KÖNÜL TELMAN qızı KƏRİMOVA
DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ SSRİ-NİN DAĞILMASINI
SÜRƏTLƏNDİRƏN AMİLLƏRDƏN BİRİ KİMİ
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi SSRİ-nin dağılması və
postsovet respublikalarının öz müstəqilliyinə qovuşması dövründə qonşu
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına ərazi iddiaları, bəzi xarici geosiyasi
qüvvələrin təsiri və yardımı ilə etnik separatizmin qızışdırılması zəminində
meydana çıxmış və nəinki Cənubi Qafqazın, eyni zamanda, bütün Avrasiya
bölgəsinin, Avropa və dünyanın təhlükəsizlik mühitində çox mənfi və pozucu
təsir göstərən regional münaqişələrdən birinə çevrilmişdir.
Кяримова Кёнуль Тельман кызы
Нагорно-Карабахский конфликт в качестве одного из факторов,
ускоривших распад ССР.
Армяно-Азербайджанский,
Нагорно-Карабахский
конфликт,
территориальные претензии Армении к Азербайджану возникли в период
распада ССР и восстановления независимости постсоветских республик
на основе подстрекательства к этническому сепаратизму под влиянием
некоторых внешних геополитических сил, и превратился в один из
негативных и разрушительных конфликтов в области безопасности не
только Южного Кавказа, но и всего Евразийского региона, Европы и всего
мира.
Konul Karimova
“NAGORNO KARABAKH CONFLICT AS A FACTOR ACCELERATED
THE COLLAPSE OF THE USSR”
The Azerbaijan-Armenia, Nagorno Karabakh conflict is an issue emerged after
the collapse of the Soviet Union and the independency of the former Soviet
republics, when territorial claims of Armenia to Azerbaijan were whipped with
the help and influence of geopolitical forces. This conflict has become a problem
which affects destructively not only South Caucasus, but Eurasia also and has a
negative impact to the global security environment.
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Məlum olduğu kimi, 1980-ci illərin ikinci yarısında Sovet İttifaqında
yenidənqurma adı altında bir sıra dəyişikliklər baş verdi. Belə bir şəraitdə
ermənilər özlərinin yaxın və uzaq xaricdəki himayədarlarının köməkliyi ilə “Böyük
Ermənistan” ideyasını həyata keçirmək üçün aşkarlıq və demokratiyadan istifadə
edərək, yenidən Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə ərazi iddiları irəli
sürdülər.
1988-ci il hadisələri başlayanda ilk vaxtlarda vəziyyəti son dərəcə
gərginləşdirməyə, ictimai rəyi öz tərəflərinə çəkməyə çalışan erməni siyasətçiləri
və onların Moskvadakı himayədarları vilayətin iqtisadi geriyili pərdəsi altında
Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün uzun müddətdən bəri
hazırlanan plan üzrə kütləvi mitinqlər və davamlı tətilllər təşkil etdilər. Muxtar
vilayətdə 1988-ci ilin əvvələrinədək olan vəziyyəti əks etdirən rəqəmlərə nəzər
saldıqda, sosial-iqtisadi inkişafın bir sıra sahələri üzrə DQMV-in Azərbaycanın
digər bölgələrindən və Ermənistandan daha yüksək olduğu məlum olur. Lakin baş
verən sonrakı hadisələr DQMV-in sosial-iqtisadi geriliyi barədə iddiaların yalnız
bəhanə, əsas məqsədin isə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiasında
olduğunu göstərdi.
Sovet rəhbərliyinin məsələyə vaxtında və prinsipial qiymət verməməsi,
Ermənistanın əsassız ərazi iddialarının rədd edilməməsi DQMV-nin Əsgəran
rayonunda, sonra isə Sumqayıtda ermənilər tərəfindən xüsusi plan əsasında
hazırlanan təxribatlarına və qarşıdurmalarına gətirib çıxardı.
SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyəti 1989-cu il yanvarın 12-də DQMV-də və
onun ətrafında millətlərarası münasibətlərin gərginliyinin davam etməsi ilə
əlaqədar və guya “bunun qarşısını alıb, regionda vəziyyəti sabitləşdirmək”
məqsədilə, SSRİ Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 14-cü bəndini “rəhbər
tutaraq”, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR tərkibində muxtar vilayət statusunu
saxlamaqla, DQMV-də bilavasitə SSRİ-nin ali dövlət hakimiyyəti və idarə
orqanlarına tabe olan Xüsusi İdarəetmə Komitəsi (XİK) yaradıldı.
XİK-in sədri Arkadi Volskinin “səyləri” nəticəsində az müddət ərzində
vilayətin idarə və müəssisələrinin, demək olar ki, hamısı Azərbaycanın
tabeliyindən çıxarılaraq mərkəzin tabeliyinə keçirildi. Bütün sənədlərdə DQMV
artıq faktiki olaraq Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmışdı.
Sovet rəhbərliyinin baş verən hadisələrə ermənipərəst münasibəti, Dağlıq
Qarabağın qeyri-qanuni olaraq Ermənistana birləşdirilməsi cəhdinin qarşısın
vaxtında almaması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə bilərəkdən
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qəsd yolu tutması respublikada haqlı və kütləvi etirazlara səbəb oldu. Mərkəzin
etinasız və ermənipərəst mövqeyindən istifadə edən Ermənistan Parlamenti 1989cu il dekabrın 1-də Dağlıq Qarabağ ın Ermənistana birləşdirilməsi haqqında heç bir
hüquqi əsası olmayan qərar qəbul etdi. 42 gün ərzində DQMV-nin müəssisələri
Ermənistanın müvafiq nazirlik və idarələrinin tabeliyinə verildi. Birbaşa sovet
rəhbərliyinin fəaliyyətsizliyi, bəzən isə açıq himayədarlığı sayəsində DQMV
iqtisadiyyatının və digər sahələrinin faktiki olaraq Azərbaycandan ayrılması və
Ermənistana istiqamətləndirilməsi baş verdi. Eyni zamanda, Ermənistan SSR
İttifaqıın bəzi hərbi hissə rəhbərlərinin və mərkəzi orqanlarının himayədarlığı ilə
Azərbaycanın digər ərazilərinə silahlı qüvvələr göndərərək açıq hərbi təcavüzə
başladı.
1990-cı il yanvarın 15-də vəziyyətin getdikcə gərginləşdiyini görən SSRİ
rəhbərliyinin göstərişi ilə Ali Sovetin Rəyasət Heyəti “DQMV-də və bəzi başqa
rayonlarda fövqəladə vəziyyətin tətbiq edilməsi haqqında” qərar qəbul etdi. Daha
sonra isə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, SSRİ Ali
Soveti Rəyasət Heyəti və SSRİ Nazirlər Sovetinin “Azərbaycan və Ermənistan
xalqlarına müraciəti” qəbul olundu. Qəbul edilən sənədlərdə təcavüzkarla
(Ermənistanla) təcavüzə məruz qalanın (Azərbaycanın) eyni tutulması, bir ittifaq
respublikasının digərinə qarşı təcavüzkar müharibə aparmasına, onun ərazilərini
açıq-aşkar işğal etməsinə belə etinasız münasibət göstərilməsi Azərbaycan xalqının
İttifaq rəhbərliyindən üz döndərməsinə səbəb oldu. Bütün bunlar və erməni
təcavüzünün qarşısının alınması sahəsində yerli rəhbərlərin fəaliyyətsizliyi
Azərbaycanda həm SSRİ, həm də yerli rəhbərliyə qarşı kütləvi çıxışların və
etirazların meydana çıxmasına təkan verdi. Artıq əhalinin Kommunist Partiyası
rəhbərliyinə olan inamı tamamilə heçə enmiş və çox böyük narazılıq yaranmışdı.
Bu dövrdə ermənilərin silah ələ keçirmək məqsədilə sovet ordusunun hərbi
hissələrinə, o cümlədən daxili qoşunlara etdiyi hücum və basqınlar adi hal almışdı.
Belə bir şəraitdə silahların ələ keçirilməsinə mərkəzi hakimiyyət tərəfindən
bilərəkdən etinasızlıq göstərilir və göz yumulurdu. Sovet rəhbərliyinin çox ciddi və
bağışlanılmaz səhvləri və ermənipərəst siyasəti 1990-cı ilin sonu – 1991-ci ilin
əvvəllərində vəziyyətin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib çıxarmış, DQMV-də və
Azərbaycanın Ermənistanla həmsərhəd bölgələrində erməni təcavüzü daha geniş
miqyas almışdı. Bu illərdə Moskva-Bakı sərnişin qatarlarında, Tbilisi-Bakı, BakıAğdam, Ağdam-Şuşa, Ağdam-Xocalı marşrutları üzrə hərəkət edən avtobuslarda
törədilən çoxsaylı terror aktları nəticəsində yüzlərlə dinc azərbaycanlının həyatına
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son qoyuldu. Minlərlə azərbaycanlı Moskvanın hakim dairələri tərəfindən himayə
edilən ermənilərin işğalçılıq siyasətinin qurbanı oldu.
1988-1991-ci illərdə, yəni hadisələrin başlanğıcından SSRİ-nin süqutuna
qədər olan dövrdə Sovet İttifaqının hakim dairələri tərəfindən himayə edilən
Ermənistan Azərbaycana qarşı açıq-aşkar təcavüzkarlıq siyasəti yeritmiş, nəticədə
minlərlə dinc sakin qətlə yetirilmiş, çoxlu yaşayış məntəqələri dağıdılmış, talan
edilmiş və yandırılmışdır. Bu illərdə Sovet İttifaqının rəhbər orqanları regionda
vəziyyəti sabitləşdirmək üçün hər hansı ciddi və səmərəli tədbirlər həyata keçirmək
niyyətində olmadığını aydın nümayiş etdirirdi. 1988-ci il hadisələri başlayan
gündən Dağlıq Qarabağ məsələsi SSRİ-nin mərkəzi mətbuat səhifələrində birtərəfli
şəkildə şərh olunurdu, Azərbaycan faktiki olaraq informasiya blokadası şəraitində
idi.
SSRİ hökümətinin, xüsusilə onun başında duranların qətiyyətsizliyi,
Azərbaycana qarşı açıq-aşkar ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistana himayədarlıq
etməsi səbəbindən hadisələr getdikcə mürəkkəbləşdi və hər iki respublika
müharibə vəziyyətində qarşı-qarşıya dayandı. Ermənilərin Moskvanın hakim
dairələrində müdafiə olunması Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün daha
da genişlənməsinə gətirib çıxardı.
Sovet İttifaqının mövcud olduğu illərdə mərkəzin himayədarlığı ilə öz
məqsədlərinə müəyyən qədər nail olan ermənilər insan hüquqlarının müdafiəsi
pərdəsi altında Dağlıq Qarabağa BMT qoşunları yeritməyə və bütün bunlara
beynəlxalq xarakter verməyə cəhd göstərirdilər. Beləliklə, SSRİ süqut etdikdən
sonra ermənilər və onların havadarları Dağlıq Qarabağ məsələsini beynəlxalq
əhəmiyyətli problemə çevirmək üçün geniş miqyaslı kampaniyanın yeni
mərhələsinə başladılar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Dağlıq Qarabağ probleminin doğurduğu, Bakıda
1990-cı l yanvar hadisələrindən sonra isə millii-demokratik ideologiya və
praktikadan qidalanan antikommunist çıxışlara çevrilmiş ümumxalq etirazı, sovet
rejimi ilə ideoloji əlaqənin kəsilməsi kütləvi psixologiyaya və insanların sosial
ovqatına konstruktiv təsir göstərmədi.
Başlıca psixoloji dəyişiklik cəmiyyətdə möhkəmlənmiş azadlıq hissi, milli
müstəqilliyə və dövlət müstəqilliyinə tələbat hissi idi. Totalitar keçmişin əksinə
olaraq, bu dəyişiklik insanlar üçün tez bir zamanda əsas istiqamətə çevrildi.
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