanın əməkdar tərəvəzçisi; 

MürĢüd Ələkbərov - partiya veteranı, Ģəhər veteranlar Ģurasının sədri; Minarə 

Quliyeva - rayon statistika idarəsi ilk partiya təĢkilatının katibi; Yusif Hacıyev - 

SSRĠ Yazıçılar Ġttifaqının üzvü, Hil kənd orta məktəbinin müəllimi; Kənan 

Əhmədov - 33 nömrəli tikinti idarəsi həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri; Tayıbat 

Haciyeva - birləĢmiĢ mərkəzi xəstəxananın həkimi; Məmməd Ġsgəndərov - konserv 

zavodunun mühəndisi, Azərbaycan LKGĠ Qusar Rayon Komitəsi bürosunun üzvü, 

(Müraciət Qusar rayon əmək kollektivləri nümayəndələrinin yığıncağında 

qəbul edilmiĢdir). 

 

«Kommunist» qəzeti, 10 sentyabr 1989-cu il 

 

QARġILIQLI ANLAġMA YOLLARINI TAPMALI 

 

SSRĠ Ali Soveti Millətlər Sovetinin sədri R. N. NiĢanov 

«Ġzvestiya» müxbirinin sualına cavab verir 

 

- Rafik NiĢanoviç, müasir Ģəraitdə partiyanın milli siyasətinə dair 

Sov.ĠKP-nin platformasının müzakirəsi ilə əlaqədar olaraq «Ġzvestiya»ya oxucu 

məktublarının axını xeyli çoxalmıĢdır. Sənədi diqqətlə öyrənən adamlar partiya 

proqramının əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün təkliflər verir, ifadələrin 

dəqiqləĢdirilməsini təklif edirlər. Təbiidir ki, bir çox məktublarda ölkənin «qaynar 

nöqtələrində», o cümlədən Dağlıq Qarabağda hadisələrlə əlaqədar təĢviĢ ifadə 

olunur. Həmin regionda hadisələrin gediĢatını siz necə Ģərh edərdiniz? 

- Hər Ģeydən əvvəl mən ölkənin bir sıra rayonlarında ara verməyən 

münaqiĢəli vəziyyətin adamlarda doğurduğu ciddi narahatlığı baĢa düĢürəm. 

Millətlərarası münasibətlərin yenidən qurulması hamıdan maksimum səbr və vaxt 

tələb edən çox mürəkkəb, çoxplanlı iĢdir. 
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Partiyanın və sovetlərin həyatın bütün sahələrinə yeni tərzdə yanaĢaraq 

millətlərarası problemlərin həlli üçün əməli yollar axtardıqları bir vaxtda ağla 

sığıĢdırmaq olmur ki, ayrı-ayrı regionlarda bir yerdə yaĢayan və iĢləyən xalqların 

təbii istəyi ayrı-ayrı qrupların xudbinliyi və bir-birini gözü götürməməsi qarĢısında, 

millətçilik çılğınlığı qarĢısında geri çəkilir. Əgər biz iqtisadiyyatda inzibatçılıq-

amirlik metodlarını büsbütün rədd ediriksə, belə metodlar mənəvi prosesdə, 

millətlərarası ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında xüsusilə qeyri-məqbuldur. 

Demokratizm, adamlara etimad, xeyirxahlıq, milli dillərə, ənənələrə, mədəniyyətə, 

tarixi sərvət anlayıĢlarına maksimum diqqət, məncə, sovetlərin və onların 

orqanlarının iĢinin əsas prinsiplərini təĢkil etməlidir. Əlbəttə, söhbət heç də bu 

sahədəki prosesləri baĢlı-baĢına buraxmaqdan getmir. Ġdeologiyamız və əxlaqımız 

ilə bir araya sığmayan hallara yol vermək olmaz. Biz millətçiliyin və Ģovinizmin 

bütün təzahürlərini qətiyyətlə dəf etməliyik. Xalqın mənafeyinə, hər bir çoxsaylı və 

azsaylı millətin mənafeyinə, əsl sosializmin mənafeyinə xidmət etmək milli siyasət 

sahəsində yenidənqurmanın baĢlıca vəzifələridir. 

Əminəm ki, millətlərarası münasibətlərin keçmiĢdən bizə miras qalmıĢ 

mürəkkəb düyünlərini ancaq milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün 

vətəndaĢların hüquqlarının pozulmasını rədd edən Əsas Qanun çərçivəsində, 

qarĢılıqlı hörmət, güzəĢt yollarının axtarılması, hamılıqla sülhə, övladlarımıza və 

nəvələrimizə bəxĢ etməli olduğumuz əmin-amanlığa can atılması Ģəraitində açmaq 

mümkündür. Sov.ĠKP platformasının ruhunu da məhz bu fikir təĢkil edir. 

Millətlər sovetində yaradılmıĢ deputat komissiyaları sovet almanlarının, 

Krım tatarlarının, Mesxeti türklərinin problemləri ilə yaxından məĢğul olmağa 

baĢlamıĢlar. Gündəlikdə doğma yerlərindən kütləvi surətdə sürgün edilmiĢ baĢqa 

xalqların müqəddəratı ilə bağlı məsələlər durur. Təəssüf ki, problemi həll etməyin 

hamı üçün yararlı olan yeganə bir modeli yoxdur və ola da bilməz. Hər bir ayrıca 

halda son dərəcə ehtiyatlı hərəkət etmək lazım gəlir ki, heç kəsin mənafeyinə 

toxunulmasın, heç kəsin hüququ tapdanmasın, düyünlərin prinsipcə açılmasının 

yolları tapılsın. Bəzilərinə elə gəlir ki, biz ləng tərpənirik. Bu, vəziyyətin 

kəskinliyinin kifayət qədər baĢa düĢülməməsindən deyil, ancaq məsuliyyət 

hissindən və tarazlı münasibət göstərmək, imkan daxilində mövqeləri yaxınlaĢdıra 

bilən cəhətləri axtarıb tapmaq arzusundan irəli gəlir. 

Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağdan qayıtmıĢ SSRĠ xalq deputatlarının 

diqqət mərkəzində də həmin axtarıĢlar olmuĢdur. Komissiyanın iĢi hələ baĢa 

çatmamıĢdır. O, təkliflər hazırlayır. Həmin təkliflər Millətlər Sovetinin iclasında 

müzakirə edilməlidir. Çıxarılan nəticələr Ali Sovetə və SSRĠ xalq deputatları 

qurultayına bildiriləcəkdir. Tamamilə aydın səbəblərə görə mən qanunvericilərin 

gələcək qərarları barədə qabaqcadan fikir söyləyə bilmərəm, amma bir Ģeyi tam 

qətiyyətlə deyə bilərəm: heç kəs Azərbaycan SSR-in suveren hüquqlarına, onun 

sərhədlərinə qəsd etmək fikrində deyildir. Dağlıq Qarabağa aid olan bütün 

məsələlər vilayətdə yaĢayan ermənilərin, azərbaycanlıların, baĢqa millətlərdən olan 
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Ģəxslərin mənafeyi hökmən nəzərə alınmaqla həll ediləcəkdir. DQMV probleminin 

həlli üçün Konstitusiya tənzimləməsi çərçivəsində yollar axtarılır. 

Bu məsələnin həllində nə qaliblər ola bilər, nə də məğlublar. Bundan 

ancaq Azərbaycan və erməni xalqlarının mənafeyi, bütün sovet federasiyasının 

mənafeyi udmalıdır. 

Etiraf etmək lazımdır ki, bu regionda mənəvi-siyasi vəziyyəti 

sağlamlaĢdırmaq üçün əvvəllər görülmüĢ tədbirlər istənilən nəticələri verməmiĢdir. 

Təəssüf ki, Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni əhalisinin yadlaĢması həddən 

artıq dərinləĢmiĢdir. Belə desəm, mübaliğəyə yol vermərəm ki, yerli kütləvi 

informasiya vasitələri çox vaxt ifadələri iĢlədərkən ağına-bozuna baxmadıqları 

üçün aranı daha da qızıĢdırırlar. Belə bir Ģəraitdə adamlar əzab çəkirlər, yollar 

qaçqınlarla dolur, milli tarix və mədəniyyət abidələri vəhĢicəsinə dağıdılır. Odur 

ki, parlament üzvünə xas olmayan bir tərzdə qıĢqırmaq istəyirsən: a qardaĢlar, əl 

saxlayın! 

Bir daha təkrar edirəm, ancaq sakitlik, səbr, hər hansı zorakılıq 

hərəkətindən imtina edilməsi indi Ġttifaqın bütün xalqlarının diqqətini cəlb edən bu 

problemin ağlabatan həlli üçün Ģərait yarada bilər. 

 

(«Ġzvestiya» qəzeti, 12 sentyabr) 

 

«Kommunist» qəzeti, 13 sentyabr 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN SSR-ĠN QAX RAYONUNDA YAġAYAN GÜRCÜLƏRĠN 

SSRĠ XALQ DEPUTATLARINA MÜRACĠƏTĠ 

 

Ölkənin bəzi regionlarında millətlərarası zəmində baĢ verən münaqiĢələr 

bizdə dərin təlaĢ hissi doğurur. Bu münaqiĢələr yenidənqurma yolunda, 

cəmiyyətimizin ipqilabi yeniləĢməsi yolunda ciddi maneəyə çevrilə bilər. Lakin 

respublikanın bütün sakinləri kimi, bizim hər birimizi də Dağlıq Qarabağda və 

onun ətrafında baĢ verən hadisələr narahat edir. 

Azərbaycanlılar və ruslar, ukraynalılar və ermənilər, Mesxeti türkləri və 

ləzgilər, kürdlər və ingiloylar barlı-bərəkətli torpağımızda can deyib, can eĢidərək 

bir ailə kimi yaĢayır və çalıĢır, kədəri də, sevinci də qardaĢ kimi bölüĢürlər. 

Azərbaycanda yaĢayan gürcülər də özlərinə qarĢı heç vaxt millətçilik təzahürləri və 

yekəxanalıq hiss etməmiĢlər. Buna görə də respublika sakinlərinin firavanlığına, 

Dinc sabahına, onun ərazisinin butövlüyünə qəsd edənlərin əməlləri ürəyimizdə 

ağrılar oyatmıĢdır. Nahaqdan demirlər ki, Qarabağ və ġuĢa Azərbaycanın canıdır, 

cansız isə yaĢamaq olmaz. Millətçi qüvvələr nə haqla «Dağlıq Qarabağ problemi» 

kimi uydurma problem qaldırır və sonra da bu problemin həllini tələb edirlər? Bu 

qüvvələrin günahı üzündən onlarca adamın qanı tökülür, respublika sakinləri 

dincliyini itirmiĢlər. Lakin ən dəhĢətlisi budur ki, millətlərarası ədavətin 
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qızıĢdırılmasından uĢaqlar zillət çəkirlər. Yol vermək olmaz ki, baĢqa xalqlara 

bədxah münasibət bəsləmək kimi eybəcər hiss onlara da keçsin, beynəlmiləlçilik 

və qardaĢlıq sözləri onlar üçün məzmunsuz və mənasız olsun. 

Belə hesab edirik ki, respublikada normal həyat ahəngini bərpa etmək, 

regionda millətlərarası münasibətləri sağlamlaĢdırmaq üçün ən əvvəl Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətinin özündə qayda-qanun yaratmaq, millətçi və   

ekstremist  qüvvələrin bəd  əməllərinin qarĢısını almaq gərəkdir. Vaxtı itirmək, iki 

qonĢu xalq arasında əmələ gəlmiĢ nifaqın artıb keçilməz uçuruma çevrilməsinə yol 

vermək olmaz. Cəmiyyəti parçalamaq, adamları milli əlamətə görə bir-birinin 

üzərinə saldırmaq cəhdləri yolverilməzdir. Bundan yalnız yenidənqurmanın ümumi 

iĢi uduzar. Sov. ĠKP MK-nın BaĢ katibi, SSRĠ  Ali Sovetinin sədri M. S. Qorbaçov  

Mərkəzi televiziya ilə çıxıĢında haqlı demiĢdir ki, «səyləri birləĢdirmək, 

yenidənqurmanın bütün istiqamətlərində əməli iĢi yaxĢılaĢdırmaq tələbi getdikcə   

daha təkidlə səslənir». Biz bu çağırıĢa tərəfdar çıxaraq tələb edirik ki, Dağlıq 

Qarabağda qayda-qanun yaratmaq və normal  həyatı yoluna qoymaq üçün ədalətli 

və qətiyyətli tədbirlər görülsün. Ümidvarıq ki, SSRĠ xalq deputatları səsimizə səs 

verəcəklər. 

Azərbaycan SSR-in Qax rayonunda yaĢayan təxminən yeddi min gürcü 

adından ehtiramla: 

Nizami adına kolxozun sədri Varabion BabacanaĢvili; həmin kolxozun 

partiya komitəsinin katibi Qalina PapiaĢvili; ġ. Rustaveli adına kolxozun sədri 

Suliko TamazaĢvili; Ç. Çaparidze adına kolxozun sədri Vano MalumaĢvili, həmin 

kolxozun partiya komitəsinin katibi Geras BarixaĢvili; Nizami adına kolxozun 

tütünçüsü, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı Sofiya KuzibabaĢvili və 

baĢqaları. Cəmi 1 984 imza. 

 

«Kommunist» qəzeti, 14 sentyabr 1989-cu il 

 

YENĠLƏġDĠRMƏ YOLU ĠLƏ, YENĠDƏNQURMA YOLU ĠLƏ 

ON BĠRĠNCĠ ÇAĞIRIġ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN 

NÖVBƏDƏNKƏNAR ONUNCU SESSĠYASI 

 

Yenidənqurma yeniləĢdirmə prosesləri, cəmiyyət həyatının bütün 

sahələrində əsaslı dəyiĢikliklərin həyata keçirilməsi üçün təmin edilmiĢ imkanlar 

respublika iqtisadiyyatında, onun sosial və mənəvi sahələrində yığılıb qalmıĢ 

problemlərin həlli yolunda real imkanlar yaratmıĢdır. Kompleks sosial proqramlar 

hazırlanmıĢdır və həyata keçirilir, Azərbaycan iqtisadiyyatının təsərrüfat hesabına 

və özünümaliyyələĢdirmə prinsipinə keçirilməsi üçün hazırlıq görülür. 

Sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢafı sürətləndirmək üçün respublikanın çox 

böyük imkanları vardır, lakin təəssüflər olsun ki, həmin imkanlardan heç də tam 
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istifadə edilmir. DQMV-də və onun ətrafında hadisələr yenidənqurma yolunda 

ciddi əngələ çevrilmiĢdir. 

Bütün bu problemləri həll etmək üçün ən əvvəl respublikanın bütün 

sağlam qüvvələri və hərəkatları birləĢməlidirlər. Azərbaycan SSR Ali Sovetinin 

sentyabrın 15-də Azərbaycan SSR Ali Sovetinin iclas salonunda açılmıĢ 

növbədənkənar onuncu sessiyasında bu barədə söhbət getdi. 

Sessiyanı Azərbaycan SSR Ali Soveti sədrinin müavini, deputat Ə. Ə. 

Kərimov açdı. 

Deputatlar Azərbaycan SSR Ali Sovetinin doqquzuncu sessiyasından 

sonra keçən vaxt ərzində vəfat etmiĢ deputat M. P. Kərimovun xatirəsini yad 

etdilər. 

Sessiyanın gündəliyi və iĢ qaydası təsdiq olundu. 

1. Respublika əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair sosial-

iqtisadi planların həyata keçirilməsi gediĢi haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər 

sovetinin hesabatı. 

2. Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət 

haqqında. 

3. Azərbaycan SSR qanunvericilik aktlarının layihələri haqqında. 

4. Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin fərmanlarının təsdiq 

edilməsi haqqında. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri, deputat A. N. Mütəllibov 

«Respublika əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair sosial-iqtisadi 

planların həyata keçirilməsi gediĢi haqqında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin 

hesabatı» məruzəsi ilə çıxıĢ etdi. 

Məruzə ətrafında müzakirələr baĢlandı. Müzakirələrdə Naxçıvan Vilayət 

Partiya Komitəsinin birinci katibi, deputat H. Ġ. Ġsayev (Ağstafa seçki dairəsi), Bakı 

ġəhər Xalq Deputatları Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin sədri N. Q. QaraqaĢlı, 

Kirovabad Ģəhərindəki 3 nömrəli tikinti-quraĢdırma tresti 32 nömrəli tikinti 

idarəsinin briqadiri, SSRĠ xalq deputatı C. H. Hilalzadə, Azərbaycan SSR 

kommunal təsərrüfatı naziri, deputat V. S. Mayorov (ġüvəlan seçki dairəsi), Qusar 

rayonundakı general Əbiləv adına sovxozun fəhləsi, deputat V. T. Babayeva 

(Gədəzeyxur seçki dairəsi), Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-sənaye Komitəsi 

sədrinin birinci müavini, deputat K. S. Məmmədov (Bərdə Birinci Ģəhər seçki 

dairəsi), Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun elmi 

iĢçisi Ġ. Y. Qənbərov, Azərittifaqın sədri, deputat Z. H. Abdullayev (Xaçmaz seçki 

dairəsi), Sumqayıt ġəhər Ġcraiyyə Komitəsinin sədri R. F. Eminbəyli (Sumqayıt 

Ģəhərinin mərkəzi seçki dairəsi), Azərbaycan SSR ticarət naziri A. Y. Bağırov, 

ġəki Rayon Xalq Deputatları Soveti Ġcraiyyə Komitəsinin sədri, deputat V. H. 

Qəniyev (Böyük Dəhnə seçki dairəsi), Göyçay Rayon Xalq Deputatları soveti 

Ġcraiyyə Komitəsinin sədri E. Ə. Əhmədov, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan 
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Dövlət Akademik Dram Teatrının aktyoru, deputat M. Y. DadaĢov (Rüstəm Əliyev 

seçki dairəsi) çıxıĢ etdilər. 

Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri, deputat A. N. Mütəllibov yekun 

sözü söylədi. 

Sessiya «Respublika əhalisinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə dair 

sosial-iqtisadi planların həyata keçirilməsi gediĢi haqqında Azərbaycan SSR 

Nazirlər Sovetinin hesabatı barəsində» qərar qəbul etdi. 

AxĢam iclasında Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin 

müavini, deputat N. S. Fətəliyev «Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətində vəziyyət haqqında» məruzə etdi. 

Məruzənin müzakirəsində Azərbaycanın xalq ĢaĢri, deputat B. M. 

Vahabzadə (Ələt seçki dairəsi), Naxçıvan MSSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

sədri, deputat S. A. Əliyeva (Əbrəqunis seçki dairəsi), Ağdam Rayon Partiya 

Komitəsinin birinci katibi, deputat A. M. Quliyev (Böyük Qaramurad seçki 

dairəsi), Azərbaycanın xalq yazıçısı, SSRĠ xalq deputatə Mirzə Ġbrahimov, ġamaxı  

Rayon Partiya Komitəsinin katibi, deputat M. N. Kojevnikova (Çuxuryurd seçki 

dairəsi), Ağcabədi Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, deputat A. M. Alıyev 

(Kəhrizli seçki dairəsi), S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin 

müəllimi E. Məmmədov, Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə 

Cəmiyyəti Rəyasət heyətinin sədri, deputat Q. Ə. Xəliləv (Lənkəran Ġkinci Ģəhər 

seçki dairəsi), Azərbaycan Yazıçılar Ġttifaqı idarə heyətinin birinci katibi, SSRĠ 

xalq deputatı Anar, Azərbaycanın xalq yazıçısı, deputat Ġsmayıl ġıxlı (Laçın seçki 

dairəsi), «Azərbaycan kommunisti» jurnalının redaktoru, deputat K. N. Rəhimov 

(Saatlı seçki dairəsi), Azərbaycanın xalq yazıçısı, Qarabağa yardım komitəsi idarə 

heyətinin sədri B. S. Bayramov, «Bakinski raboçi» qəzetinin redaktoru G. Q. 

QluĢkov çıxıĢ etdilər. 

Sessiyada Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi, SSRĠ xalq deputatı Ə. X. 

Vəzirov çıxıĢ etdi. 

Deputatlar Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində 

vəziyyət haqqında qərar qəbul etdilər. 

Sessiya «Azərbaycan SSR Konstitusiyasının (Əsas Qanununun) 70-ci 

maddəsinə dəyiĢikliklər və əlavələr edilməsi haqqında» Azərbaycan SSR Qanunu 

qəbul etdi. 

«Azərbaycan SSR-in iqtisadi  müstəqilliyi, onun təsərrüfat hesabına və 

özünümaliyyələĢdirmə prinsipinə keçməsi haqqında  konsepsiyanın və Azərbaycan 

SSR Qanununun layihələri barəsində Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı qəbul 

edildi. 

 

«Kommunist» qəzeti, 16 sentyabr 1989-cu il 
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ON  BĠRĠNCĠ  ÇAĞIRIġ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ  

SOVETĠNĠN  NÖVBƏDƏNKƏNAR ONUNCU  

SESSĠYASINDA AZƏRBAYCAN SSR NAZĠRLƏR  

SOVETĠNĠN SƏDRĠ A. N. MÜTƏLLĠBOVUN MƏRUZƏSĠNDƏN 
 

...Etiraf etmək lazımdır ki, sosial-iqtisadi planlar bu gün mürəkkəb bir   

Ģəraitdə gerçəkləĢir. Nəzərdə tutulmuĢ bir çox göstəricilər hələ əldə edilməyib.  

Buna millətlərarası münasibətlə əlaqədar yaranmıĢ vəziyyət mane olur. 1988-1989-

cu illərdə tətillər nəticəsində təqribən 390 milyon manatlıq az sənaye məhsulu 

istehsal edilib ki, bunun da 208 milyon manatı DQMV-nin payına düĢür. Təkcə 

cari ilin avqust-sentyabr aylarında kəsirdə qalan məhsulun həcmi 124 milyon 

manatı ötüb keçmiĢdir. 

Ə. X. Vəzirov yoldaĢın sentyabrın 6-da respublika qəzetlərində dərc 

olunmuĢ müsahibəsində respublikada yaranmıĢ vəziyyət, rəhbərlik tərəfindən 

görülən tədbirlər, DQMV məsələsinə münasibətimiz haqqında obyektiv və aydın 

danıĢılıb. Ġndi sessiyada həmin məsələlər müzakirə olunacaq. Öz tərəfimdən 

aĢağıdakıları demək istərdim. 

Hər Ģeydən əvvəl görürük ki, DQMV-nin Xüsusi Ġdarə Komitəsi ümidi 

doğrultmayıb. Qətiyyətsizlik, tərəddüd göstərmək, gözləmə mövqeyi tutmaq 

nəticəsində komitə öz fövqəladə hüquqlarından istifadə etməmiĢ və baĢlıca 

vəzifənin - vilayətdə normal vəziyyəti təmin etmək vəzifəsinin öhdəsindən 

gəlməmiĢ, millətlərarası barıĢığa nail olmamıĢdır. 

Budur, il yarımdan çoxdur ki, vilayətin ərazisində hər növ təfriqətçilər 

peyda olub adamların psixologiyasına bacarıqla təsir göstərir və onların 

təsəvvüründə «düĢmən» obrazı yarada bilmiĢlər. Bunun bütün acı nəticələri isə göz 

qabağındadır. SSRĠ Ali Soveti 1989-cu ilin aprelibdə fərman qəbul etdikdən sonra 

da bu ünsürlərə qarĢı təsirli tədbirlər görülməyib. Komitə DQMV-də iğtiĢaĢ və 

tətillərə əslində baĢçılıq etmiĢ müəssisə və təĢkilat rəhbərlərinin iki xalq arasında 

münasibətlərə çox böyük ziyan vuran hərəkətlərinə indiyədək əsl partiya 

mövqeyindən qiymət verməmiĢdir. 

Komitə vilayətin bütün təsərrüfat bölmələrinin respublikamızın idarəetmə 

orqanları ilə qarĢılıqlı əlaqələrini bərpa etmək əvəzinə bu günə qədər əks 

istiqamətdə tədbirlər aparmağa can atır. ġübhəsiz ki, bu komitənin 

məqsədəuyğunluğu tam itib və bununla əlaqədar məsələlər yuxarı təĢkilatlar 

qarĢısında qaldırılmalıdır. 

Fürsətdən istifadə edərək. DQMV iqtisadiyyatının mərkəzə tabe 

etdirilməsinə dair sənədlər imzaladığımız haqqında kiminsə ağzından çıxıb 

yayılmıĢ Ģayiə barədə söz demək istəyirəm. Ən qəti surətdə bildirirəm ki, bu 

Ģayiəni təsdiqləyən heç bir sənəd yoxdur. Söhbət SSRĠ Nazirlər Sovetinin cari il 

may ayında qəbul etdiyi qərardan gedə bilər. Bu qərarda əsasən muxtar vilayətin 

xalq təsərrüfatını planlaĢdırmaq və idarə etmək qaydasından gedir. Sənəddə baĢlıca 
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cəhət budur ki, DQMV-nin Konstitusiyaya görə respublikamızın tərkibində olması 

öz əksini tapıb. Bu, hər Ģeydən əvvəl plan və büdcənin formalaĢdırılmasına aiddir. 

Təsərrüfat hesablı birliklər yaradılmasına gəldikdə isə, bu, ölkədə həyata keçirilən 

əsaslı iqtisadi islahatlara dair ümumi müddəalardan irəli gəlir. Bununla birlikdə 

DQMV-ni xüsusi idarə komitəsi həmin qərarı pozaraq, respublika Nazirlər Soveti 

ilə hesablaĢmadan indinin özündə də Ġttifaq orqanlarına vilayətin təsərrüfat 

bölmələrinin tabeliyini dəyiĢdirmək barədə müxtəlif xahiĢlərlə müraciət edir. Biz 

müntəzəm olaraq belə cəhdlərə qarĢı etirazımızı bildirmiĢik və bildirəcəyik, çünki 

belə hərəkətlər millətlərarası prinsiplərə və Azərbaycan SSR Konstitusiyasına 

ziddir... 

 

«Kommunist» qəzeti, 16 sentyabr 1989-cu il 

 

ON BĠRĠNCĠ ÇAĞIRIġ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN 

NÖVBƏDƏNKƏNAR ONUNCU SESSĠYASINDA ÇIXIġLARDAN 

 

SSRĠ xalq deputatı 3 nömrəli tikinti-quraĢdırma tresti 32 nömrəli tikinti 

idarəsinin briqadiri C. H. Hilalzadənin nitqi 

 

Natiq diqqəti DQMV-də və onun ətrafında baĢ verən hadisələrə 

cəmləĢdirərək qeyd etdi ki, bunlar bir çox iqtisadi və sosial problemlərin həll 

edilməməsinin nəticəsi olmuĢdur. Biz qanun çərçivəsində hərəkət edib, sıx 

birləĢməli və respublikanın ərazi bütövlüyünə qəsd edən, millətlər arasında ədavət 

yayan ekstremistlərə layiqincə cavab verməliyik. Bununla əlaqədar deputat qeyd 

etdi ki, DQMV-ni xüsusi idarə komitəsi ona bəslənən ümidləri doğrultmadı. 

Komitə birtərəfli mövqe tutmaqla ehtirasların daha da coĢmasına Ģərait yaratdı, 

vilayətin azərbaycanlı əhalisinin vəziyyətini ağırlaĢdırdı. Natiq təklif etdi ki, 

vilayətə rəhbərlik sahəsində bütün səlahiyyət Azərbaycan KP MK-nın təĢkilat 

bürosuna verilsin. Bu, muxtar vilayətdə respublikanın suveren hüquqlarını bərpa 

etməyə imkan yaradır... 

 

Qusar rayonundakı general Əbiləv adına  

sovxozun fəhləsi, deputat V. T. Babayevanın nitqi 

 

...DQMV-də baĢ verən hadisələr rayonumuzun əməkçilərində böyük 

həyəcan doğurur. Hesab edirəm ki, yaranmıĢ mürəkkəb vəziyyəti nizama salmağın 

yeganə düzgün yolu respublikanın ərazisində yaĢayan bütün xalqların sıx 

birləĢməsidir. Demək istəyirəm ki, rayonumuzdakı 60 min nəfər ləzginin hamısı öz 

səsini Azərbaycan xalqının səsinə qoĢaraq uydurma Dağlıq Qarabağ probleminin 

tezliklə ədalətli Ģəkildə həll olunmasını tələb edir. 
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Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası 

ġərqĢünaslıq Ġnstitutunun elmi iĢçisi Ġ. Y. Qənbərovun nitqi 

 

Əvvələn, Ali Sovetin sessiyasında iĢtirak etmək və Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsinin idarə heyəti adından çıxıĢ etmək imkanı verdiklərinə görə, deputatlara 

və respublikanın rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu gün biz 

ölkəmizin tarixində ən gərgin dövrlərdən birini yaĢayırıq. SSR Ali Sovetinin 

birinci sessiyası sovet cəmiyyətinin ikiĢafı üçün yenidənqurmanın, demokratiyanın 

və aĢkarlığın əhəmiyyətini göstərdi. Təəssüf ki, bizim respublikada bu proseslər 

kifayət qədər fəal getmir. Əvvəlki çıxıĢlarda respublikada yaranmıĢ vəziyyətdən 

təĢviĢ ifadə olunmadı, vəziyyəti normallaĢdırmağın konkret proqramları təklif 

edilmədi. 

Natiq Dağlıq Qarabağ problemindən danıĢarkən dedi: Buna göz yummaq 

olmaz ki, Ermənistan tərəfi respublikaya ərazi iddiaları irəli sürür, onun daxili 

iĢlərinə qarıĢır. Ġndi baĢlıcası DQMV ərazisində Azərbaycan SSR-in suverenliyini 

bərpa etmək, vilayətdə xüsusi idarə komitəsini ləğv etməkdir. Natiq konkret 

təkliflər irəli sürdü. Respublikanın suverenliyi, tam iqtisadi müstəqilliyi haqqında, 

vətəndaĢlıq haqqında qanunlar qəbul etməyin zəruriliyini əsaslandırdı. O, 

Azərbaycan ərazisində yaĢayan bütün xalqların nümayəndələrini siyasi, sosial və 

iqtisadi inkiĢafa aid zəruri məsələlərin həlli üçün birləĢməyə çağırdı. 

 

«Kommunist» qəzeti, 16 sentyabr 1989-cu il 

 

ON BĠRĠNCĠ ÇAĞIRIġ AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN  

NÖVBƏDƏNKƏNAR ONUNCU SESSĠYASI «AZƏRBAYCAN SSR-ĠN 

DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR VĠLAYƏTĠNDƏ VƏZĠYYƏT 

HAQQINDA» AZƏRBAYCAĠ SSR ALĠ SOVETĠ RƏYASƏT HEYƏTĠ 

SƏDRĠNĠN MÜAVĠNĠ N. S. FƏTƏLĠYEVĠN MƏRUZƏSĠ
*
 

 

Göstərilən səylərə baxmayaraq Dağlıq Qarabağda vəziyyət ciddi Ģəkildə 

pisləĢmiĢdir. Açıq-aĢkar DQMV-nin Azərbaycan SSR-dən qoparılmasına 

yönəldilən tədbirlər ara vermir. 

Tətillər, icazəsiz nümayiĢlər və mitinqlər, digər qanunsuz hərəkətlər 

vilayətdə son dərəco ağır mənəvi-psixoloji və siyasi vəziyyət yaratmıĢdır. Daxili və 

xarici qüvvələrin təzyiqi ilə millətlərarası münaqiĢə getdikcə daha Ģiddətli xarakter 

alır. 

Vilayətin iqtisadiyyatı tamam bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan SSR-in 

baĢqa regionları ilə DQMV-nin təbii təsərrüfat-iqtisadi və mədəni əlaqələrinin     

onilliklər ərzində normal iĢləmiĢ mexanizmi qırılmıĢdır. Bütün bunlar vilayətdə 

                                                           
* Məruzə ixtisarla verilir. 
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iqtisadi Ģəraiti daha da pisləĢdirir, vilayətin erməni və azərbaycanlı əhalisi    

arasında qarĢıdurmanı dərinləĢdirir. Millətlərarası toqquĢmalar getdikcə daha 

təhlükəli xarakter alır. Zərər çəkənlərin ölənlərin sayı artır. Vilayətdə yaĢayan 

azərbaycanlıların hüquqları tapdalanır. DQMV-dən minlərlə azərbaycanlı   

qovulmuĢdur. Əslində Stepanakertdə bir azərbaycanlı ailəai, ġuĢada isə erməni 

ailəsi qalmamıĢdır. 

Bu vəziyyət respublikamızın zəhmətkeĢlərini, onun əhalisinin bütün 

təbəqələrini son dərəcə həyəcanlandırmaya və narahat etməyə bilməz. Seçicilər 

bizdən, respublikanın ali dövlət hakimiyyəti orqanının deputatlarından tələb edirlər 

ki, hadisələrin təhlükəli gediĢini dayandıraq, adamların dincliyini və sabahkı günə 

inam hissini bərpa edək. 

Bu məsələyə ikinci dəfədir ki, respublikanın ali hakimiyyət orqanı 

səviyyəsində baxırıq. Bir il əvvəl, 1988-ci il iyunun 17-də Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin sessiyası DQMV-də yaranmıĢ vəziyyəti hərtərəfli müzakirə etdikdən 

sonra Azərbaycan və erməni xalqlarının mənafeyini, sosialist beynəlmiləlçiliyi 

prinsiplərini əsas tutaraq öz fikrini açıq-aydın bildirmiĢ və Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılıb Ermənistan  SSR-ə verilməsinin 

məqbul olmaması haqqında qərar çıxarmıĢdır. Bu, istər DQMV xalq deputatları 

soveti deputatlarının xahiĢinə, istərsə də Ermənistan SSR Ali Sovetinin müraciətinə 

bizim Konstitusiya ruhunda verdiyimiz cavab idi. 

Lakin hadisələrin sonrakı gediĢi göstərdi ki, Azərbaycan SSR-in bütün 

əhalisinin iradəsinin ifadəsi olan bu qəti mövqe separatçılıq hərəkatının liderlərini 

və təĢkilatçılarını qane etmir, onlar DQMV-nin Azərbaycanın tərkibindən 

çıxarılması haqqında öz ağlasığmaz tələblərini bu günədək təkidlə irəli 

sürməkdədirlər. 

Bütün regionu bürümuĢ hadisələrin qorxulu Ģəkildə inkiĢaf etməsindən 

son dərəcə narahat olaraq, biz belə hesab edirik ki, Azərbaycan SSR Ali Soveti 

respublikanın bütün çoxmillətli əhalisinin iradəsinə və yekdil rəğbətinə arxalanaraq 

aĢağıdakıları etməlidir: 

- bildirməlidir ki, Azərbaycan SSR-in dövlət suverenliyi pozulmazdır, 

Azərbaycan xalqı heç vaxt və heç bir Ģəraitdə özünün suveren hüquqlarından, o 

cümlədən öz ərazisinin sərbəst və Ģəriksiz sahibi olmaq hüququndan əl 

çəkməyəcəkdir; 

- Azərbaycan xalqının beynəlmiləlçilik ideyalarına və ənənələrinə sadiq 

olduğunu, hər bir millətin ənənələrinə və xüsusiyyətlərinə hörmətlə yanaĢdığını 

elan etməli və bildirməlidir ki, Azərbaycan SSR milli mənsubiyyətindən asılı   

olmayaraq, vətəndaĢların Konstitusiyadan irəli gələn hüquq bərabərliyi prinsipinin 

respublikanın ərazisində tam və ardıcıl həyata keçirilməsinə təminat vermək 

əzmindədir;  

- Azərbaycan xalqını, respublikanın bütün əməkçilərini yekdilliyə və sıx 

birliyə çağırmalı, Ģəraitin normal hala düĢməsinə nail olmalıdır. 
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Məlum olduğu kimi, DQMV hadisələri 1988-ci ilin fevralında 

yığıncaqlardan və mitinqlərdən, sonra isə tətillərdən baĢlanmıĢdır; onların 

gediĢində Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin nümayəndələri Ermənistana 

birləĢmək məsələsini qaldırmıĢlar. Onlar öz tələblərini muxtar vilayətin ağır sosial 

və iqtisadi vəziyyəti ilə, Dağlıq Qarabağda yaĢayan ermənilərin milli mənafeyinin 

və tələbatının ödənilməməsi ilə əsaslandırırdılar. Bununla əlaqədar olaraq keçmiĢ 

rəhbərliyə haqlı iradlar verilirdi. 

Belə bir cəhətə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır və onun prinsipial 

əhəmiyyəti vardır ki, DQMV-də hadisələr millətlərarası münaqiĢə kimi deyil, 

ekstremist əhval-ruhiyyəli Ģəxslərin baĢçılıq etdikləri adamlarla vilayətin 

hakimiyyət orqanları arasında münaqiĢə kimi baĢlanmıĢdır. Bəri baĢdan deyək ki, 

hazırda bizim qarĢılaĢdığımız millətlərarası yadlaĢma və düĢmənçilik, bəzilərinin 

sübut etməyə çalıĢdıqları kimi, separatçılıq, millətçilik hərəkatının heç də səbəbi 

yox, əksinə, nəticəsidir. Bu hərəkat isə geniĢləndikcə azərbaycanlılar əleyhinə 

hərəkat xarakteri almıĢdır. 

Fəaliyyətsizlik üçün, ekstremist, millətçi ünsürlərə əslində Ģərait 

yaradılması üçün, habelə sosial-mədəni inkiĢafda, millətlərarası münasibətlərə və 

beynəlmiləl tərbiyəyə siyasi rəhbərlikdə ciddi nöqsanlar, uğursuzluqlar və səhvlər 

üçün DQMV-nin əvvəlki rəhbərliyinin üzərinə böyük məsuliyyət düĢür. 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Dağlıq Qarabağ Vilayət Komitəsinin, vilayət 

sovetinin kütlələrdən, real vəziyyətdən ayrı düĢmuĢ keçmiĢ rəhbərləri ekstremal 

Ģəraitdə vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa qabil olmadıqlarını göstərmiĢ, mənfi 

meyllərin inkiĢafının qarĢısını ala bilməmiĢ, millətçi ekstremistlərin təhrikçilik 

fəaliyyətinə lazımi siyasi müqavimət və ideya müqaviməti göstərə bilməmiĢ, 

separatçılıq əhval-ruhiyyəsini vaxtında  qətiyyətlə dəf etməmiĢ, bununla da həmin   

əhval-ruhiyyənin böyüyüb kütləvi hərəkat miqyası almasına imkan vermiĢlər. 

DQMV hadisələrinin səbəblərini təhlil edərkən sosial-iqtisadi amilləri də 

göstərmək lazımdır. Onların təfsilatına varmadan aĢağıdakıları qeyd edək. 

Azərbaycan SSR-in tərkibində DQMV böyük sosial-iqtisadi və mədəni inkiĢaf 

yolu keçmiĢdir. Lakin bütövlükdə ölkədə və onun ayrı-ayrı regionlarında milli 

siyasətdə yol verilmiĢ təhriflər milli muxtariyyətlərin vəziyyətinə, o cümlədən 

DQMV-yə ağır təsir göstərmiĢdir. 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, hadisələrin baĢ verməsinə imkan 

yaratmıĢ səbəblərdən biri Azərbaycanın və Ermənistanın partiya və sovet 

orqanlarının passiv, gözləmə mövqeyi tutması olmuĢdur. Onların əvvəlki rəhbərliyi 

millətçilik xarakterli əhval-ruhiyyənin, ekstremistlərin məsuliyyətsiz çağırıĢlarının 

və hərəkətlərinin siyasi cəhətdən nə dərəcədə təhlükəli olduğunu kifayət qədər baĢa 

düĢmürdü. Hər iki respublikada yaranmıĢ vəziyyətə səthi, məsuliyyətsiz münasibət 

istər DQMV-nin özündə, istərsə də hər iki respublikanın bir sıra regionlarında 

vəziyyətin nəzarət altından çıxmasına səbəb olmuĢdur. 
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Konstitusiyaya zidd bu tədbirdən sonra Yerevanda və Stepanakertdə 

keçirilən tətillər, izdihamlı mitinqlər, orada irəli sürülən qəti qəbulolunmaz Ģüarlar 

və çağırıĢlar Azərbaycan xalqını, respublikanın bütün zəhmətkeĢlərini laqeyd qoya 

bilməzdi. Bakıda, respublikanın baĢqa Ģəhərlərində etiraz mitinqləri və nümayiĢlər 

baĢlandı. 

DQMV-də və Ermənistanda nümayiĢlər və iĢin dayandırılması, 

milliyyətcə azərbaycanlı və erməni olan Ģəxslərin kütləvi surətdə yerdəyiĢməsi 

1988-ci ilin fevralında vəziyyətin sabitliyini ciddi surətdə pozmuĢ, ayrı-ayrı 

sahələrdə millətlərarası münasibətləri kəskinləĢdirmiĢ, Əskəranda və Sumqayıtda 

azğın hərəkətlərə və adamların ölümünə səbəb olmuĢdur. 

1988-ci ilin fevralından bəri millətlərarası zəmində kütləvi iğtiĢaĢlar və 

hüquq pozuntuları nəticəsində minlərlə adam ziyan çəkmiĢ, onlarca ölən və 

yüzlərlə yaralanan vardır. Onların arasında həm azərbaycanlılar, həm ermənilər, 

həm, də baĢqa millətlərin nümayəndələri olmuĢdur. Təəssüf ki, bu dəhĢətli 

statistika DQMV-də və Ermənistanda millətçilik hərəkatının təkəbbürlü siyasi 

niyyətlərdən gözü tutulmuĢ liderlərini hələ də ayıltmamıĢ, onların ağlını baĢına 

yığmamıĢ, fikirləĢməyə, əl saxlamağa məcbur etməmiĢdir. ÇəkiĢməyə nə qədər çox 

adam cəlb olunursa, vəziyyəti idarə etmək bir o qədər çətinləĢir və münaqiĢənin 

sonrakı inkiĢafının necə olacağı bir o qədər qaranlıqlaĢır. 

DQMV-də münaqiĢənin inkiĢafı hərəkatın təĢkilatçılarının və liderlərinin 

özlərini ifĢa etməsi prosesidir: əgər hadisələrin inkiĢafının ilkin mərhələsində 

qeyri-qanuni komitələrin rəhbərləri özlərinin haqsız tələbləri və hərəkətlərini 

iqtisadi, sosial-mədəni xarakterli səbəblərlə, muxtar vilayətin erməni əhalisinin 

milli mənafeyinə qəsd edilməsi bəhanələri ilə əsaslandırırdılarsa, sonradan, yəni bu 

dəlillərin puçluğu üzə çıxdıqdan sonra ekstremist qüvvələr ehtirasları qızıĢdıraraq, 

adamların hissiyyatlarından sui-istifadə edərək millətçilik dəlillərinə getdikcə daha 

tez-tez əl atmağa baĢladılar. 

Yenidənqurma hər iki respublikanın sosial-iqtisadi və ictimai həyatının 

mənfi cəhətlərini üzə çıxarmıĢ, DQMV-də və onun ətrafında baĢ verən hadisələr 

isə göstərmiĢdir ki, adamların fəallığını yanlıĢ yol olan milli təkəbbür yoluna 

yönəltmək, millətlərarası ədavət doğurmaq kimin xeyrinədir. 

DQMV-də vəziyyəti normallaĢdırmağın yolu Dağlıq Qarabağ barəsində 

qəbul edilmiĢ partiya və dövlət qərarlarında aydın müəyyənləĢdirilmiĢdir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrin lap əvvəlindən 

Sov.ĠKP MK, SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti istər tarixən təĢəkkül tapmıĢ 

reallıqları, istərsə də yenidənqurmanın müqəddəratını, çoxmillətli sovet dövlətinin 

sonrakı inkiĢafının mənafeyini nəzərə alan ardıcıl mövqe tutmuĢlar. Məhz ölkənin 

millət və xalqlarının ümumi mənafeyini əsas tutaraq, Sov. ĠKP MK özünün 1988-ci 

il 21 fevral tarixli qərarında mövcud milli-dövlət quruluĢunun sarsılmazlığını qeyd 

etmiĢ, hər iki respublikanın partiya və dövlət orqanlarından təsirli tədbirlər 

görməyi tələb etmiĢdir. Zaqafqaziyada sonrakı hadisələrin gediĢi göstərdi ki,  
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mövcud milli-ərazi quruluĢunun dəyiĢdirilməsinə yönəldilən hərəkətlər və tələblər 

cəmiyyətə çox böyük siyasi, məiəvi və maddi ziyan vurur, sabitliyi pozur, ictimai 

dəyiĢikliklərə, quruculuq iĢinə mane olur. 

Azərbaycanın və Ermənistanın zəhmətkeĢlərinə, xalqlarına M. S. 

Qorbaçovun müraciəti bütün sosialist millətlərinin və xalqlarının ali, həyati 

mənafeyinə qayğı ilə aĢılanmıĢdır. Müraciətdə ağıl, kamal, təmkinlilik göstərmək, 

Azərbaycan və erməni xalqları, Zaqafqaziyanın, bütün ölkənin xalqları arasında 

dostluğu möhkəmlətmək haqqında çağırıĢ vardır. 

Böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaq, yığılıb qalmıĢ problemləri ardıcıl 

həll etmək məqsədilə Sov.ĠKP MK və SSRĠ Nazirlər Soveti Dağlıq Qarabağın, 

muxtar vilayətdə yaĢayan bütün millətlərin zəhmətkeĢlərinin gələcək iqtisadi, 

sosial və mədəni inkiĢafına dair geniĢ proqram qəbul etmiĢlər. Əslində bu sənəd 

yığılıb qalmıĢ sosial-iqtisadi, sosial-mədəni problemlərin əməli Ģəkildə həll 

edilməsi, millətlərarası münasibətlərin təkmilləĢdirilməsi üçün perspektivlər açırdı. 

1988-ci il iyulun 18-də SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin iclası görülən 

tədbirlər prosesində mühüm mərhələ oldu. Ġclas Dağlıq Qarabağ məsələsini 

müzakirə etdi. SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti iki xalqın ümdə mənafelərini, 

bütün sovet adamlarının mənafelərini əsas tutaraq yekdilliklə Azərbaycan SSR-in 

və Ermənistan SSR-in sərhədlərinin və Konstitusiya əsasında müəyyənləĢdirilmiĢ 

milli-ərazi bölgüsünün dəyiĢdirilməsinin mümkün olmadığını etiraf etdi. Eyni 

zamanda Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağın inkiĢafı üçün təminatın 

- indiki vəziyyətə gətirib çıxarmıĢ halların gələcəkdə təkrar olunmasına yol 

verməyən təminatın gücləndirilməsinə aid tədbirlər müəyyən edildi. 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarı, onun iclasında M. S. 

Qorbaçovun çıxıĢı vəziyyətin normal hala salınmasına maraq göstərən bütün 

tərəflərin iĢgüzar, qarĢılıqlı fəaliyyəti üçün geniĢ meydan açdı, DQMV-ni 

Azərbaycan SSR-in tərkibindən çıxarmaq haqqında birtərəfli, qəti tələb üzündən 

yaranmıĢ çətin siyasi vəziyyətdən  çıxmağın, iki qardaĢ respublikanın qarĢılıqlı 

münasibətlərində yadlaĢmaya son qoymağın real, ən ağıllı yolunu göstərdi. Sov. 

ĠKP MK-nın rəhbərliyi və SSRĠ Ali Soveti inandırıcı Ģəkildə sübut etdilər ki, ən 

kəskin münaqiĢə vəziyyətində də ağıllı yol axtarıb tapmaq olar və belə bir yol 

tapmaq lazımdır. 

Respublikamızın rəhbərliyi məhz bu yolla getdi. ġəraiti sağlamlaĢdırmaq 

üçün əməli tədbirlər görüldü. 

Lakin vəziyyətin normallaĢdırılmasına yönəlmiĢ meyl yeni müqavimət 

dalğasına səbəb oldu. Regionda millətlərarası münaqiĢəni aradan qaldırmaq üçün 

göstərdiyimiz bir çox təĢəbbüslərə lazımınca fikir verilmədi, müdafiə olunmadı. 

Sov.ĠKP MK-nın və SSRĠ Ali Sovetinin nümayəndəsi A. Ġ. Volski yoldaĢın muxtar 

vilayətə göndərilməsi və bir sıra baĢqa tədbirlər görülməsi də bir nəticə vermədi. 
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Qəbul edilmiĢ qərarların və görülən əməli səylərin ziddinə olaraq 

ekstremistlər Ģəraiti gərginləĢdirməkdə, millətlərarası ədavəti qızıĢdırmaqda idilər. 

Bu, yeni kütləvi toqquĢmalara gətirib çıxardı. 

Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında millətlərarası münasibətlərdə 

gərginlik davam etdiyinə görə, bu münasibətlərin daha da kəskinləĢməsinin 

qarĢısını almaq və Azərbaycan SSR, Ermənistan SSR partiya və dövlət 

orqanlarının, habelə Millətlər Soveti komissiyasının təkliflərini nəzərə almaq 

əsasında vəziyyəti sabitləĢdirmək məqsədilə SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti 

həmin məsələni Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti ilə müzakirə edərək 

SSRĠ Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 14-cü bəndinə müvafiq surətdə Dağlıq 

Qarabağ Muxtar Vilayətində müvəqqəti xüsusi idarə forması tətbiq etmək 

haqqında qərar qəbul etdi. DQMV Xalq Deputatları Sovetinin vəkaləti, vilayət 

partiya komitəsinin fəaliyyəti dayandırıldı. 

Qeyd etmək lazımdır ki, xüsusi idarə komitəsi sosial-iqtisadi problemlərin 

həlli, millətlərarası toqquĢmaların qarĢısının alınması sahəsində ilk çağlarda 

müəyyən iĢ aparmıĢdı. Lakin komitə ona verilmiĢ səlahiyyətdən axıradək istifadə 

edə bilməmiĢ, vilayətdə vəziyyətə nəzarət edə bilməmiĢ, münaqiĢənin get-gedə 

inkiĢaf edib təhlükəyə çevrilməsinin qarĢısını almamıĢdır. Xüsusi  idarə formasının 

yalnız vilayət səviyyəsində tətbiq edilməsi mənfi rol oynamıĢdır. Muxtar vilayətin    

əsas yaĢayıĢ məntəqələrində xüsusi idarə formasının müvafiq strukturlarının 

olmaması yenidənqurma əleyhdarlarına, ekstremistlərə açıq-aĢkar fəaliyyət 

göstərməyə imkan vermiĢdir. Xüsusi  idarə komitəsi onlara qarĢı qəti tədbirlər 

görməmiĢdir. Bunu belə bir fakt da sübut edir ki, ötən səkkiz ay ərzində çaxnaĢma 

fitvaçılarının, tətillərin, icazəsiz mitinq və yürüĢlərin baĢçılarının heç biri 

məsuliyyətə cəlb olunmamıĢdır. Məhz  cəzasızlıq - vəziyyətin 

sağlamlaĢdırılmasına, sabitləĢdirilməsinə, milli  əlamətə görə iĢdən qanunsuz 

çıxarılmıĢ, daimi yaĢayıĢ yerlərindən qovulmuĢ vətəndaĢların adi Konstitusiya 

hüquqlarının  bərpa   edilməsinə,  ən baĢlıcası   isə, adamların sakit yaĢaması üçün 

möhkəm təminat yaradılmasına imkan verməmiĢdir. 

ĠĢ o yerə gəlib çatıb ki, komitənin iĢə qarıĢmamasından ruhlanan   

ekstremist qüvvələr «DQMV əhalisinin səlahiyyətli nümayəndələrinin qurultayını  

çağırmıĢlar, bu üzdəniraq qurultay Azərbaycan SSR-in tərkibində muxtar vilayət    

kimi DQMV-nin statusunu təsdiq etməkdən imtina etdiyini bildirmiĢ və vilayəti 

«müstəqil ittifaq ərazisi» elan etmiĢdir. Elan edilmiĢdir ki, DQMV-də yeganə xalq 

hakimiyyəti qurultayın yaratdığı «milli Ģura»dır. Beləliklə,   dövlət   hakimiyyətinə   

qəsd yolunda açıq fitnəkar cəhd göstərilmiĢdir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan 

SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyəti bu il 26 avqust tarixli qərarı ilə DQMV-də 

Konstitusiyaya zidd olan bu tədbirə siyasi qiymət vermiĢ, üzdəniraq qurultayın   

qərarlarını  qanunsuz hesab etmiĢdir. Respublika Ali Soveti Rəyasət heyətinin 

qəbul etdiyi qərarda Azərbaycan SSR ərazisinin bölünməz olduğu barədə 
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Azərbaycan xalqının, bütün  respublika əhalisinin iradəsi bir daha inandırıcı    

surətdə təsdiq olunmuĢdur. 

Azərbaycanlıların Ermənistandan kütləvi surətdə və əslində tamamilə 

qovulması keçən ilin noyabr — dekabr hadisələri gediĢində zirvəyə çatmıĢ 

millətlərarası münaqiĢənin ən faciəli nəticələrindən biridir. 165 min azərbaycanlı 

məruz qaldığı zorakılıq üzündən Ermənistanda yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə 

məcbur oldu. Bu zorakılıq tədbiri ilə Ermənistan ərazisindən hələ on illərlə bundan 

əvvəl azərbaycanlıların sıxıĢdırılıb çıxarılması iĢi əslində baĢa çatdırıldı. 

Biz öz həmvətənlərimizi darda qoymadıq. Azərbaycan KP MK, respublika 

hökuməti didərginlərin ehtiyaclarını ödəmək və onları yerbəyer etmək üçün bir sıra 

mühüm qərarlar qəbul etdilər. Əhalinin köməyilə onlara yardım göstərilməsi, 

mənzil, iĢ verilməsi, dəymiĢ zərərin ödənilməsi sahəsində böyük iĢ baĢlanmıĢdır. 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin ötən sessiyası bu barədə məsələ müzakirə edərək 

xüsusi qərar qəbul etmiĢdir. Həmin qərar bütün bu problemlərin həllinin 

sürətləndirilməsinə yönəldilmiĢdir. 

Vəziyyətin bütün mürəkkəbliyinə baxmayaraq, DQMV-də və onun 

ətrafında münaqiĢənin — son dərəcə uzanmıĢ münaqiĢənin ağır faciəli nəticələrinə 

baxmayaraq, biz yaranmıĢ vəziyyətin ümidsiz olduğunu düĢünmürük. Ġnamımız 

partiyanın gücünə, Azərbaycan xalqının müdrikliyinə və səbrinə arxayınlıqdan, 

habelə bundan irəli gəlir ki, Konstitusiya, tarixi ədalət respublikamızın tərəfindədir. 

Biz bunu əsas tuturuq ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi yerli əhəmiyyətli 

məsələ deyildir, Azərbaycan SSR-in mənafeyi və suveren hüquqları ilə dərindən 

bağlı olan, vahid çoxmillətli dövlətimizin — SSR Ġttifaqının mənafeyi ilə bilavasitə 

bağlı olan məsələdir. YaranmıĢ münaqiĢə vilayətdə və respublikada yaĢayan 

azərbaycanlıların və ermənilərin, baĢqa millətlərin nümayəndələrinin mənafeyinə 

ziddir. Tamamilə qanunauyğundur ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan SSR Ali 

Soveti Qarabağ münaqiĢəsinə birtərəfli baxmaq üçün göstərilən hər cür cəhdləri, 

DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən çıxarılmasına yönəldilən tələbləri və 

hərəkətləri respublikamızın milli-dövlət quruluĢuna qəsd kimi, Azərbaycan SSR-in 

suverenliyinin kobud surətdə pozulması kimi qiymətləndirirlər. 

Bununla əlaqədar olaraq, görünür, vilayətə siyasi rəhbərlik məsələsinin 

daha dəqiq müəyyənləĢdirilməsi vaxtı çatmıĢdır. Xüsusi idarəetmə forması əbədi 

davam edə bilməz. Bu isə qanunçuluğun və hüquq qaydalarının bərpası əsasında 

DQMV-də Ģəraiti normal hala salmaq sahəsində vəzifələrin həlli üçün yeni 

tədbirlər iĢləyib hazırlamağı tələb edir. Nəhayət.. millətlərarası toqquĢmaların 

təhrikçilərinin, təĢkilatçılarının,  hakimiyyət orqanlarına  itaətsizlik tədbirlərinin, 

hüquqa zidd hərəkətlərin qızıĢdırıcılarının, Konstitusiyaya zidd hakimiyyət 

strukturları və s. yaradılması təĢəbbüsçülərinin partiya və cinayət məsuliyyətinə   

cəlb olunması üçün qəti tədbirlər görülməlidir. Fikrimizcə,  bu  və digər  tədbirlər 

muxtar vilayətin azərbaycanlı və erməni əhalisini düĢmənçilik vəziyyətindən    

çıxarmaq, vətəndaĢların hüquqi müdafiəsini təmin etmək, əhalini ekstremistlərin 
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mənəvi terror qorxusundan azad etmək üçün münaqiĢənin təhlükəli inkiĢafında real 

dönüĢə nail olmağa, yığılıb qalmıĢ sosial-iqtisadi və mədəni problemlərin həlli, 

möhkəm düyünlərin açılması, ziddiyyətlərin aradan qaldırılması üçün siyasi Ģərait 

yaratmağa imkan verəcəkdir. 

Biz əminik: DQMV-də elə bir problem yoxdur ki, onu Azərbaycan SSR-

in mövcud milli-dövlət, quruluĢu çərçivəsində, iqtisadi və siyasi islahatın həyata 

keçirilməsi, müasir Ģəraitdə partiyanın milli siyasətinin təzələnməsi muxtar   

vilayət  əhalisinin,  hüquq və siyasi mühafizəsinin möhkəmləndirilməsi əsasında 

həll etmək mümkün olmasın. Bizim ən yaxın məqsədimiz muxtar vilayətin hər bir 

sakininin, bütün əhalisinin öz Konstitusiya hüquqlarını, azadlıqlarını və vəzifələrini 

həyata keçirməsi üçün etibarlı siyasi, iqtisadi, sosial və hüquqi təminatlar   

yaratmaq, DQMV-nin sürətli sosial-iqtisadi inkiĢafı, onun əhalisinin milli   

mənafeyinin və tələbatının ödənilməsi üçün tədbirlər görmək; vilayət və yerli xalq 

deputatları sovetlərinə seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi,  vilayət  partiya  və 

sovet   orqanlarının fəaliyyətinin bərpa edilməsi üçün əlveriĢli Ģərait yaratmaqdır. 

Bizim əqidəmizcə, yalnız respublikamızın sağlam, vətənpərvər 

qüvvələrini inqilabi yenidənqurma ideyaları ətrafında sıx birləĢdirməklə, 

Azərbaycan zəhmətkeĢlərini iqtisadi, sosial  və  mədəni  inkiĢafın istər perspektiv,   

istərsə də təxirəsalınmaz, həyati problemlərinin və cari məsələlərinin ardıcıllıqla, 

əzmlə həll edilməsinə səfərbərliyə almaqla yaranmıĢ vəziyyətdən çıxmaq olar. 

Məlum olduğu kimi, SSRĠ Ali Soveti Millətlər Sovetinin komissiyası 

Dağlıq Qarabağda vəziyyəti müzakirə edir. Biz ümid edirik ki, onun tövsiyələrində 

Azərbaycan SSR-in suverenliyinə hörmətlə yanaĢılacaq və Azərbaycan SSR-in 

Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyətin Konstitusiya əsasında 

normallaĢdırılmasına fəal kömək etmək əzmimiz nəzərə alınacaqdır. 

Biz əmək kollektivlərinin, ictimai təĢkilatların və vətəndaĢların çoxlu 

müraciətini nəzərə almalıyıq; onlar respublikanın daxili iĢlərinə müdaxilənin, 

Azərbaycan SSR-in suverenliyinə məhəl qoyulmamasının dayandırılmasını tələb 

edirlər. 

Muxtar vilayətdə yaranmıĢ Ģərait sübut edir: xüsusi idarəetmə forması 

burada özünü doğrultmamıĢdır, xüsusi idarə komitəsi ona həvalə edilmiĢ 

vəzifələrin öhdəsindən gəlməmiĢdir və bu bizi belə bir nəticəyə gətirib çıxarmıĢdır 

ki, komitənin ləğv edilməsi barədə SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qarĢısında 

vəsatət qaldırmaq lazımdır. 

 

«Kommunist» qəzeti, 19 sentyabr 1989-cu il 
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BÜTÜN ÇOXMĠLLƏTLĠ CƏMĠYYƏTĠN XEYRĠNƏ «AZƏRBAYCAN SSR-

ĠN DAĞLIQ QARABAĞ MUXTAR 

VĠLAYƏTĠNDƏ VƏZĠYYƏT   HAQQINDA» MƏRUZƏ ƏTRAFINDA 

MÜZAKĠRƏLƏRDƏ ÇIXIġLAR 

 

Azərbaycanın xalq Ģairi, deputat B. M. Vahabzadənin nitqi 

 

Biz bu gün tariximizin çox mürəkkəb, ziddiyyətli günlərini yaĢayırıq. Bu 

gün bizim qarĢımızda bir məqsəd var; o da respublikanın bütövlüyünün və 

suverenliyinin qorunması naminə xalqın birliyinə nail olmaqdan ibarətdir. Deputat 

respublikada yaĢayan, bu ağır günlərdə Azərbaycan xalqının haqq iĢi uğrunda 

mübarizəsində onunla həmrəy olan bütün xalqların nümayəndələrinə 

minnətdarlığını bildirdi. O dedi: Xalqımız həmiĢə insaniliyi, humanist keyfiyyətləri 

ilə, baĢqa xalqları sevmək bacarığı ilə fərqlənib. Azərbaycan xalqının təbiətində 

baĢqa xalqları alçaltmaq, onlara yuxarıdan aĢağı baxmaq hissi yoxdur. 

Ġndi əsas vəzifə Azərbaycan SSR-in əsl suverenliyini təmin etməkdir. 

ġəxsiyyətə pərəstiĢ və durğunluq illərində xalqımızın suveren hüquqları kobud 

surətdə tapdalanmıĢdır. Müttəfiq respublikalarla təmsil olunan bütün 15 millət 

içərisində yalnız azərbaycanlılar ayrı-ayrı xalqlara — çeçenlərə, qaraçaylara, Krım 

tatarlarına, Sovet almanlarına qarĢı tətbiq edilən zorla köçürülmə siyasətinə məruz 

qalmıĢlar. Vaxtilə Cənubi Azərbaycandan Arazın bu tayına gəlmiĢ 80 min nəfərə 

yaxın Azərbaycanlı 30-cu illərdə zorla Ġrana köçürülmüĢdür. 1948-1953-cü illərdə 

isə 100 mindən artıq Azərbaycanlı Ermənistan SSR-dən didərgin salınmıĢdır. 

Yenidənqurmanın dördüncü ili olan 1988-ci ildə 200 min Azərbaycanlının aqibəti 

də belə olmuĢdur - onlar Ermənistan  SSR-dən qovulmuĢlar. ĠĢ o yerə çatmıĢdır ki, 

Azərbaycan SSR-in öz ərazisində - DQMV-də də Azərbaycanlılar doğma 

yerlərindən zorla qovulurlar. Onlar öz ev-eĢiyini, öz iĢ yerini buraxıb baĢqa yerlərə 

qaçmalı olurlar. 

Natiq qeyd etdi ki, Türkiyə ilə konsul nümayəndələri mübadiləsi etmək,   

Bakıda və Anqarada konsulluqlar açmaq vaxtı gəlib çatmıĢdır. 

Sonra deputat Azərbaycan SSR-in iqtisadi müstəqilliyi məsələlərindən 

ətraflı danıĢdı. O dedi: Respublikamız əslində Ġttifaqın xammal bazasına 

çevrilmiĢdir. Biz pambıq ixrac etməklə hər il iki milyard manatdan artıq, Ģərab 

məmulatı sahəsində isə təqribən 3 milyard manat itiririk. Tütün, yun, tərəvəz və 

digər kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində də vəziyyət belədir. Yaxud, baĢqa bir 

misal. Biz neftin hər tonunu 35 manata satırıq, halbuki dünya bazarında bu qədər 

neft 140 dollaradır. Yalnız respublika iqtisadiyyatının strukturunu kökündən 

dəyiĢdirməklə iqtisadi müstəqilliyə nail olmaq mümkündür. 
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Naxçıvan MSSR Ali soveti Rəyasət  

heyətinin sədri, deputat S. A. Əliyevanın nitqi 

 

Son aylar muxtar respublika əslində yarımmühasirə vəziyyətindədir.   

Naxçıvan MSSR ilə həmsərhəd olan Ararat və Meğri rayonlarında ekstremist 

qüvvələrin heç bir hüquqi, mənəvi və siyasi normalara uyğun gəlməyən hərəkətləri 

gərginliyi gücləndirmiĢ, naxçıvanlıların həyatının ahəngini pozmuĢdur. Bu 

rayonların partiya, sovet, hüquq mühafizə orqanlarının səhlənkarlığı üzündən 

erməni millətçiləri qrupları Kərki kəndini təkləməyə, Azərbaycan ilə muxtar 

respublikanın nəqliyyat əlaqəsini pozmağa çalıĢırlar, Ermənistan  SSR-dən gələn 

yollarda qatarlara və avtomaĢınlara daĢ yağdırılır, sərniĢinlər, maĢinistlər və 

sürücülər döyülür, onların həyatına qəsd edilir, dəmir yolunda təxribatlar törədilir, 

Ermənistan ilə həmsərhəd yaylaqlara basqınlar edilir, mal-qara sürülüb aparılır. 

Bütün bunlar onsuz da mürəkkəb vəziyyəti daha da çətinləĢdirir. 

Naxçıvan MSSR-in iqtisadiyyatı böyük çətinliklərə məruz qalır, xammal 

və materiallar göndərilməsində fasilələr üzündən müəssisələr tez-tez dayanır. 

QonĢu respublika sakinlərinin bu hərəkətlərini qərəzli hərəkətlərdən savayı baĢqa 

cür adlandırmaq olmaz, həmin hərəkətlərdən məqsəd millətlərarası ədavəti 

qızıĢdırmaq, emosiyaların sakitləĢməsinə yol verməmək, psixoloji gərginliyi 

artırmaqdır. 

Həmin hərəkətlər muxtar respublikada tətillərə səbəb olmuĢdur. Bir həftə 

ərzində Naxçıvanda əmək ahəngi pozulmuĢ, bəzi sənaye, nəqliyyat müəssisələri, 

tikintilər etiraz əlaməti olaraq iĢi dayandırmıĢdır. Xalq təsərrüfatına çox böyük 

zərər vurulmuĢdur, əməkçilərin gərgin iĢlədiklərinə baxmayaraq, muxtar 

respublikanın coğrafi mövqeyi üzündən həmin zərərin yerini doldurmaq çətindir. 

Deputat DQMV-ni xüsusi idarə komitəsinin fəaliyyətindən danıĢarkən 

qeyd etdi ki, komitənin regionda vəziyyətin sabitliyini, milliyyətindən asılı 

olmayaraq bütün vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin edəcəyinə bəslənən ümidlər 

özünü doğrultmamıĢdır. Vəziyyət nəinki yaxĢılaĢmamıĢdır, əksinə, son dərəcə 

pisləĢmiĢdir. Vilayətin azərbaycanlılardan ibarət əhalisinin hüquqları kobud 

surətdə pozulur, adamlar öz torpaqlarında ehtiyac və qorxu içərisində yaĢayırlar. 

Biz tələb edirik ki, xüsusi idarə komitəsi özünü doğrultmadığına görə ləğv 

olunsun, muxtar vilayəti idarə etmək səlahiyyəti bütünlüklə respublikaya verilsin. 

Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan DQMV-də Azərbaycan SSR-in suverenliyini 

tamam bərpa etmək, fitnələrə son qoymaq, əmin-amanlıq yaratmaq lazımdır. 

Millətlərarası ədavətin qızıĢdırılmasında müqəssir olan bütün Ģəxslər 

cəzalandırılmalıdır. 

Əliyeva yoldaĢ Ermənistandan gəlmiĢ qaçqınlar probleminə toxunaraq 

qeyd etdi ki, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatları və respublikadan SSRĠ 

xalq deputatları 160 min nəfərdən çox azərbaycanlının hamısının əvvəlki yaĢayıĢ 

yerlərinə qaytarılması, onların təhlükəsizliyinin sözdə deyil, iĢdə təmin edilməsi, 
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qaçqınların ailələrinə vurulmuĢ zərərin Ermənistan SSR-in büdcəsi hesabına 

ödənilməsi haqqında Ġttifaq orqanları qarĢısında məsələ qaldırmalıdırlar. 

Respublikanın hər yerində olduğu kimi, Naxçıvan MSSR-də də Qarabağa 

yardım komitəsinin yerli Ģöbələri yaradılmıĢ, komitənin fonduna indiyədək on 

minlərlə manat keçirilmiĢdir. Lakin sosial inkiĢafda DQMV-nin azərbaycanlılar 

yaĢayan kəndlərinin son dərəcə ağır vəziyyətini nəzərə alaraq, deputat dövlət 

vəsaitindən onlara yardımı artırmağı təklif etdi. 

 

Ağdam Rayon Partiya Komitəsinin 

birinci katibi, deputat A. M. Quliyevin nitqi 

 

Son vaxtlar Dağlıq Qarabağda vəziyyət daha da kəskinləĢmiĢ və elə bir 

həddə gəlib çatmıĢdır ki, ağlagəlməz nəticələr verə bilər. Qanunun bütün 

qüvvəsindən qətiyyətlə və ardıcıllıqla istifadə olunmadığına, ekstremistlərin 

hüquqa zidd hərəkətlərinin qarĢısı vaxtında alınmadığına görə, erməni millətçiləri 

əl-qol açmıĢlar. 

Muxtar vilayət ilə qonĢu olan Ağdam rayonunda çox gərgin vəziyyət 

yaranmıĢdır. Adamların səbr kasası dolmuĢdur. Bununla belə  hadisələrin lap 

əvvəlində rayonun rəhbərliyi vəziyyətə tam nəzarət etmiĢ, ehtirasların çoĢmasına 

yol verməmək, baĢ verə biləcək faciələrin qarĢısını almaq üçün hər cür tədbirlər 

görmüĢdür. 

Deputat DQMV-də xüsusi idarə komitəsinin fəaliyyətindən danıĢarkən 

demiĢdir ki, vilayətdə xüsusi idarə formasının tətbiqi onun fikrincə, özünü qətiyyən 

doğrultmamıĢdır. Milli məsələnin həllində belə eksperimentlər tamamilə qeyri-

məqbuldur, xüsusən də onun mahiyyəti ərazi iddiaları məsələsinə aid olduqda. 

Xüsusi idarə komitəsinin yaradılması nəinki erməni millətçilərinin qızğın baĢlarını 

soyutmamıĢ, hətta onların separatçılıq, cinayətkarlıq fəaliyyətinə yol açmıĢdır. 

Belə bir hal qəzəb doğurur ki, xüsusi idarə komitəsinin və qoĢun bölmələrinin açıq-

aĢkar imkan yaratması sayəsində azərbaycanlıları muxtar vilayətin ərazisindən 

qovur, döyür, təhqir edirlər, onların ləyaqətini alçaldırlar. Komitənin yaradılması 

respublikanın suverenliyinə hörmətsizlikdir, xüsusi idarə komitəsi ləğv 

olunmalıdır. 

Vilayətin ərazisində azərbaycanlı əhaliyə qarĢı millətçilərin hüquqa zidd 

hərəkətlərinin təhqiqi üzrə deputat komissiyası yaratmaq təklifi irəli sürülmüĢdür. 

Natiq sosial-iqtisadi dəlillər əsasında Ağdam rayonu Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində birləĢdirmək məsələsinə baxmağı təklif etmiĢdir. 

O, Sov.ĠKP-nin «Müasir Ģəraitdə partiyanın milli siyasəti» platforması 

layihəsinin müttəfiq respublikanın suveren hüquqlarını məhdudlaĢdıran, uydurma 

«DQMV probleminin» mahiyyətini təhrif olunmuĢ Ģəkildə əks etdirən bəzi 

müddəaları ilə razılaĢmadığını bildirmiĢdir. 
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Deputat rəhbər iĢçilərin, respublika alimlərinin iĢtirakı ilə SSRĠ Xarici 

ĠĢlər Nazirliyində, yaxud Azərbaycan SSR Xarici ĠĢlər Nazirliyində DQMV-də və 

onun ətrafında hadisələrə həsr olunmuĢ mətbuat konfransları keçirilməsi məsələsini 

Ġttifaq orqanları qarĢısında qaldırmağı təklif etmiĢdir. 

 

Azərbaycanın xalq yazıçısı, SSR xalq  

Deputatı M. Ġ. Ġbrahimovun nitqi 

 

Natiq Azərbaycan və erməni xalqlarının qarĢılıqlı münasibətlərində indiki 

son dərəcə gərgin vəziyyətdən danıĢaraq dedi: hələ 1880-ci ildə Həsən bəy Zərdabi 

yazmıĢdır: «Ayıb deyilmi ki, iki milləti bir-birinin üstünə salırsınız? Bu 

biĢərəflikdir». Erməni millətçiləri, fitnəkarları bu gün də öz qəddar əməllərini 

davam etdirir, hiylələr hazırlayır, özlərinin alçaq məqsədlərini həyata keçirməyə    

can atırlar. Nəticədə qan axıdılır, adamları öz yerlərindən qovur, təqib edir, 

alçaldır, onların əmlakını, mal-qarasını çalıb-çapırlar. Qatarlara basqınlar təĢkil 

edir, onları gülləyə, daĢa basırlar. Ġndiyədək dövlətə milyonlarla manat zərər 

dəymiĢdir. Bunlara quldurluq hərəkətlərindən baĢqa nə ad vermək olar? Bu 

hərəkətlərin qarĢısı qəti surətdə alınmalıdır. Eyni zamanda erməni millətçiləri 

özlərinin xalqına da ziyan vurur, onu hörmətdən salırlar. Erməni xalqı bu Ģəxsləri 

qətiyyətlə öz yerlərində oturtmalıdır. 

Mən Ermənistan  qaçqınları ilə dəfələrlə görüĢüb söhbət etmiĢəm. Onların 

vəziyyəti adamı dəhĢətə salır: bu adamlar təhqirlərə məruz qalmıĢ, əziyyətlər 

çəkmiĢlər. Natiq təklif etdi ki, Ermənistandan gələn qaçqınlar Dağlıq Qarabağ 

Muxtar Vilayətində yerləĢdirilsinlər. Həmvətənlərimizə kömək əli uzatmaq, 

onların hər cür qayğısına qalmaq bizim borcumuzdur. 

Azərbaycan Kommunist Partiyası çox ağır yol keçir. Cəmiyyətin bütün 

sağlam qüvvələrini birləĢdirmək həmiĢəkindən vacibdir. Biz bir olmalı və ümumi 

məqsədə nail olmaq uğrunda birlikdə çarpıĢmalıyıq. 

 

ġamaxı Rayon Partiya Komitəsinin katibi, 

deputat M. N. Kojevnikovanın nitqi 

 

KeçmiĢ zamanlarda babalarımız qədim Azərbaycan torpağına gəlmiĢ və 

burada özlərinə ikinci vətən tapmıĢlar. O vaxtdan minlərlə rusun taleyi öz 

beynəlmiləl ənənələri ilə Ģöhrət qazanmıĢ Azərbaycan xalqının taleyinə əbədi 

qovuĢmuĢdur. Biz Sovet hakimiyyəti uğrunda çiyin-çiyinə vuruĢmuĢ, Azərbaycanı 

xarici müdaxiləçilərdən azad etmiĢ, Böyük Vətən müharibəsi illərində Vətənin hər 

qarıĢını qorumuĢuq. Lakin son vaxtlar Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baĢ 

verən hadisələr, nəinki ağır iqtisadi itkilərə, tələfata səbəb olmuĢ, həmçinin 

xalqlarımızın dostluğunu ciddi sınaqlara düçar etmiĢ, təhlükəli vəziyyət 

yaratmıĢdır. Erməni ekstremistləri Konstitusiyaya zidd iddialarını müxtəlif 
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uydurmalarla əsaslandırmağa çalıĢaraq qədim Azərbaycan torpağına — Dağlıq 

Qarabağa qəsd etmiĢlər. 

Biz iqtisadi və sosial çətinlikləri bəhanə edərək millətçilik Ģüarları ilə çıxıĢ 

edən, respublikada vəziyyətin sabitliyini pozan, on minlərlə adamı rahatlıqdan 

məhrum edən Ģəxslərin fitnəkar hərəkətlərindən çox qəzəblənmiĢik və bu 

hərəkətləri beynəlmiləlçilik hisslərimizin təhqir olunması hesab edirik. Sovet 

qanunları obyektiv və ciddi qanunlardır. Bəs elə isə nə üçün bu dəhĢətli hadisələrin 

lap əvvəlindən onları törədənlər qanunla cəzalandırılmamıĢlar? 

SSRĠ Ali Soveti Rəyasət heyətinin qərarı ilə DQMV-də xüsusi idarə 

komitəsi yaradılmıĢdır. Lakin onun yaradılması ilə vəziyyət bizim hamımızın 

gözlədiyi kimi normallaĢmamıĢ, əksinə ağırlaĢmıĢdır. ErmənistanSSR-in 

nümayəndələri respublikamızın suverenliyini pozaraq Dağlıq Qarabağ Muxtar 

Vilayətinin, deməli, bizim respublikanın iĢlərinə qarıĢmaqda davam edirlər. Nə 

üçün SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti respublikamızın suverenliyini qorumaq 

üçün qəti tədbirlər görmür? Mərkəzi mətbuat və televiziya regionda vəziyyəti son 

dərəcə birtərəfli iĢıqlandırır, qopaqpərvər və mehriban Azərbaycan xalqı barədə 

yanlıĢ təsəvvür yaradır. Belə bir vəziyyətə də laqeyd qalmaq olmaz. 

Mən ġamaxı rayonunun bütün sakinləri, bir çox millətlərin 

nümayəndələrn adından SSRĠ Ali Sovetinin qarĢıdakı sessiyası və SSRĠ xalq 

deputatlarının qurultayı qarĢısında respublikanın Konstitusiya suverenliyini 

pozaraq Azərbaycanın sərhədlərini dəyiĢdirməyə cəhd göstərənlərə qarĢı ən ciddi 

tədbirlər görülməsi barədə məsələ qaldırmağı təklif edirəm. 

 

Ağcabədi Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi, 

deputat A. M. Alıyevin nitqi 

 

Ġki ilə yaxındır ki, erməni millətçiləri qondarma DQMV problemini əldə 

bayraq edərək qanunsuz əməllər törədir, gərginliyi artırırlar. Bütün bunlar 

respublikada vəziyyətə təsir edir, normal əmək ahəngini pozur, ölkənin əsaslarını 

sarsıdır, yenidənqurma proseslərinə əngəl törodir. Adamlar yığılıb qalmıĢ sosial-

iqtisadi problemləri həll etmək əvəzinə hələlik münaqiĢənin qurtarmasının real 

perspektivlərini görmədiklərinə görə daim yeni fitnələr gözləyir, öz ailələrinin 

təhlükəsizliyi üçün qorxu hissi keçirirlər. Bu isə bütün Azərbaycan xalqı üçün 

mənəvi yaradır. 

Rayonumuzun sakinləri DQMV ilə qonĢu olduqlarına görə faciənin 

dərinliyini və dözülməzliyini daha kəskin hiss edirlər. Təəssüf ki, mərkəzi 

hakimiyyət orqanları hadisələrə indiyədək prinsipial qiymət verməmiĢlər, 

iğtiĢaĢları törədənlər cəzasız qalmaqdadırlar. Regionda vəziyyəti sabitləĢdirməyə 

yönəldilmiĢ bir çox qərarlar və fərmanlar yerinə yetirilmir. Muxtar vilayətin sosial-

iqtisadi inkiĢafı haqqında qərarda düzəliĢlər etmək lazımdır. Qərarın həyata 
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keçirilməsi sahəsində bir çox vəzifələr əsassız olaraq Ermənistan SSR-in öhdəsinə 

qoyulmuĢdur. 

DQMV-ni xüsusi idarə komitəsi də ümidləri doğrultmamıĢdır. Komitə 

vilayətdə vəziyyəti normallaĢdırmaq əvəzinə öz fəaliyyətsizliyi ilə Ģəraiti daha da 

kəskinləĢdirmiĢ, millətçilik ehtiraslarının coĢmasına imkan yaratmıĢdır. Bu, 

azərbaycanlılar yaĢayan kəndlərin təcrid olunmasına, həmin kəndlərin sakinlərinin 

Konstitusiya hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarmıĢdır. Buna çox misal 

çəkmək olar: bir sıra müəssisələr və təĢkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə 

razılaĢdırılmadan RSFSR-in və baĢqa müttəfiq respublikaların tabeliyinə verilmiĢ, 

orta məktəblərin məzunlarına Ermənistan  SSR Xalq Təhsili Nazirliyinin kamal 

attestatları təqdim olunmuĢdur, ekstremistlər və xuliqan ünsürlər hüquq mühafizə 

orqanlarının aĢkar səhlənkarlığı üzündən vilayətdə yaĢayan azərbaycanlıların 

həyatına və ləyaqətinə qəsdlər edirlər. 

Natiq təklif etdi ki, xüsusi idarə komitəsi ləğv olunsun, əvəzində təĢkilat 

bürosu yaradılıb respublikanın partiya və sovet orqanlarının nümayəndələri bu 

büronun tərkibinə daxil edilsinlər. Əks halda muxtar vilayətin ləğv edilməsi 

məsələsini qaldırmaq lazımdır. Vilayətin mövcudluğu faktının özü erməni 

millətçilərinin iki xalqı bir-birinə qarĢı qaldırmaq üçün əsas olmuĢdur. 

Axırda deputat dedi: Ġndi bizə birlik hər Ģeydən çox lazımdır. Yalnız sıx 

birləĢməklə biz respublikanın suveren hüquqlarını, ərazi bütövlüyünü qoruya 

bilərik. 

 

S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin müəllimi Azərbaycan 

Xalq Cəbhəsi idarə heyətinin üzvü  E. S. Məmmədovun nitqi 

 

Burada mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü kimi çıxıĢ edirəm. Ġndi 

DQMV-də hadisələr ilə bağlı olan bu və ya baĢqa faktları göstərmək azdır, əməli 

qərarlar qəbul etmək, iki respublikanın hökumətləri səviyyəsində iĢ aparmaq 

gərəkdir. E. Məmmədov regionda baĢ verən hadisələrin gediĢini ətraflı təhlil 

edərək, onun fikrincə, respublikanın əvvəlki rəhbərliyinin buraxdığı bir sıra 

səhvləri qeyd etdi. Bu rəhbərlik erməni millətçilərinin ölkədə və xaricdə 

Azərbaycan xalqı haqqında qərəzli fikirlər yaratmasına, respublikanın ərazisinə, 

mədəni irsinə qəsd etməsinə dinməz-söyləməz dayanıb baxırdı. Erməni 

separatçıları məhz o regionlarda güclü müdafiə olunurlar ki, orada özləri kimiləri 

Konstitusiyaya zidd təbliğat aparırlar. Bu separatçıların məqsədi aydındır: onlar elə 

bir nümunə yaranmasını istəyirlər ki, bu nümunə suveren respublikalar arasında 

sərhədlərin dəyiĢdirilməsi və təfriqə salınması prosesinə baĢlamağa imkan versin. 

Ötən ilin əvvəllərində muxtar vilayətdə törənmiĢ münaqiĢə prosesində də 

bir çox səhvlərdən yaxa qurtarmaq, təəssüf ki, mümkün olmamıĢdır. Respublika 

hakimiyyət orqanlarının qətiyyətsizliyindən istifadə edən Mərkəzin qeyri-ardıcıl 

hərəkət etməsi elə bir Ģərait yaratdı ki, Ermənistan SSR Azərbaycanın daxili 
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iĢlərinə qarıĢmaq, xüsusi idarə komitəsi isə Azərbaycan KP MK-nın və respublika 

hökumətinin fikrinə etinasızlıq göstərmək imkanı qazandı. 

YaranmıĢ vəziyyətdən çıxıĢ yolu DQMV-ni xüsusi idarə komitəsini ləğv 

etmək, vilayətin ərazisində Konstitusiya idarə formalarını bərpa etməkdir. Natiq 

respublika Ali Sovetinin indiki sessiyasının tarixi əhəmiyyətini qeyd edərək dedi 

ki, suverenlik və vətəndaĢlıq haqqında deputatların müzakirəsinə verilmiĢ 

qanunvericilik aktlarının qəbul olunması DQMV probleminin həllinə imkan   

yaradacaq,   ərazi iddiaları irəli sürüb cəzasız qaldıqlarını hiss edən ekstremistlərin 

və separatçıların qanunsuz hərəkətlərini prinsipial qiymətləndirməyə kömək 

göstərəcəkdir. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olmuĢdur və olaraq 

qalır. Natiq axırda dedi: Azərbaycan xalqının indisi və gələcəyi bu gün qəbul 

edilən qərarlardan çox asılıdır. 

 

Azərbaycan Tarix və Mədəniyyət Abidələrini Mühafizə  

Cəmiyyəti idarə heyətinin sədri, deputat Q. Ə. Xəlilovun nitqi 

 

Ġki ilə yaxındır ki, respublika və Azərbaycan xalqı indiyədək görmədikləri 

bir faciə keçirirlər. Hamıya bəllidir ki, indiki vəziyyəti erməni millətçiləri və 

onların tərəfdarları yaratmıĢlar. Onlar qondarma Dağlıq Qarabağ problemini 

qaldıraraq, Azərbaycanı parçalamaq istəyirlər. SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti 

DQMV məsələsini vilayətin Azərbaycana mənsubluğu çərçivəsində həll etmək 

əvəzinə yalnız mərkəzə tabe olan xüsusi idarə forması yaratmaqla SSRĠ və 

Azərbaycan SSR Konstitusiyalarını, respublikamızın suveren hüquqlarını 

pozmuĢdur. Bu, regionda vəziyyətin daha da kəskinləĢməsinə gətirib çıxarmıĢ, iki 

xalq arasında süni surətdə yaradılmıĢ uçurumu geniĢləndirmiĢ və dərinləĢdirmiĢdir. 

Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, xüsusi idarə komitəsi millətlərarası ixtilafları 

yumĢalda bilməmiĢ, əksinə, özünün birtərəfli siyasəti ilə vilayətin azərbaycanlı 

əhalisinin erməni millətçiləri tərəfindən sıxıĢdırılmasına, ictimai asayiĢin 

pozulmasına kömək göstərmiĢdir. Belə hesab edirəm ki, xüsusi idarə komitəsini 

ləğv etmək və Dağlıq Qarabağ ərazisində Azərbaycanın suveren hüquqlarını bərpa 

etmək lazımdır. Vilayəti yalnız respublikamızın partiya və dövlət orqanları idarə 

etməlidirlər. 

Deputat Dağlıq Qarabağ əhalisinin səlahiyyətli nümayəndələrinin 

qurultayı deyilən üzdəniraq qurultayın keçirilməsindən, bu qurultayda vilayətin 

Azərbaycan SSR tərkibindən çıxmasının elan edilməsindən, «milli Ģura» 

yaradılmasından danıĢarkən təəssüfləndiyini bildirdi ki, respublika Ali Soveti bu 

hərəkətin cavabını yalnız on gün sonra vermiĢdir. 

Natiq gərginliyi azaltmağa, yaranmıĢ vəziyyətdən çıxmağa imkan verən 

bir sıra təkliflər irəli sürdü. DQMV-ni idarə etmək üçün Azərbaycan KP MK-nın 

təĢkilat bürosunu yaratmaq, Azərbaycan SSR-in daxili iĢlərinə Ermənistan SSR-in 

müdaxiləsinə son qoymaq həmin təkliflər arasındadır. Respublikada siyasi həyatın 
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demokratikləĢdirilməsi, xalqın birliyi və ona xas olan beynəlmiləlçilik 

keyfiyyətlərinin üzə çıxması da buna kömək göstərəcəkdir. Axırda o, respublika 

rəhbərliyini Azərbaycan Xalq Cəbhəsini tanıyıb, yaxın vaxtlarda qeydə almağa 

çağırdı. 

SSRĠ xalq deputatı, Azərbaycan Yazıçılar 

Ġttifaqı idarə heyətinin birinci katibi Anarın nitqi 

 

Azərbaycan xalqı öz tarixinin nəinki ən mürəkkəb mərhələlərindən birini, 

həm də milli mənlik Ģüurunun yetkinləĢdiyi, siyasi mütəĢəkkilliyini 

möhkəmləndiyi bir dövrü yaĢayır. Bu, ölkədə gedən yenidənqurma, aĢkarlıq, 

demokratikləĢdirmə prosesinin əlamətidir. Mən sessiyanın iĢində Azərbaycan Xalq 

Cəbhəsi nümayəndələrinin iĢtirakını, ümumən onun respublikanın ictimai-siyasi 

meydanına çıxmasını yenidənqurmanın bəhrəsi kimi qiymətləndirirəm. 

Bu gün bizim üçün ən vacib, ən zəruri Ģey birlikdir. Axı, separatçıların 

hücumlarına məruz qalan respublikanın ərazi bütövlüyü məsələləri ilə yanaĢı bizi 

baĢqa bir real təhlükə — Azərbaycan xalqının mənəvi bütövlüyü üçün törənmiĢ 

təhlükə də narahat etməlidir. 

«Güclü respublikalar-güclü mərkəz» ifadəsini məncə, «güclülər ittifaqı» 

kimi baĢa düĢmək lazımdır. Elə ittifaq ki, ora daxil olan hər bir respublika öz 

hüquqlarını müdafiə edə bilsin.  Yoxsa bu necə güclü respublikalar ittifaqı ola bilər 

ki, hər dövlətin öz müqəddəs suveren imtiyazı olan ərazi bütövluyü məsələsi onun    

baĢı üstündən, onun haqqına etina etmədən həll olunsun. Bununla əlaqədar, bir 

çoxunuz kimi mən də partiyanın milli məsələyə dair platformasının layihəsindəki 

məlum bənddən narazıyam. Burada ifadə olunmuĢ fikir Lenin milli siyasətinə 

uyğun gəlmir. Axı, respublikalar Ġttifaqımıza könüllü surətdə, öz bütöv və 

bölünməz milli əraziləri ilə daxil olublar, neçə ola bilər ki, bu tarixi hadisədən 

yetmiĢ il sonra hansı bir respublikanınsa ərazi bütövlüyü məsələsi müzakirəyə 

qoyulur. 

Natiq qeyd etdi ki, Azərbaycan SSR-in suverenliyi haqqında qanun qəbul 

edilməlidir. Deputat respublikanın iqtisadi, mədəni, mənəvi inkiĢafı məsələlərinə 

mərkəzi orqanların müdaxiləsinə aid misallar gətirərək dedi: Real suverenlik odur 

ki, respublikanın daxili həyatına aid bütün məsələləri Ümumittifaq nazirlikləri və 

idarələri deyil, respublikanın özü həll edir. Bu prinsipin  pozulmasının  nəyə gətirib   

çıxardığını Azərbaycanın timsalında görmək olar. On il ərzində iki dəfə əlifba 

dəyiĢdirilmiĢdir: birinci dəyiĢmədən sonra minillik mədəni irsimizdən ayrı 

düĢmüĢüksə, ikinci dəyiĢmə bütöv bir nəsli kəmsavad etmiĢdir. Milli 

bayramlarımız, məsələn, Novruz  bayramı din ilə əlaqələndirilirdi. Dünyaya böyük 

Nizamini bəxĢ etmiĢ Gəncə Ģəhərinin tarixdə neçənci dəfə adı dəyiĢdirilmiĢdi. Axı, 

xalq heç vaxt unutmur ki, Nizami yurdunun adı Gəncədir. Anar Stalin dövründə, 

repressiyalar dövründə deyil, bizim günlərdə Ermənistandakı doğma yurdunu tərk 

etməyə məcbur olmuĢ 165 min azərbaycanlının taleyindən danıĢarkən dedi: Xüsusi 
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yaradılan komitə onların problemləri ilə məĢğul olacaqdır. Komitənin bir vəzifəsi 

də baĢ verən hadisələrin əsl səbəbləri haqqında geniĢ dünya ictimaiyyətini   

məlumatlandırmaqdır. Bununla əlaqədar o, qeyd etdi ki, Azərbaycan ziyalıları    

mərkəzi mətbuat səhifələrində və televiziya ilə öz mövqelərini ifadə etmək 

imkanından məhrumdurlar. Halbuki aĢkarlıq dövründə hər iki tərəfi dinləmək 

vacibdir. 

Natiq sözünə davam edib dedi: Dağlıq Qarabağ «problemindən» 

danıĢarkən muxtar vilayətin erməni əhalisinin sosial və mənəvi inkiĢafında bir çox 

qüsurları misal gətirirlər, halbuki vilayətin azərbaycanlı əhalisi daha böyük və daha 

kəskin çatıĢmazlıqlara məruz qalmıĢdır. Deputat vilayətdə yaĢayan 

azərbaycanlıların mənafeyinin pozulmasını bunda görür ki, DQMV-də Azərbaycan 

dilində qəzet çıxmır, teatr, ali tədris müəssisəsi yoxdur. 

Deputat vilayətdə vəziyyəti daha da kəskinləĢdirmiĢ xüsusi idarə   

komitəsinin fəaliyyətini tənqid atəĢinə tutdu. 

 

Qubadlı Rayon Partiya Komitəsinin  

birinci katibi, deputat ġ. A. Yəhyayevin nitqi 

 

Erməni millətçiləri tərəfindən uydurulmuĢ «DQMV problemi» artıq iki ilə 

yaxındır ki, hamımızı gərgin vəziyyətdə saxlayır. Qubadlıda, Zəngilanda, 

Cəbrayılda və vilayət ilə həmsərhəd olan baĢqa rayonlarda əmək ahəngi 

pozulmuĢdur, adamlar əsəbi vəziyyətdədirlər, narahatdırlar. Tarixi faktlara məhəl 

qoyulmaması, qanunlara hörmət edilməməsi, Dağlıq Qarabağı Ermənistan SSR-ə 

ilhaq etmək üçün əsassız cəhdlər göstərilməsi respublikanın və bütün ölkənin 

həyatının iqtisadi, sosial, mənəvi sahələrində ağır itkilərə gətirib çıxarmıĢdır. 

Partiya və hökumətin muxtar vilayətdö vəziyyətin normallaĢdırılmasına 

yönəldilmiĢ məlum qərarlarına baxmayaraq vəziyyət hələ də ağırdır. Deputat 

demiĢdir ki, millətçilərin hərəkətinə göz yuman DQMV-ni xüsusi idarə komitəsi 

ləğv olunmalıdır. 

Natiq öz çıxıĢında vilayətdə fövqəladə vəziyyət yaranması üçün tam 

məsuliyyət daĢıyan erməni millətçilərini və ekstremistləri aĢkara çıxarmağa və ən 

ciddi Ģəkildə cəzalandırmağa qətiyyətlə çağırmıĢdır. O demiĢdir: Məhz onlar 

vəziyyəti kəskinləĢdirir, DQMV əhalisini çaĢdırır, onu düzgün olmayan yola 

sürükləyir. Rayonun partiya, sovet, təsərrüfat və hüquq mühafizə orqanları bütün 

hüquqa zidd hərəkətlərin, cinayətkarlıq və quldurluq hərəkətlərinin qarĢısını almaq, 

asayiĢi, vətəndaĢların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün hər cür tədbirlər görürlər. 

Rayonda 1.500 nəfərdən çox adamı öz sıralarında birləĢdirən xalq drujinaları, 

könüllü dəstələr yaradılmıĢdır. 

Daha sonra deputat demiĢdir: Qubadlı Rayon Partiya Komitəsi Ermənistan  

SSR-in Gorus və Qafan rayonlarının partiya komitələri ilə daim əlaqə saxlayır. 

Hadisələrin daha da güclənməsinin qarĢısını almaq üçün birgə tədbirlər görülür. 
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Rayonumuzun bir sıra kolxoz və sovxozlarının əməkçiləri göstərilən rayonların 

kənd sakinləri ilə vaxtaĢırı görüĢür, onları ekstremistləri qətiyyətlə dəf etməyə 

çağırırlar. 

Natiq Ermənistan SSR-dən gəlmiĢ didərginləri yerbəyer etmək üçün 

rayonda görülən tədbirlərdən ətraflı danıĢmıĢdır. Onlara torpaq sahələri ayrılmıĢ, 

borc verilmiĢdir. Gələnlərin hamısı iĢə düzəldilmiĢdir. 

Axırda natiq demiĢdir ki, öz ərazi quruluĢu məsələlərini həll etməyə 

yalnız Azərbaycan xalqının hüququ vardır. Xalq öz torpağının tam hüquqlu sahibi 

olmalıdır və bunun üçün hər cür real təminatlar verilməlidir. 

 

Azərbaycanın xalq yazıçısı deputat Ġsmayıl ġıxlının nitqi 

 

Bizim qarĢımızda böyük və çətin vəzifələr durur. Ən mühüm vəzifə 

respublikanın iqtisadi və siyasi müstəqilliyinə nail olmaqdır. Həmin məsələ tək bu 

güün yox, gələcəyin də məsələsidir. Yenidənqurmanın və aĢkarlığın bizə verdiyi 

imkanlardan səmərəli istifadə etmək gərəkdir. Burada da tələsmək bir Ģey verməz. 

Buna görə də birinci növbədə gərək məsul rəhbərlər Mərkəzin göstəriĢlərini 

əvvəllər olduğu kimi, kor-koranə yox, xalqın, respublikapın mənafeyini əsas tutub 

yerinə yetirsinlər. 

Ġllər uzunu biz ağına-bozuna baxmadan təbii sərvətləri istismar edir, 

istehsalat mədəniyyətinə fikir vermirdik: torpağı zay edir, Xəzəri çirkləndirirdik. 

Bəs Kürün baĢına nə oyun açmıĢıq? Biz Kürdən su içirnk, eyni zamanda onu 

mineral gübrələrlə, kimyəvi reagentlərlə zəhərləyirik. Gərək unutmayaq ki, təbiət 

özünə belə münasibəti bağıĢlamır, bugünkü səhvlər sabah özünü göstərəcəkdir. 

Yadınıza salım ki, son onilliklərdə Azərbaycan ərazisi xeyli azalıb. Bu da 

respublikanın əvvəlki rəhbərlərinin məsuliyyətsizliyi üzündən olub, çünki onlar 

bağlı qapılar arxasında dəfələrlə torpağı özbaĢına paylamaq məsələlərini həll 

eləyiblər. Bir deputat kimi mən Ġliç, Gədəbəy, Tovuz, Qazax, Qubadlı rayonlarının 

torpaqlarının qoparılması məsələləri barəsində əvvəllər qəbul olunmuĢ qərarların 

nəzərdən keçirilib ləğv olunmasını tələb edirəm. 

Öz torpağımızın sərvətlərini çoxaltmaq üçün gərək onun əsl sahibi olaq. 

Mərkəzdən göstəriĢ verilməsini gözləmədən gərək biz özümüz müəyyən edək ki, 

tutalım, Mingəçevir elektrik stansiyasının doqquzuncu aqreqatı respublikaya   

gərəkdirmi, respublikanın iqtisadiyyatı, əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi üçün 

hansı kənd təsərrüfatı bitkilərini yetiĢdirmək daha sərfəlidir. Özümüzü əsas 

bitkiçilik və heyvandarlıq məhsulları ilə büsbütün təmin etmək imkanımız ola-ola, 

onların bir çoxunu ölkənin baĢqa regionlarından daĢıyıb gətiririk. Buna görə də 

Azərbaycanın tam suverenliyindən danıĢırıqsa, gərək bunu yaddan çıxarmayaq. 

Əvvəllər yol verilmiĢ səhvləri düzəltmək gərəkdir. 

Sonra natiq millətlərarası münasibətlər məsələləri üzərində dayandı. O 

dedi ki, son vaxtlar ölkənin müxtəlif regionlarında yaĢayan xalqlar arasında bir çox 
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münaqiĢələr yaranıb. Bunları təhlil edərkən belə nəticəyə gəlirsən ki, həmin 

cinayətlər vahid ssenari üzrə törədilib inkiĢaf etdirilir, eyni dairələr tərəfindən 

bacarıqla həyata keçirilir. Bununla da sovet dövlətinin əsas dayaqlarından biri — 

xalqların vəhdəti laxladılır. Bu niyyəti də bəzi yerlərdə həyata keçirmək mümkün 

olub, məsələn, Dağlıq Qarabağda, deputat DQMV-nin tarixinə aid N. 

Nərimanovun az məlum olan bəzi fikirlərini misal gətirdi. DQMV daĢnak partiyası 

nümayəndələrinin təzyiqi altında yaradılmıĢdır və məhz bundan sonra Dağlıq 

Qarabağın erməni və azərbaycanlı kəndliləri arasında münasibətlər xeyli 

kəskinləĢməyə baĢlamıĢdır, halbuki ondan əvvəl uzun illər qonĢu kimi yaĢayan 

sadə əməkçilər millətlərarası ədavətin nə olduğunu heç bilmirdilər. 

Eyni sözləri DQMV-də indiki hadisələr haqqında da demək olar. «Krunk» 

və «Qarabağ» kimi millətçi komitələrinin yaradılması ədavəti yenə də 

kəskinləĢdirmiĢ, kütləvi çaxnaĢmalara və qan tökülməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Belə 

hesab edirəm ki, bu iĢdə mərkəzi orqanlar çox müqəssirdirlər, çünki onlar vaxtında 

lazımi tədbirlər görməmiĢ, münaqiĢənin indiki dərəcəyə gəlib çatmasına imkan 

vermiĢlər. Buna görə də xalq hesab edir ki, təĢəbbüsü öz əlinə almalıdır. Natiq bir 

sıra təkliflər irəli sürüb dedi ki, onun fikrincə, bunlar Dağlıq Qarabağ problemini 

tezliklə həll etməyə imkan verər. DQMV-də xüsusi idarə formasını ləğv etmək, 

vilayətdə Azərbaycan SSR-in suveren hüquqlarını bərpa etmək və sair belə 

təkliflərdir. 

 

«Azərbaycan kommunisti» jurnalının  

redaktoru, deputat K. N. Rəhimovun nitqi 

 

Bu gün respublikanın suverenliyinin təmin edilməsi problemi ən mühüm 

və təxirəsalınmaz vəzifələrdən biridir. Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunması, 

respublikanın iqtisadi müstəqilliyinin təmin edilməsi bu məsələ ilə kökündən 

bağlıdır. Ġki ilə yaxındır ki, DQMV-də və onun ətrafında baĢ verən hadisələr bütün 

respublikanı gərginlik və narahatlıq məngənəsində saxlayır. Deputat DQMV 

probleminin tarixi üzərində dayandı. Onun fikrincə, bu problemi erməni 

millətçiləri uydurmuĢlar. Deputat qeyd etdi ki, DQMV-nin yaradılmasının heç bir 

hüquqi əsası və zəruriliyi olmamıĢdır. Buna görə də muxtar vilayət statusunu ləğv 

etmək lazımdır. Aran Qarabağını daxil etməklə vahid Qarabağ vilayəti yaradılmalı, 

ya da vilayət milli rayonlara bölünməlidir. Natiq DQMV-ni xüsusi idarə komitəsini 

ləğv etməyin zəruri olduğunu qeyd etdi. 

Yerevanda və Stepanakertdə «Sumqayıt qurbanlarının» xatirəsini 

əbədiləĢdirmək üçün abidələr ucaldılmıĢdır, axı, yüzlərlə azərbaycanlı da erməni 

millətçilərinin zorakılığının qurbanı olmuĢdur. Onların xatirəsini əbədiləĢdirmək 

üçün biz abidə qoymalı, xatirə kompleksi ucaltmalıyıq. «Qayğı» cəmiyyəti, 

Qarabağa Yardım Komitəsi, mədəniyyət fondu, V. Ġ. Lenin adına respublika uĢaq 

fondu bu kompleksin yaradılmasına kömək etməlidirlər. 
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Deputat inzibati orqanların fəaliyyətini tənqid edərək dedi ki, onlar bir çox 

hallarda özlərini kənar müĢahidəçilər kimi aparırlar. Sumqayıt hadisələri 

səbəblərinin indiyədək aĢkar edilməməsi buna sübutdur. Lakin bu yeganə fakt 

deyildir. Azərbaycan dəmir yolunun Ermənistan ərazisindən keçən sahəsində 

törədilmiĢ cinayətlər haqqında iĢlər Qafan Rayon Xalq Məhkəməsinə verilmiĢdir, 

orada isə cinayət-karlar yalnız cərimə edilmiĢlər. 

Mən genosid məsələsinə toxunmaq istəyirəm. «Böyük Ermənistan» 

yaradılması siyasətinin tərkib hissəsi olan genosid Azərbaycanın əleyhdarları 

tərəfindən qabaqcadan hazırlanmıĢ proqram əsasında həyata keçirilirdi. Faktlara 

müraciət edək. Təkcə bu yüzillikdə azərbaycanlılar 4 dəfə Ermənistandan   

qovulmuĢlar. Əsrin əvvəlində Ermənistanda bir milyona qədər azərbaycanlı 

yaĢayırdı, indi isə, erməni mənbələrinə görə, bir neçə min nəfər azərbaycanlı 

yaĢayır. Sumqayıtda bir neçə erməninin öldürülməsi genosiddir, yoxsa on minlərlə 

azərbaycanlının öldürülməsi, bir milyona yaxın azərbaycanlının ana torpaqdan 

qovulması?! 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Ermənistanda azərbaycanlılara qarĢı 

planlaĢdırılıb həyata keçirilmiĢ genosidə siyasi qiymət verməlidir. 

Deputat komissiyası yaratmaq təklif edilmiĢdir. Belə bir komissiya 

Sumqayıt hadisələrini hərtərəfli öyrənə bilər, həqiqəti üzə çıxara bilərdi. 

Biz Azərbaycanın bəzi keçmiĢ liderlərinin «beynəlmiləlçiliyi» sayəsində 

vaxtı ilə Ermənistana verilmiĢ bütün torpaqlarımızın geri qaytarılmasını tələb 

etməliyik. Təklif edirəm ki, Ermənistandan qovulmuĢ didərginlər Ermənistan  

SSR-in Gorus, Sisyan, Qafan, Meğri rayonlarında yerləĢdirilsin. 

Biz Azərbaycan Xalq Cobhəsi idarə heyəti üzvlərinin irəli sürdükləri 

təklifləri diqqətlə nəzərdən keçirməli, vahid bir fikrə gəlməliyik. 

 

Azərbaycanın xalq yazıçısı, Qarabağa Yardım  

Komitəsi idarə heyətinin sədri B. S. Bayramovun nitqi 

 

Bu gün biz dəyanət və ləyaqət göstərməyi bizdən tələb edən bir məsələni 

həll etmək üçün toplaĢmıĢıq. Biz çox səbr etmiĢik və əgər susmaqda davam etsək, 

xalq bizi baĢa düĢməz. ġəxsən mən xalq cəbhəsinin tərəfdarıyam, onun bir çox 

iĢlərini müdafiə edirəm. Lakin bu gün ən baĢlıca məsələ bütün qüvvələrin 

birliyidir, hər cür qarĢıdurma DQMV məsələsinin ədalətlə və tezliklə həll olunması 

iĢinə ziyan vura bilər. Mən hamını xalqlar arasında düĢmənçilik toxumu səpənlərə 

qarĢı mübarizəyə qoĢulmağa, təkcə Qarabağ əhalisinə maddi yardım göstərməklə 

deyil, həm də onun zəngin mədəni irsini qoruyub saxlamaqla məĢğul olan 

komitəmizə kömək göstərməyə çağırıram. 

Natiq Qarabağıp tarixindən, onun süni surətdə dağlıq və düzənlik hissələrə 

bölünməsindən ətraflı danıĢmıĢdır. O qeyd etmiĢdir ki, erməni əhalisinin hüquqları 
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tapdalanmamıĢdır, əksinə, onilliklər boyu ermənilər yaĢayan məntəqələr 

azərbaycanlıların yaĢadığı məntəqələrin hesabına inkiĢaf etmiĢdir. 

Azərbaycanlılar yaĢayan məntəqələrin bir çoxunun hələ də mədəni-məiĢət 

obyektləri, səhiyyə, xalq təhsili müəssisələri yoxdur. Yol, mənzil, kommunikasiya 

olmadığına görə illər boyu azərbaycanlıların bir çox məskənləri tənəzzül etmiĢdir. 

Bunların çoxuna ermənilər köçmüĢ və həmin məskənlərin adı dəyiĢdirilmiĢdir, 

Natiq adamlar arasında ünsiyyətdə Azərbaycan dilinin rolu barədə, dövlət 

təĢkilatlarında və ictimai təĢkilatlarda, kargüzarlıqda ondan istifadə edilməsi 

haqqında muhüm məsələyə toxunmuĢdur. Kədərləndirici haldır ki, bir çox rəhbər 

iĢçilər öz doğma dilini bilmir, yaxud ondan kifayət qədər istifadə etmirlər. 

Daha sonra natiq dedi: Təəssüf ki, tarix təkrar olunur. Qırx il bundan 

əvvəl, yəni yarım milyon azərbaycanlının ata-baba yurdundan qovulduğu zaman 

olduğu kimi, indi də 165 min adam Ermənistandakı evlərini qoyub qaçmağa 

məcbur olmuĢdur. Bu gün biz onların siyasi və Konstitusiya hüquqlarının 

qorunmasına var qüvvəmizlə çalıĢmalıyıq. Bundan baĢqa DQMV-də Azərbaycanın 

suveren hüquqları bərpa olunmalıdır. 

 

«Bakinski raboçi» qəzetinin redaktoru K. Q. QluĢkovun nitqi 

 

Zənnimcə, Dağlıq Qarabağda vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan SSR Ali 

Sovetinin qəbul etməyə hazırlaĢdığı qərarların səmərəliliyi bir çox cəhətdən həmin 

məsələ barəsində fikirlərin bütün rəngarəngliyinin və Azərbaycan xalqının 

iradəsinin nə dərəcədə nəzərə alınacağından asılıdır. Bu gün mən də həmin məsələ 

barəsində özümün bəzi mülahizələrimi söyləmək istərdim. 

Birinci mülahizəm Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hadisələrə siyasi 

qiymət verməyin zəruriliyinə aiddir. Sovet Pribaltikası respublikalarında vəziyyət 

haqqında Sov. ĠKP MK-nın bəyanatı geniĢ rəy doğurmuĢdur. Bu bəyanatda 

separatçı mövqelərdən çıxıĢ edən ekstremist millətçi qüvvələrin hərəkətlərinə 

prinsipial siyasi qiymət verilmiĢdir, mövcud hakimiyyət orqanları ilə paralel 

orqanlar yaratmaq cəhdləri, digər mənfi hallar pislənir. Bütün bunlar Dağlıq 

Qarabağda daha kəskin surətdə təzahür edir, daha böyük partlayıĢ təhlükəsi törədir. 

Lakin təəssüf ki, Sov. ĠKP MK buna siyasi qiymət verməmiĢdir. 

Ġndi Sovet Ġttifaqı xalqları, geniĢ ictimaiyyət Dağlıq Qarabağ haqqında nə 

bilir? AĢkar aĢkarsızlıq vəziyyəti yaranmıĢdır: təkcə bu bəllidir ki, guya «çox 

müsibətlər görmüĢ» DQMV xalqı ekstremal Ģəraitdə məsələnin demokratik proses 

çərçivəsində «ədalətli» həllini gözləyir. Halbuki DQMV-də Konstitusiyaya zidd 

əməllər törədilir, Ermənistan SSR Azərbaycan SSR-in suverenliyinə qəsd edir. 

Ölkə ictimaiyyəti bunu bilməlidir, özü də mötəbər orqan vasitəsilə. Ona görə də 

indiki sessiyada respublika parlament üzvlərinin qəbul edəcəkləri sənəddə, 

zənnimcə, DQMV-də hadisələrə Sov. ĠKP MK-nın siyasi qiymət verməsi tələbi əks 

etdirilməlidir. 
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Ġkincisi. Məlum olduğu kimi, vilayətdə müvəqqəti forma kimi yaradılmıĢ 

xüsusi idarə komitəsi ona bəslənən ümidləri doğrultmadı. Səbəblərdən biri budur 

ki, komitə prinsipial partiya mövqeyi tuta bilmədi. Məsələn, bu ilin əvvəlində 

xüsusi idarə komitəsi vilayətdə xalq təhsilinin inkiĢafı haqqında məsələni nəzərdən 

keçirirdi. Komitənin üzvü V. Sidorov bu məsələ barəsində məruzə etmiĢdi. Qərarın 

layihəsində nəzərdə tutulurdu ki, vilayətdə xalq təhsilinin təkmilləĢdirilməsinə aid 

bütün problemlər respublika xalq təhsili sisteminin tərkib hissəsi kimi müzakirə 

edilsin. Bir müddət sonra isə V. Sidorov «Sovetski Karabax» qəzetinin müxbiri ilə 

müsahibəsində bildirdi ki, bu il DQMV orta məktəblərinin məzunlarına Ermənistan  

SSR-in kamal attestatları veriləcəkdir. Bu nədir, siyasi riyakarlıq faktı deyilmi? 

Mən bunu misal çəkmək xatirinə demirəm, ona görə deyirəm ki, millətlərarası 

münasibətlər və münaqiĢələr məsələsində aĢkarlığın bizə nə qədər zəruri olduğunu 

bir daha qeyd edim. Susmaq yalnız vəziyyəti mürəkkəbləĢdirir, hadisələrin 

təhlükəli gediĢinə səbəb olur. 

Belə bir fikrə Ģərik oluram ki, xüsusi idarə komitəsinin ləğv edilməsi 

kəskin zərurətdir. 

 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi idarə  

heyətinin sədri Ə. Q. Əliyevin nitqi 

 

Azərbaycan xalqı ən çətin, ən məsul günlərini yaĢayır. Əlbəttə, biz o 

xalqdan deyilik ki, öz ağrısı barəsində bütün dünyaya car çəkir, hay-küy salır. 

Bəlkə bu yaxĢıdır, bəlkə də pis, ancaq dünya səsimizi eĢitmirsə, bizi təqsirkar saya 

bilər. Digər tərəfdən, çox hay-küy salmaq da elə bir hörmət gətirmir. Bununla belə, 

xalqımızın haqqını bildirmək üçün hər cür vasitələrdən istifadə etməliyik. BaĢlıca 

vasitə isə demokratiyanı daha da inkiĢaf etdirməkdir. Bunsuz biz heç nəyə nail ola 

bilmərik. Mirzə Ələkbər Sabirin dediyi kimi, hürriyyət olan yerdə insanlıq olur. 

Harada demokratiya və azadlıq varsa, orada da insanlıq olur. 

Azərbaycanda demokratik hərəkat geniĢlənir. Adamlar öz fikirlərini açıq 

ifadə edirlər. Yazıçı Bayram Bayramov çox gözəl dedi: Bu addımı zaman-zaman 

atmıĢıq. Hərəmiz bir addım qabağa atmalıyıq ki, bu məsələləri həll edək. Bu 

addımın atıldığı hiss olunur. 

Dağlıq Qarabağ məsələsi barəsində qəti qərar çıxarılmamıĢdır. Ancaq 

irəliləyiĢ var - Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət 

haqqında qərar qəbul edilmiĢdir. Bununla yanaĢı, bir vaxtlar itirilmiĢ Azərbaycan 

torpaqlarını da geri almaq gərəkdir. Bütün bu məsələlər humanizm mövqelərindən 

həll edilməlidir. Xalq cəbhəsi adından mən bütün deputatlara, respublika 

hökumətinə minnətdarlığımı bildirirəm. 

*** 

SSRĠ xalq deputatı, Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi Ə. X. Vəzirov 

sessiyada yekun sözü söylədi. (Azərinform.) 
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«Kommunist» qəzeti, 19 sentyabr 1989-cu il 

 

AZƏRBAYCAN SSR-in DAĞLIQ QARABAĞ 

MUXTAR VĠLAYƏTĠNDƏ VƏZĠYYƏT HAQQINDA 

 

AZƏRBAYCAN SSR ALĠ SOVETĠNĠN QƏRARI 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət 

haqqında məruzəni müzakirə edərək respublikanın bu regionundakı vəziyyətdən 

çox narahat olduğunu bildirir. 

Ġl yarımdır ki, tətillər, icazəsiz mitinqlər və nümayiĢlər, DQMV-ni 

Azərbaycandan qoparıb ayırmaq məqsədinə yönəldilmiĢ baĢqa tədbirlər ara vermir. 

Ġnsan tələfatı vardır, qaçqınların sayı artır. Xalqlar arasında dostluq, 

beynəlmiləlçilik kimi əsas dəyərlər alt-üst olur, qanunçuluq, sosial ədalət, insan 

hüquqları pozulur. Bütün bunlar gözlənilməyən nəticələr verə bilər. 

DQMV-də millətlərarası münaqiĢə Azərbaycan və erməni xalqları 

arasında münasibətləri xeyli pisləĢdirmiĢdir. Sovet dövləti üçün qeyri-adi olan 

qaçqınlar problemi millətlərarası münaqiĢənin ən ağır nəticələrindən biridir. 165 

min azərbaycanlı Ermənistan SSR-də daimi yaĢayıĢ yerlərini tərk etməyə məcbur 

olmuĢdur, böhran halları Azərbaycan SSR-dən erməni köçkünləri axınına səbəb 

olmuĢdur. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti qeyd edir ki, 1923-cü ildə Azərbaycan SSR-

də regionun bütün əhalisinin razılığı ilə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti 

yaradılması Sovet Azərbaycanı xalqının xeyirxahlıq aktı olmuĢdur ki, bundan da 

məqsəd azərbaycanlıların və ermənilərin, iki qonĢu respublikanın xalqlarının 

əməkdaĢlığını və dostluğunu təmin etmək idi. 

Varlığının ötən illəri ərzində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Azərbaycan 

SSR-in iqtisadi potensialından geniĢ istifadə edərək, digər regionlarla tarixən 

yaranmıĢ iqtisadi və mədəni əlaqələri inkiĢaf etdirərək öz inkiĢafında böyük 

müvəffəqiyyətlər qazanmıĢdır. 

Bununla birlikdə, ölkədə əvvəllər milli siyasətin təhrif edilməsi milli 

muxtariyyətlərin, o cümlədən həm də DQMV-nin vəziyyətinə pis təsir 

göstərmiĢdir. Bundan vilayətin, ümumən respublikanın həm erməni, həm də 

azərbaycanlı əhalisi əziyyət çəkirdi. 

Yenidənqurma, sovet cəmiyyətinin inqilabi tərzdə yeniləĢdirilməsi üçün 

Kommunist Partiyasının təĢəbbüsü ilə həyata keçirilən xətt yığılıb qalmıĢ 

problemlərin həllindən ötrü əlveriĢli imkanlar yaratmıĢdır. Lakin DQMV-də 

vəziyyətin normallaĢdırılması sahəsində Sov. ĠKP MK-nın, SSRĠ Ali Soveti 

Rəyasət heyətinin və sovet hökumətinin göstərdikləri səylər, Azərbaycan SSR 

rəhbərliyinin və ictimaiyyətinin gördükləri tədbirlər daim yenidənqurmaya zidd, 

millətçi, ekstremist qüvvələrin açıq müqavimətinə rast gəlir. 
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Vilayətdə xüsusi idarə formasının tətbiq edilməsi vəziyyəti 

yaxĢılaĢdırmamıĢ, gərginliyi daha da artırmıĢ, millətlərarası əkscəbhələĢməni   

dərinləĢdirmiĢ və kəskinləĢdirmiĢdir. 

Azərbaycan SSR Ali Soveti qərara alır: 

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini xüsusi idarə 

komitəsi ləğv olunsun və bu məsələ üzrə müvafiq qərar qəbul edilməsi barədə 

SSRĠ Ali Sovetinin Rəyasət heyəti qarĢısında vəsatət qaldırılsın. 

                                                                                                                                                                                                                          

Azərbaycan SSR Ali Soveti bu qərarı qəbul etməklə regionda vəziyyətin 

tezliklə normallaĢdırılması, milli barıĢıq uğrunda çıxıĢ edir, sərhədləri dəyiĢdirmək, 

suveren respublikanın daxili iĢlərinə qarıĢmaq üçün göstərilən hər hansı cəhdləri 

tam qətiyyətlə rədd edir. 

DQMV-də istər erməni, istərsə də azərbaycanlı əhalinin siyasi, iqtisadi və 

sosial-mədəni inkiĢafını təmin etmək üçün Azərbaycan SSR-in hər cür lazımi 

imkanları vardır. 

Respublika Ali Soveti Azərbaycan xalqının erməni xalqı ilə dinc və 

mehriban qonĢuluq Ģəraitində yaĢamağa can atdığını qətiyyətlə bildirir, hamını 

vaxtı çatmıĢ problemlərin həllinə təmkinlə yanaĢmağa, qarĢılıqlı iddialardan və 

ittihamlardan yüksəkdə durmağa çağırır. Bunu bizdən xalqlarımızın indisi və 

gələcəyi üçün, hər bir adamın, hər bir ailənin müqəddəratı üçün xalqlarımız   

qarĢısında daĢıdığımız məsuliyyət tələb cdir. Qoy hər birimizin evində dinclik və 

əmin-amanlıq olsun. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri: E. QAFAROVA. 

 

Azərbaycan SSR Ali Soveti heyətinin katibi: R. QAZIYEVA. 

 

Bakı Ģəhəri, 15 sentyabr 1989-cu il  

 

«Kommunist» qəzeti, 19 sentyabr 1989-cu il 
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DQMV-də Konstitusiyaya zidd tədbir haqqında Azərbaycan SSR Ali Soveti   

Rəyasət heyətinin qərarı (27 avqust 1989-cu il)   

Normal yaĢamaq, iĢləmək və uĢaqlarımızı böyütmək istəyirik (29 avqust 1989-cu 

il)  

Azərnefttikinti tresti tikintini mexanikləĢdirmə idarəsinin rus millətindən olan 

iĢçilərinin SSRĠ xalq deputatlarına müraciətn (30 avqust 1989-cu il)      

ġəraiti sağlamlaĢdırmalı, münaqiĢənin geniĢlənməsinə yol verməməli (2 sentyabr 

1989-cu il)  

Komissiyanın iclası (2 sentyabr 1989-cu il)  

Azərbaycan SSR Ġsmayıllı rayonunun Ġvanovka kəndi sakinlərinin SSRĠ xalq 

deputatlarına müraciəti (6 sentyabr 1989-cu il)   

Azərbaycan SSR-in Qusar rayonunda yaĢayan ləzgilərin SSRĠ xalq deputatlarına 

müraciəti (10 sentyabr 1989-cu il)    

QarĢılıqlı anlaĢma yollarını tapmalı, SSRĠ Ali Soveti Millətlər sovetinin sədri R. N. 

NiĢanov «Ġzvestiya» müxbirinin sualına cavab verir (13 sentyabr 1989-cu il)        

Azərbaycan SSR-in Qax rayonunda yaĢayan gürcülərin SSRĠ xalq deputatlarına 

müraciəti (14 sentyabr 1989-cu il)    

YeniləĢdirmə yolu ilə, yenidənqurma yolu ilə. On birinci çağırıĢ Azərbaycan SSR 

Ali Sovetinin növbədənkənar onuncu sessiyası (16 sentyabr 1989-cu il)  

On birinci çağırıĢ Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar onuncu 

sessiyasında Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin sədri A. N. Mütəllibovun 

məruzəsindən (16 sentyabr 1989-cu il)   

On birinci çağırıĢ Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar onuncu 

sessiyasında  çıxıĢlardan (16 sentyabr 1989-cu il)   

On birinci çağırıĢ Azərbaycan SSR Ali Sovetinin növbədənkənar onuncu sessiyası 

«Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət haqqında» 

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət heyəti sədrinin müavini N. S. Fətəliyevin 

məruzəsi  (19 sentyabr  1989-cu  il)  
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Bütün çoxmillətli cəmiyyətin xeyrinə «Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar 

vilayətində vəziyyət haqqında» məruzə ətrafında müzakirələrdə çıxıĢlar (19 

sentyabr 1989-cu il)   

Azərbaycan SSR-in Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində vəziyyət haqqında 

Azərbaycan SSR Ali Sovetinin qərarı (19 sentyabr 1989-cu il)   
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