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Ön SÖz
“Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi, tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz

düşməni doğma torpaqlarımızdan qovaraq tarixi missiyamızı yerinə yetirdik. 44
gün ərzində Azərbaycan Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu bütün istehkamlarını,
bütün döyüş mövqelərini məhv edərək, Ermənistan ordusunu məhv edərək tarixi
Zəfər çaldı”. Möhtərəm Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev bu
sözləri Şuşada, 2021-ci il noyabrın 8-də - ölkəmizdə ilk dəfə qeyd olunan Zəfər
Günündə hərbçilər qarşısında çıxış edərkən demişdir. Bu şanlı qələbə dövləti-
mizin başçısının qətiyyətli hərbi, siyasi və diplomatik fəaliyyəti, xalqımızın bir-
liyi, vətənimizin igid övladlarının qanı-canı bahasına qazanılmışdır. Böyük
Zəfərin nəticəsi olaraq, işğaldan azad edilmiş Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun
bərpası və yenidən qurulması, məcburi köçkünlərin, beynəlxalq prinsiplərə uyğun
olaraq, təhlükəsiz şəraitdə, könüllü və ləyaqətlə həmin ərazilərə qayıdışı üçün
məqsədyönlü fəaliyyətə başlanılmışdır.

Artıq keçmişdə qalan münaqişənin davam etdiyi otuz ilə yaxın müddətdə
təcavüzkar Ermənistanın apardığı deportasiya, soyqırımı və işğalçılıq siyasəti
nəticəsində bir milyondan çox azərbaycanlı öz ata-baba yurdundan didərgin
düşərək, qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamaq məcburiyyətində qalmışdır.
Müvəqqəti işğal altında olan ərazilərdə xalqımıza məxsus tarixi-mədəni irs
vəhşicəsinə məhv edilmiş,  şəhər və kəndlərimiz dağıdılmışdır.

Məlumdur ki, dövlət müstəqilliyinin bərpası ərəfəsində və sonrakı ilk illərdə
Azərbaycandakı gərgin ictimai-siyasi vəziyyət, daxili çəkişmələr, xaos və
anarxiya qaçqın və məcburi köçkün probleminin daha da kəskinləşməsinə, hu-
manitar fəlakət həddinə yaxınlaşmasına səbəb olmuş, yalnız ulu öndər Heydər
Əliyevin respublikada siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra bu sahədə məqsəd-
yönlü və təsirli tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanmışdır.  Qaçqın və məcburi
köçkünlərlə iş sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdiril-
miş, bu kateqoriyadan olan insanların sosial müdafiəsi, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər görülmüşdür.  Ulu Öndər özünün yaratdığı
Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin, ilk növbədə, qaçqın və məcburi
köçkünlərin problemlərinin həllinə yönəldilməsinin təşəbbüskarı olmuşdur.
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Prezident İlham Əliyev ölkə rəhbəri seçildikdən sonra qaçqın və məcburi
köçkünlərlə iş üzrə dövlət siyasəti daha da təkmilləşdirilmiş və keyfiyyətcə yeni
bir mərhələyə keçmişdir. Çadır düşərgələrinin qısa müddətdə ləğv edilməsi, bu
düşərgələrdə, həmçinin dəmiryol vaqonlarında, torpaq qazmalarda və digər
müvəqqəti sığınacaqlarda ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərin yeni inşa
edilən müasir tipli qəsəbələrdə, yaşayış komplekslərində yerləşdirilməsi, onların
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi bu mərhələnin mühüm nəticələridir.

Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə təsdiqlədiyi  “Qaçqınların  və məcburi
köçkünlərin  yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”nda, 2007 və 2011-ci illərdə bu sənədə onunan əlavələrdə
nəzərdə tutulan tədbirlər əsasən icra edilmiş,  yüz minlərlə məcburi köçkün yeni
yaşayış sahələrinə, fərdi ev və mənzillərə köçürülmüşdür. Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansındakı müasir sosial-texniki
infrastrukturu olan qəsəbələrin sayı 116-ya çatdırılmışdır. Məcburi köçkünlərin
mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılarkən, ilk növbədə, qəzalı vəziyyətə düşmüş
yataqxanalarda, məktəblərdə, pansionatlarda, digər ictimai bina və tikililərdə ağır
şəraitdə yaşayanların yeni mənzillərə köçürülməsi təmin edilmişdir. Prezident
İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın çağırışları
əsasında özəl sektorun məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması
işinə töhfələr verməsi Azərbaycanda dövlət-vətəndaş həmrəyliyini göstərən
müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın xüsusi diqqət və qayğısı son illərdə məcburi köçkünlərin problemləri-
nin daha intensiv şəkildə həllində mühüm rol oynamışdır. 

Ermənistanın davamlı hərbi təxribatlarına cavab olaraq 2020-ci ilin ilin
payızında Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
rəşadətli Azərbaycan Ordusunun həyata keçirdiyi əks-hücum əməliyyatı – 44
günlük Vətən müharibəsi nəticəsində torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
məcburi köçkünlük probleminin aradan qaldırılmasına imkan yaratmışdır. Möhtə-
şəm Zəfərin qazanılmasından dərhal sonra, dövlətimizin başçısının tapşırığına
uyğun olaraq,  azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi işlərinin aparıl-
ması ilə yanaşı, dağıdılmış infrastrukturun, yaşayış məntəqələrinin bərpasına
başlanılmışdır. Həmin ərazilərin zəngin iqtisadi potensialından, təbii sərvətlərin-
dən, turizm imkanlarından vahid proqram əsasında səmərəli istifadə olunması və
ölkə iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün mühüm addım atılmış, Qarabağ və Şərqi
Zəngəzur iqtisadi rayonları yaradılmışdır. 

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında və yenidən qurulmasında, tarixi
ənənələr nəzərə alınmaqla, müasir urbanizasiya prinsiplərinə uyğun olaraq “ağıllı
kənd”, “ağıllı şəhər”, “yaşıl enerji” layihələrinə üstünlük verilir. 
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Otuz ilə yaxın məcburi köçkünlük həyatı yaşamış həmvətənlərimizin mütləq
əksəriyyəti öz doğma yurduna qayıtmaq istəyini son vaxtlar keçirilmiş sorğularda
bir daha təsdiqləmişdir. Böyük Qayıdış, beynəlxalq prinsiplərə uyğun olaraq,
təhlükəsiz şəraitdə, ləyaqətli həyat şərtləri təmin edilməklə könüllü şəkildə həyata
keçiriləcəkdir. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin mina xəritələrini verməkdən
məğlub Ermənistanın uzun müddət imtina etməsi qayıdışın tezliklə reallaşdırıl-
masına müəyyən dərəcədə əngəl törədir. Bununla belə, Azərbaycan dövləti öz
vətəndaşlarının doğma torpaqlara təhlükəsiz qayıdışını təmin etmək üçün zəruri
tədbirlər görür. 

Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətinin əsas məqsədini Azərbaycan vətən-
daşlarının rifahının yüksəldilməsi və ölkəmizin sürətli, hərtərəfli inkişafının təmin
olunması təşkil edir. Bu düşünülmüş siyasətin nəticəsidir ki, ölkəmizin dünyadakı
nüfuzu artır, xalqımızın rifahı yüksəlir. Müasir, rəqabətli, qloballaşan dünyada
inkişafın təməlində insan kapitalı, onun təməlində isə təhsil dayanır. Prezident
İlham Əliyevin insan kapitalının yaradılmasına göstərdiyi diqqət və qayğının,
qara qızılı insan kapitalına çevirmək strategiyasının nəticəsində Azərbaycan
dayanıqlı və inkluziv inkişafa nail olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyasının Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilməsi nəticəsində ölkəmiz qlobal enerji təhlükəsizliyinə öz
sanballı töhfələrini verir. 

Azərbaycan uzun illər dünyada əhalisinin hər on nəfərindən biri qaçqın və
ya məcburi köçkün olan yeganə ölkə olmuşdur. Bu kateqoriyadan olan insanların
problemlərinin həllinə xüsusi diqqət və həssaslıqla yanaşılmış, həmin məqsədlə
hər il yüz milyon manatlarla dövlət vəsaiti xərclənmişdir. Dünyada qlobal iqtisadi
böhranların baş verdiyi,  pandemiya nəticəsində çətinliklərin yarandığı vaxtlarda
belə Azərbaycan hökuməti sosial proqramların heç birini təxirə salmamışdır. Bu
da ölkəmizdə sosial dövlət quruculuğu siyasətinin və vətəndaşların sosial rifa-
hının Prezident İlham Əliyevin siyasi xəttinin başlıca istiqamətini təşkil etməsinin
əyani sübutudur.

Dövlətimizin başçısının apardığı çoxşaxəli islahatlar çərçivəsində son illərdə
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin
daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
İdarəetmənin optimallaşdırılması məqsədilə komitədə struktur yenilikləri tətbiq
olunmuş, məcburi köçkünlərin uçotunun dəqiqləşdirilməsi, vahid elektron
məlumat bazasının yaradılması təmin edilmiş, repatriasiya prosesinin çevik və
şəffaflıqla aparılmasına imkan verən avtomatlışdırılmış sistem yaradılmışdır.
Məcburi köçkünlərlə müntəzəm görüşlərin keçirilməsi, komitədə vətəndaşların
qəbulunun intensivləşdiriməsi, onların müraciətlərinə xüsusi həssaslıqla
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yanaşılması, qaldırılan məsələlərin operativ həll edilməsi yeni şəraitdə iş prin-
sipimizin əsasını təşkil etmişdir.

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə qaçqın və məcburi köç-
künlərlə iş sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasəti məcburi köçkünlərin sosial
problemlərinin həllinə, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına,
məşğulluğunun artırılmasına, hazırda isə Böyük qayıdışa hazırılığın aparılmasına
və uğurla həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. Azərbaycanın böyük Zəfərinin ən
mühüm nəticələrindən biri kimi qarşıda duran mühüm vəzifə işğaldan azad
edilmiş ərazilərə qayıdışın və dayanıqlı məskunlaşmanın təmin olunmasıdır. Bizi
möhtəşəm qələbəyə çatdıran yolun mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edən
məqamları, istqamətləri və mərhələləri “Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol” adlandırdığımız bu
kitabdakı araşdırmaların əsas mövzusudur. Ölkəmizdə və dünyada özünün
sanballı fundamental araşdırmaları ilə tanınan Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili
Mərkəzi tərəfindən hazırlanmış bu kitab 44 günlük Vətən müharibəsində Azər-
baycanın qələbəsini şərtləndirən, Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin apardığı mükəmməl diplomatik, hərbi, iqtisadi və sosial siyasətin
təhlilinə həsr edilmişdir. Ümid edirik ki, kitabda toplanmış materiallar Azərbay-
canın müasir tarixini öyrənmək istəyənlər üçün çox maraqlı və faydalı bir mənbə
olacaqdır.

Rövşən Rzayev,
Azərbaycan Respublikasının 

Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri. 
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Münaqişənin tarixi

Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları Qarabağın dağlıq hissəsi ilə
bağlı son otuz ildən çox davam edən və ötən ilin payızında 44 günlük müharibə
nəticəsində başa çatan münaqişəyə səbəb olmuşdur. Bu iddialar hələ XIX əsrin
əvvəllərində Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri əsasında özünə birləşdirdiyi
Şimali Azərbaycana çar Rusiyasının İran və Osmanlı imperiyası ərazilərindən
yüz mindən çox ermənini köçürməsindən sonra başlanmışdır. XX əsrin əvvəl-
lərində çar Rusiyasının süqutu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və əsasən, İrəvan
xanlığının torpaqlarında Ermənistan Respublikası yarandığı zaman ermənilər
Qarabağın dağlıq hissəsinə də ərazi iddiaları  irəli sürdülər və bu da hərbi
toqquşma ilə nəticələndi.

1918-ci ildə Birinci Dünya müharibəsinin sonunda, Millətlər Liqası tərəfin-
dən müstəqil müstəqil dövlət kimi tanınmasına baxılmazdan əvvəl, Azərbaycan
üzə-rində mandat Böyük Britaniyaya verildi.1 Antantanın müttəfiq qüvvələrini
təmsil edən Bakı qubernatoru general Uilyam Montqomeri Tomson Qarabağı
Azərbay-canın ayrılmaz hissəsi kimi tanıdı və azərbaycanlının Qarabağın valisi
təyin edilməsini təsdiqlədi.2 Tomson erməni silahlı qüvvələrinin Dağlıq Qara-
bağdan və Zəngəzurdan dərhal çıxarılmasını tələb etdi və orada Azərbaycanın
inzibati idarəçiliyinin bərpasına dəstək verdi.3

I FƏSİL

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi: beynəlxalq hüquqi aspektlər

Fərhad Mİrzəyev

PhD (Lester Universiteti, Böyük Britaniya), 
LLM (Notingem Universiteti, Böyük Britaniya), 
MBA (Kembic Universiteti, Böyük Britaniya), 
PhD, LLM, LLB (Bakı Dövlət Universiteti), 

BM Morrison Partners beynəlxalq hüquq şirkətinin rəhbəri  (Bakı/London/Dubay) 

1  Балаев, A. (1990). Национальное Демократическое Движение в 1917-1929. Баку: Елм. С. 40-51.
2  Swietochowski, T. (1995). Russia and Azerbaijan: A Borderland in Transition. New York: Columbia University

Press, pp. 75-76.
3  Altstadt, A. (1992). Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule. Stanford: Hoover Institution

Press, p. 100; Arslanian, A.H. (1996). Britain and the Transcaucasian Nationalities during Russian Civil War.
In: R.G.
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Britaniyaya mandatı verildikdən və Qarabağ üzərində Azərbaycanın nəzarəti
bərpa edildikdən dərhal sonra, Qarabağ ermənilərinin ağsaqqallar birliyi də
Qarabağdakı erməni əhalisinə milli-mədəni muxtariyyət verilməsi şərti ilə
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ üzərindəki yurisdiksiyasını rəsmi olaraq tanıdı.4
Paris Sülh Konfransı daha sonra Azərbaycanın bu ərazilərə hüquqlarını qəbul
etdi.5 Lakin 1920-ci ildə sovet Rusiyası tərəfindən Azərbaycan və Ermənistan
işğal edildikdən sonra, Ermənistan Qarabağla bağlı yeni iddialar irəli sürdü. Uzun
mübahisələrdən sonra və Qarabağın Azərbaycanla güclü iqtisadi əlaqələrinin
mövcudluğunu dəstəkləyən erməni liderlərinin rəyini də nəzərə almaqla 5 iyul
1921-ci ildə Rusiya Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi Komitəsinin
Qafqaz bürosu, Dağlıq Qarabağ bölgəsini Azərbaycanın tərkibində saxlamağa
qərar verdi.6 Qərarda, həmçinin Azərbaycan hakimiyyət orqanlarına Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin  (DQMV) sərhədlərini müəyyənləşdirmək həvalə
olundu.7

1922-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər) Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin Rəyasət Heyəti Qarabağın yalnız dağlıq hissəsini əhatə
edən  muxtariyyətin  yaradılması  barədə  qərar  qəbul  etdi.  Bu qərar komitənin
2 iyul 1923-cü il tarixli qərarı ilə bir daha təsdiqləndi.8 Nəticədə, Azərbaycan
SSR-də Ermənistanla heç bir ərazi əlaqəsi olmayan, ümumi sahəsi 4.400 kvadrat-
kilometr olan muxtariyyət quruldu. DQMV-nin ərazisi və sərhədləri erməni
kəndlərinin və yaşayış məntəqələrinin daxil olduğu, azərbaycanlılar istisna ol-
maqla, erməni əhalisinin əksəriyyətini əhatə etmək məqsədi ilə müəyyənləşdiril-
mişdi.9 Nəticədə, 1989-cu ildə DQMV-də əhalinin 76 faizindən çoxunu ermənilər,
21 faizini azərbaycanlılar təşkil edirdi.10

Sovet İttifaqının son illərində, keçən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Ermənis-
tanda millətçi qüvvələr hakimiyyətə gəldi və Qarabağın işğalına yönəlmiş aqres-
4  Altstadt, (n 4), p. 102; Swietochowski, (n 3), p. 75-76; Галстян, Д. (2021). Признанием Советских Границ

Армения Признает Карабах Азербайджаном. https://m.ru.armeniasputnik.am/politics/20210521/27630901/
Priznaniem-sovetskikh-granits-Armeniya-priznaet-Karabakh-Azerbaydzhanom.html

5  Potier, T. (2001). Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia, and South Ossetia: A Legal Appraisal. The Hague,
Boston: Kluwer Law International, p. 2; Cornell S. (1999). The Nagorno-Karabakh Conflict. Uppsala, Depart-
ment of East European Studies. https://is.muni.cz/el/fss/jaro2019/POL587/um/Cornell_The_Nagorno-
Karabakh_Conflict.pdf

6  Протокол Собрания Пленума Закавказского Бюро Центрального Комитета Коммунистической Партии
РСФСР (5 июля 1921 г). Баку: Государственный Исторический Архив Азербайджанской Республики.
ф1, oп 2, д 25. с. 16; Переписка между Микояном, Орджоникидзе и Наримановым. (1920). Баку: Госу-
дарственный Исторический Архив Азербайджанской Республики. (ЦГАОР). АР,  ф.28, оп.1, д.99. с. 115.

7  Altstadt, A. (1988). Nagorno-Karabakh – ‘Apple of Discord’ in Azerbaijan SSR. Central Asia Survey, 7, p. 66.
8  История Создания Нагорно-Карабахской Автономной Области Азербайджанской ССР 1918-1925 До-

кументы и Материалы (1989). Баку: Азернешр. С. 152-153.
9 Chorbajian, L. et al (1994). The Caucasian knot: The History and Geopolitics of Nagorno-Karabakh. London:

Zed Books, p. 13.
10 Национальный Состав Населения СССР Статистика Переписи Населения Союза. Баку: Азернешр.

1989. С. 22.
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siv bir kampaniyaya başladı. Ermənistan 1988-ci ilin noyabr və dekabr aylarında
günahsız azərbaycanlıların öldürülməsi və daha aqressiv bir tərəf kimi yadda
qaldı.11 Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişə 1988-ci ildə Ermənistanda
tarixi torpaqlarında yaşayan etnik azərbaycanlıların zorakılıqla çıxarılması ilə
başladı və nəticədə 300 mindən çox azərbaycanlı Ermənistan SSR-ni tərk etdi və
200-dən çox azərbaycanlı bu zorakı köçdə öldürüldü.12

1988-ci il fevralın 20-də DQMV Xalq Deputatları Sovetinin XX çağırış
növbədənkənar sessiyası "DQMV-nin Azərbaycan SSR tərkibindən Ermənistan
SSR tərkibinə verilməsi haqqında Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR Ali
sovetləri qarşısında vəsatət qaldırmaq barədə" qərar qəbul etdi.13 Qərar azərbay-
canlı deputatların iştirakı olmadan qəbul edildi. Erməni deputatlar muxtar
vilayətin Azərbaycan SSR-dən ayrılması barədə qərarın təsdiqlənməsi istəyi ilə
SSRİ Ali Sovetinə müraciət etdilər. Lakin 13 iyun 1988-ci ildə, sovet qanunveri-
ciliyinin normalarına tam əməl edərək, Azərbaycan SSR Ali Soveti DQMV Xalq
Deputatları Sovetinin qərarını qanunsuz elan etdi.14 Buna cavab olaraq, Ermənis-
tan SSR-in radikal millətçi hakimiyyət orqanları qarşılıqlı tədbirlərə əl atdı və
artıq 15 iyun 1988-ci ildə Ermənistan SSR Ali Soveti DQMV-nin Ermənistanla
birləşməsi barədə vilayət sovetinin erməni deputatlarının qərarını təsdiqləyən
qərar qəbul etdi və bunun dəstəklənməsi tələbi ilə mərkəzi hakimiyyətə – Moskva
rəhbərliyinə müraciət etdi.15

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyəti sonrakı qərarı ilə DQMV-nin qa-
nunverici orqanının Azərbaycandan ayrılma qərarı Azərbaycan SSR və SSRİ
Konstitusiyalarına zidd olduğunu təsdiqlədi.16 Ermənistan SSR Ali Soveti
“Ermənistan SSR və DQMV-nin birləşməsi haqqında” Qanunu qəbul etdikdən
sonra münaqişə kulminasiya nöqtəsinə çatdı.17 1990-cı ilin yanvarında Ermənistan
SSR Ali Soveti Dağlıq Qarabağı büdcə proqramına daxil etmək üçün səs verdi
və bu addım Ermənistanın “qanunlar müharibəsi” çərçivəsində atdığı digər bir
11 Юнусов, А (1991). Погромы в Армении в 1988-1989. Журнал Экспресс-Хроника, 9(186), С.19; De Waal,

T. (2003). Black Garden. Armenia and Azerbaijan through Peace and War. New York, London: New York Uni-
versity Press, p. 60.

12 Azərbaycanda Qaçqınlar və Məcburi Köckünlər haqqında Statistik Məlumatlar. (2000). Bakı: Dövlət Statistika
Komitəsi. S. 2.

13 Решение о Воссоединении НКАО с Армянской ССР. (21 февраля 1988 г). Газета “Советский Карабах”.
Степанакерт.

14 Газета Известия. (19 июня 1988). Москва.
15 Арутюнян, В (1990). События в Нагорном Карабахе: Хроника, Февраль 1988 – Январь 1989. Т. I. Ере-

ван: Издательство Академии Наук Армянской ССР. С. 38; Решение Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР “Об аннулировании Решения Сессии Народных Депутатов НКАО”. (12 июля
1988 г). Бюллетень Верховного Совета Азербайджанской ССР. 13-14, Баку. С. 14-15.

16 Постановление Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР “О неконституционных дей-
ствиях в НКАО” (26 августа 1989 г). Бюллетень Верховного Совета Азербайджанской ССР. 15-16. Баку.
С. 21-22.

17 Решение Верховного Совета Армянской ССР “О присоединении Нагорного Карабаха к Армянской
ССР”. (1 декабря 1989 г). Газета “Коммунист” (2 декабря 1989). Баку.



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

12

addım oldu. Başlandığı gündən etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsində birbaşa
iştirakını inkar edən Ermənistanın DQMV-yə iddialarını legitimləşdirmək üçün
müəyyən təxribat xarakterli qanunsuz addımlar atması və birləşmə barədə
birtərəfli qərar verməsi tarixi gerçəklikdir. Beləliklə də, Ermənistan SSR Ali
Sovetinin 1 dekabr 1989-cu il tarixli qərarı verdiyi və digər aktların qəbul edildiyi
vaxtdan Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində birbaşa iştirakçı olmuşdur. 

SSRİ konstitusiya hüququnun təhlili

Beynəlxalq hüquq xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu, əsasən,
dövlətlərin daxili hüququna aid etdiyi üçün SSRİ-nin qanunvericiliyini, qısaca
da olsa, təhlil etmək çox vacibdir.18 Ermənistanın “qanunlar müharibəsi” çərçivə-
sində olan davranışı, SSRİ Konstitusiyası və sovet qanunvericiliyinə zidd olan
görünməmiş bir hərəkət idi. SSRİ Ali Soveti və mərkəzi hakimiyyət orqanları
Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR-nın sərhədlərinin və ərazi hüdudlarının
dəyişdirilməsi üçün heç bir əsasın olmadığını açıq şəkildə etiraf etdilər. Əslində,
Ermənistanın hərəkətləri SSRİ-nin ərazi xəritəsini yenidən çəkmək üçün
görünməmiş cəhd idi.19 SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyətinin 23 mart 1988-ci
ildə qəbul etdiyi “Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR-də
vəziyyətlə əlaqədar müttəfiq respublikaların müraciətləri ilə bağlı tədbirlər
haqqında” Qərarla mürəkkəb ərazi məsələlərinin, SSRİ-nin ali dövlət orqanlarının
qərarlarına zidd olaraq, qeyri-qanuni qurumlar vasitəsilə həll edilməsi cəhdlərinin
yolverilməz olduğu müəyyən edildi.20

Beləliklə, SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti SSRİ Konstitusiyası ilə
ziddiyyət təşkil edən, müttəfiq respublikaların sərhədlərinin qanunsuz dəyişdiril-
məsinə yönəlmiş hərəkətləri qeyri-qanuni və etibarsız elan etdi.21 SSRİ Ali Sove-
tinin 18 iyul 1988-ci il tarixli plenar iclasında Dağlıq Qarabağın Azərbaycan
SSR-nın tərkibində saxlanılmasının qanuni olduğu bir daha təsdiqləndi  və SSRİ
Prezidenti M.S.Qorbaçov ermənilərin hərəkətlərinin kommunist rejiminə və onun
yenidənqurma siyasətinə qarşı olduğunu bəyan etdi.22

18 Mirzayev, F. (2014). Abkhazia. In: C. Walter, A. Sternberg and K. Abushov ed., Self-Determination and Se-
cession in International Law. Oxford: Oxford University Press, pp. 191-213; Мирзоев Ф. (2017). Применение
принципа uti possidetis при дезинтеграции СССР. Москва: Право и Полтика, 8, С. 12 – 23.

19 De Waal, (n 12), p. 10-11.
20 Постановление Президиума Верховного совета СССР “О мерах, связанных с обращением Союзных

республик по поводу событий в Нагорном Карабахе, в Азербайджанской и Армянской ССР”. (23 марта
1988 г).  Бюллетень Верховного Совета СССР. 13. Москва. С. 27-28.

21 Мирзоев Ф. (2017). Применение принципа uti possidetis (n 19), С. 14-18. 
22  Malkasian, M. (1996). Gha-ra-bagh!: The Emergence of the National Democratic Movement in Armenia.

Detroit: Wayne State University Press, pp. 116-117.
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SSRİ Ali Sovetinin Rəyasət Heyəti 18 iyul 1988-ci il tarixli “Ermənistan
SSR və Azərbaycan SSR Ali Sovetlərinin Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı
qərarları haqqında” qərarında Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR-nın sərhəd-
lərinin birtərəfli qaydada, onların razılığı olmadan dəyişdirilməsini SSRİ Kons-
titusiyasının 78-ci maddəsinə zidd və yolverilməz olduğunu bildirdi. 23 Nəhayət,
Rəyasət Heyətinin 10 yanvar 1990-cı il tarixli “Ermənistan SSR Ali Sovetinin
Dağlıq Qarabağla bağlı 1 dekabr 1989-cu il və 9 yanvar 1990-cı il tarixli akt-
larının SSRİ Konstitusiyasına zidd olması haqqında” Qərarı Dağlıq Qarabağın
Azərbaycan SSR-in razılığı olmadan Ermənistanın SSR-ə birləşdirilməsinə dair
aktları SSRİ Konstitusiyasının 78-ci maddəsinin ciddi şəkildə pozulması kimi
müəyyənləşdirdi.24 27 noyabr 1991-ci ildə SSRİ Konstitusiya Nəzarəti Komitəsi
Ermənistan SSR-in DQMV ilə birləşməsi haqqında 1 dekabr 1989-cu il Qanunu
etibarsız və qanunsuz elan etdi.25 SSRİ Ali Sovet Rəyasət Heyətinin və SSRİ
Konstitusiya Nəzarəti Komitəsinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərəkətlə-
rinin qanunsuz olduğuna dair əvvəldən tutduğu mövqe, Ermənistan tərəfindən
SSRİ Konstitusiyasının və qanunvericiliyinin kobud şəkildə pozulduğunu iddia
etmək üçün güclü hüquqi əsaslar verir.

Moskva rəhbərliyi Ermənistan tərəfinin hərəkətlərinə kəskin tənqidlə reaksiya
göstərdi və bunu Sovet qanunlarının pozulmasına yönəldilmiş ekstremist bir cəhd
adlandırdı.26 SSRİ Konstitusiyasının sovet respublikalarının ərazi dəyişikliyinə
onların razılığı olmadan məhdudiyyət qoyan 78-ci maddəsinə əsasən, SSRİ Ali
Soveti 18 iyul 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-in tərkibində
saxlanması barədə qərar qəbul etdi.27 Buna qədər isə sovet rəhbərliyi Moskvanın
DQMV-də birbaşa inzibati idarəçiliyini tətbiq etdi və  24 mart 1988-ci ildə Sovet
İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Arkadi Volskinin sovet mərkəzi
hökumətin DQMV-də nümayəndəsi təyin edilməsinə qərar verdi.28 Dağlıq Qara-
bağda mərkəzi hakimiyyət orqanlarının birbaşa idarəçiliyini təmsil edən A.Volski
erməni hərbi qüvvələrinə bölgənin işğalı üçün zəmin yaratdı.29 

23 Постановление Президиума Верховного совета СССР “О Решениях Верховных Советов Армянской
ССР и Азербайджанской ССР, Относительно Нагорного Карабаха”. (18 июля 1988 г). Бюллетень Вер-
ховного Совета СССР. 29. Москва. С. 20-21. 

24 Постановление Президиума Верховного Совета СССР “О несоответствии Конституции СССР актов
по Нагорному Карабаху, принятых Верховным Советом Армянской ССР 1 декабря 1989 года и 9 января
1990 года” (10 января 1990 г). Бюллетень Верховного Совета СССР. 3. Москва. С. 38-42. 

25 Барсегов, Ю. (2008). Нагорный Карабах в Международном Праве и Мировой Политике Документы и
Комментарии. Т. I. Москва: Издательство КРУГ, С. 709-711.

26 TASS Information Agency. (1988). In: J. Libaridian. 1st ed. Documents and Facts on the Region of Moun-
tainous Karabagh, 1918-1988. Cambridge, MA: Zoryan Institute for Contemporary Armenian Research &
Documentation. pp. 98-99.

27 Постановление Президиума Верховного совета СССР от 18 июля 1988 г. (n 24).
28 Ibid. 
29 Moscow Home Service. (18 January 1989) at 16:00 GMT. SU/0364 B/4. (In Russian).
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28 noyabr 1989-cu ildə SSRİ Ali Soveti “DQMV vəziyyəti normallaşdırmaq
tədbirləri haqqında” qərar qəbul etdi. Həmin qərara əsasən, A.Volskinin rəhbərlik
etdiyi Xüsusi İdarəetmə Komitəsini ləğv edildi, vilayətin xalq deputatları sove-
tinin fəaliyyətini bərpa etməyi və DQMV üzrə Respublika Təşkilat Komitəsini
yaratmağı qərara aldı.30

Təşkilat Komitəsinin əsas məqsədi Azərbaycan SSR-in muxtar vilayət
üzərində yurisdiksiyasını bərpa etmək və yerli özünüidarə orqanlarını yenidən
qurmaq idi. Lakin Təşkilat Komitəsi erməni silahlı qruplarının hərbi müqaviməti
ilə üzləşərək, əsas məqsədinə çata bilmədi. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
elan etməsindən dərhal sonra, 10 dekabr 1991-ci ildə Dağlıq Qarabağın ümumi
əha-lisinin çoxluq təşkil edən erməni əhalisi Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı
əhalisinin iştirakı olmadan referendum keçirdi və “müstəqilliyini” elan etdi.31

Qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistanla birləşmək üçün sözügedən “referendum”,
sadəcə, DQMV-nin müxtəlif kolxoz və fabriklərin erməni mənşəli işçilərindən
yığılmış imzalar toplusu idi.32

2 sentyabr 1991-ci ildə Azərbaycandan ayrılmasını elan edən “Dağlıq Qara-
bağ Respublikası”nın (“DQR”) müstəqillik bəyannaməsi SSRİ Konstitusiyasının
müddəalarının kobud pozuntusu idi. Çünki SSRİ qanunvericiliyinə əsasən, sovet
müttəfiq respublikalarının ərazisi və sərhədləri onların razılığı olmadan dəyiş-
dirilə bilməzdi və bu cür razılığın qarşılıqlı olması, SSRİ-nin ali hakimiyyət
orqanları tərəfindən təsdiqlənməsi əsas şərt idi. Belə razılıq olmadığı halda, SSRİ,
Azərbaycan SSR və Ermənistan SSR konstitusiyaları həmin respublikaların ərazi
və sərhədlərinin hər hansı bir şəkildə dəyişdirilməsinə icazə vermirdi.33 “DQMV
haqqında” Azərbaycan SSR-in  1981-ci il 16 iyun tarixli Qanununa əsasən, bu
muxtar vilayətin sərhədləri Azərbaycanın razılığı olmadan dəyişdirilə bilməzdi.

SSRİ-nin dağılmasından dərhal sonra, “Qarabağ ermənilərinin azadlıq
hərəkatı” kimi qələmə verilməklə, Ermənistan və onun Dağlıq Qarabağdakı ma-
rionet qüvvələri erməni diasporu tərəfindən maliyyələşdirilən və keçmiş sovet
qoşunlarının bölgədə qalan bölmələrinin böyük dəstəyi ilə Azərbaycana qarşı
aktiv hərbi mərhələyə başladılar. Keçmiş DQMV-nin ərazisi və ona bitişik yeddi
rayon - Kəlbəcər, Laçın, Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayıl rayonları
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edildi. BMT Təhlükəsizlik Şurası
822, 853, 874 və 884 saylı dörd qətnaməsi ilə Ermənistan silahlı qüvvələrinin

30 Мирзоев, Ф. (2004). Актуальные Проблемы Изменения Государственных Границ в Международном
Праве: Теория и Практика. Баку: Издательство Ганун. 

31 Russian Radio. (13 December 1991) at 22:00 GMT. SU/1256 B/9. (In Russian).
32 De Waal, (n 12), p. 19-20.
33 Маркедонов, С. (2007). Советский Кавказ в 1970-е годы: Предчувствие Гражданской Войны. Неприка-

саемый Резерв. 2(52), С. 32.
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işğal olunmuş ərazilərdən dərhal çıxarılmasını tələb edərək reaksiya verdi.34 Bu,
yalnız 890 şəhər, kənd və qəsəbə, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün olan
Azərbaycan ərazilərinin 20% -nin itirilməsi ilə deyil, eyni zamanda çoxmilyardlı
itkilər və 25.000 nəfərin ölümü və 50.000 azərbaycanlının yaralanması ilə
nəticələndi.35 Erməni işğalı nəticəsində azərbaycanlı məcburi köçkünlərin sayı
İkinci Dünya müharibəsinin sonundan bəri Avropadakı ən yüksək rəqəm idi.36 

Keçmiş SSRİ-nin 1924-cü və 1936-cı il konstitusiyaları kimi 1977-ci il Kons-
titusiyası da aydın şəkildə ittifaqdan “sessesiya”, yəni müstəqilliyə gətirib çıxaran
ayrılma hüququna malik subyektləri müəyyən etmişdi və bunların sayı 15 müt-
təfiq respublika ilə məhdudlaşmışdı.37 DQMV Azərbaycan SSR-in tərkibində
muxtar vilayət idi, buna görə də Azərbaycan və Ermənistan SSR-dən fərqli olaraq,
1977-ci il SSRİ Konstitusiyasına əsasən, sessesiya hüququna malik deyildi.  

Yalnız Ermənistan SSR Ali Sovetinin qanunsuz hərəkətlərinə və Dağlıq
Qarabağın 2 sentyabr 1991-ci ildə “müstəqilliyini” elan etməsinə cavab olaraq,
Azərbaycan SSR Ali Soveti 26 noyabr 1991-ci ildə DQMV-ni ləğv edən Qanunu
qəbul etdi.38 Azərbaycan bunu Ermənistanın təcavüzkar və qanunsuz hərəkət-
lərinə cavabı kimi əsaslandırdı.39

Beynəlxalq hüququn təhlili

“Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında” 18 oktyabr
1991-ci tarixli Konstitusiya Aktında40 özünü 1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il
aprelin 28-dək mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan et-
diyi andan Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan SSR-in sərhədlərinə varis-
liyini itirdiyini iddia edən Ermənistan bu “dəlil”ə söykənərək, Dağlıq Qarabağı

34 UN SC Res. 822 (1993) (30 April 1993) UN Doc. S/ES/4; UN SC Res. 853 (1993) (29 July 1993) UN Doc.
S/ES/853; UN SC Res. 874 (1993) (14 October 1993) UN Doc. S/ES/874; UN SC Res. 884 (1993).

35 Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri Üzrə Dövlət Komitəsi. (2005).
Azərbaycanda Məcburi Köçkünlər və Qaçqınlar. Bakı: Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri Üzrə Dövlət
Komitəsi. S. 8-9; UNGA (1996). Letter dated 25 October 1996 from the Permanent Representative of Azer-
baijan to the United Nations addressed to the Secretary-General. UNGA 51st Session, Third Committee
Agenda item 110 (30 October 1996). UN Doc Supp (A/C.3/51/9); EU TACIS (2006). Discussion Paper: As-
sistance to Internally Displaced Persons (IDP). Helsinki Consulting Group, BBJ Consult and Ėmergences,
pp. 2-3.

36 UNHCR (2002). Statistical Yearbook. UNYB 20-22. http://www.unhcr.org/home/STATISTICS/41206f762.pdf;
International Red Cross and Red Crescent Societies (2003). Azerbaijan Appeal’ No. 01.78/2003 Appeal 2003-
2004. http://www.ifrc.org/docs/appeals/annual03/017803.pdf.

37 Unger, A. (1981). Constitutional Development in USSR. London: Methuen, p. 60.
38  Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətini Ləğv Edilməsi Haqqında Qanunu. (26 noyabr

1991). http://www.e-qanun.az/framework/6783.
39  Zverev, A. (2021). Ethnic Conflicts in the Caucasus 1988-1994. In: B. Coppieters, ed., Contested Borders

in the Caucasus. Brussels: VUB University Press. http://poli.vub.ac.be/publi/ContBorders/eng/ch0101.htm.
40 Gzoyan, E. (2020). The Issue of Nagorno-Karabakh in the League of Nations. The Armenian Weekly.

https://armenianweekly.com/2020/07/23/the-issue-of-nagorno-karabakh-in-the-league-of-nations
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir hissəsi olmayan mübahisəli bir ərazi
sayır.41

Bu halda, Müqavilələr Hüququ haqqında Vyana Konvensiyasının 62-ci
maddəsində qeyd olunmuş sərhəd haqqında müqavilələrin sabitliyi prinsipinə
istinad edilməlidir.42 Vəziyyətin əsaslı dəyişməsindən (rebus sic stantibus) asılı
olmayaraq, sərhəd müqavilələrinin sabitliyi beynəlxalq adət hüququnun bir
normasıdır.43 Bu müddəa beynəlxalq adət hüququnun normaları toplusu kimi
geniş tanınan 1969-cu il Beynəlxalq Müqavilələr Hüququ haqqında Vyana
Konvensiyasının 62-ci maddəsində öz əksini tapmışdır.44 “Sərhədlərə dair müqa-
vilələrin sabitliyi” prinsipinin yalnız SSRİ-nin xarici dövlətlərlə  sərhədlərinə
tətbiq edilə biləcəyinə dair bəzi fikirlər mövcud olsa da, bu halda keçmiş müttəfiq
respublikaların sovet qanunvericiliyinə görə hüquqi statusuna istinad edilməlidir.
Belə ki, SSRİ-nin tərkibindəki bütün respublikalar öz aralarında dəqiq müəyyən
olunmuş daxili inzibati sərhədlərə sahib idilər. SSRİ Konstitusiyasının 78-ci
maddəsində müttəfiq respublikanın ərazisinin onun razılığı olmadan dəyişdiril-
məsinin mümkünsüzlüyü, həmçinin müttəfiq respublikalar arasında sərhədlərin
həmin respublikaların qarşılıqlı razılığı və ittifaq dövlətinin bunu təsdiq etməsi
əsasında dəyişdirilə biləcəyi təsbit olunmuşdu. 

Sovet dövründə Azərbaycanla Ermənistan arasında ərazilərin və ya sər-
hədlərin dəyişdirilməsinə dair heç bir razılaşma imzalanmamış və ittifaq dövləti
tərəfindən təsdiqlənməmişdi. Hər iki müttəfiq respublika arasındakı sərhədlər
keçən əsrin əvvəllərində aydın şəkildə müəyyənləşdirilmişdi.45 Bu respublikalar
arasında sovet dövründəki çoxsaylı daxili inzibati sərhəd müqavilələri onların
sərhədlərinin son demarkasiya və delimitasiyasını təsdiqləmişdi. Azərbaycanın

41 Ibid. 
42 Namibia Case (Advisory Opinion) [1971] ICJ Reports. 16; Fisheries Jurisdiction Case (United Kingdom v

Iceland) (Merits) [1951] ICJ Reports. 18, 21; McNair, A. (1961). The Law of Treaties. Oxford, Clarendon
Press, p. 656; Sinclair, I. (1984). The Vienna Convention on the Law of Treaties. 2nd ed. Manchester, Man-
chester University Press, pp. 5-29; Rosenne, S. (1989), Developments in the Law of Treaties 1945-1989.
Cambridge, Cambridge University Press, p. 121; Klabbers, J. (1996). The Concept of Treaty in International
Law. The Hague-London-Boston, Kluwer Law International, pp. 41-44; Reuter, P. (2004). Introduction to the
Law of Treaties. London, Routledge, pp. 16-17; Aust, A. (2004). Modern Treaty Law and Practice. Cambridge,
Cambridge University Press, pp. 9-12

43 Temple of Preah Vihear Case (Cambodia v Thailand) [1962] ICJ Reports. 34; Territorial Dispute Case (Libya
v Chad) [1994] ICJ Reports. 37; Sovereignty and Scope of the Dispute Arbitration (Eritrea v Yemen) (Phase
I: Territorial Sovereignty and Scope of the Dispute) [1998] 114 International Law Review, p. 48.

44 Shaw, M. (2018). International Law. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 684-725; Khan,
R.M. (1973). Vienna Convention on the Law of Treaties. Article 62 Fundamental Change of Circumstances.
Pakistan Horizon, 26(1), pp. 16-28; Haraszti, G. (1973). Some Fundamental Problems of the Law of Treaties.
Budapest: Akademiai Kiado, p. 439; Талалаев А. (1997). Венская Конвенция о Праве Международных
Договоров Комментарии. Москва: Юридическая Литература, С. 168-173; Mirzayev, Abkhazia, p. 191-
213. 

45 Внешняя Политика СССР, 1917-1944 Сборник Документов (1944). Сборник Документов. Т. I-IV. Москва:
Высшая Партийная Школа ЦК КПСС; Potier, (n 6), p. 119.
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sərhəd məsələləri üç müttəfiq respublika - RSFSR, Ermənistan SSR və Gürcüstan
SSR ilə sərhədlərinin dəyişdirilməsinə dair daxili razılaşmalarla yanaşı,
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Türkiyə Cümhuriyyəti arasında RSFSR-
in iştirakı ilə imzalanmış və hələ də qüvvədə olan Qars müqaviləsi ilə tənzim-
lənmişdir.46 Əslində, nə Azərbaycan SSR, nə də müstəqil Azərbaycan
Respublikası heç bir halda Dağlıq Qarabağın ayrılması və ya ərazi baxımından
Ermənistana və ya sələfi olan Ermənistan SSR-ə verilməsinə razı olduğunu
bildirməmişdir.

1977-ci il SSRİ Konstitusiyası ilə 15  müttəfiq respublikaya sesessiya, yəni
ayrılmaq hüququ verən müddəaya (maddə 72) istinad etmək zəruridir. SSRİ-nin
süqutundan və müttəfiq respublikaların öz müstəqilliklərini elan etməsindən sonra
da onların inzibati sərhədləri dəyişilməz qaldı. Sonradan ayrıldıqlarını elan edən
separatçı birliklərin əksəriyyəti, 1977-ci il SSRİ Konstitusiyasına əsasən, bu
respublikaların ayrılmaz hissəsi idilər.47 Həmin Konstitusiyaya əsasən, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycan SSR-in muxtar vilayəti idi. 

Keçmiş Yuqoslaviya üzrə təyin olunmuş Badinter Komissiyası 2 və 3 saylı
Rəylərində, Yuqoslaviya Sosialist Federativ Respublikasının (YSFR) Konstitu-
siyasına əsasən, yalnız altı respublikanın sesessiya hüququndan istifadə etmək
hüququna sahib olduqlarını açıq şəkildə müəyyən etdi.48 Artıq vurğulandığı kimi,
SSRİ-nin sesessiya haqqında mövcud qanunvericiliyinə əsasən, DQMV 1991-ci
ildə belə hüquqa malik deyildi və bu hüquqdan istifadə edə bilməzdi.

SSRİ Konstitusiyasında müttəfiq respublikaların ərazilərinin və sərhədlərinin
dəyişdirilməsinin mümkünsüzlüyünü müəyyən edən müddəalar olduğu halda
Azərbaycana Azərbaycan SSR-dən miras qalmış daxili inzibati sərhədlərə uti pos-
sidetis juris prinsipinin tətbiqi də ciddi əsas kimi qəbul edilməlidir. Göstərildiyi
kimi, eyni müddəalar YSFR Konstitusiyasında müəyyən edilmişdi və Badinter
Komissiyası uti possidetis juris prinsipinin bu dövlətin keçmiş Konstitusiya
vahidlərinin – altı federativ respublikanın inzibati sərhədlərinə tətbiqinə güclü
əsaslar olduğunu iddia etdi.49

46 Treaty of Friendship between Turkey, Azerbaijan SSR, the SSR Armenia and the SSR Georgia on one hand
and Turkey on the other, concluded with the participation of the RSFSR (13 October 1921). Kars, Turkey.
http://azerbaijan.az/portal/History/HistDocs/Documents/en/05.pdf; Mirzayev, F. (2021). Armenian Territorial
Claims to Turkey under the Treaty of Sevres Lack Grounds in International Law. The Tribune.
https://www.thetribune.com/armenian-territorial-claims-to-turkey-under-the-treaty-of-sevres-law-lacks-basis-
in-international-law .

47 Mirzayev, Abkhazia, (n 19), p. 191-213.
48 EC Yugoslav Arbitration Commission (1992). Opinion No 2. European Journal of International Law. 3. pp.

183-185; EC Yugoslav Arbitration Commission. (1992). Opinion No 3. International Law Materials. 31. pp.
171-172.

49 Opinion No 2, (n. 48), pp. 183-185; Szacz, C. (1994). The Fragmentation of Yugoslavia. Proceedings of the
American Society of International Law, p. 34; Weller, M. (1992). The International Response to the Dissolution
of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia. American Journal of International Law, 86, p. 591.
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Sovet İttifaqı respublikalarına bu cür hüquq verən Sovet Konstitusiyası ilə
ayrılma haqqındakı müddəa uti possidetis juris prinsipinin tətbiqi məqsədləri
üçün vacibdir. Britaniyalı professor Şo (Shaw), haqlı olaraq, uti possidetis prin-
sipinin yalnız daxili inzibati sərhədlərə, xüsusən, federativ dövlətlərdə tətbiqinin
mümkünlüyünü iddia edir.50 Buna səbəb kimi federativ tipli dövlətlərdə onun
inzibati vahidlərinin daha çox muxtariyyətə və dəqiq inzibati sərhədlərə sahib
olmasını göstərir. SSRİ-ni götürdükdə isə onun konstitusiyası ilə sesessiya
hüququna malik olan inzibati vahidlərin onların sahib olduqları ərazilər
üzərindəki hüquqlarının müəyyən edilməsi üçün vacibdir. 

SSRİ Konstitusiyasında “suveren müttəfiq respublikalar”ın sesessiya
hüququnu və onların ərazilərinin dəyişdirilməsinin mümkünsüzlüyünü müəyyən
edən müddəaların keçmiş inzibati sərhədləri yeni müstəqil dövlətlərin beynəlxalq
sərhədlərinə çevirən uti possidetis juris prinsipinin konsensual tətbiqi üçün
möhkəm zəmin olduğunu iddia etmək olar. 

Azərbaycan Respublikası, Dağlıq Qarabağ bölgəsi də daxil olmaqla, mövcud
sərhədləri daxilində beynəlxalq səviyyədə tanınmışdır. Bu cür mövqe AŞPA-nın
xüsusi məruzəçisi David Atkinson tərəfindən açıq şəkildə ifadə edilmiş və
Azərbaycanın sərhədlərinin 1991-ci ildə beynəlxalq birlik tərəfindən müstəqil-
liyinin tanınmasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini də əhatə etdiyini vurğulamışdır.51

Erməni tərəfi Azərbaycana ərazi iddialarını əsaslandırmaq üçün Dağlıq
Qarabağdakı erməni əhalisinin öz müqəddəratını təyinetmə hüququna malik
olmasına istinad edir. Postsovet məkanında dövlət sərhədlərinin dəyişməsi üçün
bəzi milli azlıqlar tərəfindən öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun icrası üçün
güclü bir zəmin olduğuna dair bəzi düşüncələr mövcuddur.52

Əvvəlcə, Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin, beynəlxalq hüquqa uyğun
olaraq, öz müqəddəratını təyinetmə hüququ üçün bir “xalq” olub-olmadığı müəy-
yən edilməlidir. Beynəlxalq hüquqda “xalq” anlayışının dəqiq tərifi mövcud
deyil. Bununla birlikdə, erməni əhalisinin Dağlıq Qarabağdan zorla qovulmuş
Azərbaycanlı icmasını daxil etmədiyi  üçün “xalq” olaraq qəbul edilə bilmədiyi
iddia edilməlidir. Beynəlxalq hüquqa əsasən, öz müqəddəratını təyinetmə hüququ
bütün xalqlara, qruplara və ya milli azlıqlara verilə bilməz. BMT-nin Xüsusi
Məruzəçisi Asbyorn Eyde açıq şəkildə müraciət edərək, bütün ölkələrdə bütün
xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna sahib olduğunu iddia etmənin

50 Shaw, M. (1997). Peoples, Territorialism and Boundaries. European Journal of International Law, 3, p. 478. 
51 Political Affairs Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (2004). Explanatory

Memorandum by the Rapporteur David Atkinson to the Report of 29 November 2004. Strasburg: PACE Doc.
10364, 5.

52 Барсегов, (n 26), p. 117.
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son dərəcə mənfi və təhlükəli olduğunu vurğulamışdır.53 Müasir beynəlxalq hü-
quqdakı “xalq” termininin mövcud şərhindən kənara çıxmaqla və Hans Kelsenin
“xalqı” bir dövlət kimi başa düşməsinə istinad edərək,54 Ermənistan tərəfindən
iddia olunduğu Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki erməni əhalisinin öz müqəddəratını
təyin etməsi üçün heç bir qanuni əsaslar yoxdur. 

Hətta “remedial sesessiya”55,  yəni fundamental insan hüquqlarının kobud
şəkildə pozulmasına cavab olaraq, milli azlıqların və ya qrupların öz müqəddə-
ratını təyinetmə hüququnun həyata keçirilməsi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə heç
bir halda tətbiq oluna bilməz. Azərbaycanın mərkəzi hakimiyyəti orqanları
tərəfindən Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisinin hüquqlarının kobud şəkildə
pozulmasına dair hər hansı ciddi sübutların olduğunu təsdiqləyən fakt və dəlillər
mövcud deyil.

Bu halda, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun tətbiqi üçün heç
bir əsas olmadıqda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və sərhədlərini qorunması
üçün uti possidetis prinsipinin tətbiqi zəruridir. İddia etmək olar ki, Azərbaycana
gəldikdə, Avropa Şurası, beynəlxalq hüququn iki prinsipi arasında ziddiyyət ol-
duğu təqdirdə, xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun yalnız ərazi
bütövlüyü prinsipini pozmadan və yalnız sülh yolu ilə həyata keçirilə biləcəyini
bəyan etmişdir.56 Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin sorğu-
suna cavab olaraq, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi müəyyən etmişdir ki, xalq-
ların öz müqəddəratını təyinetmə hüququ, ərazi bütövlüyü prinsipi daxil olmaqla,
bey-nəlxalq hüququn bütün norma və prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçiril-
məlidir.57 Komitə daha sonra xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququnun
yalnız dinc danışıqlar yolu ilə həyata keçirilə bildiyini və hər hansı suveren dövlə-
tin ərazisinin işğalı üçün güc tətbiqinin qanuni hesab edilə bilmədiyini bəyan
etdi.58 Buna görə də BMT-nın Təhlükəsizlik Şurasından sonra Avropa Şurası
Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması yolu
ilə ermə-nilər tərəfindən xalqların “öz müqəddəratını təyinetməsi üçün” güc tətbiq
edilmə-sinin qəbuledilməz olduğunu təsdiqləyən ikinci nüfuzlu beynəlxalq
təşkilat oldu. 
53 Eide, A. (1996). Territorial Integrity of States, Minority Protection and Guarantee for Autonomy Arrangements:

Approaches and Roles of the United Nations. In: UniDem Seminar, ed., Local Self-government, Territorial
Integrity and Protection of Minorities. Lausanne: COE Publishing, p. 33.

54 Kelsen, H. (1951). Recent Trends in the Law of the United Nations. A Supplement to the “Law of the United
Nations: A Critical Analysis of its Fundamental Problems”. London: Stevens and Sons, pp. 51-52. 

55 Raic, D. (2002). Statehood and the Law of Self-Determination. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff, pp. 366-
372.

56 Committee of Ministers of the Council of Europe (2001). Reply to the Written Question No 396 by Mrs Ha-
jiyeva to the Committee of Ministers ‘Recognition of the Territorial Integrity of Azerbaijan by Armenia’.
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=222923&Site=COE.

57 Ibid.
58 Ibid. 
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Münaqişənin əvvəlindən Azərbaycan Dağlıq Qarabağı münaqişənin tərəfi
kimi tanımamaq və bölgədəki erməni əhalisinin öz müqəddəratını təyin etməsinin
lehinə bütün dəlilləri rədd etmək yolu ilə tamamilə beynəlxalq hüquqa əsaslanan
inkar siyasətini seçdi. Məsələn, 10 dekabr 1991-ci ildə DQMV-ni müstəqil bir
dövlət elan edən erməni əhalisi ilə keçirilən referendum heç vaxt Azərbaycan və
ya onun hakimiyyət orqanları tərəfindən heç zaman qəbul edilmədi. Azərbaycan
əsasən işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsini və Dağlıq Qarabağın statusu
barədə danışıqların aparılmasını tələb edirdi və onun ərazi bütövlüyünün qorun-
ması və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını əsas şərt
kimi tələb edirdi. Azərbaycanın suveren ərazilərinin işğalı BMT-nin 822, 853,
874 və 884 saylı qətnamələrində, BMT Baş Assambleyasının 48/11, 60/285 və
62/243 saylı qətnamələrində; AŞPA-nın 1059, 1119, 1416, 1553 və 2085 saylı
qətnamələrində; Avropa Birliyi Parlamentinin 2216 və 2315 saylı qərarlarında;
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının 21/9, 25/9, 10/11, 10/37, 9/39, 10/42, 10/43, 4/43
və 12/46 saylı qərarlarında59 və digər beynəlxalq hüququ sənədlərdə təsdiq
olunmuşdur.

İşğal faktının təsdiqi (effektiv nəzarət)

Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq, hər hansı bir ərazi işğal altındadırsa,
beynəlxalq humanitar hüquq normaları tətbiq olunur və bu ərazini işğal edən tərəf
beynəlxalq hüquq normalarının pozulmasına görə tam məsuliyyət daşıyır.
Ermənistanın öz rolunu inkar etməsinə və Dağlıq Qarabağı münaqişənin müstəqil
tərəfi kimi tanıtmaq niyyətinə baxmayaraq, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin
işğalında birbaşa iştirakı və onlar üzərində nəzarəti həyata keçirməsi heç vaxt
şübhə doğurmayıb. Bu baxımdan əlamətdar hüquqi dəlillərdən biri məhz Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin (AİHM) Laçından olan azərbaycanlı məcburi
köçkünlərin iddiasına uyğun olaraq “Çıraqov və başqaları ilə Ermənistana qarşı”
məhkəmə işi ilə bağlı çıxardığı qərardır (AİHM).60 Çiraqovun işində AİHM
Ermənistanın ilk gündən özü yaratdığı “DQR” üzərində effektiv nəzarəti həyata
keçirdiyini, “DQR”-in heç bir şəkildə müstəqil dövlət olaraq qəbul edilə bilmə-
diyini və Ermənistanla “DQR” arasında ən yüksək səviyyədə inteqrasiya mövcud

59 UN Security Council Resolutions No 822, 853, 874 and 884, (n 35); UN GA Res. 60/285 (15 September
2006) (2006) A/RES/60/285; UN GA Res. 62/243 (25 April 2008) (2008) A/RES?62/243; PACE Resolution
No 1119 (1997); PACE Resolution No 1416 (2005); PACE Resolution No 2085 (2016); EU Parliament Res-
olution No 2216 (2009); EU Parliament Resolution No 2315 (2012); OIC Resolution No.21/9-P (2000); OIC
Resolution No. 25/9-c (20000; OIC Resolution No 10/11 (2008); OIC Resolution No 10/37 (2010); OIC Res-
olution No 9/39 (2012); OIC Resolution No. 10/42 (2015); OIC Resolution No 10/43 (2016); OIC Resolution
No 4/43 (2016); OIC Resolution No 12/46 (2019).

60 Chiragov and Others v. Armenia [2015] ECHR. 176
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olduğunu müəyyən etdi.61 AİHM özünün digər “Zalyan, Sarkisyan və Serobyan
Ermənistana qarşı” məhkəmə işində də Ermənistan tərəfindən “DQR” üzərində
“tam siyasi, hərbi və maliyyə nəzarəti”nin olduğunu təsdiqləmişdi.62 Bundan
əlavə, AİHM tərəfindən 2016-cı ildə Avropa İnsan Haqları Konvensiyası üzrə,
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində beynəlxalq qanun pozuntularına görə
Ermənistanın tam məsuliyyətini “Muradyan Ermənistana qarşı” məhkəmə işində
yenidən təsdiqlədi.63

Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxladığı 30 ilə yaxın müddət
ərzində beynəlxalq hüquqa zidd olan əsasən müxtəlif cinayətlər törətdi,64 o
cümlədən Suriya və Livan ermənilərinin işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz
yerləşdirilməsi65,  narkotik maddələrin ticarəti66,  qanunsuz silah alveri67, çirkli
pulların yuyulması68,  Azərbaycan şəhərlərinin və digər yaşayış məntəqələrinin
tamamilə dağıdılması və ya urbisid69,  tarixi və mədəni irsin məhv edilməsi70,
ekoloji cinayətlər71 kimi müxtəlif cinayətlərə görə məsuliyyət daşıyır. 

61 Chiragov and Others v. Armenia (n 61) 176; Cornell, S. and Shaffer, B. (2020) Occupied Elsewhere. Selective
Policies on Occupations, Protracted Conflicts, and Territorial Disputes. Washington D.C.: FDD Press. pp.
21-23.

62 Zalyan, Sargsyan and Serobyan v. Armenia [2016] ECHR. 214.
63 Muradyan v Armenia [2016] ECHR, 124.
64 Azercosmos OJSC and Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan (2019). Illegal Activities in

the Territories of Azerbaijan under Armenia’s Occupation: Evidence from Satellite Imagery.
https://mfa.gov.az/files/shares/Azercosmos.pdf.

65 Letter of the OSCE Minsk Group Co-Chairs to the OSCE Permanent Council on the OSCE Minsk Group
Fact-Finding Mission to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh (2010). OSCE
Field Assessment Mission Report (NK)(A/59/747-S/2005/187, Annex I, p. 5. http://www.osce.org/mg/
76209?download=true; Press-Release of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan (29
March 2011). A/65/801-S/2011/208, Annex. https://undocs.org/en/A/65/801; Mirzayev, Abkhazia. p. 191-213;
Мирзоев, Ф. (2020). Переселение Ливанских Армян на Оккупированные Территории Азербайджана
Является Серьезным Нарушением Международного Права. 1News.az. https://1news.az/news/
20200908115358723-Ekspert-Pereselenie-livanskikh-armyan-na-okkupirovannye-territorii-Azerbaidzhana-
yavlyaetsya-sereznym-narusheniem-mezhdunarodnogo-prava.

66 Ministry of Internal Affairs of the Republic of Azerbaijan (2004). Drug Enforcement. https://m.mia.  gov.az/
index.php?/en/content/29824; US Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (2014). In-
ternational Narcotics Control Strategy Report. https://2009-2017.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/ 2014/vol1/
222846.htm; Cane, H. (2019). Narco Karabakh. Inside the Global Nexus of Transnational Crime.
https://www.narcokarabakh.net/en/stories.

67 UNSC (2013). Final Report of the Panel of Experts Established Pursuant to Resolution 1973(2011) Con-
cerning Libya. UN Doc S/2013/99.

68 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Azerbaijan (2016). Report on Illegal Economic and Other Ac-
tivities in the Occupied Territories of Azerbaijan. A/70/1016–S/2016/711. https://undocs.org/en/A/70/1016.

69 Illegal Activities in the Territories of Azerbaijan, (n 62); International Crisis Group (2019). Report No 255 on
Digging out of Deadlock in Nagorno-Karabakh. https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/
nagorno-karabakh-conflict/255-digging-out-deadlock-nagorno-karabakh; Euronews (2005). Aghdam – Hi-
roshima of the Caucasus. https://www.youtube.com/watch?v=9-pXI_IUupw; Vince, O. (2015). Urbicide in
Nagorno-Karabakh. https://failedarchitecture.com/2015/10/urbicide-in-nagorno-karabakh.

70 Illegal Activities in the Territories of Azerbaijan, (n 62).
71 Report on Illegal Economic and Other Activities, (n 65); Stefes, C. (2015). EFFACE Report on Environmental

Crime in Armenia. https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2015/stefes-15-efface_environmen-
tal_crime_in_armenia.pdf.
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Ərazi bütövlüyü və uti possidetis prinsipləri 
xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna qarşı

Başqa dövlətlərin müdaxiləsi olmadan, sesessiya nəticəsində sərhədlərin
dəyişdirilməsi məsələləri müvafiq dövlətin konstitusiya hüququnun əhatə
dairəsinə daxildir.72 Buna nümunə kimi Kataloniyanın İspaniyadan ayrılma
cəhdlərini göstərmək olar.  Bu işdə yalnız İspaniyanın konstitusiya hüququ
çərçivəsində İspaniya Konstitusiya Məhkəməsi 2017-ci il tarixli qərarı ilə bu
məsələyə baxmış və Kataloniyanın ayrılmasının qeyri-konstitusional olduğunu
müəyyən etmişdir.73 Bənzər vəziyyət Kvebek vilayətinin Kanadadan ayrılması
cəhdlərində də qeydə alınmşdır: Kanada Ali Məhkəməsi konstitusiya hüququ
çərçivəsində bu cür ayrılmanın yolverilməzliyini təsdiqləmişdir.74

Bundan əlavə, Badinter Komissiyası öz rəylərində ayrı-ayrı xırda muxtar
vilayətlərin yox, məhz YSFR-in altı keçmiş federativ respublika inzibati-ərazi
vahidləri tərəfindən sesessiyanın həyata keçirilməsinin qanuniliyini xüsusi vur-
ğulamışdır.75 Beynəlxalq birlik yalnız Yuqoslaviya konstitusiyası ilə yalnız seses-
siya hüququ verilən vahidlərin federativ dövlətdən ayrılma hüququna sahib
olduğunu qəbul etdi.76 Eynilə SSRİ Konstitusiyası yalnız on beş müttəfiq respub-
likaya sesessiya hüququ vermişdi. Buna görə də Dağlıq Qarabağın heç vaxt
Azərbaycanın bir hissəsi olmadığı və guya mövcud sovet qanunları çərçivəsində
SSRİ-dən qanuni şəkildə ayrıldığı barədə Ermənistanın dəlilləri, beynəlxalq
hüquqa əsasən, tutarsız sayılır.  

Badinter Komissiyasının Yuqoslaviya məsələsində xalqların öz müqəddəra-
tını təyinetmə hüququ və uti possidetis prinsipi arasında ziddiyyət olmasını
təsdiqləməsi, YSFR-in konstitusiya vahidi olan yeni müstəqil dövlətlərin mövcud
sərhədlərinin dəyişdirilməsi üçün xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququn-
dan istifadəsinin yolverilməməzliyini bir daha təsdiq etdi.77 Şübhəsiz ki, keçmiş
YSFR və SSRİ-nin konstitusiyaları və federativ hüquqi-təşkilati strukturları ara-
sında çox oxşarlıqlar var.  Yuqoslaviyanın dezinteqrasiyası kimi,78 SSRİ-nin da-
72 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of Kosovo (Ad-

visory Opinion) [2010] ICJ Reports, 26; Opinion No 2, (n 48), pp. 183-184; Reference re Secession of Quebec
[1998] 2 SCR, 282; Crawford, J. (1979). The Creation of States in International Law. Oxford: Clarendon
Press, p. 390; Tomuschat, C. (2006). Secession and Self-Determination. In: M. Kohen, ed., Secession. In-
ternational Law Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 32-33; Raic. (n 55). p. 314.

73 Constitutional Court of Spain (2017). Decision of 17 October 2017. https://www.tribunalconstitucional.es/Res-
olucionesTraducidas/Ley%20referendum%20ENGLISH.pdf.

74 Secession of Quebec, (n 73), 217.
75 Opinion No 2, (n 49), pp. 182-185.
76  European Community (1992). Declaration on “Guidelines on the Recognition of New States in Eastern Eu-

rope and Soviet Union” of 16 December 1991. International Law Materials, 31. p. 1487. 
77 Opinion No 2, (n 49), p. 168.
78  Ibid.
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ğılması zamanı da beynəlxalq birlik digər qeyri-konstitusiya vahidlərinin, yəni
muxtar respublikaların və vilayətlərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu
tanımadı.79 Yuqoslaviya məsələsində, YSFR-in altı keçmiş konstitusiya vahidinin
tərkib hissəsi olan keçmiş muxtar vahidlərin, nə YSFR Konstitusiyasına əsasən
öz müqəddəratlarını təyinetmə hüququna sahib olduqlarının,  nə də ərazi bütövlü-
yünü və suveren dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini qoruyan
müasir beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq əsasları mövcuddur.80 Badinter Ko-
missiyası, YSFR-in altı konstitusiya vahidinin ərazilərinin və sərhədlərinin
onların razılığı olmadan dəyişdirilə bilməməsini müəyyən edən 1974-cü il
Yuqoslaviya Konstitusiyasına istinad etdi.81

Eyni mövqe 1977-ci il SSRİ Konstitusiyasının 78-ci maddəsi ilə müttəfiq
respublikaların ərazilərinin onların razılığı olmadan dəyişdirilə bilməyəcəyini
müəyyən edən SSRİ respublikalarına da tətbiq edilə bilər.82 SSRİ Konstitusi-
yasına görə, DQMV-nin sesessiya hüququ olmadığı halda, SSRİ-nin dezin-
teqrasiyası ilə Azərbaycandan ayrılma hüququnun həyata keçirilməsinə dair hər
hansı iddialar əsassızdır. Bəzi şərhçilər tərəfindən qeyd olunduğu kimi, keçmiş
sovet respublikalarının muxtar vahidləri tərəfindən “sesessiyadan sesessiya”
(“ayrılmaqdan ayrılmaq”) hüququ mümkünsüzdür, çünki bu bölgələrin nə həmin
dövlətlərin daxili qanunvericiliyinə, nə də beynəlxalq hüquqa əsasən sesessiya
hüququ vardır.83 Qeyd edildiyi kimi, müxtəlif dövlətlərin və beynəlxalq təşkilat-
ların mövqeyi dəyişməz olaraq qalır və mövcud suveren dövlətlərin ərazi bütöv-
lüyünə xələl gətirən xalqların öz müqəddəratını təyinetmə hüququna müasir
beynəlxalq hüquqda geniş dəstək mövcud deyil.84

Əslində, SSRİ-nin dağılması, YSFR-də baş verənlərlə müqayisədə, nisbətən
daha dinc keçirdi. SSRİ-nin keçmiş on beş konstitusiya vahidinə keçmiş inzibati
sərhədləri daxilində sesessiya hüququ verən Konstitusiya müddəalarına əsasən,
bu sərhədlərin yeni müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədlərinə çevrilməsi sülh
yolu ilə razılaşdırıldı.  Bu qərar MDB formatında qəbul edildi və imzalanmış
çoxsaylı ikitərəfli və çoxtərəfli müqavilələrdə və sənədlərdə öz əksini tapdı.
Ermənistan bütün bu müqavilələri qeyd-şərtsiz imzaladı və onlara qoşuldu, bu
da Azərbaycan SSR-in keçmiş inzibati sərhədləri daxilində Azərbaycanın

79 EC Guidelines on Recognition, (n 77); Mirzayev, Abkhazia, (n 19). 191-213.
80 Opinion No 2, (n 49), pp. 182-185; Sharma, S. (1997). Territorial Acquisition, Disputes and International Law.

The Hague: Martinus Nijhoff. pp. 228-229.
81 Opinion No 3, (n 49), p. 171.
82 Конституция СССР. (1977). Москва: Издательство Госюриздат.
83 Weller, M. (2009). Setting Self-Determination Conflicts: Recent Developments. European Journal of Inter-

national Law, 20(1), pp. 111-165.
84 Secession of Quebec, (n 73), 217; Katangese Peoples’ Congress v Zaire [1994] Commission on Human

and Peoples’ Rights, 389; United Communist Party of Turkey and Others v Turkey [1998] ECHR, 26-27.
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beynəlxalq sərhədlərini tanımaq üçün razılıq deməkdir. Uti possidetis prinsipinə
əsasən, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan Respublikasının bir hissəsidir. SSRİ-nin
dağılmasının tarixi keçmişini nəzərə alaraq, keçmiş müttəfiq respublikaların
sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi prosesi açıq şəkildə göstərir ki, SSRİ-nin
keçmiş konstitusiya vahidləri öz sərhədləri və ərazilərinə görə uti possidetis juris
prinsipini tətbiq etmək barədə razılığa gəlmişlər.

Postsovet məkanda yaranan MDB-yə üzv dövlətlərin sərhədlərinin müəyyən-
ləşdirilməsinə dair potensial mübahisələr, onları keçmiş SSRİ daxilində mövcud
olan inzibati sərhədlərin toxunulmazlığına zəmanət verən müddəalara tam dəstək
verməyə təşviq etdi.85 Sərhədlərin toxunulmazlığı ideyasını dəstəkləyən keçmiş
müttəfiq respublikaların əksəriyyəti bölgədəki qeyri-sabitliyə, sülh və təhlükə-
sizliyə təhdidə və beynəlxalq hüququnun prinsiplərinə əsaslandığını bəyan etdi.
Avropa İqtisadi Birliyinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli “Şərqi Avropa və Sovet
İttifaqında yeni dövlətlərin tanınması” barədə Təlimatlarında da bölgədə bütün
mövcud sərhədlərin toxunulmazlığı və onların dəyişdirilməsinin yalnız qarşılıqlı
razılıq əsasında mümkün olduğu açıq şəkildə ifadə edildi.86

Bu səbəbdən uti possidetis juris prinsipinin postsovet məkanında konsensual
xarakter daşıdığı iddia edilə bilər. Çünki keçmiş SSRİ respublikaları öz
müqəddəratını təyinetmə hüququndan istifadə etdikdə, onların keçmiş inzibati
sərhədlərinin yeni müstəqil dövlətlərin beynəlxalq sərhədlərə çevrilməsinə dair
razılığa gəldilər. Federativ bir dövlət olaraq, SSRİ daxilindəki inzibati sərhədlərin
dəqiq müəyyən olunmasını və onun konstitusiya vahidlərinin – keçmiş 15 müttə-
fiq respublikanın sesessiya hüququna malik olaraq, belə inzibati sərhədlərin
onların artıq beynəlxalq sərhədlərinə çevrilməsinə razılıqlarını nəzərə alaraq, uti
possidetis juris prinsipinin keçmiş muxtar vahidlər tərəfindən onların öz müqəd-
dəratını təyinetmə hüququndan üstün olmasına güclü əsaslar verir. Bir çox alimlər
keçmiş SSRİ və YSFR təcrübəsini nəzərə alaraq, keçmiş inzibati sərhədlərə məhz
uti possidetis juris prinsipinin tətbiq edilməsini məqbul sayır.87

8 dekabr 1991-ci ildə Belarusun paytaxtı Minskdə imzalanan “Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin yaradılması haqqında” Sazişin 5-ci maddəsində Tərəflərin
bir-birinin ərazi bütövlüyünü və MDB daxilində mövcud sərhədlərin toxunul-
mazlığını tanıması və hörmət etməsi təsbit olundu.88 21 dekabr 1991-ci ildə son-
radan Gürcüstan da qoşulmaqla, keçmiş SSRİ-nin 11 keçmiş respublikası
85 Weerts, L. (1999). Heurs et Malheurs du Principe de l’Uti Possidetis: le cas du Démembrement de l’URSS.

O. Corten, ed., Démembrement d’Etats et Délimitations Territoriales: l’Uti Possidetis en Question. Bruxelles:
Bruylant, pp. 107, 199. 

86 EC Guidelines on Recognition, (n 77). 
87 Shaw, Peoples, Territorialism and Boundaries, (n 51), 478-507; Mirzayev, Abkhazia, (n 19), p. 191-213.
88 Agreement on the Establishment of the Commonwealth of Independent States Signed on 8 December 1991

in Minsk (1992). International Law Materials. 31. p. 138.
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tərəfindən imzalanan Alma-Ata Bəyannaməsində bu razılaşma bir daha öz
təsdiqini tapdı. Bəyannamədə MDB-yə üzv dövlətlərin ərazi bütövlüyü və onların
mövcud sərhədlərinin toxunulmazlığı təsdiq edildi.89

Bütün üzv dövlətlər tərəfindən 22 yanvar 1993-cü ildə Minskdə imzalanmış
və təsdiqlənmiş MDB Nizamnaməsinin 3-cü maddəsində ərazi bütövlüyünə
hörmət göstərilməsi, mövcud sərhədlərin tanınması və toxunulmazlığı, yəni keç-
miş SSRİ respublikalarının inzibati sərhədlərinin beynəlxalq sərhədlərə çevril-
məsi təsdiqləndi.90 Üstəlik, 1994-cü ildə MDB-yə üzv dövlətlər uti possidetis
juris prinsipinin keçmiş SSRİ-nin ərazisinə və sərhədlərinə tətbiq edilməsini bir
daha əsaslandıran “MDB-yə üzv dövlətlərin suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və
sərhədlərinin toxunulmazlığına hörmət edilməsi haqqında” Bəyannaməni
imzaladılar.91

Təəccüblüdür ki, güc tətbiq etməklə və 30 ilə yaxın müddətdə Azərbaycan
ərazilərinin 20 faizini işğalda saxlamaqla Ermənistan həm BMT, həm də MDB
Nizamnamələrindəki öhdəliklərini, həmçinin MDB daxilində imzalanmış və digər
çoxsaylı çoxtərəfli beynəlxalq müqavilələri pozmuş oldu.92 Aydındır ki, BMT-
nin Nizamnaməsini, MDB-nin Təsis Sazişini, Alma-Ata Bəyannaməsini, MDB-
nin Nizamnaməsini və bir sıra digər müvafiq hüquqi sənədləri qeyd-şərtsiz
imzalayaraq, Ermənistan Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü və
sərhədlərinin toxunulmazlığını tanımışdır və bu, şübhəsiz ki, hüquq baxımından
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olduğunu təsdiq edir.93

Beynəlxalq hüquq sülh və təhlükəsizliyin pozulması cəhdlərini BMT
Nizamnaməsinin ciddi şəkildə pozulması kimi qəbul edir. Bu cür hərəkətlər,
Konqo Respublikasının Katanqa vilayətində olduğu kimi, BMT Təhlükəsizlik
Şurası tərəfindən qanunsuz elan edilməsi nəticələnməlidir.94 Üstəlik, beynəlxalq
hüquq, beynəlxalq sərhədlərin yenidən çəkilməsi üçün bir vasitə olaraq seses-
siyaya icazə vermir və bu, Badinter Komissiyasının 2 saylı Məşvərətçi Rəyində
ifadə edilmişdir.95 Beynəlxalq birliyin Aaland adaları mübahisəsindəki mövqeyinə
də istinad edilməlidir: çünki burada milli azlıqlara məhdudiyyətsiz sesessiya
89 Alma-Ata Declaration (1992). International Law Materials. 31. p. 148.
90 The Charter of the Commonwealth of Independent States Adopted on 22 January 1993 (1995.  International

Law Materials. 34. P. 128.
91 Декларация о соблюдении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ

государств-участников СНГ (15 апреля 1994 г). Бюллетень Международных Договоров. 7. Москва. С.
9-10.

92 Mirzayev, F. (2005). Azerbaijan on the Crossroads: Legal Evaluation of the Contemporary Territorial Issues
Self-Determination v Territorial Integrity. Fribourg, University of Fribourg Summer University’s Best Papers’
Digest, pp. 53-72.

93 İbayev, V. (2006). Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi Beynəlxalq Hüquq Müstəvisində.
Bakı: Elm. S. 78-123.

94 UNSC Res. 169 (24 November 1961) UN Doc. (S/5002).
95 Opinion No 2, (n 49), pp.183-185.
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hüququnun verilməsi beynəlxalq arenada anarxiyanın bərqərar olması ilə
nəticələnəcəkdir ki, bu da öz növbəsində ərazi və siyasi vahid kimi dövlət
anlayışına ziddir.96

Kanadanın Ali Məhkəməsi Kvebek vilayətinin Kanadadan ayrılmasına dair
məhkəmə araşdırmasında Kvebek əhalisinin “xalq” kateqoriyasına aid olmadığını
və onun suveren Kanadanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirə biləcək xalqların öz
müqəddəratını təyinetmə hüququna malik olmadığını müəyyən etmişdir.97 Afrika
İnsan Haqları Komissiyası baxdığı Katanqa Xalq Konqresi – Zair Respublikasına
qarşı işdə Katanqa vilayətinin öz müqəddəratını təyin etməsinin Zairin suveren-
liyi və ərazi bütövlüyü amillərinə uyğun gəlməsini xüsusi vurğuladı.98 AİHM
tərəfindən eyni mövqe Türkiyə Birləşmiş Kommunist Partiyası və digərləri
Türkiyəyə qarşı məhkəmə işində də bildirilmiş, milli azlıqların öz müqəddəratını
təyinetmə hüquqlarının Türkiyənin dövlət sərhədləri daxilində demokratik
yenidənqurma ilə qarşılıqlı əsasda həyata keçirilməsinin vacibliyi və Türkiyənin
ərazi bütövlüyünə xələl gətirməsinin mümkünsüzlüyü qeyd olunmuşdur.99

Aydındır ki, özünü “DQR” elan edən və heç bir zaman öz müqəddəratını
təyin etməyən, Montevideo Konvensiyasına əsasən, heç bir dövlətçilik xüsusiy-
yətinə malik olmayan və AİHM müxtəlif məhkəmə işlərində100 açıq şəkildə
Ermənistan Respublikasının “DQR” üzərində tam nəzarəti olması təsdiqlənən
halda, Ermənistanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə olan hər hansı bir iddiası
beynəlxalq hüquqa əsasən tam əsasızdır. 

Minsk qrupunun uğursuzluğu, İkinci Qarabağ müharibəsi və
Üçtərəfli bəyanat 

Fəaliyyətdə olduğu 26 il ərzində ATƏT-in Minsk qrupunun münaqişənin
tənzimlənməsi üçün göstərdiyi  bütün cəhdlər uğursuz və qeyri-effektiv oldu.
Əlavə olaraq, “Qobl Planı”, “Ümumi dövlət”, “Kazan formulası”, “Madrid
prinsipləri” və “Lavrov planı” adlanan həll təkliflərini münaqişə tərəfləri heç
vaxt qarşılıqlı olaraq qəbul etmədilər.101 Mübahisələrin sülh yolu ilə həlli prin-
sipinə qətiyyətlə sadiq qalan və 26 ilə yaxın səbirlə gözləyən tərəf kimi Azərbay-

96 Reports of International Commission of Jurists and the Committee of Rapporteurs of the League of Nations
(1921). League of Nations Council Documents. Doc No B7:21/68/106 9-21. p. 28.

97 Secession of Quebec, (n 73), 217.
98 Katangese People’s, (n 85), 389.
99 United Communist Party of Turkey, (n 85), 26-27.
100 Chiragov, (n 62), 168, 181-185; Sargsyan v Azerbaijan (2015), Zalyan, (n 63), 214; Muradyan, (n 64), 124.
101 Shiriyev, Z. (2016). Azerbaijan’s Perspectives on the osce Minsk GroupComplicity in the Status Quo? Se-

curity and Human Rights. 27. pp. 442-466; Cheterian, V. (2016). Three Principles, Six Elements, Madrid,
Kazan and "Lavrov’s Document”. MediaMax. https://mediamax.am/en/news/parzabanum/18714.
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can danışıqlarda irəliləyişin olmamasından narazı qalaraq, Minsk qrupunu pas-
sivlik və hərəkətsizliyə görə kəskin tənqid etdi.102 ATƏT-in Minsk qrupunun
uğursuzluğunun 2020-ci ildə Ermənistan və Azərbaycan arasında müharibəyə
səbəb olduğu iddia edilə bilər. Müharibədən sonra Minsk qrupu həmsədrləri ilə
görüşü zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onların
müharibənin qarşısını ala bilmədiklərini və münaqişənin bu illər ərzində həllinə
nail ola bilmədiklərini açıq şəkildə vurğuladı.103

COVID-19 pandemiyası ilə qlobal mübarizə zamanı, 12 iyul 2020-ci ildən
başlayaraq dünya Cənubi Qafqazdakı iki keçmiş sovet respublikası arasındakı
qarşıdurmanın faciəvi bir şəkildə artdığının şahidi oldu. 2020-ci ilin iyulunda
Ermənistanın silahlı qüvvələri Tovuz rayonundakı Azərbaycan sərhəd ərazilərinə
hücum etdi. 

İki ölkə arasında on illərdir Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi üzərində
həll olunmamış bir münaqişə yaşansa da, o dövrdə Ermənistan hələ də Azərbay-
can ərazilərinin 20 faizini qanunsuz olaraq işğal etmiş olsa da, Ermənistanın
təhrik etdiyi qarşıdurma Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verdi. Bu,
olduqca qeyri-adi idi, çünki bütün bu illər ərzində rəqiblər arasında hər hansı bir
gərginlik yalnız Dağlıq Qarabağda və ətrafında baş verdi. 

2020-ci ildə Ermənistan “Tonoyan doktrinası”nı elan etdi və həmin doktri-
naya əsasən, Ermənistan Dağlıq Qarabağın və ətrafındakı yeddi rayonun işğalını
Azərbaycana qəbul etdirmək üçün yeni əraziləri işğal etməyi nəzərdə tuturdu.104

Bundan əlavə, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın “Artsax (Qarabağ)
Ermənistandır, nöqtə!” açıqlaması və qondarma qurumun başçısı Arayik Haru-
tunyanın Şuşadakı andiçmə mərasimində iştirak etməsi Azərbaycanla münasi-
bətlərin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxardı və bütün sülh təşəbbüslərinə
böyük zərər vurdu.105 Bu strategiya sərhəd və cəbhə bölgələrində Azərbaycanın
mülki əhalisinə qarşı davamlı hücumlarla müşayiət olundu.

Azərbaycanın Tovuz bölgəsində 2020-ci ilin iyulunda baş verən hadisələr
Ermənistanın növbəti hərbi təcavüzü kimi qiymətləndirildi.106 Bu, beynəlxalq

102 Rehimov, R. (2020). Azerbaijan criticizes OSCE Minsk group on Karabakh. Anadolu Agency. https://www.
aa.com.tr/en/azerbaijan-front-line/azerbaijan-criticizes-osce-minsk-group-on-karabakh/2074973.

103 Azerbaijani President Ilham Aliyev’s 12 December 2020 Meeting with OSCE Minsk Group. (2020).
https://www.youtube.com/watch?v=8ApDkMgiaVQ.

104 Asbarez New Agency (2019). “New Territories in the Event of New War,” Says Defence Minister”. https://as-
barez.com/new-territories-in-the-event-of-new-war-says-defense-minister; Wilson, J. (2020). Caucasus: Ar-
menia’s ‘New War for New Territories’. Euractiv. https://www.euractiv.com/section/azerbaijan/opinion/
caucasus-armenias-new-war-for-new-territories.

105Kucera, J. (2019) Pashinyan calls for unification between Armenia and Karabakh. https://eurasianet.org/
pashinyan-calls-for-unification-between-armenia-and-karabakh.

106 Mirzayev, F. (2020). What Stands Behind Escalation of the Conflict between Armenia and Azerbaijan. Mod-
ern Diplomacy. https://moderndiplomacy.eu/2020/08/07/what-stands-behind-escalation-of-the-conflict-be-
tween-armenia-and-azerbaijan.
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hüququn güc tətbiq edilməməsi, sərhədlərin toxunulmazlığı və dövlətlərin ərazi
bütövlüyü kimi BMT Nizamnaməsində təsbit olunmuş fundamental prinsiplərin
pozulması idi. Ermənistanın hərbi hədəf kimi istifadə edərək mülki şəxslərə qarşı
davamlı hücumlarının dayandırılmasına dair Azərbaycanın beynəlxalq birliyə
ünvanlandığı çoxsaylı tələb və çağırışlar cavabsız qaldı. Prezident İlham Əliyev
2020-ci il sentyabrın 21-də BMT-nin Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında bu
məsələlərə və Azərbaycanın narahatlıqlarına toxundu və Ermənistana qarşı tədbir
görülməsini tələb etdi.107

Ermənistanın həmin ilin iyul-sentyabr aylarında Azərbaycan silahlı
qüvvələrinə qarşı davamlı hücumları təcavüz kimi qiymətləndirildi. Bu cür hallara
dair beynəlxalq hüququn mövqeyi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi tərəfindən
“Nikaraqua ABŞ qarşı” məhkəmə işində öz əksini tapır.108 Həmin məhkəmə
işində qeyd olunur ki, bir dövlətin silahlı qüvvələrinin başqa bir dövlətin
beynəlxalq sərhədlərinə yönəldilmiş silahlı hücumu həmin dövlətə qarşı təcavüz
kimi qəbul edilməlidir.109 Bu səbəbdən Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azər-
baycanın silahlı qüvvələrinə və mülki şəxslərinə qarşı hücumları Azərbaycana
qarşı təcavüz aktı kimi qiymətləndirilməlidir. Həmçinin, Azərbaycanın 27
sentyabr 2020-ci ildə başladığı hərbi əməliyyatlar Ermənistan tərəfindən 30 ilə
yaxın davam edən təcavüz aktına adekvat və mütənasib bir cavab idi. Azərbaycan
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, öz növbəsində, BMT Nizamnaməsi-
nin 51-ci maddəsinə əsasən özünümüdafiə hüququndan istifadə etdi.110

Azərbaycan bütün hərbi əməliyyatları beynəlxalq humanitar hüququn
qaydalarına tam uyğun olaraq və Cenevrə Konvensiyasının tələbləri çərçivəsində
apardı. Lakin 2020-ci ilin  27 sentyabrından 10 noyabrınadək Ermənistanın Azər-
baycanın şəhərlərinə, kəndlərinə və digər yaşayış məntəqələrinə hücumları dinc
sakinlər arasında tələfatla nəticələndi, mülkiyyətə və infrastruktura böyük ziyan
dəydi.111 Beynəlxalq cinayət hüququ üzrə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri 100
mülki şəxsin ölümü və 416 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən hücumları, bey-
nəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq, hərbi cinayətlər kimi qiymətləndir-
dilər.112

107 Azerbaijani President Ilham Aliyev’s Address at 75th Session of the United Nations General Assembly. (2020).
https://www.youtube.com/watch?v=yQOr6XF3xxY

108 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v United States) [1986] ICJ Reports,
14.

109 Ibid.
110 In Nicaragua v. United States (n 124), the ICJ expressly determined that military action of regular armed

forces of one state in relation to the international borders of another state is an armed attack and aggres-
sion.

111 Kay, S., Becker, D. and Kern. J. (2021). Armenia-Azerbaijan Nagorno-Karabakh Conflict. Targeting of Civil-
ians in Azerbaijan (September-November 2020). Interim Report. London: 9 Bedford Row. p. 7.

112 Ibid, p. 7.
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Bu cür hücumlar zamanı Ermənistan beynəlxalq humanitar hüququn tələb-
lərini, qeyri-kombatanatlara (mülki şəxslərə) ayrı-seçkiliksiz hücumların və mülki
obyektlərin məhv edilməsini qadağan edən beynəlxalq humanitar hüququn prin-
siplərini nəzərə almırdı.113 Belə ayrı-seçkiliksiz hücumlar mülki şəxslərə qarşı
qəsdən edilən hücum kimi qiymətləndirilə bilər.114 Azərbaycanın Gəncə, Bərdə,
Tərtər və digər şəhərlərindəki mülki şəxslərə və mülki obyektlərə birbaşa hücum-
lar, reaktiv və ballistik raketlər kimi istifadə olunan silahların ayrı-seçkiliksiz
xarakterindən aydın şəkildə görünür.115 Kütləvi qırğın silahı sayılan “İskəndər”
tipli ballistik raketlərinin atılması ilə Bakı və Şuşa şəhərlərini dağıtmağa çalışan
Ermənistan bu cür hərbi cinayətləri qəsdən törətdiyini nümayiş etdirirdi.116

44 günlük müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin, Ermənistan Respublikası baş nazirinin və Rusiya Federasiyası
Prezidentinin 10 noyabr 2020-ci ildə üçtərəfli bəyanat imzalanması ilə sona
çatdı.117 Bu sənəd nə tərəflərin əvvəllər bağladığı standart humanitar atəşkəs
razılaşmasıdır, nə də sülh müqaviləsi... Bu, üçüncü bir dövlətin iştirakı və
zəmanəti ilə imzalanmış bir kapitulyasiya aktıdır.119 Üçtərəfli bəyannamə dərhal
atəşkəs elan edir və Rusiya sülhməramlı qüvvələrini beş il müddətinə münaqişə
bölgəsində yerləşdirir, onlara Ermənistanla Dağlıq Qarabağı birləşdirən “Laçın
dəhlizi” üzərində nəzarəti verir. Bəyannaməyə əsasən, Naxçıvanın blokadasının
aradan qaldırılması üçün Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında Azərbaycanla
Naxçıvan Muxtar Respublikasını birləşdirən Zəngəzur (Sünik) dəhlizi açılır.
Bundan başqa, 2020-ci il noyabrın 11-də isə Rusiya və Türkiyə müdafiə nazirləri
Azərbaycanda atəşkəsə nəzarət üzrə Birgə Monitorinq Mərkəzi yaratmaq üçün
anlaşma memorandumu imzaladılar.119 Üçtərəfli bəyanatda keçmiş Dağlıq Qara-

113 Prosecutor v Martić, [2007] ICTY IT-95-11-T, 116. 
114 Prosecutor v. Pavle Strugar (Appeals Judgement) [2008] ICTY IT-01-42-A, 275; Prosecutor v. Stanislav

Galić (Appeals Judgement) [203] ICTY CVO/P.I.S/ 807e, 132.
115 Galić, (n 115), 132; Targeting of Civilians in Azerbaijan, (n 112), p. 18.
116 Foreign Policy News (2021). Russia Allegedly Used Iskander-M Ballistic Missiles Against Azerbaijan.

https://foreignpolicynews.org/2021/04/05/russia-allegedly-used-iskander-m-ballistic-missiles-against-azer-
baijan; Aliyev, J. (2021). Azerbaijan: Armenia Hit Shusha with “Deadly” Missiles. Anadoly Agency.
https://www.aa.com.tr/en/world/azerbaijan-armenia-hit-shusha-with-deadly-missiles/2206525. 

117 The Full Text of 10 November 2020 Tripartite Statement (Agreement) was published in Russian at the official
website of the Russian President on 10 November 2020. http://kremlin.ru/events/president/news/64384.

118 Мирзоев, Ф. (2020). На Всей Территории Карабаха Должны Действовать Азербайджанские Законы.
Зеркало. https://m.zerkalo.az/glavy-iv-rajonov-v-nagornom-karabahe-dolzhny-naznachatsya-tsentralnymi-
vlastyami-v-baku-ekspert-o-trehstoronnem-soglashenii/?fbclid=IwAR34VPjj7M0O6wpPpIKFLxWTigffiY5c
WBbk-c0ci_VX0Cm4yhZjNx9jzZQ  Ахмедов, Ф. (2020). Соглашение от 10 Ноября – Это Юридический
Документ о Полном Восстановлении Территориальной Целостности Азербайджана. 1news.az.
https://1news.az/news/20201118033303471-Farid-Akhmedov- Soglashenie-ot-10-noyabrya-eto-yuridich-
eskii-dokument-o-polnom-vosstanovlenii-territorialnoi-tselostnosti-Azerbaidzhana.

119 Ministry of Defence of the Russian Federation (2021). Russian-Turkish Armistice Control Center opened in
Azerbaijan. Statement of 30 January 2021. http://eng.mil.ru/en/russian_peacekeeping_forces/news/
more.htm?id=12341496@egNews.
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bağ bölgəsinin statusu ilə bağlı heç bir müddəanın olmaması Prezident İlham
Əliyevin həmin bölgəyə heç bir xüsusi muxtariyyət statusunun verilməyəcəyinə
dair sözlərinin təsdiqidir. 

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun zəfəri və 10
noyabr 2020-ci il tarixli Üçtərəfli Bəyannamənin imzalanması xalqımızın böyük
qələbəsidir. Lakin, bu münaqişənin sonu və həlli yalnız erməni silahlı dəstələrinin
qalıqlarının Qarabağın Rusiya sülhməramlılarının nəzarətində olan kiçik bir
hissəsindən çıxarılması, məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qaytarılması,
dəymiş zərərin ödənilməsi, bütün kommunikasiyaların açılması, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması və sülh sazişinin
imzalanması ilə tam bitmiş hesab edilə bilər. 

Ümid edək ki, Azərbaycan beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq özünümüdafiə
hüququna, yəni bir daha “Dəmi yumruq” əməliyyatına əl atmaq məcburiyyətində
olmayacaq, düşmən və onun himayədarları tezliklə beynəlxalq hüquqla
üzərilərinə düşən bütün öhdəliklərini yerinə yetirəcəklər. 
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Giriş

Vətən Müharibəsinin qələbə ilə nəticələnməsini şərtləndirən amillər ölkə
daxilində yaşanan həmrəylik, Azərbaycanın hərbi üstünlüyü, sahib olduğu müasir
hərbi texnologiya və müasir döyüş strategiyası qədər, müharibənin beynəlxalq
hüquqa uyğun olması və bunun dünyada təbliği üçün atılan diplomatik addımlar
oldu. 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi dörd qətnamə (822,
853, 874, 884)  Azərbaycana ərazilərini işğaldan azad etmək üçün BMT Nizamna-
məsinin 51-ci maddəsi çərçivəsində özünü müdafiə hüququnu verirdi. Lakin
dövlətlər, xüsusən, böyük dövlətlər beynəlxalq hüququ öz siyasi maraqlarına görə
istədikləri kimi şərh etdikləri üçün bəzi dövlətlər beynəlxalq hüquqdan irəli gələn
hüquqlarını istifadə edə bilmək məqsədi ilə daha çox diplomatik cəhdlər
göstərmək məcburiyyətində qalırlar. 

Bəzi münaqişələrdə böyük dövlətlərin maraqlarına uyğun olduğu üçün BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir gündə icra edildiyi halda, Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsində bu qərarlar 28 il ərzində yerinə
yetirilmədi. Vətən müharibəsində Azərbaycanın özü bu qətnamələri yerinə
yetirməsəydi onların icrası üçün heç kim Ermənistana təzyiq göstərməyəcəkdi.
Bu səbəbdən bu qərarların yerinə yetirilməsi üçün “strateji ağıl”a və “strateji
səbr”ə ehtiyac vardı. Prezident İlham Əliyev belə ifadə edirdi: “Ədaləti yerinə
yetirmək üçün biz uzun illər səbir göstərdik”. 

Bu mənada Azərbaycan üçün, sadəcə, beynəlxalq hüquqa etibar etmək
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi üçün kifayət etmirdi. Torpaqların işğaldan
azad edilməsində Azərbaycanın diplomatik uğuru və xüsusən Prezident İlham
Əliyevin qurduğu və həyata keçirdiyi hücum diplomatiyasının həlledici təsiri
oldu. İlham Əliyevin hücum diplomatiyasını seçməyinin əsas səbəbi

II FƏSİL

Prezident İlham Əliyevin 
Qarabağ strategiyası:

ən yaxşı müdafiə hücumdur
Cavid vəlİyev

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri
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Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd bir şəkildə işğal etdiyi torpaqlardan
çıxmaqdan imtina etməsi, işğalı leqallaşdırmağa çalışması və buna qarşılıq heç
bir sanksiya və ya təzyiqlə qarşı-qarşıya qalmamasıdır. Bu mənada Prezident
İlham Əliyevin “hücum diplomatiyası” əslində “ən yaxşı müdafiə hücumdur”
ifadəsinin başqa şəkildə açıqlamasıdır. Yəni hücum diplomatiyası başqa bir
dövlətə qarşı aqressiyanı əsas alan bir diplomatik həmlə deyildi. Hücum
diplomatiyasında bir tərəfdən Azərbaycanın məruz qaldığı işğalı dünya ictimaiy-
yətinə tanıtdırmaq, digər tərəfdən, ermənilərin və onlara dəstək verən xarici siyasi
qrupların Azərbaycan haqqında dünyada formalaşdırmağa çalışdığı mənfi imicin
doğru olmadığını sübut etmək, Azərbaycan xalqını sülhsevər və Azərbaycan
dövlətini multikultural bir dövlət olaraq tanıtdırmaq, digər tərəfdən qlobal sülhün,
dostların sayını artırmanın və düşmənlərin sayını azaltmanın, əməkdaşlığın və
regional sabitliyin qorunması üçün proaktiv siyasətin həyata keçirlməsinin qarışıq
versiyası idi. 

Prezident İlham Əliyev ölkəmizin xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin
başçıları ilə 2004-cü il iyul ayının 27-də keçirdiyi görüşdə bu məsələ ilə bağlı ilk
mesajını verərək demişdir: “Biz informasiya hücumuna keçməliyik... Bütün
imkanlardan istifadə etməliyik ki, Ermənistanın işğalçı siyasətini ifşa edək,
onların bu təcavüzü haqqında bütün dairələrə məlumatı çatdıraq”.1 Bu mənada
istər beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində, istər beynəlxalq hüquq, diplomatiya,
silahlanma, enerji, nəqliyyat layihələrinin həyata keçirdilməsində məqsəd
torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi istiqamətində Azərbaycanın diplomatik
mövqeyinin gücləndirilməsi və eyni zamanda, Ermənistanın mövqeyinin zəif-
lədilməsi idi.

Bu fəsildə Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnən 44 günlük Vətən
Müharibəsindən əvvəl Prezident İlham Əliyevin Qarabağ siyasəti, onun tərkib
hissəsi olan “hücum diplomatiyası”nın mahiyyəti və əhəmiyyəti, bu siyasətin
müharibənin nəticələrinə təsiri araşdırılır. 

İnformasiya müharibəsi

Qarabağın dağlıq hissəsi ilə bağlı Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddası
silahlı münaqişəyə çevrilmədən  və beynəlxalq təşkilatların müzakirə mövzusu
olmadan əvvəl xaricdəki erməni diasporu tərəfindən dünya mətbuatının
gündəminə gətirildi.  Ermənilərin bu istiqamətdə üç məqsədi vardı: birincisi, tarixi

1 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin respublikamızın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinin
başçıları ilə görüşü, https://files.preslib.az/site/ialiyev/2004.pdf,  (10.09.2021). S. 263-267.
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cəhətdən keçmiş DQMV-nin erməni ərazisi olduğuna dair fikir formalaşdırmaq;
ikincisi, bu məsələdə Avropadakı erməni diasporunun dəstəyini və aktivliyini
təmin etmək; üçüncüsü, beynəlxalq mediada bu məsələni gündəmə gətirməklə
dəstək axtarmaq. Keçmiş SSRİ rəhbəri Mixail Qorbaçovun iqtisadi məsələlər
üzrə müşaviri, erməni əsilli akademik Abel Ağanbekyanın Dağlıq Qarabağın
Ermənistana birləşdirilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı fikirlərini ən böyük və fəal
erməni diasporunun yaşadığı Fransada “Humanite” qəzetinə  1987-ci ilin noyab-
rında verdiyi müsahibədə səsləndirməsi təsadüf deyildi. Qısası, 1987-ci ildə
Azərbaycanda bu məsələnin ciddiyyəti anlaşılmazdan əvvəl artıq ermənilər
strategiyalarını qurmuş kimi idilər. Ermənilərin bu məsələdə hazırlıqlı olduqları
1988-ci il Sumqayıt hadisələrinin və 20 yanvar 1990-cı il Bakı hadisələrinin
beynəlxalq mətbuatda erməni maraqlarına uyğun şəkildə işıqlandırılmasında da
özünü aydın şəkildə biruzə verdi.  Təsadüfi deyildir ki, Qarabağ məsələsini araş-
dıranlar ermənilərin informasiya mübarizəsinə və təbliğat işlərinə Azərbaycandan
daha əvvəl başladığını qəbul edir. 

Prezident İlham Əliyev də bu mənzərə ilə yaxından tanış idi2 və informasiya
siyasətini bu reallığa uyğun olaraq qurdu. Əsası ondan əvvəl qoyulmuş olsa da,
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın diaspora fəaliyyətinə yeni aktivlik qazan-
dırdı, xaricdə diaspora nümayəndələrimiz və fəaliyyətimiz gücləndi. 27 aprel
2006-cı ildə Vaşinqtonda Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüşündə Prezident
İlham Əliyev demişdir: “Biz fəal olmalıyıq, qabaqlayıcı addımlar atmalıyıq. İn-
formasiya müharibəsində hücum etməliyik”.3 Bu fikirlər diaspor nümayəndələri-
nin hədəf və strategiya seçməsi baxımından yol göstərmə xarakteri daşıyırdı.
Qısası, Azərbaycan haqq səsini dünyaya çatdırmaq üçün  informasiya mübarizə-
sinə ermənilərdən çox sonra başladı və bu sahədə ən ciddi uğurlar məhz Prezident
İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində əldə olundu. 

Sonrakı dövrdə Ermənistan və erməni diasporunun Azərbaycana qarşı infor-
masiya müharibəsinin hədəfləri aşağıdakılardan ibarət idi.

1. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini xristian-
müsəlman qarşıdurması kimi təqdim etmək.

2. Qarabağın tarixi erməni torpağı olduğunu sübut etməyə çalışmaq.
3. Ermənilərin azərbaycanlılarla bir yerdə yaşaya bilməyəcəyini sübut

etmək.
4. Qarabağda yaşayan ermənilərin öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu

aktuallaşdırmaq.
2 İlham Əliyevə “Jurnalistlərin dostu” mükafatı təqdim olunmuşdur, http://www.president.az/articles/1356

(29.12.2010).
3 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri. Azərbaycan icmasının üzvləri ilə

görüş, https://files.preslib.az/site/ialiyev/2006.pdf , (10.09.2021). S.139
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5. Azərbaycanlıların etnik və dini azlıqlara qarşı hörmətsiz yanaşdığını
sübut etməyə çalışmaq.

Ermənilərin bu siyasəti Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasını
seçməyinin səbəblərindən biri idi və bu istiqamətdə hədəflər belə müəyyənləş-
dirilmişdir: 

- ermənilərin Azərbaycana qarşı iddialarını beynəlxalq aləmdə çürütmək; 
- Ermənistanı işğalçı dövlət olaraq tanıtdırmaq; 
- Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə müsbət imicini formalaşdırmaq;  
- azərbaycanlıların fərqli etnik xalqlara və dinlərə hörmətlə yanaşdığını, on-

lara bərabərhüquqlu yaşamaq imkanları yaradıldığını göstərmək. 
Sonrakı iki səbəb birinci iki səbəb qədər əhəmiyyətli idi və ermənilərin

Azərbaycan xalqı haqqında formalaşdırmağa çalışdığı “bir arada yaşaması
imkansız və azlıq xalqlara hörmət etməyən xalq” imicinə qarşı mübarizə məqsədi
daşıyırdı. Çünki erməni tərəfinin əsas məqsədi beynəlxalq hüquqda Kosova
nümunəsini göstərərək “xilas olmaq üçün ayrılmaq” (remedial secession) hüqu-
qunu Qarabağda yaşayan ermənilər üçün gündəmə gətirib dəstək qazan-maqdı.
Burada müharibədən əvvəl Prezident İlham Əliyevin siyasəti istər daxildə etnik
və dini azlıqlar üçün yaradılan şərait, istərsə də beynəlxalq aləmdə fərqli dinlərə
və mədəniyyətlərlə qurulan yaxın əlaqələr Ermənistan və erməni diasporunun
həmlələrini zərərsizləşdirməyi hədəfləmiş və uğurlu olmuşdu. Ermənilərin güclü
diaspor təşkilatları Azərbaycanın bu sahədə ciddi uğurlar əldə etməsini etiraf
etsələr də,4 vəziyyəti dəyişdirə bilmədilər və müdafiəyə çəkilmək məcburiy-
yətində qaldılar. Ermənistan və erməni diasporunun müdafiəyə çəkilməsi, əslində,
onlar üçün diplomatiya və informasiya sahəsində uğursuzluğun, Azərbaycan üçün
isə uğurun başlanğıcı oldu. 

Prezident İlham Əliyevin əsas hədəflərindən biri də Azərbaycan ərazilərinin
işğalı məsələsini gündəmdə saxlamaq və dondurulmuş münaqişə olmadığını
göstərmək idi ki, bunu da bacardı. 28 illik işğal dövründə Ermənistan və erməni
diasporu beynəlxalq aləmdə Qarabağ məsələsini gündəmə gətirmək istəməsə də,
Azərbaycan israrlı bir şəkildə bu məsələni mətbuatın gündəmində saxlamağı
bacardı. Müharibədən əvvəlki dövrdə xarici mətbuatda, xüsusən, Qərb mət-
buatında Azərbaycanın mövqeyini hüquqi, tarixi, siyasi və digər cəhətlərdən əks
etdirən məqalələrin, xəbərlərin və kitabların sayı artdı. İnformasiya müha-
ribəsində Azərbaycanın əldə etdiyi ən yüksək zirvə, bəlkə də, Vətən Müharibə-
sindən əvvəl 12 iyul 2020-ci ildə Ermənistanın Tovuza hücumundan sonra BBC
televiziya kanalının aparıcısının Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana, “Sizin
4 Harut Sossounian, Azerbaijan Employs Four Lobbying and PR firms, http://asbarez.com/164583/azerbaijan-

employs-four-lobbying-and-pr-firms/
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Qarabağda Stepanakertdə “Qarabağ Ermənistanındır nöqtə” və Ermənistanla
birləşməyə çağırmağınız açıq təxribat idi”,5 deməsi idi.  Çünki eyni günlərdə bu
məsələ, yəni Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanın təxribatçı açıqlamaları,
məhz Prezident İlham Əliyev tərəfindən beynəlxalq mətbuatın gündəminə gəti-
rilir, Vətən Müharibəsinin başlanma səbəbini Paşinyanın Xankəndinə səfəri,
orada verdiyi “Qarabağ Ermənistandır, nöqtə” açıqlaması və Ermənistanın digər
təxribatçı addımları ilə izah edilirdi. 

Ermənistanı işğalçı dövlət olaraq tanıtdırmaq

Prezident İlham Əliyevin Qarabağ siyasətinin ən vacib istiqamətlərindən biri
Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyinin beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən tanınması idi. Bu siyasətin əsas üç istiqaməti vardı: birincisi,
Qarabağın Azərbaycanın torpağı olması haqqında hüquqi əsası möhkəmlən-
dirmək; ikincisi, Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunun hüquqi əsaslarını
möhkəmləndirmək; üçüncüsü, məsələni beynəlxalq təşkilatların gündəmində,
ümumiyyətlə, beynəlxalq ictimaiyyətin gündəmində saxlamaq və “dondurulmuş
münaqişə” anlayışının reallaşmasının qarşısını almaq. Digər beynəlxalq təşki-
latların aktivliyi münaqişənin həllində vasitəçilik rolunu öz üstünə götürən ATƏT-
in Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərinin (Rusiya Federasiyası, ABŞ və Fransa)
bu məsələni monopoliyada saxlamağının qarşısını alırdı. Digər bey-nəlxalq
təşkilatların qərarları eyni zamanda Azərbaycanın BMT Nizamnaməsinin 51-ci
maddəsi çərçivəsində özünümüdafiə hüququndan istifadə ehtimalını möhkəm-
ləndirirdi. Çünki bu sənədlər eyni zamanda beynəlxalq hüququn əsas mənbələri
hesab olunurdu. 

Bu istiqamətdə İlham Əliyevin prezident seçildikdən sonra ilk icraatlarından
biri işğal altındakı ərazilərdə vəziyyəti araşdırmaq üçün regiona faktaraşdırıcı
missiyanın göndərilməsi üçün diplomatik fəaliyyətin artırılması oldu. Azərbaycan
2004-cü ildə BMT Baş Assembleyasında məsələni gündəmə gətirdi və nəticədə
31 yanvar - 6 fevral 2005-ci il tarixləri arasında Azərbaycanın tələb və təkidlərin-
dən sonra ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vi-
layəti ətrafında işğal altındakı yeddi rayona səfər etdi.6 Səfərdən sonra fakt-
araşdırıcı qrup tərəfindən hazırlanan hesabatda işğal olunmuş Azərbaycan tor-
paqlarında erməni əhalisinin yerləşdirilməsi, dini, mədəni və tarixi abidələrin
dağıdılmasına dair həqiqətlər öz əksini tapdı. Hesabata əsasən, Ermənistan
5 Nikol Pashinyan-Prime Minister of Armenia-BBC Hard Talk, https://www.youtube.com/watch?v=d-mzKtQb-

wbM&t=341s, (müsahibə götürülmə tarixi 14.08.2020).
6 OSCE Minsk Group Fact-Finding Mission visits occupied regions of Azerbaijan,

https://www.osce.org/mg/57187, (10.02.2005).
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ermənilərin bu rayonlara köçməsi üçün xüsusi şərait yaratmış, Laçın və Kəlbəcər
rayonlarında erməni əhalinin artırılmasına xüsusi əhəmiyyət vermişdir.7 Bu
hesabat məsələnin həm BMT Baş Assembleyasında, həm də digər beynəlxalq
təşkilatlarda gündəliyə gətirilməsi və Ermənistanın işğal olunmuş ərazilərdə
beynəlxalq hüquqa zidd əməllərə davam etdiyinin sübutu idi. Çünki müharibə
edən tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyən Cenevrə Protokollarına görə,
işğalçı tərəf işğal etdiyi ərazilərdə əhali yerləşdirə bilməz və oranın mədəni
abidələrinə zərər verməsi cinayət sayılırdı. Azərbaycan bu hesabatdan istifadə
edərək məsələnin həlli üçün həm Ermənistan üzərində təzyiq qurmaq və Minsk
qrupu həmsədrlərinin davam etdirdiyi diplomatik müzakirələrdə aktivliyi qoru-
mağa çalışırdı.  Belə ki, Azərbaycan faktaraşdırıcı missiyanın təkrar 2010-cu ildə
işğal edilmiş ərazilərə göndərilməsi üçün təzyiq quraraq prosesin dondurul-
masının qarşısını almağa çalışdı. 

2004-cü ildən etibarən ABŞ-ın liderliyində Minsk qrupu çərçivəsində baş-
ladılan Praqa prosesi 2007-ci ildə Minsk qrupu həmsədr ölkələrinin Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün tərəflərə Madrid
prinsiplərini təklif etməsi ilə davam etdi. Sənəddə bunlar qeyd olunurdu: 

1. Keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafındakı ərazilərin Azərbay-
cana qaytarılması. 

2. Dağlıq Qarabağa təhlükəsizlik və özünü idarə qarantiyası verilərək
müvəqqəti ara statusun verilməsi. 

3.  Ermənistan ilə Dağlıq Qarabağ arasında koridorun olması.
4. Dağlıq Qarabağın gələcək statusunun referendum vasitəsilə təmin edilməsi.
5.  Qaçqınların əvvəlki yerlərinə qaytarılması. 
6. Beynəlxalq sülhməramlıların regiona yerləşdirilməsi.8
Əlbəttə, Azərbaycan tərəfi bunu qəbul edə bilməzdi. Çünki bu sənəddə

gələcəkdə Qarabağın Azərbaycandan ayrılmasına yol açacaq referendum nəzərdə
tutulurdu. Bu sənəd Azərbaycanın maraqlarına uyğun olmadığı üçün Bakı
məsələni BMT Baş Assembleyasının gündəliyində qaldırdı. 14 mart 2008-ci ildə
BMT Baş Assembleyasında “İşğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində son vəziyyət”
başlıqlı sənəd müzakirə edildi və qəbul edildi. Sənəd BMT Baş Assembleyasının
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionu ətrafında davam edən gərginliyin
beynəlxalq sülh və sabitliyə təhlükə yaratdığı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
təsdiqlədiyi, ölkənin beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədlərinin toxunulmazlığı-
na dəstək verdiyini və bütün erməni silahlılarının işğal edilmiş ərazilərdən dərhal
7 Report of the OSCE Fact-Finding Mission (FFM) to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding

Nagorno-Karabakh(NK),https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/fd/dsca
20050413_08/dsca20050413_08en.pdf

8 Базовые принципы мирного урегулирования Карабахского конфликта, (29 ноября 2007).
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çəkilməsini tələb edirdi.9 BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul olunan sənəd
eyni zamanda daha uzun müddətli olaraq Dağlıq Qarabağın Azərbaycan torpağı
olmasının hüquqi cəhətdən sübutu üçün vacib bir sənəd hesab olunur və  BMT
səviyyəsində işğalçı dövlət olaraq Ermənistanın adı birbaşa qeyd olunurdu. BMT
Baş Assambleyasındda qəbul olunan bu sənədə üç həmsədr dövlət (Rusiya Fede-
rasiyası, ABŞ və Fransa) qarşı çıxsa və hətta BMT-də bu ölkələrin diplomatları
sənədin əleyhinə təbliğat aparsa belə, Azərbaycanın mövqeyini həm əks etdirən
və gələcək müzakirələrdə də möhkəmləndirəcək sənədin qəbul edilməsi
Azərbaycanın qəti əleyhinə olduğu 2007-ci il Madrid Sənədinin 2009-cu ildə
həmsədr dövlətlər tərəfindən dəyişdirilməsinə səbəb oldu.10 Yenilənmiş Madrid
Prinsipləri əvvəlkinə nisbətən Azərbaycan üçün məqbul sayılsa da, rəsmi Bakı
bu sənədi yekun deyil, müzakirəyə açıq sənəd kimi qəbul etdi.  

2008-ci ildən etibarən Rusiyanın vasitəçiliyi ilə tərəflər arasında yeni bir
müzakirə dövrü başladı və yekunda “Kazan prinsipləri” adlı sənəd ortaya çıxdı.
Lakin bu prinsiplər də Azərbaycanın maraqlarına uyqun gəlmirdi. Çünki istər
Madrid, istərsə də Kazan sənədləri keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətində
yaşayan ermənilərə “öz müqəddəratını təyin hüququ” verirdi ki, bu da Azər-
baycanın ərazi bütövlüyünün pozulması mənasına gəlirdi. Əslində, Azərbay-can
tərəfi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində Qarabağda
yaşayan ermənilərə muxtariyyət şəklində öz müqəddəratını təyin hüququnu verə
biləcəyini təklif edirdi. Lakin erməni tərəfi qətiyyətlə bunu rədd edərək bey-
nəlxalq hüququn əsas prinsipi olan dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipini
kobudcasına pozurdu. Göründüyü kimi, istər ABŞ liderliyində başladılan prosesin
nəticəsində, istərsə də Rusiya rəhbərliyində başladılan prosesin nəticəsində təklif
olunan sənədlərin reallaşması Qarabağın Azərbaycandan ayrılması ilə nəticələnə
bilərdi. Bu səbəbdən Prezident İlham Əliyev bu sənədlərin heç birini qəbul et-
mirdi və bu cür sənədlər “hücum diplomatiyası” siyasətinin davam etdirilməsinin
zəruriliyinin sübutu idi. 

BMT-dən sonra ikinci böyük təşkilat olan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT)
da Azərbaycanın üzvü olduğu dövrdən etibarən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini
dəstəkləmişdir. Lakin Prezident İlham Əliyevin dövründə İƏT aldığı dəstək
qərarlarından başqa konkret addımlarla da Azərbaycanın hücum diplomatiyasına
dəstək vermişdir. Məsələn, 2009-cu ilin may ayında İƏT Xarici İşlər Nazirləri
Şurasının Dəməşqdə keçirilən 36-cı konfransında qəbul edilmiş yekun qətnamədə
“Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq” kampaniyasını tam dəstəkləyərək üzv
9 General Assembly Adopts Resolution Reaffirming Territorial Integrity of Azerbaijan, Demanding Withdrawal

of All Armenian Forces, http://www.un.org/News/Press/docs/2008/ga10693.doc.htm 14 march 2008.
10 Statement by the OSCE Minsk Group Co-Chairs Countries, http://www.osce.org/mg/51112, (10.07.2009).
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dövlətləri bu kampaniyada fəal iştirak etməyə çağırmışdır. 2011-ci ildə İƏT-ə üzv
ölkələrin Parlament İttifaqı “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyasını
dəstəkləyən qərar qəbul etmiş, 2012-ci ildə isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin
törətdiyi qırğınları soyqırımı və insanlıq əleyhinə cinayət kimi tanımağa
çağırmışdır.11 Bundan başqa, 14-15 aprel 2016-cı ildə İstanbulda keçirilən zirvə
görüşündə xarici işlər nazirləri səviyyəsində Ermənistanın Azərbaycan Respubli-
kasına qarşı təcavüzünə dair Təmas Qrupu12 yaradılmış və bu qrupun İstanbul
sammiti çərçivəsində ilk iclası keçirilmişdir. Bu qrup ikinci iclasını BMT Baş
Assembleyasının 71-ci daimi sessiyası çərçivəsində keçirərək13 fəal rolunu davam
etdirmişdir.

İstər 30 illik işğal dövründə, istərsə də 44 günlük Vətən Müharibəsi dövründə
Ermənistan islam ölkələrini öz tərəfinə çəkməyə cəhd göstərdi. Ermənistan
vaxtaşırı Azərbaycanın strateji müttəfiqi Türkiyə ilə bəzi islam ölkələri arasındakı
geosiyasi rəqabətdən də öz lehinə istifadə etməyə çalışdı. Açıqcası, bəzi islam
dövlətləri də Ermənistana dolayı yollarla dəstək verdilər. Lakin Prezident İlham
Əliyevin İƏT çərçivəsində və ikitərəfli çərçivədə qurduğu münasibətlər ümu-
milikdə islam ölkələrinin Azərbaycanın mövqeyini hər zaman dəstəkləməsinə
səbəb oldu. Bu mənada İƏT-in qəbul etdiyi qərarlar bütün islam ölkələri üçün bir
çərçivə sənədi xüsusiyyəti daşımışdır. 

44 günlük Vətən müharibəsindən sonra, 27-28 noyabr 2020-ci ildə Niger
Respublikasının paytaxtı Niamey şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT)
Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 47-ci iclasında qəbul edilmiş “Ermənistan
Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü” adlı  qətnamədə 27
sentyabrda Ermənistanın Azərbaycana qarşı yeni təcavüzü, bu zaman mülki
şəxslərə və mülki infrastruktura böyük zərərin vurulması, o cümlədən Azərbay-
canın cəbhə zonasından kənarda yerləşən Gəncə, Bərdə, Tərtər şəhərlərinin sıx
yaşayış məskənlərinin ağır artilleriya, ballistik və kassetli raketlərin hücumuna
məruz qalması qətiyyətlə pislənilmişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı törədilən aktlar müharibə cinayəti və insanlıq
əleyhinə cinayət kimi qiymətləndirilmişdir. Sənəddə Azərbaycanın cavab
əməliyyatları nəticəsində işğal olunmuş ərazilərinin əhəmiyyətli hissəsini azad
etməsi və hərbi əməliyyatların dayandırılması üzrə 2020-ci il 10 noyabr tarixli
üçtərəfli Bəyanat üzv ölkələr tərəfindən alqışlanmışdır.14

11 Kamal Qasımov, Azərbaycan-İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Münasibətləri, Azərbaycan Respublikasının Xarici
Siyasətinin Əsas İstiqamətləri, (Bakı, SAM, 2017). Ss. 619-650. S. 624. 

12 Qrupa üzv dövlətlər: Türkiyə, Mərakeş, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistan, Malayziya, Qambiya və Cibuti.
13 İbid.
14 İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistanın təcavüzü ilə bağlı qətnamələr qəbul edib,

https://azertag.az/xeber/Islam_Amekdasliq_Teskilati_Ermenistanin_tecavuzu_ile_bagli_qetnameler_qebul_e
dib-1653683, (28.11.2020).
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İƏT Baş Katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin Prezident İlham Əliyev
tərəfindən “Dostluq” ordeni ilə mükafatlandırılmışdır. Mükafatlandırma məra-
simində Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişənin
həlli ilə bağlı Azərbaycana davamlı dəstək üçün təşəkkür etmişdir. 

2009-cu ildə Türk Şurasının yaradılması bu sahədə Azərbaycan üçün yeni
bir fürsət oldu.  Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızıstanın qurucusu
olduğu Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDİƏŞ) keçirdiyi zirvə
görüşlərində, eləcə də 2016-ci ilin aprel ayında yaşanan dörd günlük döyüşlərdə
və 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini
dəstəkləyən qərarlar qəbul etdi. Vətən müharibəsindən sonra Türk Şurasının Baş
katibi təbrik mesajında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Azərbaycan
xalqını torpaqlarını işğaldan azad etməsi münasibəti ilə təbrik etdi.15 Türk Şurası
Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsindən sonrakı siyasi və iqtisadı
prosesdə də aktiv iştirak etdi.

Türk Şurasının Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ məsələsində  qəbul
etdiyi qərarlar Qarabağ məsələsində türk dünyasının mövqeyinin həmrəyliyi
baxımından olduqca vacib idi və türk dövlətləri ictimaiyyətlərinin də Qarabağ
məsələsində Azərbaycan lehinə fikrinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynadı.
Şuranın qərarları dünyadakı türk diaspor təşkilatlarının fəaliyyətlərinin
birləşdirilməsi üçün də həlledici oldu, erməni diasporuna qarşı mübarizədə birgə
fəaliyyətə stimul verdi. 

2011-ci ildə Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına üzv olması beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində Azərbaycanın keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
məsələsində həm bu hərəkatın öz içində, həm də BMT və digər beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində mövqeyini möhkəmləndirdi. Belə ki, Qoşulmama
Hərəkatının  üzvü olan 120 dövlətin hamısı eyni zamanda BMT üzvü idi və BMT-
nin üzv dövlətlərinin 2/3-si demək idi. Qoşulmama Hərəkatının 7-10 may 2012-
ci ildə Misirdə keçirilən Nazirlər iclasında, 26-31 avqust 2012-ci ildə İranda
keçirilən 16-cı Zirvə görüşündə, 28-29 may 2014-cü ildə Əlcəzairdə keçirilmiş
xarici işlər nazirlərinin XVII iclasında16 və 13-18 sentyabr 2016-cı ildə Venesue-
15 Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev`den Azerbaycan`a Tebrik, https://www.aa.com.tr/tr/dunya/turk-kon-

seyi-genel-sekreteri-amreyevden-azerbaycana-tebrik/2039302, (10.11.2020).
16 Cavid Vəliyev, Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatında: məqsəd və gözləntilər, Azərbaycan Respublikasının

Xarici Siyasətinin Əsas İstiqamətləri, (Bakı, SAM, 2017). Bakı, SAM, 2017. Ss. 719-734. Ministerial Meeting
of the Non-Aligned Movement Coordinating Bureau Sharm El Sheikh – Egypt 7 – 10 May 2012, NAM
2012/CoB/Doc.1, http://www.mfa.gov.eg/nam/documents/final%20document%20adopted%20by%20the%
20ministerial%20meetings%209-10%20May.pdf;  16th Summit of Heads of State or Government of the Non-
Aligned Movement Tehran, Islamic Republic of Iran 26 - 31 August 2012, NAM 2012/Doc.1/Rev.2, http://nami-
ran.org/Files/16thSummit/FinalDocument(NAM2012-Doc.1-Rev.2).pdf; XVII Ministerial Conference of the
Non-Aligned Movement, Final Document, Algiers, Algeria 26-29 May 2014. http://namiran.org/wp-content/up-
loads/2014/07/Final-Document.pdf (30.05.2014).
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lada keçirilən dövlət və hökumət başçılarının XVII zirvə görüşündə qəbul olunan
sənədlərdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dövlətlərin
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri
çərçivəsində həllinin zəruriliyi qeyd edilərək, Azərbaycanın mövqeyini
dəstəklənmişdir. 

Bundan başqa, 2020-ci ilin iyul ayında Ermənistan silahlı qüvvələrinin Tovuz
istiqamətində hücumu ilə əlaqədar Qoşulmama Hərəkatı sərhəddə törədilən hərbi
təxribatı pisləyən kommünike qəbul etdi. Vətən müharibəsi dövründə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının bəzi  üzv dövlətlərinin 1993-cü ildə qəbul edilmiş BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini nəzərə almadan, qərəzli bəyanatının
qarşısını Qoşulmama Hərəkatının yeddi üzvü aldı. Onlar BMT-nin münaqişə ilə
bağlı dörd məlum qətnaməsinin də bəyanata daxil edilməsini tələb etdilər və
nəticədə17 BMT Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycana qarşı təxribatın qarşısı
alındı.

Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin “Çıraqov və başqaları Ermənistana
qarşı” məhkəmə işində qəbul etdiyi qərar beynəlxalq bir məhkəmənin Ermənis-
tanı işğalçı olaraq tanımasıdır.18 Azərbaycan Respublikasının Laçın rayonundan
olan 6 vətəndaşı 6 aprel 2005-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə mü-
raciət etmişdir. 14 dekabr 2011-ci ildə şikayəti qəbul edən Avropa İnsan Hüquqları
Məhkəməsi 16 iyun 2015-ci ildə şikayətlərlə əlaqədar qərar qəbul etmişdir. 

Qərarın əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, AİHM-n qəbul etdiyi sənəddə
Ermənistanın işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda “effektiv nəzarətə
malik olduğunu” müharibənin Dağlıq Qarabağın Ermənistanın tərkibinə daxil
edilməsi barəsində çağırışlarla başlandığını vurğulamış, Ermənistan SSR Ali
Soveti və keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin
1989-cu ilin dekabrında “birləşmə” haqqında qərarlarına  istinad etmişdir. Bu
mənada AHİM Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etdiyini və Azərbaycan
ərazilərində Ermənistan tərəfindən etnik təmizlik aparıldığını təsdiqləmişdir. 

Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi “hücum diplomatiyası”
Ermənistan-Azərbaycan  Dağlıq Qarabağ məsələsində beynəlxalq təşkilatların
aktivliyini artırmış və bu təşkilatlar Azərbaycanın mövqeyini dəstəklə-yən
qərarlar qəbul etmişdir. Həmin qərarlar Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan
tərəfindən işğala məruz qaldığına; Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ərazisi ol-
duğuna; münaqişənin dondurulmuş münaqişə statusunda qalmasının qarşısının
alınmasına; beynəlxalq ictimaiyyətin gündəmində saxlanılmasına; Vətən mü-
17 Prezident ilham Əliyevin Qoşulmama Hərəkatının Xarici işlər nazirlərini aralıq konfransında videoformatda

çıxışı təqdim olunub, https://president.az/articles/52430 (13 iyul 2021.)
18 Case of Chiragov and others v. Armenia. European Court of Human Rights. Grand Chamber. (Application

no. 13216/05). 16 June 2015
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haribəsindən əvvəl Azərbaycan lehinə siyasi vəziyyətin formalaşmasına xidmət
etmişdir. Sözüfedən qərarların hamısında BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü
ildə qəbul etdiyi 4 qətnaməyə istinad olunması isə Vətən müharibəsində Azərbay-
canın BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsi çərçivəsində özünümüdafiə hüququn-
dan istifadə etməsinin hüquqi əsasını möhkəmləndirmişdir. Nəticədə Azərbay-
canın apardığı savaş beynəlxalq aləmdə, məsələyə geosiyasi maraqları çərçivə-
sində yanaşan bir neçə dövləti çıxmaq şərti ilə, “haqlı savaş” kimi qəbul
edilmişdir.

Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasında
Türkiyənin yeri

Azərbaycab son 30 ildə münaqişənin həllində Türkiyə Cümhuriyyətinin
dəstəyini almıştır. Lakin daha əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq Prezident İlham
Əliyev Türkiyə və xaricdə yaşayan türk diasporunun “hücum diplomatiya”sı
strategiyasında aktiv iştirakına nail olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin bu
siyasəti seçməyinin iki səbəbi vardı: birincisi, Ermənistanın və erməni diasporu-
nun Türkiyəyə qarşı da əsassız iddialarının olması, ikincisi isə, Türkiyənin
dəstəyinin Azərbaycana Ermənistanı regional səviyyədə təcrid etmə, beynəlxalq
səviyyədə təzyiq etmə imkanını yaratmasıdır. 

2006-cı ildə Türkiyə mətbuatında verdiyi müsahibədə Prezident İlham Əliyev
demişdir: “Onlar (ermənilər) çalışırlar ki, “soyqırımı”nı qəbul etdirsinlər... Ondan
sonra təzminat istəyəcəklər. Ondan sonra Türkiyəyə qarşı torpaq iddiası irəli
sürəcəklər. Bunları bilirik. Ona görə gərək hazır olaq. Türkiyə və Azərbaycan bu
işdə daha da möhkəm mövqelərə malik olmalıdır. Biz müdafiə olunmalı yox,
siyasi cəhətdən, təbliğat baxımından hücum etməliyik”.19 Belə ki, Ermənistanın,
erməni diaspor və lobbisinin yeganə hədəfi Azərbaycan deyil, eyni zamanda,
Türkiyə idi. Ermənistan dövlətinin rəsmi sənədlərində 1915-ci il hadisələrinin
beynəlxalq aləmdə soyqırım kimi tanınmasının dəstəklənməsi və Türkiyənin şərq
bölgəsinə qarşı ərazi iddiası vardı. Bu iddialar 2010-cu ildə Ermənistan konsti-
tusiya məhkəməsinin qərarı ilə bir daha təsdiqlənmişdir. 

Eyni zamanda, Türkiyə və Azərbaycanın güclərini birləşdirməsi Ermənistan
üstündə ikitərəfli təzyiqə və qısa müddət ərzində diplomatik və siyasi uğur əldə
etməyə səbəb ola bilərdi.  Bu mənada Prezident İlham Əliyev Türkiyəyə də
erməni iddialarına qarşı “hücum diplomatiyası”nı seçməyi və bu məsələdə birgə
hərəkət etməyi təklif edirdi. Bu, bir tərəfdən, erməni tərəfinin barışmaz mövqe-
yindən, Türkiyə və Azərbaycana qarşı hücumundan irəli gəlirdisə, digər tərəfdən,
17 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyənin “Cümhuriyyət” qəzetinin müxbirinə müsahibəsi,

https://files.preslib.az/site/ialiyev/2006.pdf, s. 239.
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bu məsələdə Azərbaycan və Türkiyənin haqlı mövqeyə və eyni zamanda, ermə-
nilərə nisbətən mübarizədə daha güclü imkanlara sahib olmasından irəli gəlirdi.

1993-cü ildə Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərini bağlaması Ermənistana
qarşı ciddi təzyiq idi. Türkiyənin bu davranışı, BMT Nizamnaməsinin 41-ci
maddəsində20 nəzərdə tutulduğu kimi, sülhün və təhlükəsizliyin qorunması və
yenidən qurulması üçün atılan tədbirlərdən biridir. Türkiyənin bu davranışının
BMT Nizamnaməsinə və beynəlxalq hüquqa uyğun olmasına baxmayaraq, ABŞ
və AB ölkələri siyasi və geosiyasi səbəblərdən Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin
açılması üçün Türkiyəyə təzyiq göstərirdilər. Digər tərəfdən, Türkiyədə sərhəd-
lərin bağlanmasının ölkənin Qərblə münasibətlərinin inkişafına əngəl olduğunu
düşünənlər də vardı.

Qərbin istəyi ilə 2007-2009-cu illərdə Türkiyə və Ermənistan arasında diplo-
matik münasibətlərin qurulması və sərhədlərin açılması üçün gizli müzakirələr
başladı. 2009-cu ilin fevral ayında tərəflər arasında gizli görüşmələrdə razılaş-
dırılan mətn mətbuatda dərc olundu.21 Mətndən göründüyü kimi, Qərbin vasi-
təçiliyi ilə davam edən müzakirələrdə birbaşa Qarabağ şərti yox idi. Bu,
Azərbaycanda Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması üçün Qarabağ şərtinin
ortadan qalxması kimi başa düşüldü və çox ciddi mənfi reaksiyaya səbəb oldu.
Prezident İlham Əliyev “Türkiyə-Ermənistan sərhədləri Kəlbəcərin işğalından
sonra bağlanmışdı və yalnız Kəlbəcər azad olunduqdan sonra açıla bilər,”-
deyərək bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini bildirdi. Azərbaycanın sərt
açıqlamasından sonra may ayında Türkiyə Respublikasının Baş naziri Rəcəb
Tayyib Ərdoğan Bakıya gələrək Azərbaycan Respublikası Milli Məclisindəki
çıxışında Dağlıq Qarabağ məsələsi Azərbaycanın istəkləri həll olunmadan
sərhədlərin açılmayacağını qeyd etdi. Halbuki istər Minsk qrupunun həmsədr
dövlətləri, istərsə də Ermənistan Türkiyə-Ermənistan sərhədləri və Dağlıq
Qarabağ məsələsini bir-birindən ayırmaq yolu ilə Azərbaycanı işğalçı Ermə-
nistana strateji təzyiq vasitəsindən mərhum etmək istəyirdilər. Belə ki,
Ermənistanın Türkiyə ilə sərhədlərinin bağlanması İrəvanın xarici siyasətinə,
ticarətinə və ölkənin daxili iqtisadi vəziyyətinə mənfi təsir göstərirdi ki, bu da
Ermənistanı sülhə məcburetmə strategiyasının bir hissəsi idi. Sərhədlərin açılması
Ermənistanın Qarabağa dair diplomatik müzakirələrdə mövqeyinin güclənməsi
ilə də nəticələnəcəkdi. Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyinə Türkiyənin
Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, türk və Azərbaycan xalqlarının dəstəyi ilə
Türkiyə-Ermənistan sərhədləri açılmadı və Azərbaycanın mövqeyini zəiflədəcək
20 Birleşmiş Milletler Antlaşması, https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/3-30.pdf (erişim tarihi

07.12.2018).
21 Türkiye-Ermenistan Mutabakatının 5 ana Başlığı, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.   

aspx?id=11503549, (25.04.2009).
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bir diplomatik həmlənin qarşısı alındı. Bu prosesin sonunda isə Türkiyə də Prezi-
dent İlham Əliyevin hücum diplomatiyası anlayışını qəbul etdi.22

Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasında Türkiyədə və xaricdə
yaşayan türk diasporu əhəmiyyətli bir yerə sahib idi. Erməni lobbisi hər iki dövləti
vahid hədəf olaraq görürdü. Buna görə də İlham Əliyev birgə mübarizənin erməni
lobbisinin fəaliyyətini neytrallaşdıracağını düşünürdü. 2006-cı ildə Bakıda
keçirilən Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin yekun bəyannaməsində Türkiyə
türklərinin diasporu ilə institusional əməkdaşlığın qurulması qərara alındı. Daha
sonra, 2007-ci ildə Bakıda Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının birgə iclası
keçirildi. Bu görüşün nəticəsi olaraq qəbul edilən bəyannamədə tərəflər arasında
1915-ci il hadisələrinin "soyqırım" kimi tanıdılmasına və Azərbaycan torpaqla-
rının  işğalının qanuniləşdirilməsinə qarşı əməkdaşlıq edilməsi qərara alındı.23

Bakıda keçirilən bu görüş xaricdəki türk Azərbaycan diasporları arasında
əməkdaşlığı gücləndirdi, Xocalı soyqırımının anımlarını təşkil etdi və erməni di-
asporunu müdafiə mövqeyinə çəkilməyə məcbur etdi. 

Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyasının əsas xətlərindən biri
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçi rolunu oynayan Minsk qrupunun
həmsədrləri arasına Türkiyəni də daxil etmək olmuşdur. Türkiyə ATƏT-in Minsk
qrupunun 17 üzvü arasında olsa da, münqaşinin tənzimlənməsində əsas rolu ABŞ,
Rusiya və Fransadan ibarət həmsədrlər oynayırdılar. Çünki həmsədrlərin  passiv
vasitəçiliyi və işğalın bitməsi üçün Ermənistana təzyiq etməməsi regionda sta-
tus-kvonun, yəni işğalın davam etdirilməsinə xidmət edirdi. Hətta 2007 və 2009-
cu il Madrid sənədlərindən göründüyü kimi, Minsk qrupu həmsədrlərinin verdiyi
təkliflər Qarabağda yaşayan ermənilərin “müstəqilliyinin” legitimləşdirilməsinə
yol açırdı. 

Bu səbəbdən Azərbaycanın Minsk qrupunun həmsədrlərinin dəyişdirilməsi
tələbi hər dəfə ön plana çıxır. Bu məsələ, xüsusilə, 14 mart 2008-ci ildə keçirilən
BMT Baş Assambleyasında Azərbaycanın təklifi ilə “İşğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərində son vəziyyət” adlı qətnamə layihəsinin təsdiqlənməsi zamanı Minsk
qrupu həmsədrlərinin bitərəf qalmasından sonra xeyli müzakirə edildi. Bu çər-
çivədə həmsədrlərin dəyişdirilməsi və Türkiyənin Minsk qrupunun həmsədr kimi
təmsil olunması təklifi gündəmə gətirildi.24 O dövrdə Fransanın Minsk qrupunun

22 Javid Veliyev, Azerbaijan-Turkey Relationship Passed 2015 Exam, https://www.hurriyetdailynews.com/azer-
baijan-turkey-relationship-passed-the-2015-exam-77364, (24.01.2015).

23 Dünya Azerbaycan ve Türk Diaspora Toplantısı, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/dunya-azerbeycan-ve-
turk-diasporasi-toplantisi-6087450 (08.03.2007).

24 Türkiye Dışişleri Bakanlığı Minsk Grubu Eşbaşkanlarının sayısının artırılması konusunda açıklaması,
https://az.trend.az/azerbaijan/karabakh/2360038.html (erişim tarihi 07.12.2018). Memmedyarov-Lavrov
müzakire etdi: Türkiye Minsk Grubu`nda yer alabilir mi? https://ordu.az/az/news/123110 (erişim tarihi
07.12.2018).
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həmsədri olması Azərbaycanı xüsusilə narahat edirdi. Çünki istər 1915-ci il
hadisələrinə, istərsə də Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə münasibətdə Fransa
Ermənistan tərəfində idi və Qarabağdakı işğalçı rejimlə əlaqələrini genişləndi-
rirdi. Azərbaycan Minsk qrupunda Fransanı Türkiyə ilə balanslaşdırmaq istəyirdi. 

Vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən Minsk qrupu həmsədrlərinin dəyiş-
dirilməsi üçün münaqişənin hər iki tərəfinin razılığı lazımdır və Ermənistan
onunla sərhədlərini bağladığını əsas gətirərək Türkiyənin həmsədr olmasına is-
rarla qarşı çıxdı. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, bu prosesin nəticəsində Türkiyə
Minsk qrupunun həmsədri olmasa da, həmsədrlər Qrupun üzvü olaraq Türkiyə
ilə danışıqlara başladılar.

Nəticədə Prezident İlham Əliyev Türkiyənin “hücum strategiyası” na dəstək
verməsinə nail olduğu kimi, Vətən müharibəsinin qalibiyyətlə başa çatmasında
siyasi və mənəvi dəstəyini almağı da təmin etdi. Bununla əlaqədar Prezident
İlham Əliyev “Türkiyənin dəstəyi olmasaydı, bulanıq sularda balıq tutmaq
istəyənlər çox olacaqdı”, - deyərək, əslində, Azərbaycanın haqlı və hüquqi
mübarizəsinə qarşı çıxanlara, onun qarşısını almağa çalışanlara qarşı Türkiyənin
dəstəyinin nə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynadığını bildirmişdir. 

Ermənistanı təkləmək

Ermənistanı qlobal və regional mənada yalqızlaşdırmaq Prezident İlham
Əliiyevin hücum strategiyasının mühüm tərkib hissəsi idi. Bir növ, Azərbaycan
vaxtilə “soyuq müharibə” dövründə ABŞ-ın keçmiş Sovet İttifaqına qarşı apardığı
çevrələmə/mühasirəyə alma (containment) strategiyasını Ermənistana qarşı
həyata keçirirdi. 

Prezident İlham Əliyevin regional mənada iki əsas hədəfi vardı: birincisi,
Ermənistanın strateji müttəfiqi Rusiyanın, qonşuları Türkiyə, İran və Gürcüstanın
Azərbaycanın mövqeyinə dəstək verməsini təmin etmək. İkincisi, Ermənistanı
regional enerji və nəqliyyat layihələrindən kənarda saxlamaq. Müharibədən
əvvəlki dövrdə bu məqsədlə sözügedən dövlətlərlə qarşılıqlı siyasi etibarı,
qarşılıqlı iqtisadi asılılığı artırdı, münasibətlərini daxili işlərinə müdaxilə etməmə
və onların iqtisadi və siyasi suverenliyinin möhkəmlənməsi prinsipi əsasında
qurdu. Nəticədə Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın strateji dəyəri qonşular
üçün artdı. Dövlətlərarası münasibətlər “xərc və fayda” (cost and benefit) prinsipi
üzərində qurulduğu üçün dövlətlər Azərbaycanı itirməyin daha çox zərər verəcəyi
və ya Azərbaycanın maraqlarını qorumağın daha çox fayda verəcəyini gördü.
Xüsusən regionda sözügedən dövlətlərlə birgə maraqların qorunması da bu
siyasətin bir parçası oldu. 
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Konkret olaraq Gürcüstanın inkişafına və ərazi bütövlüyünə dəstək verən
Prezident İlham Əliyev, digər tərəfdən, Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan üçtərəfli
əlaqələrini gücləndirərək, Gürcüstanı Azərbaycanın tərəfində saxlamağa çalışdı.
Gürcüstanın enerji təhlükəsizliyində aparıcı rol oynayan Azərbaycan,  Bakı-Tbil-
isi-Qars dəmiryolu layihəsinin həyata keçirilməsi üçün Gürcüstana aşağı faizlə
uzunmüddətli kredit verdi. 2006-cı ildə Rusiya Gürcüstana qaz ixracatını
saxlayanda Azərbaycan bu ölkəyə  ixrac etdiyi qazın həcmini artırdı, 2008-ci ildə
Rusiya Gürcüstana iqtisadi embarqo tətbiq edəndə Azərbaycan Gürcüstandan
daha çox mal aldı və gürcü məhsullarının xaricə satılmasına imkan yaratdı. Bütün
beynəlxalq təşkilatlarda Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsinin həllində
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədi. O dövrdə Gürcüstanın
keçmiş prezidenti M.Saakaşvili Prezident İlham Əliyevin Gürcüstan siyasətini
belə qiymətləndirirdi: “Rusiya tərəfinin hədələrinə baxmayaraq, Azərbaycanın
lideri İlham Əliyev Gürcüstana qaz verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bu,
qəhrəmancasına verilmiş bir qərardır. Çox az lider İlham Əliyev kimi davrana
bilərdi”.25 Əlbəttə, bu jestlər Saakaşvilidən sonrakı dövrdə də davam etdi və iki
dövlət arasında qarşılıqlı etibarı artırdı. Nəticədə Gürcüstan beynəlxalq səviyyədə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyün dəstəklədiyi kimi, 44 günlük müharibədə  də
konkret Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi, öz ərazisindən Ermənistana Rusiya
tərəfindən silah göndərilməsinin qarşısını aldı.

Regional mənada Ermənistanı təcridetmənin ən çətin hissəsi Rusiya və İranı
razı salmaq, onların dəstəyini qazanmaqdı. Prezident İlham Əliyev bu məqsədlə
beş əsas istiqamətdə hərəkət etdi. Birincisi, Rusiya və İranla ikitərəfli münasibət-
ləri qarşılıqlı fayda əsasında qurdu.  İkincisi, beynəlxalq təzyiq və təbliğata bax-
mayaraq Azərbaycanın Rusiya və İrana qarşı platforma olmadığını sübut etdi,
ABŞ və Aİ-nin bu iki dövlətə qarşı siyasətinə dəstək vermədi. Üçüncüsü, Azər-
baycanın regionun geosiyasi rəqabət deyil, əməkdaşlıq sahəsi olduğunu göstərən
siyasət həyata keçirdi və bu da istər Rusiya, istərsə də İranla münasibətlərə öz
müsbət təsirini göstərdi. Dördüncüsü, Rusiya və İranı regional layihələrə daxil
etməyə çalışdı. Beşincisi, Prezident Əliyev verdiyi açıqlamalarla ərazi bütövlüyü
və suverenliyi məsələsində Azərbaycanın sərt və qəti mövqeyə sahib olduğunu
göstərmiş oldu. 

Prezident İlham Əliyevin Rusiya siyasəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ məsələsində Rusiyanın Ermənistana dəstəyinin zəifləməsinə səbəb oldu.
Bu isə Ermənistanda Rusiyaya qarşı mövqeyin getdikcə kəskinləşməsinə gətirib
çıxardı. Bu, xüsusən, 2016-cı ildəki dörd günlük və 2020-ci ildə 44 günlük
25 Mixail Saakaşvili İlham Əliyevin qərarını qəhrəmanlıq adlandırıb, https://apa.az/az/xeber/daxili-siyaset/-

44052, (26.12.2006).
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müharibələrdə özünü göstərdi. Hər iki müharibə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə
dayandırıldı, lakin hər iki müharibədə Ermənistan öz lehinə Rusiyadan gözlədiyi
silahlı müdaxilə dəstəyini görmədi. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində Ermənistan
tərəfi Rusiyanı Azərbaycanı silahlandırmaqda günah-landırdı və hətta bu
açıqlama Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan tərəfindən də dilə gətirildi.26 2020-
ci ildə 44 günlük Vətən Müharibəsində Ermənistan rəsmi olaraq Rusiyaya məktub
yazaraq 1997-ci ildə tərəflər arasında imzalanan Strateji Əməkdaşlıq və Qarşılıqlı
Yardımlaşma Haqqında müqavilə çərçivəsində hərbi yardım istədi. Lakin Rusiya
döyüşlərin Ermənistan ərazisində getmədiyini səbəb göstərərək Ermənistana
dəstək göndərmədi.27 Hətta Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin
Dağlıq Qarabağın beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan ərazisi olduğunu
açıqlayaraq hüquqi cəhətdən Azərbaycanın mövqeyinə dəstək vermiş oldu. 

İranda  hakimiyyətlər hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suve-
renliyini dəstəkləsə də, Tehranda bəzi siyasi qruplar Ermənistanın işğalçı siya-
sətinə dolaylı dəstək verərək regionda yaranan qeyri-sabit vəziyyətdən geosiyasi
maraqları üçün faydalanmağa çalışmışlar. Bu mənada, Prezident İlham Əliyev
üçün əsas hədəflərdən biri İranın Ermənistana dəstəyini minimuma endirmək
yolu ilə onu regionda təcrid vəziyyətinə salmaq  idi. Azərbaycan  İsrail və Qərb
dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi və hərbi münasibətlərinin İrana qarşı olmadığının
mesajlarını əməlləri ilə verdi. Məsələn 2005-ci ildə Azərbaycanla İran arasında
müdafiə sahəsində müqavilə imzalandı və bu müqavilənin məqsədi İranın na-
rahatlıqlarını ortadan qaldırmaq idi. 2006-cı ildə ABŞ-a səfər edən Prezident
İlham Əliyev İrana qarşı Azərbaycanın platforma olmayacağını qeyd etdi. Bundan
başqa,  Azərbaycan ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyalarına dəstək vermədi və bu qonşu
ölkə ilə ticarət, nəqliyyat əlaqələrini inkişaf etdirmək üçün konkret təkliflər irəli
sürdü, bir sıra layihələr həyata keçirdi. İran Qərbin sanksiyalarına məruz qaldığı
bir dövrdə Azərbaycan onu regional layihələrə daxil etməyə çalışdı. Şimal-cənub
dəhlizi bunun bir parçası idi və hətta, bu dəhlizin İrandakı hissəsinin maliyyələş-
məsi məqsədi ilə İranla kredit müqaviləsi imzalandı. 44 günlük Vətən müharibə-
sindən sonra Azərbaycan Rusiya, Türkiyə, İran, Ermənistan, Gürcüstanın da daxil
olduğu  regional əməkdaşlıq platforması təklif etdi. Bu regional əməkdaşlıq
platformasının təklif edilməsinin səbəblərindən biri İkinci Qarabağ müharibəsi
nəticəsində geosiyasi mənada uduzduğunu düşünən dövlətləri regional əməkdaş-
lığa daxil edərək regionda qarşıdurmanı minimuma endirmək idi.

26 Tigran Gevorgyan, Yerevan Angry at Russian Arms Sales to Baku, https://iwpr.net/global-voices/yerevan-
angry-russian-arms-sales-baku, (22.07.2014.)

27ARMENIA REQUESTS RUSSIA'S HELP AFTER NO NEW TRUCE IN NAGORNO-KARABAKH CONFLICT,
HTTPS://WWW.FRANCE24.COM/EN/ASIA-PACIFIC/20201031-ARMENIA-REQUESTS-RUSSIA-S-HELP-
AFTER-NO-NEW-TRUCEIN-NAGORNO-KARABAKH-CONFLICT, (31.10.2020).
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Vətən müharibəsində qələbədən bir neçə gün sonra işğaldan azad edilmiş
ərazilərə səfəri zamanı Prezident İlham Əliyev İran-Azərbaycan sərhədinin
dostluq sərhədi olması mesajını verərək İranda və Ermənistanda Azərbaycan-İran
münasibətlərinə zərər vermək istəyən bəzi qrupların mənfi təbliğatının qarşısını
almağa çalışdı. Lakin Vətən Müharibəsindən sonra İranda keçirilən prezident
seçkilərində qalib gələn siyasi hakimiyyət Cənubi Qafqazda yaşanan geosiyasi
dəyişikliyi düzgün dəyərləndirmədi və nəticədə, öz siyasətini yeni geosiyasi
reallığa uyğunlaşdıra bilmədi. Azərbaycanın torpaqlarını işğaldan azad etməsinin
yaratdığı fürsətlərin meydana gətirdiyi əməkdaşlıq imkanlarından istifadə etmək
yerinə, qarşıdurmanı seçdi. Bu isə Tehranın region siyasəti üçün uzun müddət
düzəldilməz mənfi nəticələr yaratdı. 

Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət, eyni zamanda,
Ermənistanın üzv olduğu Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT)
içərisində də təklənməsinə səbəb oldu. Prezident İlham Əliyevin əsas hədəfi
KTMT-nin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
müdaxiləsinin qarşısını almaq idi. Çünki Ermənistan üzv olduğu KTMT-ni sadəcə
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin təhlükəsizliyinin qarantı olaraq gör-
mür, eyni zamanda, KTMT-ni Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də daxil etdirməyə
çalışdı. Lakin Azərbaycanın KTMT-nin digər üzvləri ilə münasibətlərini inkişaf
etdirməsi Ermənistanın Qarabağ arzularını reallaşdırmasına imkan vermədi.
Xüsusən, Belarus və Qazaxıstanla inkişaf etdirilən münasibətlər bu sahədə
həlledici oldu. 

Eyni zamanda, Türk Şurasına üzv dövlətlər Azərbaycanın üzv olmadığı
KTMT çərçivəsində də ona qarşı qərarlar qəbul edilməsinə imkan vermədilər.
Belə ki, KTMT çərçivəsində qərarlar konsensus ilə qəbul edildiyi üçün Ermənis-
tan bu təşkilat çərçivəsində istər Vətən müharibəsindən əvvəl, istərsə də mü-
haribə dövründə Azərbaycana qarşı qərar qəbul etdirmək imkanına sahib
olmamışdır. 2016-cı ildə dörd günlük müharibədə KTMT açıqlamalarında
Ermənistana dəstək verməməsindən nəticə çıxardan  Ermənistan 44 günlük
müharibədə KTMT-yə müraciət etmədi.  Həmin dövrdə Ermənistan parlamentinin
sədr müavini Alen Simonyan KTMT-yə dəstək üçün müraciət etməmələrinin
səbəbini belə izah edirdi: “Bizim KTMT-yə müraciət etməyimiz üçün biz
təşkilatın adekvat reaksiya verəcəyindən əmin olmalıyıq. Siz bilirsiniz ki,
təşkilatda qərarlar konsensus ilə qəbul edilir”. 28

Eyni zamanda, Ermənistan 2012-ci ildə Avrasiya İttifaqına üzv olanda
Qazaxıstanın Prezidenti Nursultan Nazarbayev Azərbaycanın mövqeyini səslən-
28 Армения назвала условие для обращения в ОДКБ из-за ситуации в Карабахе,

https://ria.ru/20201027/karabakh-1581789488.html (27.10.2020).
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dirərək Prezident İlham Əliyevin hücum siyasətinə dəstək vermişdi. Keçirilən
iclasda Qazaxıstan Ermənistanın Avrasiya İttifaqı və Gömrük Birliyinə yalnız
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində (yəni Dağlıq Qarabağsız)
daxil olmağına icazə verdi. Nəticədə, istər KTMT, istərsə də Avrasiya İttifaqı
içərisində Azərbaycanın üzv dövlətlərlə qurduğu uğurlu əlaqələr bu təşkilatlarda
Ermənistanın təklənməsinə səbəb oldu. 

ABŞ və Aİ-nin də keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində mövqeyi
Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətli idi. Belə ki, ABŞ və Avropadakı güclü
erməni diasporu Qərbdə Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ məsələsi barədə subyek-
tiv fikri formalaşdırmağı bacarmışdı. Nəticədə ABŞ Konqresi Azərbaycan
əleyhinə 907-ci düzəlişi qəbul etmişdi. 2006-ci ildə ABŞ-a səfəri zamanı Azər-
baycanın diaspor nümayəndələri ilə görüşündə Prezident İlham Əliyev  demişdir:
“Dünən Konqresdə olarkən yenə o “məşhur” 907-ci düzəliş haqqında söhbət
aparırdım. O düzəlişin qəbul edilməsində də obyektiv səbəblər olub, Azərbaycan
haqqında məlumat olmayıb, yaxud da ancaq mənfi məlumat olubdur. Haradasa,
1990-cı illərin ortalarına qədər təkcə burada deyil, eyni zamanda, Avropa
ölkələrində də Azərbaycan haqqında ya mənfi məlumat yayılırdı, yaxud da
ümumiyyətlə, məlumat yayılmırdı. Bizim haqqımızda mənfi rəy yaradan əsas
qüvvə erməni lobbisidir. Çünki onların əsasən məqsədi Azərbaycanı ləkələmək,
antidemokratik dövlət kimi təqdim etmək və beləliklə, sübut etməyə çalışmaqdır
ki, demokratiya inkişaf etməmiş belə bir ölkədə ermənilər azlıq kimi yaşaya
bilməzlər. Guya onların rahat yaşaması təhlükə altındadır. Ona görə Azərbaycana
qarşı çox ciddi kampaniya gedir.”29 

2002-ci ildə Azərbaycanın ABŞ-ın Əfqanıstan əməliyyatlarına dəstək
verməsindən sonra 907-ci düzəliş hər il ABŞ prezidentinin qərarı ilə donduru-
lurdu. Lakin bu qərarın mövcudluğu Azərbaycan üçün təhlükə yaradırdı və əsas
hədəflərdən biri  onun tamam ortadan qaldırılmasına nail olmaq idi.30

İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə BTQ dəmiryolu və Cənub Qaz dəhlizi
Azərbaycanın ABŞ üçün strateji dəyərini artırdı. Belə ki, ABŞ Əfqanıstan əməliy-
yatlarında Azərbaycan ərazisindən yükdaşımalarda BTQ-dən istifadə etdi. Cənub
Qaz dəhlizini həyata keçirən Azərbaycan ABŞ-ın Avropalı müttəfiqlərinin enerji
təhlükəsizliyində rol oynamağa başladı.31 907 ləğv olunmasa da, siyasi müna-
sibətlərin ən gərgin dövründə belə ABŞ prezidentləri tərəfindən donduruldu. Hətta
29 Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfəri Azərbaycan icmasının üzvləri ilə

görüş, https://files.preslib.az/site/ialiyev/2006.pdf , (10.09.2021). S.139.
30 Cavid Veliyev, İt is Time to Repeal Section 907, https://www.caspianpolicy.org/it-is-time-to-repeal-section-

907/ç (25.05.2021).
31 Why the West Needs Azerbaijan, https://foreignpolicy.com/2018/05/28/why-the-west-needs-azerbaijan/,

(28.05.2018). Letter from President Trump to President Aliyev on the 25th Anniversary of Caspian Gas and
Oil Show, https://az.usembassy.gov/letter-from-president-trump-to-president-aliyev-on-the-25th-anniversary-
of-the-caspian-oilgas-show-first-gas-flowing-into-the-southern-gas-corridor/, (30.05.2018).
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Vətən müharibəsindən sonra erməni diasporunun aktiv fəaliyyətinə baxmayaraq
ABŞ Azərbaycana qarşı ciddi nəticələri olacaq sanksiya qəbul etmədi.

Avropa dövlətləri ilə həm Avropa İttifaqı, həm də ikitərəfli münasibətləri
çərçivəsində imzaladığı müqavilələrdə Azərbaycan özünün ərazi bütövlüyünü və
suverenliyini ilkin və əsas şərt olaraq irəli sürmüşdür. Məsələn, bu istiqamətdə
Avropa ilə davam edən Şərq Tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində hazırlanan
müqaviləyə Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyi prinsiplərinin daxil
edilməsini israrla tələb etmişdir. Azərbaycanın bu qəti mövqeyi Avropa İttifaqının
Vətən müharibəsinə münasibətdə siyasətinin müəyyənləşməsinə əhəmiyyətli
dərəcədə təsir etmişdir. 

Bundan başqa, Azərbaycan  Avropa İttifaqının üzvü olan 9 dövlətlə strateji
əməkdaşlıq haqqında bəyannamə imzalamış və bu bəyannamələrdə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü və suverenliyi məsələsi xüsusi qeyd olunmuşdur. 

Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində rol oynamağı bacardı.
Xüsusən, Cənub qaz dəhlizinin reallaşmasından sonra Avropa dövlətlərinin
Qarabağ məsələsində mövqeyi Azərbaycanın lehinə fərqlilik göstərməyə başladı.
Bu mənada Azərbaycanın Avropa dövlətlərinin enerji diversifikasiyasında
oynadığı rol olduqca əhəmiyyətli oldu. Avropa İttifaqının bəzi dövlətləri Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəkləyən açıqlamalar verdilər və
Avropa şirkətləri işğaldan azad edilən ərazilərin bərpasında rol aldılar. 44 günlük
Vətən müharibəsində nə Avropa parlamenti, nə də Avropa Şurası səviyyəsində
Azərbaycana qarşı sərt tədbirlər görülmədi. 

Ermənistanın regional layihələrdən təcrid edilməsi  

Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası nəticəsində Ermənistanın re-
gional enerji və nəqliyyat layihələrindən uzaqlaşdırılması siyasəti davamlı xarak-
ter daşımışdır. Regional layihələrdən Ermənistanı təcrid etməkdə əsas məqsəd
onun strateji dəyərini heçə endirmək, xaricə çıxışını və iqtisadi imkanlarını
məhdudlaşdırmaq yolu ilə, bir tərəfdən, dövlət olaraq zəiflətmək, digər tərəfdən,
sülhə məcbur etmək olmuşdur.  Bu strategiya məsələnin diplomatik yolla həllinə
imkan yaratmadı, amma Ermənistanın strateji dəyərini azaltdı, iqtisadi güc
imkanlarını məhdudlaşdırdı və nəticədə xarici borclanmasını və ölkədən xaricə
köçü artırdı, nəhayət, silahlanma yarışında Azərbaycandan geridə qalmasına
gətirib çıxardı. 

Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Ermənistanı Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ)
dəmiryolu layihəsindən uzaqlaşdırmağı bacardı. Həm də bunu ABŞ və Avropa
İttifaqının Azərbaycana qarşı təzyiqlərinə və Ermənistana dəstək vermələrinə
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baxmayaraq bacardı.  BTQ dəmiryolu barədə fikir hələ 1993-cü ildə Azərbaycan-
Türkiyə-Gürcüstan arasında yaradılan Birgə Nəqliyyat Komissiyası ilə gündəmə
gəlmiş, lakin bu barədə ilkin müqavilələr 2000-ci illərin əvvəllərində
imzalanmışdı. Buna səbəb Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın bu layihəni 1990-
cı illərdə həyata keçirəcək maliyyə imkanlarının olmaması və Ermənistan layi-
həyə daxil edilmədiyi üçün Qərbdən maliyyə dəstəyinin alına bilməməsi idi. Hələ
1990-cı illərdə Avropa dövlətləri açıq şəkildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolunun
yerinə Türkiyə ilə Ermənistan arasında sovet dövründə  fəaliyyət göstərmiş Qars-
Gümrü dəmiryolunun bərpasını məsləhət görürdülər. Əlbəttə, bunda məqsəd
1993-cü ildə Azərbaycan torpaqlarının işğalı səbəbi ilə bağlanan Türkiyə-
Ermənistan sərhədlərinin açılması və diplomatik münasibətlərin inkişaf etdiril-
məsi idi. Azərbaycan qəti şəkildə buna qarşı çıxsa da, maliyyə imkanları məhdud
olduğu üçün də BTQ layihəsini həyata keçirə bilmirdi.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan xam neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru
xətlərinin istismara verilməsindən sonra bu layihə də reallaşmağa başladı. Prezi-
dent İlham Əliyev Ermənistanı regional nəqliyyat layihəsindən kənarda saxla-
yacaq layihənin icrasını sürətləndirmək üçün diplomatik səylərini daha da artırdı.
Nəticədə, 25 may 2005-ci ildə  Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft xəttinin açılışı zamanı
Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu haqqın-
da saziş imzalandı. Əlbəttə, imzalanan bu müqavilədə Ermənistanın yer almaması
bu ölkənin rəsmi şəkildə regional nəqliyyat dəhlizindən də kənarda qalması
mənasına gəlirdi. 

Bu səbəbdən Ermənistan hakimiyyəti və diasporu BTQ-nin reallaşmasının
qarşısını almaq üçün Aİ və ABŞ-da fəaliyyətlər həyata keçirib ABŞ və Aİ maliyyə
qurumlarının BTQ-yə maliyyə yardımı ayrımasının qarşısını almağa nail
oldular.32 Lakin Azərbaycanın Qərbin maliyyə yardımlarına ehtiyacı yox idi və
öz maliyyəsi hesabına BTQ-nin həm Azərbaycan hissəsini, həm də Gürcüstan
hissəsini maliyyələşdirməyi bacardı. Bu layihənin həyata keçməsi, sadəcə,
Ermənistanı regional layihələrdən uzaqlaşdırmadı, eyni zamanda, Azərbaycanın
qonşu dövlətlər və ABŞ üçün strateji dəyərini artırdı, Azərbaycan-Türkiyə-Gür-
cüstan üçlüyünün regionda geosiyasi mövqeyini möhkəmləndirdi, Ermənistanın
və müttəfiqlərinin mövqeyini isə zəiflətdi. Başlanğıc mərhələsində BTQ-yə qarşı
qərarlar qəbul edən ABŞ sonrakı dövrdə Əfqanıstan əməliyyatlarında onun
imkanlarından aktiv istifadə etdi. Eyni zamanda, Rusiya da 2020-ci ilin may
ayında BTQ-yə qoşulmaq üçün müqavilə imzaladı.  Ermənistan isə BTC və BTƏ
kimi BTQ-dən də kənarda qalmış oldu. 
32 Cavid Veliyev, Azerbaycan-Türkiye Stratejik Ortaklığının Tarihsel ve Güncel Boyutları, Ötüken, 2020.

Ankara.
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2000-ci illərin əvvəllərində Hindistanın Mumbai limanından başlayıb, İran
və Rusiya vasitəsilə Şərq-Qərb arasında yük daşıma koridoru rolunu oynayacaq
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin Ermənistandan keçməsi qərarlaşdırılmışdı.
Lakin Prezident İlham Əliyevin çevik siyasəti Ermənistanı Şimal-Cənub dəhli-
zindən də uzaqlaşdırmağı bacardı. Bu kontekstdə 2016-cı il avqustun 8-də Prezi-
dent İlham Əliyevin təklifi ilə Bakıda üç ölkənin Azərbaycan, İran və Rusiyanın
dövlət rəhbərləri  İlham Əliyev, Həsən Ruhani və Vladimir Putin arasında ilk
görüş keçirildi. Bakı görüşünün nəticəsi olaraq, tərəflər arasında üçtərəfli
əməkdaşlığa dair bəyannamə imzalandı.33 Bəyannamə üçtərəfli çərçivədə mədə-
niyyət, iqtisadiyyat, təhlükəsizlik, nəqliyyat, enerji və regional məsələlərdə
qarşılıqlı maraqlara uyğun əməkdaşlığı dəstəkləyirdi. Üçtərəfli əməkdaşlığın or-
taya çıxmasının tərəflərin hər biri üçün özünəməxsus səbəbləri vardı. Azərbaycan
üçün iki güclü qonşu ilə yaxşı münasibətlər qurmaq və Ermənistanı regional
layihələrdən təcrid edərək tranzit ölkəyə çevrilmək əsas məqsəd idi. 

Bəyannamədə xüsusilə qeyd edilən üçtərəfli əməkdaşlıq sahələrindən biri
Rusiya, Azərbaycan və İranı Hind okeanı ilə birləşdirmək üçün nəzərdə tutulan
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin reallaşması idi. Bu bəyannamə ilə Ermənistan
Şimal-Cənub dəhlizindən uzaqlaşdırılmış olurdu. 

Bu bəyannamənin imzalanmasından sonra Azərbaycan dəhlizin öz öhdəsinə
düşən hissəsini sürətlə tamamladı. Bundan başqa, dəhlizin İran ərazisinə düşən
Astara-Rəşt-Qəzvin hissəsinin tikintisi üçün İrana 500 milyon dollar kredit
vermək üçün müqavilə də imzalandı. Əlbəttə, Şimal-Cənub dəhlizinin Azərbay-
candan keçməsi onun nəqliyyat qovşağı olaraq mövqeyini möhkəmləndirəcəkdi.
Beləcə, Ermənistanın regional layihələrdən uzaqlaşdırılması siyasəti daha bir
uğur əldə etmiş oldu. 

Eyni dövrlərdə Azərbaycanın Türkiyə ilə əməkdaşlığı nəticəsində Ermənistan
Cənub qaz dəhlizindən də uzaqlaşdırıldı. BTC, BTƏ və BTQ layihələrinə, Qərbin
təzyiq və israrlarına baxmayaraq, Ermənistan daxil edilmədi. Bu səbəbdən Cənub
qaz dəhlizi çəkiləndə Ermənistanın layihəyə daxil edilməsi üçün diplomatik
həmlələr də olmadı. Çünki Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından
çəkilmədən bunun nəticə verməyəcəyi məlum idi. 

Beləliklə, Prezident İlham Əliyev Ermənistanın regional layihələrdən
uzaqlaşdırılması siyasətini davam etdirərək, onun strateji dəyərinin azalmasına,
iqtisadi imkanlarının məhdudlaşmasına nail oldu.

33 Azərbaycan Respublikası, İran İslam Respublikası və Rusiya Federasiyası Prezidentlərinin
BƏYANNAMƏSİ, http://azertag.az/xeber/Azerbaycan_Respublikasi_Iran_Islam_Respublikasi_ve_Rusiya_
Federasiyasi_Prezidentlerinin_BAYANNAMASI-981209 (09.08.2016).



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

52

nəticə

Vətən müharibəsindən əvvəl Prezident İlham Əliyev keçmiş Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün “hücum strategiyası”
həyata keçirdi və 44 günlük müharibənin nəticələrindən də göründüyü kimi bu
strategiyası uğurlu oldu. Bu strategiyanın seçilməsinin səbəbi ATƏT-in Minsk
qrupu çərçivəsində davam edən diplomatik görüşlərin uğursuzluğu, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini Ermənistanın icra etməməsi və onların
icrası üçün Ermənistana beynəlxalq təzyiqin göstərilməməsidir. Yəni Prezident
İlham Əliyevin “hücum strategiyası”nı seçməsinin səbəbi  alternativ siyasətin
uğurlu olmamasıdır. Xüsusən, Azərbaycanda erməni separatçılarının liderlərindən
olan Robert Koçaryanın 1998-ci ildə Ermənistan prezidenti seçilməsi, sonrakı
dövrdə Qarabağ ermənilərinin Ermənistanda artan təsiri və Rusiyanın bu dövrdə
Ermənistanı silahlandırması diplomatik müzakirələr ilə heç bir nəticə əldə
olunmayacağının işarəsi idi. Bu istiqamətdə daha güclü və regiona təsiri olan
dövlətlərin təzyiqlərinə baxmayaraq Prezident İlham Əliyev bu siyasətindən
imtina etmədi və istədiyi nəticəyə nail ola bildi. Müharibədən sonra isə işğaldan
azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində aşkar edilən çoxsaylı möhkəmləndirilmiş
müdafiə istehkamları Ermənistanın həmin ərazilərdən çəkilmək niyyətində
olmadığını göstərdi. Bu isə öz-özlüyündə “hücum diplomatiya”sının nə qədər
doğru bir siyasət olduğunu göstərirdi. 

Hücum diplomatiyasının birinci məqsədi  hər bir sahədə Ermənistana təzyiq
göstərmək yolu ilə onu danışıqlar masasında sülhə məcbur etmək və özünün
işğalçı qüvvələrini Azərbaycan ərazilərindən çıxarmaq idi. Məqsəd həm də
Ermənistanı işğalçı dövlət olaraq qəbul etdirmək, qanuni müharibə hüququnu
möhkəmləndirmək və BMT Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinin istifadəsini
asanlaşdırmaq idi. Bundan başqa Ermənistanı beynəlxalq və regional səviyyədə
təkləməklə nəqliyyat və enerji lahiyələrindən təcrid etmək idi. Bugünkü nəticələr
onu göstərir ki, müharibədən əvvəlki dövrdə bu hədəflərə nail olundu. 

Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
və ətrafında işğal edilən rayonların Azərbaycan əraziləri və Ermənistanın bu
əraziləri işğal edən işğalçı dövlət olduğuna dair qərarların qəbulu xüsusi önəm
daşıyırdı. Bu istiqamətdə BMT Baş Assambleyası, Türk Şurası, İslam Əmək-
daşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı çərçivəsində qəbul olunmuş qərarlar tam
mənada Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədi. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəmə-
sinin 2015-ci ildə qəbul etdiyi qətnamə beynəlxalq səviyyədə işğala görə
Ermənistanı  məsul göstərən ilk məhkəmə qərarı oldu. Beynəlxalq təşkilatların
bu tipli qərarları Qarabağ məsələsinin beynəlxalq gündəmdə saxlanmasına,



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

53

Ermənistanın işğalçı dövlət kimi tanınmasına və Azərbaycanın 44 günlük Vətən
müharibəsində BMT Nizamnaməsi çərçivəsində özünümüdafiə hüququndan
istifadə etməsinə imkan verdi. 

Uzun illər davam edən diplomatik müzakirələrdə Minsk qrupu həmsədr-
lərinin və Ermənistanın gücdən istifadənin qadağan olunması tələbini irəli sür-
məsinə baxmayaraq 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan dövləti, BMT
Nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə istinadla, özünümüdafiə hüququnu leqallaş-
dırdı. Hətta Ermənistanın müttəfiqi Rusiya belə 44 günlük müharibənin Azər-
baycanın ərazisində getdiyini, özünün hərbi əməliyyatlara hər hansı şəkildə
müdaxiləsinin mümkünsüzlüyünü etiraf etdi. Ermənistan Respublikası isə işğal
edilmiş Azərbaycan ərazilərində qurulan qondarma rejimin müstəqilliyini tanıya
bilmədi. 

Hücum diplomatiyası Ermənistanın üzvü olduğu, lakin Azərbaycanın üzv
olmadığı təşkilatlarda belə vəziyyətin Azərbaycanın lehinə formalaşmasına səbəb
oldu. Qəbul edilən qərarlar hüquqi olduğu kimi, həm siyasi, həm də hərbi
cəhətdən Azərbaycanın Ermənistandan üstünlüyün təmin etdi. 

Ermənilərin regional layihələrdən kənarlaşdırılması, iqtisadi imkanlarının
məhdudlaşdırılması onların xaricə emiqrasiyasının artmasına və Ermənistanda
xaosun yaranmasına səbəb oldu. Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal etmə-
sinin ağır bədəllərini ödəməyə başladı. Ermənistanın KTMT, Avrasiya İttifaqı və
Gömrük Birliyindəki müttəfiqləri ilə birbaşa quru bağlantısı olmaması onun üçün
ticarət və nəqliyyat imkanlarını məhdudlaşdırdı. 

Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi hücum strategiyası Ermənistanı
müdafiəyə məcbur etdi. Müdafiəyə çəkilmək ermənilərin daha çox səhv etməsi
ilə nəticələndi. Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası ermənilərin siyasi,
diplomatik və mənəvi hərəkət sahəsini daraltdı. Müttəfiqləri ilə münasibətlərində
soyuqluq yaratdı, regionda təklədi və regional layihələrdən kənarlaşdırdı. 

Hücum diplomatiyası, eyni zamanda, Ermənistanın daxili siyasətinə də
təsirlərini göstərdi və erməni ictimaiyyəti Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qara-
bağ məsələsini Azərbaycanın formalaşdırdığı gündəlik çərçivəsində müzakirə
etməyə başladı. Bu düşmən tərəfin rasional düşünmək və qərarlar vermək qa-
biliy-yətinin ortadan qaldırılması, nəticədə, məğlubiyyət ilə barışmasına yol açdı. 

Hücum strategiyasının nəticəsində Birinci Qarabağ müharibəsindən ağır
yaralarla çıxan Azərbaycan cəmiyyətinin özünə inamını bərpa etdi və qələbəyə
inam artdı. Müharibədən əvvəl Prezident İlham Əliyevin “Qarabağ Azərbay-
candır!” şüarı ordunun irəliləməsi üçün bir hədəf oldu. Bu siyasət və şüar Vətən
müharibəsində lider-xalq-ordu həmrəyliyini artırdı ki, bu da 44 günlük Vətən
müharibəsində Azərbaycanın qələbə qazanmasını şərtləndirən əsas amil oldu. 
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Prezident İlham Əliyevin hücum diplomatiyası, əslində, gələcək nəsillər üçün
Ermənistanla münasibətlərdə bir nümunə oldu. Vətən müharibəsindən sonra
Prezident Əliyev “bundan sonra hücum siyasəti həyata keçirəcəyik” deyərək,
əslində, müharibədən sonra bu siyasətin hələ uzun davam etdiriləcəyinin mesajını
verdi. Çünki ağır məğlubiyyətə baxmayaraq hələ də Ermənistanda xarici
qüvvələrin dəstəyinə arxalanan, 10 noyabr Bəyannaməsinin şərtlərinin yerinə
yetirilməsinə mane olmağa çalışan və revanşizm imkanı axtaran qüvvələr
mövcuddur. Tarixi təcrübə göstərmişdir ki, Ermənistanda revanşizm daxili siyasi
rəqabət və xarici qüvvələrin dəstəyi ilə təkrar baş qaldıra bilər. Eyni zamanda,
Prezident İlham Əliyevin hücum siyasətinin gələcək hədəfində tarixi ədalətin
bərpası, öz əzəli torpaqlarından qovulan azərbaycanlıların geri qayıtması, həmin
ərazilərdə xalqımıza məxsus toponimiyanın bərpası  vardır. 



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

55

1. Giriş

Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin
beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həlli müstəqil dövlə-
timizin milli maraqlara söykənən xarici siyasətinin ən əsas prioriteti olmuşdur.
Dövlət müstəqilliyinin bərpasından dərhal sonra münaqişənin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri, xüsusən də, dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət
prinsipi əsasında həlli istiqamətində Azərbaycanın xarici siyasətində həm
ikitərəfli, həm də çoxtərəfli formatlarda fəal iş aparılmışdır.

Kitabın bu bölməsində münaqişənin həllinin Azərbaycanın xarici siyasətində
tutduğu xüsusi yer, eləcə də beynəlxalq və regional təşkilatların münaqişənin
həllinə yönəlik fəaliyyətlərinə dair müzakirələr öz əksini tapacaqdır. Bu xüsusda
əsas diqqət ATƏT-in Minsk qrupu tərəfindən aparılan fəaliyyətə yönələcək, lakin
bununla yanaşı, BMT, Avropa Şurası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində
də münaqişəyə dair qəbul edilmiş sənədlər haqqında müvafiq məlumatlar əks
etdiriləcəkdir. 

BMT və ATƏT arasında aparılmış müvafiq iş bölgüsünə əsasən, Ermənistan-
Azərbaycan  Dağlıq Qarabağ  münaqişəsinin həlli  BMT Nizamnaməsinin  VIII
bölməsi  altında regional təşkilat kimi fəaliyyət göstərən ATƏT-in üzərinə
qoyulmuş oldu. Bu, həm də BMT-nin dünyanın bir sıra digər bölgələrində baş
verən münaqişəli vəziyyətlərlə yüklənməsi ilə əlaqəli idi. BMT Təhlükəsizlik
Şurası Dağlıq Qarabağdakı münaqişə zonasına özünün ilk faktaraşdırıcı
missiyasını 1992-ci ildə göndərmişdir.1 Münaqişənin qızğın dövründə - 1993-cü

III FƏSİL

Müstəqillik illərində 
Azərbaycanın xarici siyasətində

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, danışıqlar prosesi

esmira CəFərova

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin idarə heyətinin üzvü

1 Oliver Paye and Eric Remacle, “UN and CSCE policies in Transcaucasia,” in Bruno Coppieters (ed.), Con-
tested Borders in the Caucasus, (VUB University Press, 1996):106
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ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən dörd məlum qətnamə (822, 853, 874
və 884) qəbul edildikdən sonra BMT münaqişənin həlli prosesindən uzaqlaşdı.
Beləliklə də, münaqişənin bilavasitə həlli ilə məşğul olan beynəlxalq qurum kimi
ATƏT-in rolu təsbit edilmiş oldu.

Müstəqillik illəri ərzində Azərbaycan bütün beynəlxalq forumlarda öz ərazi
bütövlüyünün bərpası məsələsini prioritet kimi irəli sürmüşdür. 

2. ATƏT-in Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində rolu

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi postsovet dövründə
mövcud olmuş  həlli çətin münaqişələr içərisində ən mürəkkəbi olmaqla yanaşı,
həm də bütövlükdə Cənubi Qafqaz regionunun təhlükəsizliyi və rifahı üçün bir-
inci dərəcəli təhdidə çevrilmişdi. 

Digər tərəfdən, beynəlxalq elmi və diplomatik dildə separatizm kimi təsvir
edilməsinə baxmayaraq, bu münaqişə, birinci növbədə, Ermənistanın Azərbayca-
na ərazi iddialarından qaynaqlanırdı.  Ermənistan tərəfi bütün bu illər ərzində
münaqişəyə “Dağlıq Qarabağ xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsi” donunu
geyindirməyə çalışsa da, Azərbaycan tərəfi münaqişənin ərazi iddiaları səbə-
bindən baş verdiyini və Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarının oldu-
ğunu hər zaman vurğulamışdır.      

1992-ci ildə həm Ermənistanın, həm də Azərbaycanın Avropada Təhlükəsiz-
lik və Əməkdaşlıq Müqaviləsinə  - ATƏM-ə (1 yanvar 1995-ci ildən ATƏT -
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı) üzv qəbul edildikdən  sonra bu
qurum münaqişənin həlli istiqamətində işə başladı. 1992-ci ildə ATƏM müna-
qişəyə dair məlumatların toplanılması üçün çexiyalı diplomat Karel Şvartsen-
berqin   rəhbərliyi ilə bölgəyə xüsusi məruzəçilər missiyası göndərdi. Ardınca isə
həmin vaxt ATƏM-in fəaliyyətdə olan sədri, Çex Respublikasının xarici işlər
naziri İrji Dinstbirin  rəhbərliyi altında başqa bir missiya göndərilmişdi.2 1992-
ci ilin 26 fevralında ermənilərin Xocalı qətliamını törətməsindən sonra ATƏM
münaqişənin həllinə yönəlik səylərini gücləndirməyə başladı. 

ATƏM-in Nazirlər Şurasının 24 mart 1992-ci ildə  keçirilən iclası münaqişə-
nin dinc vasitələrlə tənzimlənməsinə dair Minsk konfransının çağırılması
haqqında qərar qəbul etdi.3 Konfransda 11 üzv dövlət təmsil olunurdu: Belarus,
Çex Res-publikası, Slovakiya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Rusiya, İsveç, ABŞ,
2 Erjan Kurbanov, “The Armenian-Azerbaijani Conflict over Nagorno-Karabakh and Prospects for OSCE

Mediation,” in  S. Neil MacFarlane and Oliver Thranert, (eds.) Balancing Hegemony: The OSCE in the
CIS, (Queen’s University Kingston, Ontario Center for International Relations, 1997): 87.

3 OSCE Handbook, 2000:65
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Ermənistan və Azərbaycan. Minsk konfransı təsis edildikdən sonra yalnız bir neçə
görüş keçirilmişdi. 23 mart 1995-ci ildə isə bundan sonra münaqişənin həlli üçün
vasi-təçilik fəaliyyəti ilə məşğul olacaq Rusiya, Fransa və ABŞ-dan ibarət olan
Minsk qrupu həmsədrlərinin mandatı təsdiq edildi.4 Konfrans formatının sonradan
həmsədrlik institutu ilə məhdudlaşdırılması onu göstərirdi ki, münaqişənin həllinə
nail olunması üçün münasib üsullar axtarılır. 

1992-ci ilin noyabrında Dağlıq Qarabağ regionunda sülhməramlı qüvvələrin
yerləşdirilməsinə dair Minsk qrupu çərçivəsində razılıq əldə edildi. Bunun üçün
Vyanada xüsusi planlaşdırma qrupunun (Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupu)
yaradılması nəzərdə tutulurdu. Bundan əlavə, Minsk qrupunun 1992-ci ildə
keçirilən Roma görüşündə vəziyyətə nəzarət etmək üçün regiona 600 silahsız
hərbçidən ibarət xüsusi müşahidəçilər qrupunun göndərilməsinə dair qərar qəbul
edildi. Lakin Ermənistanın silahlı hücumları davam etdirməsi bu planın həyata
keçirilməsini əngəllədi. ATƏM-in Yüksək Vəzifəli Şəxslər Komitəsinin (YVŞK)
1992-ci ilin aprel ayında çağırılmış iclasında Ermənistanın əməllərini pisləyən
bəyanatın qəbul edilməsinə cəhdlər olsa da, Ermənistanın özü tərəfindən konsen-
sus pozularaq bu cəhdlərin qarşısı alınmışdı.5

1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə ATƏM-
in münaqişənin həllindəki roluna dair Azərbaycanın tələbləri də artdı. Eyni za-
manda konsensus prinsipi əsasında fəaliyyət göstərən bu qurumun effektivliyinə
dair də suallar yaranmaqda idi. Hərbi əməliyyatların genişləndiyi bir dövrdə
ATƏM-in konkret nəticələrə nail ola bilməməsi ona gətirdi ki, həmsədr dövlət
olan Rusiya daha aktiv vasitəçilik fəaliyyəti nümayiş etdirməyə başladı.
Rusiyanın səyləri nəticəsində 12 may 1994-cü ildə atəşkəs razılaşması imzalandı. 

Münaqişənin aktiv fazasının bitməsində uğur əldə etdikdən sonra Rusiya
danışıqlar prosesində təşəbbüsü əldən verməməyə çalışırdı.  Lakin 1994-cü ildə
“Azəri-Çıraq-Günəşlı” yataqlarının işlənilməsi üzrə Azərbaycanın Dövlət Neft
Şirkəti (SOCAR) ilə beynəlxalq şirkətlər arasında “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanmasından sonra Qərb ölkələri özlərinin regionda artan maraqları fonunda
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində daha fəal rol
nümayiş etdirməyə başladılar. 

3. ATƏM /ATƏT Budapeşt və Lissabon zirvə toplantıları

1994-cü ilin 5-6 dekabrında keçirilmiş Budapeşt Zirvə görüşü zamanı
ATƏM-in üzv dövlətləri BMT-nin məlum dörd qətnaməsinə sadiq qaldıqlarını
4 DOC. 525/95, Vienna, OSCE Delegation Website, http://www.delweb.osce.org.
5 Erjan Kurbanov, “The Armenian-Azerbaijani Conflict over Nagorno-Karabakh and Prospects for OSCE  Me-

diation,” in  S. Neil MacFarlane and Oliver Thranert, (eds.) Balancing Hegemony: The OSCE in the CIS,
(Queen’s University Kingston, Ontario Center for International Relations, 1997): 89.
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bəyan edərək regiona çoxmillətli sülhü qoruma dəstələrini göndərmək haqqında
qərar qəbul etdilər. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bu qüvvələrin tərkibini
müəyyən etməli idi.6 “Belə bir qüvvənin tərkibi haqqında tövsiyələrin verilməsi
üçün” Budapeşt Zirvəsi zamanı Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun təsis
edilməsinə dair qərar qəbul edildi.7

Budapeşt Zirvə toplantısı zamanı Rusiyanın mövqeyi maraq doğurmuşdu.
Belə ki, Qərbin Rusiyanın Çeçenistanda apardığı əməliyyatlara göz yumması və
Azərbaycanın təkcə Rusiya qüvvələrindən ibarət olacaq sülhməramlı kontin-
gentinə etiraz etməsi fonunda Rusiya tərəfindən də, əsasən, Müstəqil Dövlətlər
Birliyindən (MDB) olan dövlətlərin qüvvələrinin yerləşdirilməsi barədə məlum
mövqedən çəkingənlik göstərildi.8 Rusiya münaqişənin siyasi həllinə nail olun-
masından sonra regiona yerləşdiriləcək çoxmillətli sülhməramlı kontingentdə
iştirak etməyə razılıq verdi.9 Rusiyanın mövqeyində belə bir dönüşün əsas səbəb-
lərindən biri kimi də NATO-nun regionda genişlənmək ambisiyalarına qarşı
ATƏT-in rolunun  gücləndirilməsi idi, hərçənd, bürokratik maneələr səbəbindən
belə bir çoxtərəfli sülhməramlı kontingentin reallaşacağına inam az idi.10 Lakin
münaqişənin ötən illər ərzində siyasi həllinin qeyri-mümkünlüyü bu ssenarinin
reallaşmasını da qeyri-mümkün etdi. Xüsusən də, Rusiyanın çoxmillətli qüv-
vələrin tərkibində iştirak etməyə razılıq verməsi baxımından Budapeşt Zirvə
toplantısında əldə edilmiş müəyyən nailiyyətlərə baxmayaraq, münaqişənin siyasi
həllinin olmaması bu nailiyyətləri də əhəmiyyətsiz etmiş oldu.

1996-1997-ci illərdə münaqişənin həlli prosesində önəmli proseslər baş
vermişdir. ATƏT-in 1996-cı ildə keçirilmiş Lissabon Zirvə toplantısı zamanı üzv
dövlətlər münaqişənin həllinə dair prinsipləri müəyyən etdilər:

- Ermənistan Respublikası və Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünə
hörmət;

- Dağlıq Qarabağ regionuna Azərbaycanın tərkibində öz müqəddəratını
təyinetmə hüququ və bu mənada, regiona ən yüksək özünüidarə statusunun
verilməsini nəzərdə tutan müvafiq hüquqi statusun müəyyənləşməsi;

- məsələnin həlli üzrə müvafiq razılaşmaların yerinə yetirilməsi üçün
tərəflərin qarşılıqlı öhdəliklər götürməsi və Dağlıq Qarabağ regionu və onun
əhalisi üçün təhlükəsizlik təminatlarının verilməsi.11

6 “Intensification of the CSCE action in relation to the Nagorno-Karabakh conflict,” CSCE Budapest Docu-
ment, 1994, http://www.osce.org. 

7 OSCE Handbook, 2000, 65.
8 Pavel Baev, Russia’s Policies in the Caucasus, (The Royal Institute of International Affairs, 1997): 41
9 Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war, (New York University

Press, 2003):254-255.
10 Pavel Baev, Russia’s Policies in the Caucasus, (The Royal Institute of International Affairs, 1997): 19
11 Statement of the OSCE Chairman-in-Office, Annex 1 to the Lisbon Document, 2-3 December, 1996,

https://www.osce.org/files/f/documents/1/0/39539.pdf   
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Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair məsələ Zirvə
toplantısının gündəliyinə daxil edilmişdi və bu səbəbdən, yuxarıdakı prinsiplərin
Lissabon Zirvə toplantısının yekun sənədində əks olunması gözlənilən idi. Lakin
54 iştirakçı dövlətdən 53-nün bu prinsipləri qəbul etməsinə baxmayaraq,
Ermənistanın etirazları nəticəsində bu məsələ üzərində konsensusa nail olunmadı.
Bu prinsiplərin qəbul edilməsinə lap əvvəldən etiraz edən Ermənistanın mövqeyi
qarşısında ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayən-
də heyəti də prinsipial mövqedə dayanaraq, həmin prinsiplərin əks olunmayacağı
yekun Lissabon sənədini qəbul etməyəcəyini bildirdi. Vəziyyəti xilas etmək üçün
əldə olunmuş kompromis variantda bu prinsiplərin yekun Lissabon sənədinin
əlavəsi kimi, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin adından verilmiş bəyanat şəklinə
salınmasına  nail olundu. Lissabon prinsiplərinin əks olunduğu sənədin bəyanat
xaratkerli olmasına baxmayaraq, bu prinsiplərin Ermənistan istisna olmaqla
ATƏT üzv dövlətlərinin mütləq əksəriyyəti tərəfindən qəbul edilməsi Azərbayca-
nın beynəlxalq müstəvidə uğuru idi. Lakin münaqişə hələ də öz həllini gözləyirdi.

4. Minsk qrupunun təklifləri 

1997-ci ildə ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin qərarı ilə Minsk qrupunun
həmsədrlər institutunun tərkibi müəyyən edildi və buraya Rusiya, Fransa və ABŞ
daxil idilər.12 Bunun nəticəsi olaraq Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin
siyasi həllinə yönəlik məlum üç təklifli irəli sürdülər. “Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsinin həllinə dair müfəssəl razılıq”13 adlanan birinci təklif 1997-ci ilin may
ayında hazırlanmış və iyul ayında təqdim edilmişdi. Qısaca münaqişənin paket
həlli adlanan bu təklif işğal edilmiş ərazilərdən hərbi qüvvələrin çıxarılmasına
dair razılaşma (Razılaşma I) ilə Dağlıq Qarabağ regionunun statusuna dair
razılaşmanın (Razılaşma II) bir mərhələdə əldə olunmasını nəzərdə tuturdu. Lakin
münaqişə tərəfləri arasında bu iki razılaşmanın hansının daha önəmli olması və
daha öncə icra edilməsi mövzusunda razılığın olmaması səbəbindən təklif qəbul
edilmədi.

Birinci təklifin uğursuzluğu münaqişənin həllinə bir mərhələdə nail olun-
masının qeyri-mümkünlüyünü göstərdi. 1997-ci ildə Minsk qrupunun həmsədrləri
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulmasına dair razılıq” adlı, eyni zamanda
da münaqişənin mərhələli həll planı adlanan ikinci təkliflə çıxış etdilər.14 Bu
12 1992-1997-ci illərdə İtaliya, İsveç, Finlandiya və Rusiya sədrlik etmişdilər
13 “Minsk Group Proposal (“package deal”) July 1997,” Conciliation resources, http://www.c-r.org/our-

work/accord/nagorny-karabakh/keytexts18.php, accessed on 15 February, 2014, unpaged.
14 Minsk Group Proposal (“step-by-step deal”) December 1997,” Conciliation resources, http://www.c-

r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts19.php, accessed on 15 February, 2014, unpaged. 
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təklif “paket” yanaşmasındakı iki məsələni özündə ehtiva etsə də, fərq müna-
qişənin həlli prosesinin strukturunda idi. Təklifə görə, öncə Azərbaycan əraziləri
işğaldan azad edilməli, daha sonrakı mərhələdə isə Dağlıq Qarabağ regionunun
statusu ilə bağlı danışıqlara başlanılmalı idi. Bu təklifə əsasən, azərbaycanlı
məcburi köçkünlər öz yurdlarına qayıtmalı və birinci mərhələnin başa çatma-
sından sonra çoxmillətli qüvvələr bu ərazilərə yerləşdirilməli idi.15

Mərhələli həll planı Azərbaycan tərəfindən qəbul edildi. Hətta Ermənistan
rəhbərliyi də Levon Ter-Petrosyanın rəhbərliyi altında münaqişənin həlli üçün
təklif edilən mərhələli yanaşmanın qəbul edilməsi istiqamətində daha mülayim
mövqe nümayiş etdirirdi. Birinci dəfə idi ki, münaqişənin həlli üçün real imkanlar
yaranmışdı. Lakin Ermənistan rəhbərliyinin bu təklifi qəbul etmək niyyəti ölkədə
baş verən hökumət böhranı və Ter-Petrosyanın istefası nəticəsində gerçəkləşmədi.
“Qarabağ klanı”nın təmsilçisi olan Robert Koçaryanın hakimiyyətə gəlişi və
münaqişənin həllinə münasibətdə daha sərt mövqe tutması ilə “mərhələli” həll
təklifi də uğursuzluğa uğramış oldu.

Daha sonra Minsk qrupunun həmsədrləri 1998-ci ilin noyabrında üçüncü –
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərəfli həlli üçün prinsiplər” adlı, eyni za-
manda, “vahid dövlət” adı ilə tanınan sonuncu təklifi irəli sürdülər.16 Bu təklifə
əsasən, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivə-
sində ayrıca ərazi-dövlət vahidi kimi təşəkkül tapmalı və özünün konstitusiyası,
dövlət atributlarına - himn, bayraq, ordu və dövlət dilinə (birinci erməni, ikinci
azərbaycan dili olmaqla) malik olmalı idi. Dağlıq Qarabağın vətəndaşları
Azərbaycan pasportu daşısalar da, orada xüsusi “Dağlıq Qarabağ” möhürü olmalı
idi. Azərbaycan və Dağlıq Qarabağ dövlət hakimiyyətinin müvafiq qurumları
arasında qarşılıqlı vəzifə bölgüsünü həyata keçirməli idilər. Qarşılıqlı əlaqələrin
təmin edilməsi üçün Bakı və Xankəndidə nümayəndəlik missiyaları yaradılmalı
idi. Bundan əlavə, Dağlıq Qarabağın xarici dövlətlərin siyasi partiyaları və ictimai
təşkilatları ilə əlaqələr qurmaq hüququ da var idi və maraqlarına toxunan
məsələlərdə Azərbaycanın xarici siyasətinin həyata keçirilməsində də iştirak edə
bilərdi.17

Bu təklif Ermənistan tərəfindən danışıqların əsası kimi qəbul olunsa da,
Azərbaycan təklifə etiraz etdi. Belə ki, təklif Azərbaycanın maraqlarını nəzərə
almadan Dağlıq Qarabağ regionuna müstəqilliyə yaxın statusun verilməsini ehtiva
15 “Minsk Group Proposal (“step-by-step deal”) December 1997,” Conciliation resources, http://www.c-

r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts19.php, accessed on 15 February, 2014, unpaged. 
16 “Minsk Group Proposal (“common state deal”) November 1998,” Conciliation resources, http://www.c-

r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts20.php, accessed on 15 February, 2014, unpaged.
17 “Minsk Group Proposal (“common state deal”) November 1998,” Conciliation resources, http://www.c-

r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts20.php, accessed on 15 February, 2014, unpaged.
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edirdi. Beləliklə də, Minsk qrupu həmsədrlərinin üçüncü təklifi də uğursuz oldu.
Lakin belə bir təklifin Minsk qrupu tərəfindən prinsip olaraq irəli sürülməsi
Azərbaycan tərəfində Minsk qrupunun effektivliyi, qərəzsizliyi və öz
vəzifələrinin öhdəsindən gələ bilmək qabiliyyəti haqqında suallar yaratmağa
başlamışdı. Bu mövqe həm də ABŞ və Fransada güclü erməni lobbisinin mövcud
olması, Rusiyanın isə Ermənistanla yaxın strateji tərəfdaşlığı fonunda özünü
göstərirdi.

Minsk qrupu həmsədrlərinin məlum üç təklifi uğursuzluğa uğrayandan, 2006-
cı ildən sonra onlar yeni təkliflərlə çıxış etmədilər və bildirdilər ki: “Biz münaqi-
şənin həlli üzrə prinsiplərin müəyyənləşdirilməsi, formalaşdırılması və
yekunlaşdırılması üçün yaradıcılığımızın son həddinə çatmışıq. Düşünmürük ki,
vasitəçilər tərəfindən irəli sürüləcək əlavə alternativlər başqa bir nəticəyə gətirə
bilər”.18

5. Birbaşa danışıqlar, 44 günlük müharibə və 
münaqişənin sonu

Minsk qrupunun üç təklifinin uğursuzuluğundan sonra həmsədrlər tərəflər
arasında birbaşa danışıqlar yolu ilə münaqişənin həlli istiqamətində fəaliyyətlərini
davam etdirdilər. 1999-2001-ci illərdə Azərbaycan və Ermənistan  tərəfləri bir
neçə dəfə Vaşinqton, İstanbul, Cenevrə, Davos, Moskva, Yalta, Paris və Key-
Vestdə görüşmüşdülər. Lakin bu danışıqlardan da nəticə əldə edilməmişdi. 

Bu dövrdə ən əhəmiyyətli görüşlərdən biri ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə Florida
ştatının Key-Vest şəhərində prezidentlərin görüşü olmuşdur. Görüşdən öncə
müəyyən gözləntilərin olmasına baxmayaraq, bu görüşdə də konkret nəticələrə
nail olunmadı. Bundan sonra həmsədrlər prezidentlərin görüşlərindən əvvəl xarici
işlər nazirləri səviyyəsində mütəmadi görüşlərin keçirilməsi taktikasını seçdilər.
Beləliklə də, 2004-cü ildən etibarən Praqa Prosesinə başlanıldı. 

2004-2006-cı illərdə həm Ermənistan, həm də Azərbaycanda keçiriləcək
seçkilər (Ermənistanda 2005-ci il parlament, həm Ermənistan, həm də Azərbay-
canda 2008-ci il prezident seçkiləri) arasındakı dövrdə danışıqlar prosesində
irəliləyişlərin ola biləcəyinə dair mülahizələr var idi. 2005-ci ildə Kazanda
prezidentlərin görüşü zamanı həmsədrlər danışıqlar üçün “baza prinsipləri”ni
təqdim etdilər. Lakin prezidentlərin 2006-cı ilin fevralında keçirilmiş Rambluyye,
iyununda keçirilmiş Buxarest və noyabrında keçirilmiş Minsk görüşləri zamanı

18 Statement by the Minsk Group Co-Chairs to the OSCE Permanent Council, Vienna 22 June, 2006
(CIO.GAL/117/06), http://www.osce.org/oscdel, unpaged.
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sözügedən prinsiplər əsasında razılığa nail olunmadı.19 2007-ci ildə xarici işlər
nazirləri beş dəfə görüşmüşdülər.20

5.1. “Madrid prinsipləri” və Aprel döyüşlərinə aparan yol

Xarici işlər nazirləri arasında növbəti görüş ATƏT-in Nazirlər Şurasının 15-
ci görüşü zamanı 2007-ci ilin noyabr ayında Madriddə baş tutmuş oldu. Bu görüş
həmsədrlər tərəfindən sözdə “Madrid prinsipləri”nin təqdim edilməsi ilə yadda
qaldı. Prinsiplər isə 2006-cı ildə Kazanda irəli sürülmüş “baza prinsipləri”nin bir
qədər yenilənmiş versiyası idi. “Madrid prinsipləri” Ermənistanın silahlı
birləşmələrinin işğal edilmiş Dağlıq Qarabağa birləşik olan qalan işğal edilmiş
ərazilərdən çıxarılmasını, Laçın və Kəlbəcər üçün xüsusi modallıqların müəyyən
edilməsini, Dağlıq Qarabağ regionunun yekun statusu ilə bağlı müvafiq səsver-
mənin keçirilməsinədək region üçün keçici beynəlxalq təhlükəsizlik razılaşma-
sının təsis edilməsini nəzərdə tuturdu.21

Bu kontekstdə əsas məsələ Laçın dəhlizinin statusu, Kəlbəcərin azad edilməsi
və Dağlıq Qarabağ regionunun statusu ilə bağlı keçiriləcək səsvermənin detalları
ilə bağlı idi. Beləliklə də, bu plan həlli mümkün olan məsələlərin tezliklə həllinə
nail olmaq, status məsələsi də daxil olmaqla daha çətin məsələləri isə sonraya
saxlamağı nəzərdə tuturdu.22 Sözügedən prinsiplərə əsasən Dağlıq Qarabağ re-
gionunun gələcək statusunun müəyyən edilməsi üçün  referendum və ya əhali
səsverməsinin detalları Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar yolu ilə
əldə ediləcək razılaşma nəticəsində müəyyən olunmalı və bu səsvermə qeyri-
məcburi bir mühitdə baş tutmalı idi.23

Lakin regionun statusu məsələsində tərəflər bir-birlərinə tamamilə əks mövqe
nümayiş etdirirdilər. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfi ümumilikdə səsvermə
fikrini qəbul etmişdi, lakin bu səsvermədə Dağlıq Qarabağ regionundan didərgin
düşmüş bütün azərbaycanlı məcburi köçkünlərin də bərabərlik prinsipi əsasında
öz səsvermə hüquqlarından istifadə etməsinin vacibliyini vurğulayırdı. Bu
səbəbdən də belə bir səsvermənin baş tutması üçün ilk öncə bütün məcburi
köçkünlərin öz yurd-yuvalarına qayıtmalarını əsas şərt kimi irəli sürürdü. Bundan
əlavə, Azərbaycanın Konstitusiyasına görə, Dağlıq Qarabağa müstəqillik gətirə
19 “Nagorno-Karabakh: Risking War,” International Crisis Group Europe Report, N 187, (14 November,

2007):2. For more information on new developments see also “Armenia and Azerbaijan: A season of
Risks,” International Crisis Group Europe Briefing, N 71, (26 September, 2013).

20 Yenə orada
21 Yenə orada 
22 Statement by the Minsk Group Co-Chairs to the OSCE Permanent Council, Vienna 22 June, 2006

(CIO.GAL/117/06), http://www.osce.org/oscdel, unpaged.
23 Yenə orada
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biləcək hər hansı potensial səsvermə ölkə miqyasında referendum tələb edir,
çünki Azərbaycan Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə görə, ölkənin xarici
sərhədlərinə edilə biləcək istənilən dəyişiklik yalnız ölkə miqyaslı referendum
vasitəsilə mümkün ola bilər. Bu səbəbdən də, yalnız Dağlıq Qarabağda baş tuta
biləcək səsvermənin Azərbaycan üçün hüquqi məcburetmə gücü olmayacaqdır.24

Azərbaycan öz beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində Dağlıq
Qarabağ regionuna ən yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verməyə hazır
olduğunu hər zaman bəyan edirdi. Ermənistan isə, əksinə, Dağlıq Qarabağ regio-
nunun  müstəqilliyinə nail olmaq və bunun üçün regionunun yalnız ermənilərdən
ibarət olan əhalisi arasında müvafiq referendumun keçirilməsi tələbini irəli
sürürdü. Ermənistanın mövqeyinə görə, əgər belə bir referendum Dağlıq Qarabağ
regionu üçün müstəqillik tələbi ilə nəticələnərsə, o zaman Azərbaycan onun
nəticələrini qəbul etmək üçün öz Konstitusiyasına da müvafiq dəyişikliklər etməli
idi.25

Yuxarıdakı məsələlər sülh danışıqlarında həlli çətin olan məsələlər idi.
Danışıqlar prosesinin formatına və Minsk qrupunun işinə gəlincə, bu formatın,
sadəcə, vasitəçiliklə məşğul olduğu, tərəfləri hər hansı həll yolunu qəbul etməyə
məcburetmə gücünün olmadığı artıq qeyd edilmişdir. Belə ki, Minsk qrupu
münaqişənin həlli üçün hər iki tərəfin eyni dərəcədə səy göstərməli olduğunu
vurğulamaq və məsələyə “balanslı” yanaşmaqla təcavüzkarla təcavüzə məruz
qalan tərəf arasında heç bir fərq qoymur və beləliklə də Azərbaycan torpaqlarının
işğalına göz yumurdu. Minsk qrupunun fəaliyyəti yalnız təkliflər hazırlamaqdan
ibarət olub, bu təkliflərin müzakirəsi və razılığın əldə olunması isə tərəflərin
üzərinə qoyulmuşdur. Bu səbəbdən də, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Minsk qrupu-
nun fəaliyyətindən öz narazılığını bildirmiş və vasitəçilik formatının
dəyişdirilməsinə çağırışlar etmişdir. 

Bu kontekstdə münaqişənin həllinin yenidən BMT formatına çıxarılması
cəhdləri də edilmişdir.26 Burada məqsəd rəqabət yaradaraq Minsk qrupunu daha
fəal şəkildə fəaliyyətə sövq etmək idi. Lakin bu cəhdlər danışıqlar formatını
dəyişmədi və BMT-ni münaqişənin həllinə cəlb etmədi. Bununla yanaşı Azər-
baycan tərəfi Minsk qrupunun tərkibində də dəyişikliklərin edilməsini istəyirdi.
Güclü erməni lobbisinə malik olan üç həmsədr ölkənin fonunda Türkiyənin də
həmsədr kimi təsbit olunmasına çalışırdı. Lakin Ermənistan tərəfi buna etiraz
24 “Nagorno-Karabakh: Risking War,” International Crisis Group Europe Report, N 187, (14 November,

2007):2. For more information on new developments see also “Armenia and Azerbaijan: A season of
Risks,” International Crisis Group Europe Briefing, N 71, (26 September, 2013): p.5

25 Yenə orada
26 2006-cı ildə BMT Baş Assambleyasının 60-cı sessiyasında Azərbaycan ərazilərində törədilən yanğınlarla

bağlı olan qətnamə layihəsi, elədə cə 2008-ci ildə BMT BA – nın 62-cisessiyası zamanı “Azərbaycanın
işğal edilmiş ərazilərində vəziyyət” adlı qətnamənin qəbul edilməsi buna misal ola bilər.
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edirdi. Minsk qrupunun tərkibində edilə biləcək dəyişikliklərdən biri kimi də
Fransanın Avropa İttifaqı ilə əvəzlənməsi fikirləri də ara-sıra səsləndirilsə də,
nəticədə heç bir dəyişiklik baş vermədi. 

2008-2010-cu illərdə iki ölkənin xarici işlər nazirləri Strasburq, Moskva,
Nyu-York, Paris, ATƏT-in nazirlər görüşünün Helsinkidə və Afinada keçirilmiş
iclasları zamanı, Davosda Dünya İqtisadi Forumu, ATƏT-in Astanada keçirilmiş
nazirlər görüşü, BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilmiş 65-ci iclası
və NATO-nun Lissabon zirvə görüşü çərçivəsində görüşlər keçirdirlər. 2011-
2013-cü illərdə xarici işlər nazirlərinin görüşləri səngidi. Belə ki, nazirlər iki dəfə
Parisdə (oktyabr, 2012 və yanvar, 2014), Xarkovda (may, 2013), Nyu-Yorkda
(BMT BA-nın sessiyası zamanı, sentyabr, 2013), Kiyevdə (dekabr, 2013) və
Moskvada (aprel, 2014) görüşdülər. 

Eynilə də, 2008-2010-cu illərdə iki ölkənin prezidentləri Sankt-Peterburq,
Moskva, Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində, Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrinin zirvə
toplantıları zamanı, eləcə də Rusiya Prezidenti Medvedyevin vasitəçiliyi ilə Soçi
və Həştərxanda görüşdülər. Lakin görüşlərin heç biri nəticə vermədi. 2011-2013-
cü illərdə prezidentlərin yalnız dörd görüşü baş tutdu: Soçi (iki dəfə, mart 2011
və yanvar 2012), Kazan (iyun, 2011) və Vyanada (noyabr, 2013). Vyanada keçi-
rilmiş görüş Soçi görüşündən sonra prezidentlər arasında baş tutmuş ilk görüş
idi. Vyana görüşü də münaqişənin yekun həllinə heç bir töhfə verməsə də, uzun
zamandan bəri iflic vəziyyətinə düşmüş danışıqlar prosesinin bərpasında vacib
rol oynadı.27

Bu kontekstdə, 2007-ci ildən sonrakı dövrdə, “Madrid prinsipləri”nin irəli
sürülməsindən sonra münaqişənin nizamlanması prosesində Rusiyanın artan rolu
da xüsusilə qeyd olunmalıdır. Münaqişə tərəfləri arasında ikitərəfli görüşlər,
əsasən, Rusiyanın vasitəçiliyi ilə keçirilirdi və Minsk qrupunun digər həmsədrləri
vasitəçilik prosesindən bir qədər uzaqlaşmış durumda idilər. Bu səbəbdən də
2013-cü ilin noyabrında keçirilmiş görüşdə Minsk qrupunun digər həmsədrlərinin
də iştirakı onların nizamlama prosesinə yenidən daha fəal şəkildə qoşulduqlarını
göstərmişdi. 

Lakin danışıqların bərpa edilməsi və Minsk qrupu həmsədrlərinin tam
tərkibdə vasitəçilik fəaliyyətinə qoşulması nizamlama prosesində sürətli
irəliləyişlərə gətirib çıxarmadı. Əksinə, Ermənistan tərəfindən danışıqlar prose-
sinə bütün mümkün vasitələrlə əngəl olmaq səyləri güclənməyə başladı. Məsələn,
2013-cü ilin Vyana görüşü və xarici işlər nazirlərinin 2014-cü ilin yanvarında

27 Esmira Jafarova, Conflict Resolution in South Caucasus: Challenges to International Efforts, (Lexington
Books, Lanham, MD 2014): 87
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gözlənilən görüşü öncəsi təmas xətti boyunca silahlı təxribatlar və atəşkəsin
pozulması halları baş verdi. Sonradan da tərəflərin gözlənilən görüşləri öncəsi
Ermənistan tərəfindən belə təxribatların bir adət halına gətirilməsi tendensiyası
müşahidə olunmağa başladı.  

2014-cü ildə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin Soçidə, Uelsdə və
Parisdə üç görüşü baş tutdu. Bu görüşlər, müvafiq olaraq, Rusiya Prezidenti, ABŞ
Dövlət katibi və Fransa Prezidentinin vasitəçilik səyləri ilə təşkil edilmişdi.
Danışıqlar prosesinin intensivləşməsi fonunda, təəssüf ki, Ermənistan tərəfi yenə
də təmas xətti boyunca hərbi təxribatları gücləndirmək yolunu tutmuşdu. Belə
təxribatlara Azərbaycan tərəfindən tutarlı cavablar verilirdi və bunlardan biri də
2014-cü ildə Ermənistanın hərbi helikopterinin vurulması ilə nəticələnmişdi.28

Hər halda, həmin il iki ölkənin xarici işlər nazirlərinin Brüsseldə keçirilmiş gö-
rüşü zamanı tərəflər danışıqlar prosesini sürətləndirmək haqqında razılığa gəl-
dilər. 

2015-ci ildə iki ölkənin xarici işlər nazirləri BMT Baş Assambleyasının 70-
ci sessiyası zamanı ATƏT-in həmsədrlərinin və ATƏT-in fəaliyyətdə olan səd-
rinin xüsusi nümayəndəsinin iştirakı ilə növbəti dəfə görüş keçirdilər. Lakin bütün
öncəki görüşlər kimi bu görüş də nəticəsiz qaldı. Növbəti 2016-2017-ci illərdə
də tərəflər arasında danışıqların səngiməsi müşahidə olunurdu. Azərbaycan xarici
işlər naziri ATƏT rəsmiləri və həmsədrlərlə ayrıca görüşlər keçirərək Ermənis-
tanın təxribatları və danışıqları sual altına qoymaq cəhdləri haqqında məlumatlar
təqdim etmişdi.29 Belə ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən öncə, mart ayında
ATƏT-in Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi ilə keçirilmiş növbəti görüşdə
Ermənistanın təxribatçı əməlləri və danışıqları pozmaq üçün digər texniki mə-
sələləri (məsələn, insidentlərin araşdırılması və s.) daha çox qabartması cəhdləri
bir daha vurğunlanmışdı.30

Ermənistanın danışıqlar prosesini pozmaq cəhdləri və davamlı təxribatları
2016-cı ilin aprel döyüşləri ilə nəticələndi. Döyüşlər nəticəsində Azərbaycan bir
sıra strateji yüksəklikləri ələ keçirməklə yanaşı, öz ərazi bütövlüyünü, nəyin
bahasına olursa-olsun, bərpa etmək əzmini  nümayiş etdirdi. 2016-2017-ci illərdə
danışıqlar prosesində heç bir irəliləyiş baş vermədi. 2017-ci ildə uzun fasilədən
sonra Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin 25 sentyabrda BMT Baş
Assambleyasının 72-ci iclası çərçivəsində ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin və
fəaliyyətdə olan sədrin xüsusi nümayəndəsinin iştirakı ilə görüşü oldu. 
28 Huseyn Aliyev, “The Nagorno-Karabakh Peace Process After the Helicopter Incident”, The Central Asia

Caucasus Analyst, accessed, 19 August, 2021, https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-arti-
cles/item/13108-the-nagorno-karabakh-peace-process-after-the-helicopter-incident.html 

29 Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirliyi, http://www.mfa.gov.az 
30 Yenə orada
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5.2. Ermənistanda hakimiyyət çevrilişi və 
44 günlük müharibə

Ermənistanda 2018-ci ilin mayında sözdə “məxməri inqilab”dan sonra Nikol
Paşinyanın hakimiyyətə gəlişi ilə danışıqlar prosesində hansısa irəliləyişlərin ola
biləcəyinə Azərbaycan tərəfində ümidlər yaranmışdı.31 Xüsusən də, Müstəqil
Dövlətlər Birliyinin 2018-ci ilin sentyabrında Düşənbədə keçirilmiş zirvə
toplantısı çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı Nikol Paşinyan
münaqişənin sülh yolu ilə həllində maraqlı olması barədə mesajlar vermişdi.
2019-cu ilin yanvar və mart aylarında Davos İqtisadi Forumu çərçivəsində ölkə
başçılarının görüşləri, eləcə də Vyanada ikitərəfli görüşlər keçirildi. Bundan əlavə,
2019-cu ildə Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Parisdə, Moskva-
da, Vaşinqtonda, Nyu-Yorkda, Bratislavada görüşləri keçirilmişdi.32

Lakin çox keçmədi ki, Nikol Paşinyan öz ritorikasını dəyişərək münaqişənin
nizamlanması prosesinə münasibətdə daha radikal mövqe sərgiləməyə başladı.
Belə ki, 2019-cu ilin avqust ayında Xankəndinə səfəri zamanı “Qarabağ Ermə-
nistandır və nöqtə” deməsi, bununla yanaşı həm də “miatsum” şüarını səsləndir-
məsi Ermənistan baş nazirinin münaqişənin sülh yolu ilə həllinə öncədən verdiyi
vədləri pozaraq daha radikal mövqe sərgiləməsinin bariz nümunəsi oldu. Ermə-
nistan baş nazirinin  bu təxribat xarakterli bəyanatına Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev  2019-cu ilin 3 oktyabrında Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun XVI illik iclasının plenar sessiyasın-
dakı çıxışında məşhur “Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi” şüarı ilə cavab
verdi. 

2020-ci ilin fevral ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan
baş naziri Nikol Paşinyan arasında Münhen təhlükəsizlik konfransı zamanı canlı
debat keçirildi. Debatda Prezident İlham Əliyevin tarixi mənbələrə istinadən
gətirdiyi tutarlı dəlil və sübutlar Nikol Paşinyanın fikir və mülahizələrinin əsassız-
lığını üzə çıxardı.33

Lakin Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın təxribatları, təəssüf ki,
bununla bitmədi. Sərhədboyu zaman-zaman atəşkəsin pozulması hallarından
əlavə, 2018-ci ildə baş tutmuş sözdə “məxməri inqilab”dan öncə danışıqlar
masasında mövcud olmuş təklifləri qəbul etmədiyinə dair Nikol Paşinyan
31 “AZERBAIJAN EXPECTS PROGRESS IN 2019 IN ARMENIAN TROOPS’ WITHDRAWAL FROM OCCU-

PIED LANDS ”, TREND NEWS AGENCY, 25 DEKABR, 2018,
HTTPS://EN.TREND.AZ/AZERBAIJAN/POLITICS/2998348.HTML 

32 Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirliyi, http://www.mfa.gov.az 
33 ESMİRA JAFAROVA, “WHAT IS HAPPENING WITH THE “PEACE” IN THE ARMENIA-AZERBAIJAN

CONFLICT?” COLUMBIA JOURNAL OF INTERNATIONAL AFFAIRS,
HTTPS://JIA.SIPA.COLUMBIA.EDU/ONLINE-ARTICLES/WHAT-HAPPENING-
%E2%80%9CPEACE%E2%80%9D-ARMENIA-AZERBAIJAN-CONFLICT 
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tərəfindən 2020-ci ilin mart ayında bəyanatların verilməsi, beləliklə də, “Madrid
prinsipləri”ndən imtina edilməsi;34 qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın
parlamentinin Şuşaya köçürülməsi planları, eləcə də Ermənistan tərəfindən
Azərbaycana qarşı müxtəlif silahlı təxribatlar bu dövlətin düşmənçilik niyyətini
açıq-aydın nümayiş etdirirdi. 12 iyul 2020-ci ildə Ermənistan tərəfindən törə-
dilmiş Tovuz təxribatı bu dövlətin artan militant təcavüzkarlıq niyyətinin və o
zamankı müdafiə naziri David Tonoyanın 2019-cu ilin martında Nyu-Yorkda
erməni diasporu qarşısında çıxışı zamanı səsləndirdiyi “yeni ərazilər uğrunda
yeni müharibə”35 şüarına sadiq qaldığının bariz nümunəsi oldu.  Azərbaycan tərəfi
Ermənistanın bu silahlı təxribatını qətiyyətlə dəf etdi.

Lakin Ermənistanın təxribatları, təəssüf ki, burada bitmədi və iyulda
törədilmiş Tovuz təxribatlarından sonra avqust ayında Azərbaycan ərazisində yeni
təxribatların törədilməsi üçün sabotaj qrupu göndərildi. Azərbaycan tərəfi bu
qrupu ifşa edərək onun rəhbəri Gurgin Alberyanı həbs etdi. Bu müddət ərzində
Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi də ordunun mövqeləri üzərində uçuş aparmağa
cəhd edən Ermənistana məxsus bir neçə pilotsuz uçuş aparatının vurulmasına dair
məlumatlar yaydı.36

Ermənistanın törətdiyi bütün bu təxribatlar fonunda Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasında çıxışı
zamanı Ermənistanın Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərini tərk etməsi üçün
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq cədvəlin
verilməsini istəmişdi. Öz çıxışında Prezident İlham Əliyev Ermənistanın son
dövrlərdəki təxribatlarına da diqqəti çəkərək bu dövlətin yeni bir müharibəyə
hazırlaşdığını da vurğulamışdı.37 

27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistanın Azərbaycana qarşı növbəti
silahlı hücumunun qarşısı alındı və bu təxribatlara son qoymaq üçün Azərbaycan
bütün cəbhə boyu əks-həmlə əməliyyatına başladı. 44 gün davam edən hərbi
əməliyyatlar Azərbaycanın qələbəsi ilə 2020-ci il noyabrın 10-da Rusiya
Federasiyası, Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəya-
natla sona çatdı. Beləliklə də, Azərbaycan  xalqının zəfər tarixinə şanlı hərflərlə
yazılmış 44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan
tərəfindən işğalına son qoymuş oldu.
34 ESMIRA JAFAROVA, “‘VELVET POPULISM’ ENDS DECADE-LONG DISCUSSION OF THE MADRID

PRINCIPLES”, EURASIAREVIEW, 18 SENTYABR 2020,
HTTPS://WWW.EURASIAREVIEW.COM/18092020-VELVET-POPULISM-ENDS-DECADE-LONG-DIS-
CUSSION-OF-THE-MADRID-PRINCIPLES-OPED/ 

35 James Wilson, “Caucasus Armenia’s New War for New Territories”, Euractiv, 27 iyul, 2020, https://www.eu-
ractiv.com/section/azerbaijan/opinion/caucasus-armenias-new-war-for-new-territories/ 

36 “The commander of the sabotage-reconnaissance group of the armed forces of Armenia taken prisoner”,
23 avqust, 2020, https://mod.gov.az/en/news/the-commander-of-the-sabotage-reconnaissance-group-of-
the-armed-forces-of-armenia-taken-prisoner-31949.html

37 Speech by Ilham Aliyev at 75th session of the UN General Assembly, https://en.president.az/articles/40937
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6. Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında Dağlıq Qarabağ məsələsi

Keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın
əməkdaşlıq etdiyi və üzvü olduğu digər regional təşkilatlar çərçivəsində də daim
gündəmdə olmuşdur. Hazırkı bölmədə Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində aparılan işlərə dair müzakirələr öz əksini
tapacaqdır. 

6.1. Avropa İttifaqı

Cənubi Qafqaz dövlətlərinin, eləcə də Azərbaycanın Avropa İttifaqı (Aİ) ilə
əməkdaşlığı 1999-cu ildə Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Razılaşmalarının imzala-
naraq qüvvəyə minməsi, eləcə də 2001-ci ildə Aİ üçlüyünün regiona ilk dəfə səfər
etməsi ilə təkan götürmüş oldu. 2004-cü ildə Avropa İttifaqı, Azərbaycan da daxil
olmaqla, bütün Cənubi Qafqaz ölkələrini Avropa Qonşuluq Siyasəti proqramına
daxil etdi və daha sonra 2009-cu ildə Şərq Tərəfdaşlığı (ŞT) proqramı çərçivəsin-
də əməkdaşlığa start verildi.

Aİ-nin çoxsaylı qətnamə və sənədlərində dövlətlərin ərazi bütövlüyünə
hörmət prinsipi vurğulanmışdır. Məsələn, 2012-ci ildə Avropa Parlamentinin Aİ-
Ermənistan və Aİ-Azərbaycan üzrə  Assosiasiya Sazişində Ermənistan tərəfindən
işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ regionu ərazisində qanunsuz məskunlaşmanın
araşdırılması; Ermənistanın hərbi qulluqçularını xidmət etmək üçün Dağlıq
Qarabağa göndərməyi dayandırması; qaçqın və məcburi köçkünlərin öz
yurdlarına qayıtmaq hüququ, eləcə də Aİ-nin münaqişənin həlli prosesində daha
fəal rol almasının vacibliyi və s. bu kimi  məsələlər vurğulanmışdır.38

23 oktyabr 2013-cü ildə Avropa Parlamenti tərəfindən qəbul edilmiş Avropa
Qonşuluq Siyasəti üzrə 2013/2621 saylı qətnamədə deyilir ki, hər hansı bir ŞT
ölkəsinin digər bir ŞT ölkəsinin ərazilərini işğal etməsi bu təşəbbüsün fundamen-
tal prinsiplərini pozur və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi BMT Təhlükəsizlik Şurası-
nın 822, 853, 874 və 884 saylı qətnamələrinə müvafiq olaraq həll edilməlidir.39

38 European Parliament resolution of 18 April 2012 containing the European Parliament's recommendations
to the Council, the Commission and the European External Action Service on the negotiations of the EU-
Armenia Association Agreement (2011/2315(INI)), 18 aprel, 2012, https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-7-2012-0128_EN.html 
European Parliament resolution of 18 April 2012 containing the European Parliament's recommendations
to the Council, the Commission and the European External Action Service on the negotiations of the EU-
Azerbaijan Association Agreement (2011/2316(INI)), 18 aprel. 2012,https://www.europarl.europa.eu/doceo/
document/TA-7-2012-0127_EN.html  

39 European Parliament resolution of 23 October 2013 on the European Neighbourhood Policy: towards a
strengthening of the partnership. Position of the European Parliament on the 2012 reports (2013/2621
(RSP)), 23 oktyabr, 2013, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2013-0446_EN.html; 
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Aİ-nin xarici siyasət üzrə ali nümayəndəsi Frederika Mogerini 2016-cı ilin
fevral-mart aylarında Bakıya səfəri zamanı Aİ-nin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nə dəstəyini ifadə etmiş və Dağlıq Qarabağ adlı qurumun Aİ dövlətləri tərəfindən
tanınmadığını da bildirmişdir.40

Son zamanlarda Aİ tərəfindən qəbul edilmiş sənədlərə isə 11 may 2020-ci
ildə Aİ Şurasının qəbul etdiyi “2020-ci ildən sonra Şərq Tərəfdaşlığı üzrə
nəticələr” sənədini misal gətirmək olar. Bu sənəddə bütün ŞT ölkələrinin ərazi
bütövlüyü, suverenliyi və müstəqilliyinə dəstək ifadə olunur.41 2020-ci ilin iyun
ayında Jelena Zavko, Trayan Basesku,  müvafiq olaraq, Avropa Parlamentinin
Azərbaycan və Ermənistan üzrə məruzəçiləri və Avropa Parlamentinin Aİ-
Ermənistan Tərəfdaşlıq, Aİ-Azərbaycan Əməkdaşlıq və Aİ-Gürcüstan Assosi-
asiya Komitələri Nümayəndəliyinin sədri Mariya Kalyurand tərəfindən o zaman
işğal altında olan Cəbrayıl rayonuna Ermənistanın yeni, üçüncü yolu çəkmək
planlarını tənqid edən bəyanat qəbul edilmişdi. Bəyanatda bu yolun işğal edilmiş
ərazilərin legitim sahibi olan Azərbaycanın razılığı olmadan salındığı və bununla
beynəlxalq hüququn pozulduğu bildirilir, eləcə də bu kimi addımların işğal
edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğalını möhkəmləndirə biləcəyindən
ehtiyat ifadə olunurdu.42

Avropa İttifaqı özünün müvafiq qərar və bəyanatlarında bütün Cənubi Qafqaz
regionu dövlətlərinin, eləcə də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığına dair
mövqe sərgiləyirdi. Lakin Gürcüstan ərazisindəki münaqişələrlə müqayisədə bu
dövlətin ərazi bütövlüyünə verilən birmənalı və açıq dəstək Azərbaycana
münasibətdə  göstərilmir,  Ermənistanın  işğalçılıq siyasəti  açıq olaraq  tənqid
olunmurdu. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə gəlincə bir
qədər “balanslı” mövqenin saxlanılması cəhdləri müşahidə edilirdi. Məsələn,
Avropa Qonşuluq Siyasəti Azərbaycan üzrə Fəaliyyət planında dövlətlərin ərazi
bütöv-lüyü prinsipi vurğulanarkən, Ermənistan üzrə oxşar sənəddə “xalqların öz
mü-qəddəratını təyinetmə” prinsipinə istinad edilirdi. Aİ-nin Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində oxşar “balanslı” mövqe nümayiş
etdirməsinə dair misallar çox olsa da, Aİ, ümumilikdə, postsovet məkanındakı
ərazi münaqi-şələrinə münasibətdə dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmət prin-
sipini hər zaman ön plana çəkmişdir. 
40 REMARKS BY THE HIGH REPRESENTATIVE/VICE-PRESIDENT FEDERICA MOGHERINI AT THE

JOINT PRESS CONFERENCE WITH THE FOREIGN MINISTER OF AZERBAIJAN, ELMAR MAMMAD-
YAROV, 29 FEVRAL, 2016, HTTPS://EEAS.EUROPA.EU/HEADQUARTERS/HEADQUARTERS-HOME-
PAGE/5335_FR 

41 Council Conclusions on Eastern Partnership policy beyond 2020, 11 may, 2020, Brüssel, https://www.con-
silium.europa.eu/media/43905/st07510-re01-en20.pdf 

42 Joint Statement by the Chair by the Chair of the Delegation, MEP Marina Kaljurnad, the European Parlia-
ment’s Standing Rapporteur on Armenia, MEP Trajan Basescu and the European Parliament’s Standing
Rapporteur on Azerbaijan, MEP Zeljana Zovko on the construction o f a new highway between  Armenia
and Nagorno-Karabakh
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6.2. Avropa Şurası

Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa Şurasına (AŞ) tamhüquqlu üzv qəbul
edilməsindən öncə də bu qurum münaqişəyə dair mövqe sərgiləyirdi. Belə ki,
1993-cü il noyabrın 9-da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdiyi
sənəddə AŞ Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini dəstəklədiyini
bildirmişdi. Lakin 1994-cü ildə qəbul etdiyi 1047 saylı qətnamədə qondarma
Dağlıq Qarabağın “ordu komandiri” 1994-cü ildə imzalanmış atəşkəs rejimi
haqqında sazişin tərəfi kimi təqdim olunmuş, Azərbaycan və Türkiyəyə
Ermənistanı blokadadan çıxarmaq çağırışı edilmişdir.43

Lakin Azərbaycanın apardığı məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində AŞ-nın
münaqişəyə dair mövqeyində irəliləyiş baş verdi. 1997-ci ildə Avropa Şurası Par-
lament Assambleyası (AŞPA) tərəfindən 1119 saylı qətnamə qəbul edildi. Sənəd-
də ərazi bütövlüyünə hörmət, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz yuvalarına
qayıtmaları, eləcə də ATƏT-in Lissabon Zirvə toplantısının prinsiplərinin vacib-
liyi və bu kimi məsələlər vurğulanırdı. 

Bundan əlavə, 2001-ci ildə AŞ Nazirlər Komitəsi və AŞPA çərçivəsində
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasına, eləcə də Ermənistan tərəfindən
işğal edilmiş ərazilərə, bu ərazilərdə mədəni irsə vurulan ziyan, ekoloji vəziyyət,
nüvə tullantılarının basdırılması, Ermənistan tərəfindən dəstəklənən terrorçu
təşkilatlar şəbəkəsi, hərbi girov və əsirlər,  digər bu kimi məsələlərə dair bir sıra
sənədlər qəbul edilmişdir.44

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 2001-2003-cü illərdə
AŞPA-da Azərbaycan nümayəndə heyətinə rəhbərliyi dövründə “Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən tanınması” adlı sənəd AŞ Nazirlər
Komitəsi tərəfindən qəbul edilmişdir və bununla da AŞ Azərbaycan ərazilərinin
işğalı faktını rəsmi olaraq tanımışdır. 

Bundan əlavə, bu dövrdə azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım
haqqında, işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərində mədəniyyət abidələrinin məhv
edilməsi haqqında, eləcə də ekoloji vəziyyət, hərbi əsir və girovlar, digər aidiyyəti
məsələlərə dair bir sıra sənədlər qəbul edilmişdir.45

AŞ-nin münaqişəyə dair ən tutarlı sənədlərindən biri 2005-ci ildə qəbul
edilmiş 1416 saylı qətnamə olmuşdur. Qətnamə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
dəstək verərək BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin (822, 854,
874 və 884) yerinə yetirilməsinin vacibliyini vurğulayır və işğal olunmuş əra-
43 Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri, 1991-2016, Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, (Bakı, 2016): 577 
44 Yenə orada, 578
45 Yenə orada, 579
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zilərin azad edilməsini tələb edirdi. Qətnamədə qeyd olunurdu ki, bir AŞ döv-
lətinin digər dövlətin ərazisini işğal etməsi bu dövlətin AŞ qarşısındakı
öhdəliklərini pozması anlamına gəlir.46 Daha bir vacib sənəd isə Bosniya nüma-
yəndəsi Milica Markovun təşəbbüsü ilə 2016-cı ildə qəbul edilmiş “Azərbaycanın
sərhəd rayonlarının sakinləri qəsdən sudan məhrum edilir” adlı qətnamə olmuşdur
ki, bu sənəddə Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş ərazisində
yerləşən Sərsəng su anbarının müntəzəm təmir işlərindən məhrum olması
səbəbindən ətraf zonalarda yaşayan əhalinin təhlükəsizliyinin təhdid altında
olduğu bildirilmişdir. Bundan əlavə, qətnamədə Ermənistan tərəfindən Azərbay-
can ərazilərinin işğalı tənqid edilir və bu işğalın böyük humanitar və ətraf aləm
üçün problemlər yaratdığı bildirilirdi.47

Ümumiyyətlə, AŞ-nin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə münasibətdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən çoxsaylı
sənəd və bəyanatlarına baxmayaraq, bir çox digər təşkilatlarda da olduğu kimi,
bu sənədlərin icra mexanizmi və məcburetmə gücü olmadığından Ermənistanın
işğalçı siyasətinə təsirsiz qalmışdır. 

6.3. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı

Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) ilə əməkdaşlığı və apardığı
fəal iş nəticəsində bu qurum çərçivəsində də Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən
çoxsaylı sənədlər qəbul edilmişdir. Belə sənədlərdən biri İƏT tərəfindən 1993-
cü ilin aprel ayında Kəraçidə (Pakistan) qəbul edilmiş Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə dair qətnamə olmuşdur. Qətnamə birmənalı olaraq Ermənistanın
işğalını pisləmiş, onu işğalçı dövlət kimi səciyyələndirmiş, qaçqın və məcburi
köçkünlərin öz yurdlarına qayıtmaq hüquqlarını təsbit etmişdir.48

Bundan əlavə, 1994-cü ilin dekabrında Kasablankada (Mərakeş) İƏT üzv
dövlətlərinin dövlət və hökumət başçılarının 7-ci zirvə görüşündə münaqişəyə
dair qəbul edilmiş qətnamədə Ermənistanın işğalı pislənmişdir. 1996-cı ildə İƏT
ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin Cakartada keçirilmiş toplantısında “Ermənis-
tanın Azərbaycana qarşı təcavüzü” adlı qətnamə qəbul edilmişdir. Eyni adlı

46 “THE CONFLICT OVER THE NAGORNO-KARABAKH REGION DEALT WITH BY THE OSCE MINSK
CONFERENCE”, RESOLUTION 1416, HTTPS://ASSEMBLY.COE.INT/NW/XML/XREF/XREF-
XML2HTML-EN.ASP?FILEID=17289&LANG=EN 

47 “INHABITANTS OF FRONTIER REGIONS OF AZERBAIJAN ARE DELIBERATELY DEPRIVED OF
WATER”, COUNCIL OF EUROPE PARLIAMENTARY ASSEMBLY, RESOLUTION 2085 (2016),
HTTPS://ASSEMBLY.COE.INT/NW/XML/XREF/XREF-XML2HTML-EN.ASP?FILEID=22429&LANG=EN 

48 Final Communique, 21st Conference of the Foreign Ministers, Karachi, Islamic Republic of Pakistan, 25 -
29 April 1993, https://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/21/21cfm_fc_en.htm 
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qətnamə həmin vaxtdan etibarən İƏT ölkələrinin nazirlər görüşlərində müntəzəm
olaraq qəbul edilməyə başlanıldı.49

Bununla yanaşı, İƏT çərçivəsində işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindəki
tarixi və mədəniyyət abidələrinin vəziyyəti, eləcə də erməni hərbi qüvvələri tərə-
findən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırım aktları ilə bağlı bir sıra sənədlər
də qəbul edilmişdir. 

Məsələn, 2009-cu ildə İƏT xarici işlər nazirlərinin Dəməşqdə (Suriya)
keçirilmiş 36-cı konfransında qəbul edilmiş yekun qətnamədə “Xocalıya ədalət
– Qarabağa azadlıq” kampaniyasına dəstək ifadə edilmişdir. Bundan əlavə, İƏT
Baş Katibliyi hər il Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı rəsmi bəyanat qəbul
edir. İƏT çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstəyi ifadə edən onlarla
qətnamə qəbul edilmişdir.50

44 günlük müharibə dövründə İƏT-in xarici işlər nazirlərinin Nigeriyanın
Niamey şəhərində 27-28 noyabr 2021-ci tarixində keçirilmiş iclası zamanı
“Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü” adlı növbəti qətnamədə Ermənistanın
Azərbaycana qarşı 27 sentyabr 2020-ci ildə etdiyi növbəti hücum, eləcə də Gəncə,
Bərdə, Tərtər və digər dinc şəhərləri raket, kasetli bombalar və ağır artilleriya
atəşinə tutması ciddi şəkildə pislənmişdir. Azərbaycanın əks-həmlə əməliyyatı
nəticəsində öz ərazilərini azad etməsindən və 10 noyabr 2020-ci tarixli üçtərəfli
bəyannamənin imzalanmasından məmnunluq ifadə olunmuşdur. Bundan əlavə,
Azərbaycanın postmünaqişə dövründə yenidənqurma işlərinə, eləcə də Qarabağda
yaşayan erməni əsilli əhalinin reinteqrasiya prosesinə dəstək də ifadə edilmişdir.  

Ümumiyyətlə, İƏT çərçivəsində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və haqq işinə
hər zaman birmənalı dəstək ifadə olunmuşdur ki, bu da Azərbaycanın İslam
dünyası ilə səmimi əlaqələr qurmağa müvəffəq olmasının, İslam həmrəyliyinin,
eləcə də İƏT çərçivəsində aparılan ardıcıl işin nəticəsi olmuşdur.

7. nəticə

Kitabın bu bölməsində müstəqillik illərində Azərbaycanın xarici siyasətində
keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, nizamlama prosesi,
eləcə də bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda münaqişəyə dair qəbul edilmiş sənədlər
haqqında məlumat və şərhlər verilmişdir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri çərçivəsində həlli və
49 Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri, 1991-2016, Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi, (Bakı, 2016): 622-623
51 Yenə orada, 624-625.
52 Resolution No. 12/47-POL On the Aggression of the Republic of Armenia Against the Republic of Azerbai-

jan, https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=6626&refIDər=3255
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ərazi bütövlüyünün təmin olunması ölkənin xarici siyasətinin əsas prioritetini
təşkil etmişdir.

Münaqişənin nizamlanması üçün 1992-ci ildən etibarən ATƏM/ATƏT
çərçivəsində danışıqlar aparılmış və Minsk qrupunun vasitəçilik səyləri
nəticəsində bir sıra təkliflər də irəli sürülmüşdür. Bu bölmədə müvafiq olaraq
Minsk qrupunun irəli sürdüyü məlum üç təklif (“mərhələli həll”, “paket həll” və
“vahid dövlət”) şərh olunmuş və bu təkliflərin uğursuzluğa uğramasının səbəbləri
göstərilmişdir. Bundan əlavə, Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə
münaqişə tərəfləri arasında birbaşa danışıqların aparılması, eləcə də sözdə
“Madrid prinsipləri”nin razılaşdırılması danışıqlar prosesinin önəmli mərhələsini
təşkil etmişdir.

Kitabın bu bölməsində ATƏT-in Minsk qrupundan əlavə, Avropa İttifaqı,
Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə Azərbaycanın haqq işinə
dəstəyin qazanılması istiqamətində görülmüş işlər və bu təşkilatların qəbul
etdikləri vacib sənəd və qətnamələrdən də bəhs edilmişdir. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün heç bir zaman və heç bir müstəvidə müzakirə mövzusu olmama-
sının müstəqillik illərində xarici siyasətimizin əsas prioriteti olduğu göstəril-
mişdir.  

ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik səylərinə baxmayaraq, münaqişənin
sülh yolu ilə həlli uzun illər mümkün olmamışdır. Bunun əsas səbəbi isə
Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə məhəl qoymaması,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd qətnaməsinin (822, 853, 874 və 884)
tələblərini yerinə yetirməməsi və ATƏT-in Minsk qrupunun təcavüzkar dövlətlə
təcavüzə məruz qalan tərəf arasında süni “balansı” saxlamaq cəhdləri olmuşdur.
Azərbaycan rəhbərliyi bu yanaşmanın doğru olmadığını hər zaman Minsk qrupu-
nun, eləcə də eyni yanaşmanı sərgiləyən Avropa İttifaqı da daxil olmaqla digər
beynəlxalq aktorların diqqətinə mütəmadi olaraq çatdırmışdır.

2018-ci ildə Ermənistandakı hakimiyyət çevrilişindən sonra Nikol Paşinyan
tərəfindən münaqişənin nizamlanma prosesində qeyri-konstruktiv mövqe
sərgiləməsi və Azərbaycana qarşı davamlı siyasi və hərbi təxribatlar 44 günlük
müharibə, Azərbaycanın şanlı qələbəsi ilə nəticələndi.  Azərbaycan otuz illik
işğala son qoyaraq öz ərazi bütövlüyünü hərbi-siyasi yolla bərpa etdi və beləliklə
də, beynəlxalq təşkilatların, eləcə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının illərlə kağız
üzərində qalan məlum qətnamələrini təkbaşına icra etmiş oldu. 

Bu kontekstdə, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyən sənəd və qətnamələri də hərbi əməliyyatların Azərbaycanın öz
torpağında baş tutduğunu təsbit etmiş oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin
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əsasını qoyduğu və Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən, Dağlıq
Qarabağ regionunun Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olduğunu isbatlayan
çoxsaylı beynəlxalq sənədlərin qəbulu Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə
apardığı ardıcıl və məqsədyönlü işinin uğurlu nəticəsi və 44 günlük müharibə
zamanı Azərbaycanın hərbi uğuruna siyasi səviyyədə verilən dəstəyin kökündə
dayanan amil olmuşdur.  
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Giriş 

Azərbaycan Respublikasının müstəqillik illərində əldə etdiyi nailiyyətlər
məhz uğurlu iqtisadi, enerji və xarici siyasət ilə bağlı olmuşdur. Ölkənin iqtisadi
potensialının artması digər dövlətlərlə əlaqələrin genişlənməsinə, tərəfdaşların
sayının artmasına və Azərbaycanın regionda mövqeyinin güclənməsinə gətirib
çıxarmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin iqtisadi potensialı artdıqca siyasi
mövqeyi də güclənmiş və yerləşdiyi geoiqtisadi məkanda əsas qüvvəyə
çevrilmişdir. Son 30 il ərzində Azərbaycan, eyni zamanda, Avropa məkanında da
mövqelərini olduqca möhkəmləndirmiş və qitənin enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində etibarlı tərəfdaş kimi özünü təsdiqləmişdir. Praqmatik enerji siyasəti
nəticəsində Azərbaycan regionda enerji ixracatçısına çevrilmişdir. Xəzər
dənizinin Azərbaycan şelfində yeni xam neft və təbii qaz yataqlarının kəşfi və
işlənilməsi üzrə 1994-cü il sentyabrın 20-də imzalanmış “Əsrin müqaviləsi”
ölkədə neft sənayesinin inkişafına xarici sərmayə cəlb edilməsinə imkan yaratdı.
Uğurlu enerji strategiyası sayəsində Azərbaycan Xəzər regionunda öz geosiyasi
əhəmiyyətini daha da artırdı. Bununla da əsası ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən
səmərəli iqtisadi və enerji siyasəti Azərbaycanın siyasi arenada mövqeyini
möhkəmləndirərək bir çox dövlətləri onunla hesablaşmağa məcbur etdi. O da
qeyd olunmalıdır ki, məhz neft və təbii qaz ehtiyatlarının ixracı nəticəsində əldə
edilmiş gəlirlərin səmərəli istifadəsi bu gəlirlərin yüksək iqtisadi artıma çevril-
məsinə səbəb olmuş və əhalinin rifah halının yüksəlməsinə, sosial problemlərin
həll edilməsinə imkan yaratmışdır. Əlbəttə ki, uğurlu enerji strategiyası, eyni za-
manda, milli təhlükəsziliyin təmin edilməsi məqsədilə hərbi potensialın
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artırılması üçün zəruri olan maliyyə bazasının yaradılmasına səbəb olmuşdur.
Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş, uzaqgörən siyasəti nəticəsində, enerji
gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə 2004-cü ildən etibarən Azərbaycan öz
hərbi xərclərini hər il artıraraq regionun ən güclü və müasir ordusunu formalaş-
dırmışdır. Belə ki, 2012-ci ildən başlayaraq ölkənin hərbi xərcləri sürətlə artmağa
başlamış və 2020-ci il büdcəsində ölkənin müdafiə və milli təhlükəsizlik xərcləri
3.853 milyard manat təşkil etmişdir.1 Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin haki-
miyyəti dövründə Azərbaycanın hərbi xərcləri əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır.
Məhz bunun məntiqi nəticəsində Azərbaycan İkinci Qarabağ müharibəsində
düşmən üzərində böyük qələbə qazandı və Vətən torpaqlarını işğaldan azad etdi. 

İqtisadiyyatın ümumi inkişaf dinamikası

Müstəqillik qazandıqdan sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafı mürəkkəb
geosiyasi şəraitdə baş vermişdir. Müstəqil  ölkəmizdə ümummilli lider Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu iqtisadi siyasət onun layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyev tərəfindən daha təkmilləşdirilmiş, iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsində
zamanın tələbinə uyğun islahatlar həyata keçirilmişdir. Təsadüfi deyildir ki, cənab
İlham Əliyev ilk dəfə prezident seçildikdən bir neçə gün sonra - 24 noyabr 2003-
cü ildə “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi
tədbirləri haqqında” Fərman imzalayaraq ölkə qarşısında dayanan prioritet
məqsədləri müəyyən etmişdir.2 Bu məqsədlərə Azərbaycanın iqtisadi baxımdan
güclü dövlətə çevrilərək dünya iqtisadi sistemində layiqli yer tutması, ölkənin
mövcud resurslarından daha səmərəli istifadə edilməsi, qeyri-neft sektorunun
inkişafı, əhalinin rifah halının yüksəldilməsi və məşğulluğun artırılması kimi
məsələlər aiddir. İqtisadi siyasətin uğurla davam etdirilməsi nəticəsində 2004-
2015-ci illər ərzində respublikada, real olaraq, orta hesabla 10,6 faiz iqtisadi artım
müşahidə edilmiş, ÜDM-in nominal həcmi isə 7,6 dəfə artmışdır. Həmçinin bu
dövr ərzində adambaşına ÜDM-in həcmində 6,5 dəfə artım olmuşdur ki, bu da
Azərbaycanı dünya ölkələri arasında 134-cü yerdən 79-cu yerə yüksəltmiş və
əhalinin sosial rifahı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır. Yoxsulluq səviyyəsi
2004-cü ildəki 40,2 faizdən 4,9 faizə enmişdir.3 Əlbəttə ki, 2004-cü ildən etibarən
Azərbaycanda aparılan əsaslı iqtisadi və hüquqi islahatlar əsasında iqtisadi
1 Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında, https://static.president.az/media/W1siZi-

IsIjIwMTkvMTIvMTYvOW93MG4xOWVtZl9RQU5VTl9ET1ZMRVRfQlVEQ0VTSS5wZGYiXV0?sha=f9f07f4
e21813782, 29 noyabr 2019-cu il 

2 Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin fərmanı, http://www.e-qanun.az/framework/1392, 24 noyabr 2003-cü il

3 Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi,  https://mida.gov.az/doc-
uments/%C4%B0qtisadiyyat_Yol_%20xeritesi.pdf, 6 dekabr 2016-cı il  
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idarəetmənin liberallaşdırılması ölkədə makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsinə
imkan yaradaraq ÜDM-un azalmasının qarşısını almışdır. Bunun nəticəsidir ki,
xüsusən, ÜDM-un həcmi 2000-ci ildən başlayaraq artan tempə malik olmuşdur.

Son illər ərzində cərəyan edən iqtisadi böhran və neft qiymətlərinin kəskin
ucuzlaşması dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarına mənfi təsir göstərmişdir. Təbii
ki, neft qiymətlərində müşahidə olunan kəskin dəyişikliklər, əsasən, neft baza-
rında formalaşmış volatilliklər vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsir gös-
tərmişdir. Buna baxmayaraq, 2019-cu ildə Azərbaycan iqtisadiyyatında 2,2 faiz
artım müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda, kənd təsərrüfatı və xidmət sahə-
lərində müşahidə edilən artım nəticəsində ölkənin qeyri-enerji tutumlu ÜDM-i
3,5 faiz artmışdır.4 Vurğulamaq lazımdır ki, xüsusən, COVİD-19 pandemiyasının
yayılması enerji məhsullarına olan tələbatın kəskin azalmasına və enerji
ixracatçıları arasında fikir ayrılığının yaranmasına səbəb olmuşdur. Bunun
nəticəsidir ki, beynəlxalq bazarlarda neftin qiyməti kəskin sürətdə azalmışdır.
2020-ci il ərzində COVİD-19 pandemiyası ölkə iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahə-
lərinə, sektorun xarakterindən asılı olaraq, fərqli təsir göstərmişdir. Lakin bütün
mənfi tendensiyalara baxmayaraq, son 10 ildə Azərbaycan dünyada iqtisadi artım
tempinə görə ön sıralarda qərar tutmuşdur.

Qrafik 1. azərbaycanda ÜDM-in əvvəlki ilə nisbətən artım sürəti (faizlə)

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi

Qeyd etməliyik ki, neft-qaz ixracına və xarici iqtisadi əlaqələrə əsaslanan
iqtisadi artım xarici siyasətdə iqtisadi faktorların önəmini artırdığından qeyri-neft
4 The World Bank, https://www.worldbank.org/en/country/azerbaijan/overview#3, 17 aprel 2020-ci il
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sektorunun inkişafına da böyük əhəmiyyət verilmiş və nəticədə ÜDM-də qeyri-
neft sektorunun payı artmışdır. 2020-ci ildə ölkədə ÜDM istehsalının 33,7 faizi
sənaye, 11,5 faizi ticarət, nəqliyyat vasitələrinin təmiri, 7,7 faizi tikinti, 7,1 faizi
nəqliyyat və anbar təsərrüfatı, 6,9 faizi kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və
balıqçılıq, 2,0 faizi informasiya və rabitə, 1,2 faizi turistlərin yerləşdirilməsi və
ictimai iaşə sahələrinin, 20,2 faizi digər sahələrin payına düşmüş, məhsula və
idxala xalis vergilər ÜDM-in 9,7 faizini təşkil etmişdir.5 Ümumiyyətlə, sektor-
ların ÜDM-də  paylarının təhlili göstərir ki, son illər ərzində iqtisadi artıma əsas
töhfə qeyri-neft sektorlarından formalaşmış və növbəti illərdə hədəf ölkədə iqti-
sadi artımın əsas mənbəyinin qeyri-neft sektoru olmasıdır.

Enerji strategiyasının rolu

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan neft strategiyası
ölkənin iqtisadi inkişafında böyük rola malik olmuşdur. Uğurla həyata keçirilmiş
neft strategiyası nəticəsində Azərbaycanın dünya dövlətləri ilə əməkdaşlığı
genişlənmiş, iqtisadiyyat hərtərəfli inkişaf etmiş, dünya iqtisadiyyatında payı
artmış, milli təhlükəsizliyin, iqtisadi və strateji maraqların qorunması üçün zəruri
olan maliyyə ehtiyatları ilə təmin etmişdir. Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən
Ümummilli Lider Azərbaycanın yaranmış iqtisadi və siyasi böhrandan
çıxarılmasında neft sənayesinin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərərək onun
inkişaf etdirilməsi üzərində işləmişdir. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq 1994-cü il
sentyabrın 20-də Azərbaycanın 20-ci əsr tarixində siyasi, iqtisadi və strateji
əhəmiyyətinə görə ən mühüm müqavilələrdən biri olan, Xəzər dənizinin Azərbay-
can sektorunda yerləşən “Azəri”, “Çıraq” neft yataqlarının və “Günəşli” neft yata-
ğının bir hissəsinin müştərək işlənməsi və hasilatın pay bölgüsü haqqında “Əsrin
müqaviləsi” imzalanmışdır. Dəyəri 7,4 milyard dollar olan “Əsrin müqaviləsi”ndə
dünyanın 7 ölkəsini (Azərbaycan, ABŞ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə,
Norveç və Səudiyyə Ərəbistanı) təmsil edən 11 beynəlxalq neft şirkəti (Amoco,
BP, McDermott, UNOCAL, ARDNŞ, Lukoil, Statoil, Türkiyə Petrolları,
Pennzoil, Ramco, Delta) iştirak etmişdir. Bu strateji sənəd 1994-cü il dekabrın
12-də Azərbaycan parlamentində ratifikasiya olunmuşdur. Bu müqavilə
Azərbaycan iqtisadiyyatını dünya ölkələri üçün açıq elan etdi, ölkənin enerji sek-
toruna iri həcmdə xarici investisiya cəlb olundu və neft faktoru milli iqtisadiyyatın
inkişafı istiqamətində əsas amilə çevrildi. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, “Biz xarici şirkətlərə deyirdik: siz ayrı-ayrı şirkətlərin maraqlarını müdafiə
edirsiniz. Biz isə ölkənin və Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə edirik.
5 Ümumi Daxili Məhsul istehsalı, https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4788, 18 yanvar 2021-ci il 
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Əgər siz səhvə yol versəniz, bu, sizin şirkətin yalnız bir layihəsində öz əksini
tapacaq, əgər biz səhv etsək, bu səhv bütün Azərbaycan xalqının mənafeyinə xələl
gətirəcəkdir. Başqa sözlə, biz heç cür heç bir səhvə yol verə bilmərik”.6 Məhz
uğurlu siyasətin nəticəsində “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın milli mənafeyinə
uyğun hazırlandı və imzalandı. Bu müqavilənin imzalandığı dövrdən sonra xarici
neft şirkətlər ilə daha 34 saziş imzalanmışdır.  Bütün bu sazişlərin nəticəsində
Azərbaycanın neft-qaz sənayesinə böyük həcmdə sərmayə yatırılmışdır. 

Əlamətdar hadisədir ki, 2017-ci il sentyabrın 14-də Prezident İlham Əliyevin
və  birinci xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Bakı şəhərində Xəzər dənizinin
Azərbaycan sektorundakı “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının
dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənməsi və neft hasilatının pay bölgüsü
haqqında düzəliş edilmiş və yenidən tərtib olunmuş Sazişin imzalanması mə-
rasimi keçirilmişdir. Sənədə əsasən, “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağının işlə-
nilməsi müddəti 2050-ci ilə qədər uzadılmışdır. SOCAR-ın, BP, “Chevron”,
“Inpex”, “Statoil”, “ExxonMobil”, “TP”, “Itochu” və “ONGC Videsh” şirkətlə-
rinin rəsmiləri tərəfindən imzalanan bu müqavilə bir daha sübut etdi ki, Azər-
baycan hökuməti düzgün və səmərəli enerji siyasəti həyata keçirir. Yeni “Əsrin
müqaviləsi” Azərbaycanın milli maraqlarına tam cavab verir.  Sazişə əsasən,
SOCAR-ın AÇG-dəki iştirak payı 11,65 faizdən 25 faizə qaldırılmış və beynəl-
xalq tərəfdaş şirkətlər Dövlət Neft Fonduna 3,6 milyard dollar bonus ödənişinə
razılıq vermişlər. Bununla yanaşı da Azərbaycana çatacaq mənfəət neftinin
səviyyəsi 75 faiz təşkil edəcəkdir.7 “Əsrin müqaviləsi”nin analizi göstərir ki, məhz
onun sayəsində Azərbaycan aşağıdağı uğurları əldə etmişdir:8

• Azərbaycan neftinin Avropa bazarına çıxması üçün geniş imkanlar açıldı
və öz növbəsində, bu da digər perspektivli sahələrin inkişafı üçün
səmərəli mexanizmlər və əlverişli şərtlər yaratdı.

• Beynəlxalq investisiya və kredit təşkilatlarının gözündə Azərbaycan
strateji layihələrin həyata keçirilməsi baxımından daha çox nüfuz
qazanmağa başladı (məsələn, karbohidrogen ehtiyatlarının dünya
bazarlarına nəqli üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri). 

• Neftlə əlaqəli sahələrə daha böyük kapital qoyuluşu imkanları yarandı.
• Ölkə özünün valyuta ehtiyatlarını yaratdı və öz investisiya siyasətini

həyata keçirməyə nail oldu.
• Azərbaycanın dünya iqtisadi birliyinə inteqrasiyası prosesi sürətləndi.
• Ölkənin texnoloji inkişaf səviyyəsi yüksəldi.

6 Əsrin müqaviləsi,  https://minenergy.gov.az/az/neft/esrin-muqavilesi, 31 yanvar 2020-ci il 
7 “Yeni Əsrin müqaviləsi”nin imzalanmasından 3 il keçir”, 14 sentyabr 2020-ci il

https://azertag.az/xeber/Yeni_Asrin_muqavilesinin_imzalanmasindan_3_il_kechir-1583861 
8 Керимов M. Каспийская нефть Азербайджана служит региональному сотрудничеству. “Независимая

газета”,   https://www.ng.ru/ideas/2003-07-01/11_azerbaijan.html, 01 iyul 2003-cü il 
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"Əsrin müqaviləsi"nin başqa bir vacib cəhəti də ondan ibarətdir ki, xam neftlə
yanaşı, təbii qazın da çıxarılması nəzərdə tutulurdu və bütün çıxarılan təbii qaz
yalnız Azərbaycana məxsus olacaqdı. Məhz bunu nəzərə alaraq vurğulamaq
lazımdır ki, təbii qaz mənbələri ölkənin növbəti illərdə daha böyük uğurlar
qazanmasına stimul yaratdı.  

Qrafik 2. azərbaycanda neft  hasilatı (qaz kondensatı daxil olmaqla), min ton

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi

Qrafikdən göründüyü kimi, ölkədə neft hasilatı 2000-ci ildən başlayaraq artdı
və neft hasilatının pik həddi 50 milyon tonla 2015-ci ildə müşahidə olundu. Hasil
edilən neft, əsasən, Xəzərin Azərbaycan sektorunda ən iri neft yatağı olan “Azəri-
Çıraq-Günəşli” (AÇG) yatağına məxsusdur. Bu neftin böyük hissəsi Bakı-Tbil-
isi-Ceyhan neft kəməri ilə, digər hissəsi isə Bakı-Supsa və Bakı-Novorossiysk
Boru Kəmərləri ilə ixrac olunub. 

Azərbaycanın ixrac neft və qaz boru kəmərləri 

Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, xam neft və təbii qazla zəngin ölkə kimi,
Azərbaycan öz karbohidrogen ehtiyatlarını dünya enerji bazarına ixrac etmək
üçün boru kəmərlərinə ehtiyac duyurdu. Enerji mənbələrinin ixracı üçün boru
kəməri siyasəti bir çox dövlətlər üçün əhəmiyyətli rol oynayır. İstehsalçıdan
istehlakçıya qədər fərqli oyunçuları özündə birləşdirən bu amil enerji ixracı və
ya idxalı üçün ən çox istifadə olunan üsuldur. Hələ 1990-ci illərin sonu və 2000-
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ci illərin əvvəlində Azərbaycan öz neftini Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa neft
kəmərləri vasitəsi ilə ixrac edirdi. 

Neft ixracı məsələsinə toxunduqda, qeyd etməliyik ki, Azərbaycan üçün neft
ixracına başlamaq istiqamətində ilk real seçim məhz Rusiya ərazisi idi. Çünki
bu, strateji və siyasi aspektlərdən çox rasional seçim idi. Bu səbəbdən də, Azər-
baycan Şimali Qafqazdan keçərək Rusiya və Qazaxıstan neftini Qara dənizin
sahilindəki Novorossiysk şəhərinə daşıyan hazır Bakı-Novorossiysk boru
kəmərindən istifadə etməyə başladı. Bu kəmərin mənfi  xüsusiyyətlərindən biri
Azərbaycan xam neft markası olan “Azeri light”ın aşağı keyfiyyətli “Ural” nefti
ilə qarışması və aşağı qiymətə satılması idi. Bu və digər faktorları nəzərə alaraq,
Azərbaycan hökuməti xam nefti Gürcüstan üzərindən dünya bazarlarına
çıxaracaq Bakı-Supsa kəmərinin tikintisinə dair razılıq əldə etdi. 1999-cu ildə bu
kəmər vasitəsilə ilk Azərbaycan nefti enerji bazarlarına nəql edildi. Layihənin
həyata keçirilməsi həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan üçün siyasi və iqtisadi
qələbə idi. Azərbaycan, “Azeri light” markalı neftini “Ural” neftinə  qarışdır-
madan birbaşa qlobal enerji bazarlarına ixrac edə bildi. Bundan əlavə, Bakı-
Novorossiysk neft kəməri ilə müqayisədə, xam neftin Supsaya daşınması daha
ucuz və səmərəli idi. Gürcüstan da öz növbəsində tranzit ölkəyə çevrildi və
Xəzərin enerjisini qlobal enerji bazarları ilə birləşdirən körpü oldu. Gürcüstan
həm də tranzit ölkə kimi layihədən qazanc əldə etmiş oldu. 

Bütün bunlara baxmayaraq, milli maraqların qorunması və hasilatın daha da
artırılması məqsədi ilə yeni boru kəmərinin inşası olduqca əhəmiyyətli idi. 2002-
ci ildə çoxlarının illüziya olaraq gördüyü Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Əsas İxrac
Neft Boru Kəmərinin təməli qoyuldu. Xüsusilə, vurğulamaq lazımdır ki, hələ o
zaman  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidenti
olan cənab İlham Əliyev neft strategiyasının və BTC boru kəmərinin həyata
keçirilməsində fəal iştirak etmişdir. Bu boru kəmərinin tikintisi ölkəmizin enerji
dəhlizinə çevrilməsi istiqamətində mühüm addım idi. Prezident İlham Əliyevin
apardığı uğurlu enerji siyasəti nəticəsində 2005-ci il mayın 25-də Bakı-Tbilisi-
Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimi keçirildi və 2006-cı ildə Türkiyənin Cey-
han limanından Azərbaycan neftinin nəqlinə başlanıldı.9

BTC boru kəmərinin region üçün önəmini bir çox ekspertlər vurğulayıblar.
Məsələn, Frederik Star qeyd edir ki, “BTC boru kəmərinin əhəmiyyəti neftdən
daha artıqdır, çünki layihə təkcə neft nəqlini həyata keçirmir, həm də bütün iqti-
sadi, sosial və sivil inkişaf sahələrini əhatə edir”.10 Bu boru kəməri vasitəsi ilə,
əsasən, Azərbaycandan AÇG nefti və “Şahdəniz” kondensatı nəql olunur. Bundan
9 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Neft sektoru,  https://president.az/azerbaijan/contract
10 Cornell S. V. & Ismailzade F., 2005. “Baku-Tibilisi-Ceyhan: Implications for Azerbaijan in the Baku-Tbilisi-

Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West”. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program,
səh.7-14
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əlavə, boru kəməri digər xam neft və kondensat həcmlərini də, o cümlədən
Türkmənistan, Rusiya və Qazaxıstan neftini də dünya enerji bazarlarına nəql edir.
Bütün bunlar göstərir ki, BTC boru kəməri neft boru kəmərindən daha çox
əhəmiyyətə malikdir, çünki bu boru kəməri Qərbin enerji bazarlarını enerji ilə
zəngin Xəzər hövzəsinə birbaşa bağlayır. BTC boru kəmərinin reallaşmasını
Azərbaycan üçün əsl uğur hesab etmək olar, çünki məhz bu layihə qardaş Türkiyə
ilə iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik sahəsində iş birliyinə təkan vermiş oldu. Bun-
dan əlavə, ölkənin enerji ixracı baxımından Rusiyadan asılılığını aradan qaldırdı.
Fariz İsmayılzadə və Svante Kornellin qeyd etdikləri kimi, “BTC kəməri, Şərq-
Qərb enerji dəhlizinin inkişaf etdirilməsində və gücləndirilməsində mühüm rol
oynadı”.11 Məhz bu layihə iqtisadi inkişaf üçün yeni bir dövr açdı və eyni zaman-
da, Azərbaycan neftini Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Qərbin enerji bazarlarına
ixrac etdi. Layihənin digər bir əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, bu layihə Azərbay-
candan Türkiyəyə təbii qaz ixrac edən Bakı-Tibilisi-Ərzurum boru kəmərinin
(Cənubi Qafqaz boru kəməri)  inkişafına da təkan vermiş oldu. Qeyd etmək
lazımdır ki, BTC boru kəməri layihəsi bir çox problemlərlə üzləşdi və ekspertlərin
layihənin bir xəyal olaraq qalacağı fikirlərinə baxmayaraq, Prezident İlham
Əliyevin apardığı uğurlu enerji siyasəti və bütün tərəflərin səmərəli əmək-daşlığı
nəticəsində reallığa çevrildi. BTC boru kəməri 2006-cı ilin iyun ayında istismara
veriləndən 2021-ci ilin birinci rübünün sonunadək boru kəməri vasi-təsilə,
ümumilikdə, təqribən 482 milyon ton (3,62 milyard barel) xam neft nəql edilmiş
və Ceyhanda 4729 tankerə yüklənərək dünya bazarlarına göndərilmişdir.12

Enerji sahəsində Azərbaycanın nailiyyətləri bununla bitmədi. Prezident İlham
Əliyevin apardığı uğurlu enerji siyasəti və ortaya qoyduğu iradə nəticəsində, 7
noyabr 2006-cı ildə “Aİ və Azərbaycan arasında Enerji üzrə Strateji Əməkdaşlığa
dair Anlaşma Memorandumu”nun imzalanması Azərbaycanı Avropanın enerji
təhlükəszliyinin təmin edilməsində əsas tərəfdaşlardan birinə çevirdi. 2006-cı ilə
qədər Rusiyadan qaz idxal edən Azərbaycan artıq 2007-ci ildən qaz ixrac edən
dövlətə çevrildi. Dünyanın ən zəngin qaz yataqlarından biri olan “Şahdəniz”
yatağının 1,2 trilyon kubmetr qaz ehtiyatına malik olması, habelə “Şəfəq-Asi-
man”, “Ümid” və “Abşeron” yataqlarının kəşfi ölkənin qaz ixracatçısı kimi ro-
lunu daha da artırır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin iradəsi və səyləri
nəticəsində “Cənub Qaz Dəhlizi” ideyası artıq reallıqdır. Xatırlatmaq yerinə düşər
ki,  2011-ci ildə Aİ və Azərbaycan Xəzərdən Avropaya birbaşa qaz nəql edən
marşrutların yaradılmasını dəstəkləyən birgə Bəyanat imzalamışlar. Birgə
11 Cornell S. V. & Ismailzade F., 2005. “Baku-Tibilisi-Ceyhan: Implications for Azerbaijan in the Baku-Tbilisi-

Ceyhan Pipeline: Oil Window to the West”. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program,
səh.61 

12 Bp, Bakı-Tbilisi-Ceyhan Boru kəməri, https://www.bp.com/az_az/azerbaijan/home/who-we-are/opera-
tionsprojects/pipelines/btc.html 
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Bəyanat Trans-Anadolu qaz boru kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik Boru
Kəməri Layihəsi (TAP) ilə bağlı Hökumətlərarası Sazişlərlə birlikdə uzunmüd-
dətli qaz satışı müqavilələri üçün zəmin yaratmış oldu. 2012-ci il iyunun 27-də
isə Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Türkiyənin Baş naziri
Rəcəp Tayyip Ərdoğan TANAP-la bağlı müqavilə imzaladılar.13

Qeyd etmək lazımdır ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
Azərbaycan Qərb ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əsasda istehsalçı-istehlakçı dialoqu
qurmağı bacardı və Azərbaycan bu layihənin təşəbbüskarı, səhmdarı və ev sahibi
oldu. Nəhayət, 2014-cü il sentyabrın 20-də Cənub-Şərqi Avropa ölkələrinin dövlət
və hökumət başçılarının, nazirlərinin və beynəlxalq şirkətlərin rəhbərlərinin
iştirakı ilə “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsinin təməlqoyma mərasimi keçirilmişdir.
Bu strateji layihəyə ilk olaraq Türkiyə və Gürcüstan, sonrakı dövrdə isə İtaliya,
Yunanıstan, Bolqarıstan, Albaniya kimi ölkələr də qoşuldu. Hazırda yeni və
potensial tərəfdaşlar arasında Balkan ölkələri Bosniya və Herseqovina, Xorvatiya
və Monteneqro da yer alırlar. Bundan başqa,  Macarıstan, Rumıniya, Serbiya və
Türkmənistan kimi ölkələr də bu layihə çərçivəsində əməkdaşlıqda maraqlıdırlar.
Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, strateji əhəmiyyət daşıyan “Cənub Qaz Dəhlizi”
layihəsi təkcə Azərbaycandan deyil, ümumən, Xəzər regionundan Avropa enerji
bazarlarına təbii qaz ixrac etmək üçün yeni imkanlar açan əhəmiyyətli enerji in-
frastrukturu layihəsidir.

Qrafik 3 . azərbaycanda təbii qaz hasilatı, milyon m3

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
14 Cənub Qaz Dəhlizi, https://minenergy.gov.az/az/layiheler/cenub-qaz-dehlizi_2196 , 04 aprel 2020-ci il  
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“Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi barədə danışarkən onu da bildirməliyik ki, bu
layihənin əsas məqsədi “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının istismarının ikinci
mərhələ-sinin işlənməsi, bu zaman hasil ediləcək təbii qazın genişləndirilmiş
Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəməri, TANAP və TAP vasitəsilə, ilkin olaraq,
Türkiyəyə və Cənubi Avropaya ixracını təmin etməkdir. “Şahdəniz” layihəsinin
tammiqyaslı işlənilməsinin 2-ci mərhələsi olan “Şahdəniz Mərhələ 2” layihəsi
Azərbaycan qazını Avropaya və Türkiyəyə çatdıran nəhəng bir layihə olmaqla,
Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Avropa bazarlarına qaz təchiz etməklə, enerji
təhlükəsizliyini artırır. 3500 km uzunluğu olan “Cənub Qaz Dəhlizi”  layihəsinin
əsas elementləri aşağıdakılardır:14

• “Şahdəniz” qaz-kondensat yatağının tammiqyaslı işlənilməsi;
• Cənub Qafqaz Boru Kəmərinin (SCP) genişləndirilməsi; 
• Trans-Anadolu Boru Kəməri (TANAP) layihəsinin həyata keçirilməsi;
• Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsinin həyata keçirilməsi.
İlkin mərhələdə “Cənub Qaz Dəhlizi”  təxminən 16 milyard kubmetr  təbii

qaz tədarük edəcək. Bu qaz tədarükünün 6 milyard kubmetri Türkiyəyə, 10
milyardı isə Avropa bazarlarına ötürüləcək. Gələcəkdə qaz həcmi 31 milyard
kubmetrə kimi artırıla biləcək. Belə ki, Azərbaycanın “Şəfəq- Asiman”, “Babək”,
“Abşeron” və “Ümid” kimi qaz yataqları, ölkənin təbii qaz potensialını artırır və
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verəcək.   Xatırlatmaq lazımdır
ki,  "Cənub Qaz Dəhlizi"nin Türkiyə seqmenti olan TANAP qaz boru kəmərinin
inauqurasiya mərasimi Türkiyə Prezidenti  Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Azərbay-
can Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə 2018-ci ildə Türkiyənin Əskişəhər
şəhərində keçirilmişdir. Həmin ildə ilk kommersiya təbii qazı TANAP boru
kəməri vasitəsilə Türkiyəyə nəql edilmişdir. Əlamətdar hadisədir ki, hər iki prezi-
dentin əməyi və səyləri nəticəsində 2019-cu ilin noyabr ayında artıq Azərbaycan
təbii qazını “Şahdəniz Mərhələ 2”-dən Türkiyə və Avropaya nəql edən TANAP
kəmərinin ikinci fazası da yekunlaşdı. TANAP layihəsi “Cənub Qaz Dəhlizi”nin
Avropa ayağı və son seqmenti  olan TAP layihəsi üçün güclü bir zəmin yaratmış
oldu. Artıq TANAP vasitəsilə Türkiyəyə qaz nəqli həyata keçirilir. Belə ki, cari
ilin yanvar-iyul aylarına olan məlumata əsasən, Azərbaycan Türkiyəyə TANAP
vasitəsi ilə 3,2 mlrd kubmetrdən çox təbii qaz nəql etmişdir.15 Göründüyü kimi,
bu layihə iqtisadi və geosiyasi əhəmiyyəti ilə regional əməkdaşlığı dəstəkləyir
və Xəzər dənizindən təbii qazı enerji istehlakçılarına çatdırmada əvəzsiz rol
oynayır. TANAP Türkiyə üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki Türkiyə həm
təbii qaza olan tələbatını ödəyir, həm də vacib tranzit ölkəyə çevrilir.  
14 Cənub Qaz Dəhlizi, https://minenergy.gov.az/az/layiheler/cenub-qaz-dehlizi_2196 , 04 aprel 2020-ci il
15 Azərbaycan TANAP-la qaz nəqlini 33% artırıb,  https://apa.az/az/xeber/senaye-ve-energetika/azerbaycan-

tanap-la-qaz-neqlini-33-artirib-658196,  24 avqust 2021-ci il



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

85

2020-ci ildə “Cənub Qaz Dəhlizi”nin Avropa və sonuncu seqmenti olan
Trans-Adriatik Boru Kəməri (TAP) layihəsinin tamamlanması Azərbaycan üçün
çox əlamətdar hadisə oldu. TAP kəməri geosiyasi baxımdan Xəzər qazını Avro-
paya çatdıran ilk boru kəməridir. Bu layihə Azərbaycan, Türkiyə və Avropa
ölkələri arasında əməkdaşlıq və inteqrasiyanı nümayiş etdirdi. Bundan əlavə, boru
kəməri bütün tərəfdaşların iqtisadi, siyasi və enerji təhlükəsizliyinə töhfə verir.
Ən əsası isə Avropa üçün TAP boru kəməri qaz mənbələrinin və təchizat marşrut-
larının şaxələndirilməsidir. TAP vasitəsilə  Azərbaycan qaz təchizatı Cənub-Şərqi,
Mərkəzi və Qərbi Avropaya çatacaq və bu bölgələrin bir neçə təchizatçıdan
yüksək qaz asılılığını azaldacaqdır. Xatırlatmaq lazımdır ki, artıq ilk Azərbaycan
təbii qazı 31 dekabr 2020-ci ildə Avropaya nəql olundu. Avropa enerji bazarlarına
təbii qaz tədarük edildikdən sonra, Azərbaycan cari ilin yanvar-aprel ayları
ərzində təbii qaz ixracını 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 79,5 faizə qədər
artırmışdır. 2021-ci ilin dörd ayı ərzində Avropanın enerji bazarlarına təxminən
954 milyon kubmetr Azərbaycan qazı tədarük edilmişdir. Bu kontekstdə
Azərbaycan qazının ən iri alıcısı İtaliya (734 milyon kubmetr) olmuşdur, qalan
həcmlər Yunanıstana (128 milyon kubmetr) və Bolqarıstana (92 milyon kubmetr)
çatdırılmışdır. Bu qaz ixracından Azərbaycan büdcəsinə 196 milyon dollar gəlir
daxil olmuşdur. Eyni zamanda, ölkə Türkiyəyə 5.145 milyard kubmetr, Gürcüs-
tana isə 1.737 milyard kubmetr qaz ixrac etmişdir.16 Deyilənlər bir daha göstərir
ki, Cənub Qaz Dəhlizinin bütün seqmentlərinin tamamlanması Azərbaycanın
müxtəlif enerji bazarlarına təbii qaz tədarük etməsinə və eyni zamanda, Xəzər
regionunda mövqeyini gücləndirməsinə şərait yaradır.

Göründüyü kimi, “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi bir neçə ölkəni, beynəlxalq
enerji şirkətlərini, həmçinin mühüm maliyyə qurumlarını özündə birləşdirir.
Layihə məhz bütün tərəfdaşların əməkdaşlığı sayəsində gerçəkləşdi. 2013-cü ildə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən yaradılan “Cənub Qaz Dəhlizi”
Məşvərət Şurasının rolunu vurğulamaq çox vacibdir. “Cənub Qaz Dəhlizi” Məş-
vərət Şurası çərçivəsində nazirlərin yüksək səviyyəli toplantıları keçirilmişdir. 11
fevral 2021-ci ildə “Cənub Qaz Dəhlizi” Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin
videokonfrans formatında keçirilən yeddinci iclasında iştirak edən Prezident
İlham Əliyev vurğulamışdır ki:  “Cənub Qaz Dəhlizinin sonuncu seqmenti olan
TAP layihəsinin yekunlaşdırılması tarixi nailiyyətdir. Əminəm ki, bizim birgə
fəaliyyətimiz davam edəcəkdir, çünki yeni plan və ideyalarımız var”.17

16 Nearly One Billion Cubic Meters of Azerbaijani Gas Supplied to Europe in January-April 2021,
https://caspiannews.com/news-detail/nearly-one-billion-cubic-meters-of-azerbaijani-gas-supplied-to-eu-
rope-in-january-april-2021-2021-5-19-47/ , 19 may 2021-ci il 

17 İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin videokonfrans formatında VII
iclasında çıxış edib, https://president.az/articles/50591 , 11 fevral 2021-ci il  
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“Cənub Qaz Dəhlizi”nin  bütün seqmentləri çox əhəmiyyətli bölgələrarası
enerji layihəsidir və Azərbaycan üçün böyük bir uğurdur. Bu layihə Türkiyə ilə
iqtisadi, siyasi sahələrdə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığı daha da güclən-
dirdi, həmçinin də avropalı tərəfdaşlarla möhkəm əlaqələrin qurulmasına öz töh-
fəsini verdi. Öz növbəsində, Türkiyə üçün də “Cənub Qaz Dəhlizi”in reallaşması
ol-duqca vacib idi. Layihənin Türkiyə seqmenti olan Trans-Anadolu Təbii Qaz
Boru Kəməri (TANAP) Türkiyə qaz mənbələrinin şaxələndirilməsində əhəmiyyə-
li rol oynadı. Qısaca desək, də “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi həm geosiyasi, həm
də geoiqtisadi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Birincisi, “Şahdəniz Mərhələ 2”dən
Avropaya təbii qaz ixrac edən  Azərbaycan enerji gəlirlərini artıraraq Avropanın
enerji istehlakçıları üçün önəmli təbii qaz ixracatçısına çevrilmişdir. İkincisi,
layihə regional əməkdaşlığı və Aİ-nin enerji təhlükəsizliyini dəstəkləyir. “Cənub
Qaz Dəhlizi” layihəsinin Avropa ayağı olan TAP kəməri Xəzərin təbii qazının
Avropanın enerji bazarlarına nəqlini təmin edir və gələcəkdə daha böyük həcmdə
Xəzər qazı TAP vasitəsilə Avropa qaz bazarlarına nəql oluna bilər. Bu da onu gös-
tərir ki, “Cənub Qaz Dəhlizi” bütün Avrasiya qitəsi üçün strateji dəyərə malikdir.

Enerji sahəsində digər nailiyyətlər 

Neft gəlirlərinin düzgün istiqamətləndirilməsi, bu gəlirlərin hesabına əhalinin
rifah halının yüksəldilməsi və mühüm sosial-iqtisadi layihələrin həyata keçiril-
məsi məqsədilə ölkədə mühüm addımlar atılmışdır. Bu addımlardan ən mühümü
neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi, gələcək nəsillər arasında ədalətli bölgüsü və
neft sektorunda şəffaflığın təmin edilməsi məqsədilə  1999-cu ildə Azərbaycan
Res-publikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) təsis edilməsidir. İllər ötdükcə
Neft Fondu Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təşkilatına çevrilərək Azərbaycanın
milli maraqlarının qorunmasına xidmət edir. Neft Fondu vasitəsilə neft gəlirləri
strateji cəhətdən əhəmiyyətli infrastrukturun yaradılmasına, mühüm sosial
problemlərin həll edilməsinə yönəldilmişdir. Eyni zamanda Neft Fondu əhalinin
cari iqtisadi və sosial problemlərini həll etməklə yanaşı gəlirlərin gələcək nəsillərə
ötürülməsinə imkan yaradır. 2021-ci il tarixinə olan məlumata əsasən, Neft Fon-
dunun neft və qaz üzrə əldə etdiyi gəlirlər təxminən 157 milyard dollara yaxındır.
Statistik məlumatlara nəzər saldıqda neft gəlirlərinin Neft Fondu vasitəsilə iqti-
sadiyyata səmərəli şəkildə yönəldiyinin şahidi oluruq. Belə ki, Azərbaycan
Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 427 000,0 min manat
təşkil edir19 və bu gəlirlərin təqribən 47,98 faizi Fondun transfertləri hesabına
formalaşmışdır. Bu kontekstdə vurğulamaq lazımdır ki, enerji resursları ilə zəngin
19 Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsi haqqında, http://www.e-qanun.az/framework/46590

29 dekabr 2020-ci il
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ölkə olaraq əsas məqsədlərdən biri infrastruktura, sosial layihələrə, eləcə də qeyri-
neft sektorunun inkişafına qoyulan investisiyaların həcminin artırılmasıdır. İnsan
kapitalı hər bir ölkənin və cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayır. İnsan
kapitalının inkişafına qoyulan investisiyalar uzunmüddətli dövrdə ölkənin sosial-
iqtisadi inkişafına töhfə verir. Buna görə də Prezident İlham Əliyevin idarəçiliyi
altında ölkədə insan kapitalının inkişafı  hökumətin əsas prioritetlərindən birinə
çevrilmişdir. “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənc-lərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” ölkənin müasir tələblərə cavab verən kadrlara
ehtiyacının ödənilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətli olmuşdur. Prezident
İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Biz neftin hesabına ölkəmizi gücləndirməliyik,
inkişaf etdirməliyik, neftdən əldə olunan gəliri insan kapitalına sərmayə kimi
qoymalıyıq.”20 Dövlət Neft Fondu tərəfindən maliyyə-ləşən bu proqram ölkədə
rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin formalaşmasına da təkan verdi. Dövlət
Proqramının əhəmiyyəti nəzərə alınaraq, “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan
Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə
Dövlət Proqramı” 2018-ci ildə Prezident İlham Əliyevin Sərən-camı ilə
təsdiqləndi. Bu fakt bir daha göstərir ki, müasir və innovasiya yönümlü
iqtisadiyyatın qurulması üçün ölkə başçısı kadr islahatlarına xüsusi diqqət ayırır. 

Prezident İlham Əliyevin idarəçiliyi altında Azərbaycan ölkə xaricində də
müxtəlif enerji layihələrini həyata keçirməyə başlamışdır. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında sıx və səmərəli enerji əməkdaşlığı nəticəsində 2018-ci il oktyabrın 18-
də Türkiyənin İzmir şəhərində “Star” neft emalı zavodunun açılış mərasimi
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) tərəfindən
inşa edilən “Star” zavodu, ümumi neft emalı gücü 10 milyon ton olmaqla, müx-
təlif həcmlərdə dizel yanacağı, təyyarə yanacağı, yüngül nafta və digər emal
məhsulları istehsal etmək imkanına malikdir.21 Zavod Türkiyənin təyyarə yanaca-
ğına olan tələbatının böyük hissəsini ödəmək iqtidarındadır. Qeyd etmək lazımdır
ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sıx və səmərəli enerji əlaqələrinin qurulması,
məhz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın və Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin səyləri nəticəsində həyata keçmişdir. Bundan başqa, SOCAR
xarici ölkələrdə törəmə şirkətləri vasitəsi ilə yanacaqdoldurma məntəqəsi şəbəkəsi
yaratmışdır.  SOCAR-ın fəaliyyət göstərdiyi xarici ölkələr siyahısında İsveçrə,
Ukrayna, Rumıniya, Gürcüstan, Avstriya kimi ölkələri qeyd etmək olar.22 Bütün
20 İlham Əliyev Bakı Ali Neft Məktəbinin yeni kampusunun açılışında iştirak edib, https://president.az/arti-

cles/23471, 01 may 2017-ci il.  
21 STAR zavodunun açılış mərasimi keçirilib, https://report.az/energetika/star-zavodunun-acilis-merasimi-ke-

cirilib/,  19 oktyabr 2018-ci il.
22 SOCAR-ın xaricdəki YDM şəbəkəsinə daxil olan məntəqələrin sayı açıqlanıb, https://apa.az/az/xeber/

senaye-ve-energetika/ SOCAR-in-xaricdki-YDM-sbksin-daxil-olan-mntqlrin-sayi-aciqlanib-633340 
11 mart 2021-ci il. 
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bunlar göstərir ki, Azərbaycanın enerji strategiyasının uğurlu nəticələri qısa
müddətdə ölkənin dinamik iqtisadi inkişafına təkan vermişdir. 

Azərbaycanın enerji sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər sırasına Türkmənis-
tanla Azərbaycan arasında enerji əməkdaşlığını da aid etmək vacibdir. Xatırlat-
maq yerinə düşər ki, əvvəllər Azərbaycanın “Kəpəz”, Türkmənistanınsa “Sərdar”
adlandırdığı neft yatağı 1990-cı illərdən bəri Bakı ilə Aşqabad arasındakı əsas
mübahisə mövzusu olmuşdur. Azərbaycanın həyata keçirdiyi praqmatik və uğurlu
siyasət nəticəsində 21 yanvar 2021-ci ildə Azərbaycan və Türkmənistan arasında
Xəzər dənizində “Dostluq” yatağının birgə kəşfiyyatı haqqında anlaşma memo-
randumu imzalanmışdır. Əldə olunmuş bu razılaşma nəticəsində Xəzər dənizində
iki ölkə arasında enerji əməkdaşlığına start verilmişdir və Türkmənistan Prezi-
denti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun qeyd etdiyi kimi: “Memorandumun
imzalanması Xəzər dənizində Türkmənistan ilə Azərbaycanın enerji sahəsində
əməkdaşlığında prinsipcə yeni mərhələ deməkdir”.23 Qeyd etməliyik ki, iki ölkə
arasında enerji əməkdaşlığı hər iki ölkə üçün maraqlıdır. Hər şeydən əvvəl,
Azərbaycan digər ölkələrin qarşılıqlı iqtisadi mənfəət əsasında “Cənub Qaz
Dəhlizi”nə qoşulmasını dəstəkləyir. Bu baxımdan, Bakı ilə Aşqabad arasındakı
enerji əməkdaşlığı Azərbaycanın bölgədəki enerji mərkəzi olaraq mövqeyini daha
da gücləndirə bilər. Türkmənistan üçün bu əməkdaşlıq daha da əhəmiyyətlidir,
çünki ölkə təbii qaz ixracatından çox asılıdır və təbii qaz satışında yeni bazarlar,
xüsusilə də, Avropa enerji bazarı çox cəlbedicidir. 

Bütün deyilənlər sübut edir ki,  Prezident İlham Əliyevin apardığı  uğurlu
enerji siyasəti ölkəni üzünmüddətli enerji ixracatçısına və tranzit ölkəyə çevir-
məyi hədəfləyir. Bu gün uğurlu neft-qaz strategiyası sayəsində, ölkəmiz Avro-
panın artan enerji tələbatının ödənilməsi və dünyada enerji təhlükəsizliyinin
təminatı sahəsində ən əlverişli tərəfdaşlardan hesab olunur. Dünyada alternativ
enerji mənbəyi hesab olunan Xəzər regionunda neft-qaz istehsalı ilə bağlı əsas
risklərdən biri məhsulun dünya bazarına təhlükəsiz və sərbəst marşrutlarla
çıxarılması ilə bağlıdır. Bu anlamda Azərbaycanın özünün və tərəfdaşlarının hasil
etdiyi neft-qaz məhsullarının xarici bazarlara çıxarılması, ixrac marşrutlarının
şaxələndirilməsi sahəsində Xəzər ölkələri içərisində daha əlverişli vəziyyətdədir. 

Qeyri-neft sektorunun  inkişafı

2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı özünün sürətli inkişaf
mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Neft gəlirlərinin səmərəli şəkildə iqtisadiyyatın
hərtərəfli inkişafına yönəldilməsi nəticəsində bu sürətli artım mərhələsi baş-
23 İlham Əliyevlə Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov arasında videokonfrans

formatında görüş keçirilib , https://president.az/articles/50307/print, 21 yanvar 2021-ci il 
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lanmışdır. Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən neft-qaz
strategiyasının əsas məqsədi Azərbaycanın resurslardan asılı olan dövlətə deyil,
əksinə, iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf etmiş və özünü daxili istehsalla təmin edə
biləcək bir dövlətə çevrilməsidir. Bunun üçün də ilk mərhələdə, sözsüz ki, neft
gəlirləri hesabına hərtərəfli inkişafı təmin edə biləcək zəruri iqtisadi mühitin və
infrastrukturun formalaşdırılması vacib amil hesab olunur. Qeyri-neft sektorunun
inkişafını iqtisadi siyasətin əsas istiqaməti kimi müəyyənləşdirən Prezident İlham
Əliyev bununla bağlı mühüm qərarlar qəbul etmiş, zəngin neft və qaz ehtiyatla-
rından əldə olunan gəlir uğurla ölkənin hərtərəfli tərəqqisinə yönəldilmişdir.

Son illər ərzində də qeyri-neft sektorunda iqtisadi islahatların davam
etdirilməsi, innovativ, bilik iqtisadiyyatının formalaşması, idxaldan asılılığın
azaldılması, gündəlik tələbat malları ilə özünü təminetmə, ixracın şaxələndiril-
məsi, həmçinin yerli resurs və xammalla işləyən və ixrac qabiliyyətli məhsullar
istehsal edən sənaye komplekslərinin yaradılması, rəqabətədavamlı məhsul
istehsalının, dövlət əhəmiyyətli müəssisələrin fəaliyyətinin dəstəklənməsi, biznes
mühitinin əlverişliyinin artırılması, xarici və yerli investisiyaların cəlb edilməsi,
özəl müəssisələrin fəaliyyətinə dəstək verilməsi, özəl sektorun inkişafını təşviq
edən və rəqabət mühitini təkmilləşdirən institutlara diqqətin artırılması, ölkə
sahibkarlarının məlumatlandırılması və onların işgüzar əlaqələrinin inkişafı
istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülüb. Hazırda Prezident İlham Əliyevin qarşıya
qoyduğu prioritet hədəflərdən biri dünyada mövcud olan innovativ iqtisadiyyatın
tələblərinə cavab verən, milli iqtisadi inkişaf modeli üzrə yeni iqtisadiyyatın
formalaşdırılmasıdır.

Qrafik 4. Neft və qeyri-neft sektorunun ÜDM-da artım dinamikası (faizlə)

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi
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Azərbaycan iqtisadiyyatında son illər ərzində aparılan islahatların nəticəsində
neft sektorunun payı azalmaqda, qeyri-neft sektorunun payı isə durmadan
artmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət
nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı şaxələndirilib və qeyri-neft sektorunun sürətli artımı
təmin edilib. Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğulamışdır ki, “iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi bizim əsas məqsədimizdir”.24 Qeyri-neft sektorunda artım
dinamikası, əsəsən, 2010-cu ildən müşahidə olunur.

Məsələn,  2020-ci il ərzində Azərbaycanın ümumi ixracı 13,7 milyard ABŞ
dolları, qeyri-neft sektoru üzrə isə 1,9 milyard ABŞ dolları dəyərində olmuşdur.
Əsas ölkələr arasında Rusiyaya 691 milyon, Türkiyəyə 377,8 milyon, İsveçrəyə
224,8 milyon, Gürcüstana 127,6 milyon və Çinə 44,5 milyon ABŞ dolları dəyə-
rində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac olunmuşdur.25

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafının
sürətləndirilməsinə, iqtisadiyyatın diversifikasiyasına, tarazlı regional və davamlı
sosial-iqtisadi inkişafa, əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılmasına
nail olunması məqsədilə 2004-cü ildən başlanmış tədbirlərin davam etdirilməsi
üçün 2020-ci ilə qədər dövrü əhatə edən müxtəlif dövlət proqramları,
strategiyaları və layihələri qəbul və icra edilib. Azərbaycan hökuməti neft-qazla
zəngin ölkələrdə diversifikasiya və qeyri-resurs sektorlarını inkişaf etdirməyə
yönəlik siyasətlərin nəticə verməsi üçün innovativ sənayeləşmə, effektiv aqrar-
sənaye kompleksinin inkişafı, elmi potensialın genişləndirilməsi, urban və infra-
struktur inkişafı, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı, təhsilli və sağlam insan
resursları və effektiv dövlət institutları şərtlərinə nail olunmasının vacibliyini
nəzərə alaraq, bu sahələrə xüsusi önəm vermişdir. Qeyri-neft sektorunun inkişafı
çərçivəsində, eyni zamanda, güclü biznes mühiti formalaşdırılmış, qeyri-resurs
sektorlarına investisiyaların artırılması təşviq edilmiş və dövlət-özəl sektor
əməkdaşlığı uğurla həyata keçirilmişdir.  Proqramların icra olunduğu dövr ərzində
dövlət başçısı 1800-dən çox infrastruktur obyektinin açılış və təməlqoyma
mərasimlərində iştirak etmişdir. Bundan başqa, Prezident İlham Əliyev tərəfindən
“Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi
inkişafı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi aparılan davamlı iqtisadi siyasətin
nəticəsidir.26 Çünki regionlarının inkişafı ölkədə uğurla həyata keçirilən davamlı
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Həyata keçirilən
bu islahatlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Valyuta Fondu,
24 İlham Əliyev Davos Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən “Strateji baxış: Avrasiya” mövzusunda

interaktiv iclasda iştirak edib, https://president.az/articles/26802, 23 yanvar 2018-ci il 
25 2020-ci ildə Azərbaycanın qeyri-neft ixracı 1,9 mlrd dollar dəyərində olub, https://report.az/biznes-xeber-

leri/2020-ci-ilde-azerbaycanin-qeyri-neft-ixraci-1-9-mlrd-dollari-deyerinde-olub/ , 29 yanvar  2021-ci il
26 “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2019–2023-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın

təsdiq edilməsi, https://president.az/articles/31697  , 29 yanvar 2019-cu il 
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Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Dünya Ticarət
Təşkilatı və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla sıx əlaqələr yaradaraq, bir sıra
beynəlxalq saziş və müqavilələrə qoşulmuşdur.

Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsinin arxasında iqtisadi potensialın
artırılması məsələsi dayansa da, bu sektorun inkişafı, eyni zamanda, regionun
dövlətləri tərəfindən siyasi təzyiqlərin azaldılması baxımından da əhəmiyyətlidir.
Azərbaycanın okeana çıxışı olmadığından enerji resurslarının ixrac edilməsində
qonşu dövlətlərin iştirakı təbiidir və qaçılmazdır. Nəticə etibarilə resurslardan
asılı olan dövlətlərin iqtisadi sistemi  xarici təsirlərə açıq olur və öz sərbəst iqtisadi
siyasətini yürüdə bilmir. Buna görə də Prezident İlham Əliyev həyata keçirdiyi
azad xarici siyasətin tərkib hissəsi kimi qeyri-neft sektorunun inkişaf etdiril-
məsinə nail olaraq Azərbaycana iqtisadi sahədə də sərbəst siyasət yürütmək
imkanı yaratmış və  xarici dövlətlərin təsir imkanlarını məhdudlaşdırmışdır.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı nəticəsində Azərbaycan artıq bir çox istehlak
məhsulları ilə özünü təmin edir ki, bu da əhalinin rifah halının yüksəldilməsi və
sosial sabitliyin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Ümumiyyətlə,
ölkənin qeyri-neft ixracını meyvə-tərəvəz, pambıq lifi və ipliyi, alüminium və
ondan hazırlanan məmulatlar, kimya sənayesi məhsulları, qara metallar və on-
lardan hazırlanan məmulatlar, spirtli və spirtsiz içkilər, şəkər, bitki və heyvan
mənşəli piylər və yağlar, çay  ixracı təşkil edir.27 Qeyri-neft sektorunun sürətli
inkişafının davam etməsi Azərbaycanı gələcəkdə regionun təkcə enerji təhlü-
kəsizliyini deyil, eyni zamanda qida təhlükəsiziliyini təmin edən bir qüvvəyə
çevirəcəkdir.   

nəqliyyat layihələrinin iqtisadi inkişafda rolu 

Azərbaycan həm iqtisadi potensialının artırılması, həm də siyasi mövqeyinin
möhkəmlənməsi üçün regional nəqliyyat layihələrinə böyük əhəmiyyət verir.
Nəqliyyat layihələri Azərbaycanın dünya miqyasında əhəmiyyətini artırır və re-
gional mərkəzə çevirir. Qeyd etmək lazımdır ki, 1990-cı illərin sonunda Azərbay-
can tarixi İpək Yolunun bərpası üçün əhəmiyyətli işlər görmüşdür. Bununla bağlı
1998-ci ildə Bakıda keçirilən konfransda ümummilli lider Heydər Əliyev bu
layihəni Avrasiya məkanında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi, ticarət
əlaqələrinin artırılması, sülhün bərpası üçün böyük əhəmiyyətə malik olduğunu
qeyd etmişdir. Son illər ərzində nəqliyyat layihələrinin inkişafı istiqamətində çox
vacib işlər görülüb və görülür. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
27 İxrac icmalı, http://ereforms.gov.az/files/review/pdf/az/23db6c0af1685bed44db357f5a55f49a.pdf, 

fevral 2021-ci il 
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siyasət nəticəsində ümumi uzunluğu 846 kilometr olan Bakı-Tbilisi-Qars (BTQ)
dəmir yolu xəttinin təməli 2007-ci ildə qoyulmuş və 2017-ci ildə bu strateji
əhəmiyyətə malik olan dəmir yolu xəttinin açılışı olmuşdur. Azərbaycanın
maliyyələşdirdiyi bu layihə regionun ən böyük nəqliyyat layihələrindən biri
olaraq Avropa və Asiya arasında Azərbaycan ərazisindən keçməklə daha etibarlı
nəqliyyat bağlantısını təmin edərək Azərbaycanın iqtisadi və siyasi nüfuzunun
artmasına, onun Türkiyə, Gürcüstan və Qərb dövlətləri ilə əməkdaşlığının daha
da inkişaf etdirilməsinə təkan verdi. Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu vasitəsilə yüklər
başqa qatarlara yüklənmədən Çindən Türkiyəyə, eləcə də Avropanın digər yer-
lərinə daşınır və Azərbaycanın Avropa və Asiya arasında körpü rolunu oynama-
sına şərait yaradır.  Bu strateji dəmir yolu xəttinin istifadəyə verildiyi tarixdən
indiyədək 33 267 TEU konteyner  daşınıb. Burada tranzitin payı  26 828 TEU
təşkil edib ki, bu da  dəmir yolu xətti ilə  daşınan ümumi yükün 81%-ı deməkdir.28

BTQ dəmir yolu xətti interregional layihə olmaqla Mərkəzi Asiya ölkələrinin -
Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan, həmçinin
Əfqanıstanın Avropa və dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdırır. Layihənin Azər-
baycan üçün önəmi ondan ibarətdir ki, ölkəmiz Türkiyə ilə Gürcüstan ərazisindən
birbaşa dəmir yolu əlaqəsi yaratmışdır. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi,
“Regional əməkdaşlığa ən böyük töhfə verən ölkələr - Azərbaycan, Gürcüstan
və Türkiyə bundan sonra da daim bir yerdə olacaqlar, bir-birini dəstəkləyəcəklər.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsi kimi nəhəng layihələr bizim birliyimizi,
dostluğumuzu daha da möhkəmləndirir”.29 

Ümumiyyətlə, Azərbaycanın regionda həyata keçirdiyi bütün layihələr re-
gional əməkdaşlığa, sabitliyə və iqtisadi inkişafa böyük təkan verir. Məhz
Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanın sıx əməkdaşlığı nəticəsində BTQ strateji
layihəsi həyata keçmişdir. Ümumiyyətlə, nəqliyyat layihələri Azərbaycanın re-
gionda strateji rolunu daha da artırmış və ölkəni mühüm tranzit qovşağına
çevirmişdir. 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat
dəhlizinin Azərbaycan hissəsində daşınmış yüklərin həcmi 20325,2 min ton, yük
dövriyyəsi isə 4781,8 milyon ton-km olmuşdur. Dəhliz vasitəsilə daşınmış
yüklərin 22,9 faizini və ya 4652,6 min tonunu tranzit yüklər təşkil etmişdir.30

BTQ dəmir yolu xətti ilə yanaşı, Ələt qəsəbəsində tikintisinə 2007-ci ildə
başlanılan Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Kompleksi Prezident İlham
28 Bakı-Tbilisi-Qars yolu ilə daşımalar 2 qat artıb - REKORD GÖSTƏRİCİ, https://fed.az/az/neqliyyat/btq-ile-

yukdasimalarda-rekord-gosterici-110507 , 12 iyul 2021-ci il  
29 İlham Əliyev Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılış mərasimində iştirak edib,

https://president.az/articles/25639,  30 oktyabr 2017
30 2021-ci ilin yanvar-iyun aylarında Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizində yük daşımaları haqqında,

https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4964&fbclid=IwAR1c2qt8KstpYqtbynpCgUUzzbcKezandVe3G
aKrPXu6tECzcdjIc19gTxw , 09 avqust 2021-ci il 
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Əliyev tərəfindən ortaya qoyulan iradə nəticəsində həyata keçmişdir. 2018-ci ildə
rəsmi açılışı olan Bakı Limanı il ərzində 100.000 TEU konteyner daxil olmaqla,
15 milyon tona qədər yük qəbul edə bilər. Məsələn, 2020-ci ildə Transxəzər
Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun mühüm hissəsi olan limanda ümumi
yükaşırmanın həcmi 4.8 milyon tondan çox olmuşdur.31 Tranzit yüklərin payı
ümumi yükaşırmanın 87 faizini təşkil etmişdir . Qeyd edək ki, 2020-ci ildə yükü
aşırılan iri həcmli nəqliyyat vasitələrinin (TIR) və konteynerlərin sayı son 30 ilin
rekord səviyyəsində olmuşdur.  Eyni zamanda, Ələt Prezident İlham Əliyev tərə-
findən Azad İqtisadi Zonasının yaradılması qeyri-neft sektorunun inkişafına və
iqtisadi diversifikasiyaya mühüm töhfə verəcəkdir. Ümumiyyətlə, ölkəmizin
rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədi ilə ölkə ərazisində Şərq-Qərb və Şimal-
Cənub beynəlxalq tranzit-nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı istiqamətində önəmli
işlər görülmüşdür.  

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında yeri

Prezident İlham Əliyevin apardığı səmərəli iqtisadi siyasət və enerji siyasəti
nəticəsində əldə edilən uğurlu nəticələr Azərbaycanı həm iqtisadi, həm də siyasi
cəhətdən regionun lider ölkəsinə çevirərək, onun dünya iqtisadi sistemində
mövqeyini gücləndirmişdir. Həyata keçirilmiş kompleks tədbirlər nəticəsində
ölkədə biznes, vergi və gömrük sektorlarında aparılan davamlı islahatlar bir çox
beynəlxalq təşkilatların iqtisadi reytinqlərində yüksək qiymətləndirilmişdir.
Məsələn, Dünya Bankının hazırladığı “Doing Business 2020”32 hesabatında
Azərbaycanın 190 ölkə arasında 34-cü və “Qlobal Rəqabətlilik İndeksində”33 isə
58-ci mövqedə qərarlaşması son illər ərzində biznes mühitinin inkişafı və insti-
tusional islahatlar istiqamətində atılmış addımların nəticəsidir. Bu nəticələrə öz
töhfəsini verən əsas amillər sırasına əmlak qeydiyyatının sadələşdirilməsi,
kreditlərə çıxış imkanlarının gücləndirilməsi, azlıq təşkil edən sərmayədarların
qorunması və müqavilələrin daha yaxşı icrası daxildir. Bundan başqa ölkəmiz
BMT-nin 2020-ci il üzrə “İnsan inkişafı indeksi”34 reytinqində 189 ölkə arasında
88-ci yeri tutmuşdur. Azərbaycan yüksək insan inkişafı olan ölkələr sırasındadır
və gələcəkdə çox yüksək insan inkişafı olan ölkəyə çevrilmək üçün güclü sosial-
iqtisadi islahatları davam etdirir. 

31 2020-ci ildə Bakı Limanının yük dövriyyəsi 20 faiz artıb , http://portofbaku.com/MediaCenter/News/1083,
18 yanvar 2021-ci il 

32 Doing Business 2020, World Bank, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/
9781464814402.pdf, 

33 World Economic Forum “The Global Competitiveness Report”, http://www3.weforum.org/docs/WEF_The-
GlobalCompetitivenessReport2019.pdf 

34 UNDP “Human Development Report 2020”,  http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
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Ümumiyyətlə, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət
nəticəsində biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, iqtisadi rəqabətliliyin artırılması,
insan kapitalının inkişafı, korrupsiya ilə mübarizə, dövlət qurumlarının şəffaf-
lığının artırılması sahəsində ölkəmiz  müxtəlif beynəlxalq reytinqlərdə yüksək
pillələrdə qərarlaşmışdır. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi:
“Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı danılmaz həqiqətdir və bunu beynəlxalq
mötəbər qurumlar da qeyd edir”.36 Azərbaycan beynəlxalq qurumlarla səmərəli
əməkdaşlıq edərək hər zaman özünü etibarlı tərəfdaş kimi təsdiqləmişdir.
COVİD-19 pandemiyası dövründə Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətlə həm-
rəylik nümayiş etdirərək ÜST-ün COVID-lə mübarizə fonduna 10 milyon ABŞ
dolları məbləğində yardım ayırmışdır. Bundan başqa, Qoşulmama Hərəkatının
sədri kimi Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2020-ci il dekabrın 3-də Nyu-Yorkda BMT
Baş Assambleyasının COVID-19 pandemiyası ilə mübarizəyə həsr edilmiş dövlət
və hökumət başçıları səviyyəsində Xüsusi Sessiyası keçirilmiş, Prezident İlham
Əliyev sessiyada çıxış etmişdir.

Azərbaycan iqtisadiyyatında son islahatlar və strateji sənədlər

Son illərdə qlobal miqyasda baş verən iqtisadi proseslər fonunda ölkə iqti-
sadiyyatının inkişafı, investisiya və biznes mühitinin daha da yaxşılaşdırılması,

Cədvəl 1. Azərbaycanın beynəlxalq indekslərdə mövqeyi35

№ İndeks Ölkələrin
sayı

Azərbaycanın
mövqeyi (dəyər)

1. Dünya İqtisadi Forumunun "Qlobal
Rəqabətlilik İndeksi 2019”

141 58 (62.7)

2. Biznes Etmək Asanlığı Reytinqi 2020 190 34 (76.7)
3. İqtisadi Azadlıq Reytinqi 2021 178 38 (70.1)
4. İnsan İnkişafı Reytinqi 2020 189 88 (0.756)
5. Linaburg-Maduell Şəffaflıq İndeksi 2020 45 1 (10)
6. Açıq Büdcə İndeksi 2019 117 35 (40) 

35 Cədvəldə istifadə olunan reytinqlər üçün mənbələr:
1. http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
2. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 
3. https://www.heritage.org/index/ranking 
4. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf   
5. file:///C:/Users/shahmar.hajiyev/Downloads/Informe-Anual-Fondos-Soberanos-2020.pdf 
6. https://www.internationalbudget.org/sites/default/files/2020-04/2019_Report_EN.pdf 

36 Ölkəmizin uğurlu inkişafı danılmaz həqiqətdir , https://az.trend.az/azerbaijan/politics/3158821.html ,  4
dekabr 2019-cu il 
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sahibkarlığın genişləndirilməsi üçün əlverişli imkanlar yaradılması, rəqabət
qabiliyyətli qeyri-neft məhsullarının istehsalı və ixracının stimullaşdırılması,
ənənəvi və yeni bazarlara çıxış imkanlarının artırılması, idxalın əvəzlənməsi, o
cümlədən yerli sahibkarlara dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi istiqamətində
aparılan iqtisadi islahatların əhatə dairəsinin genişləndirilməsini və bu sahədə
işlərin səmərəli əlaqələndirilməsini təmin etmək məqsədilə ölkə başçısı tərəfindən
mühüm islahatlar həyata keçirilmiş, strateji əhəmiyyətə malik olan sənəd və proq-
ramlar qəbul edilmişdir. Həyata keçirilmiş islahatlar və qəbul edilmiş strateji
sənədlər Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf istiqamətinin və perspektivlərinin
müəyyən edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Buna görə də onların nəzərdən
keçirilməsi önəmlidir.

“Bir pəncərə” prinsipinin tətbiqi 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında aparılan ardıcıl islahatlar ölkədə
iqtisadiyyatın inkişafına və idarəetmənin təkmilləşdirilməsinə yönəlmişdir.  Bu
mənada, dövlət başçısının 2007-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında sahibkar-
lığın inkişafı ilə bağlı bəzi tədbirlər” haqqında Fərman imzalamasından sonra
ölkədə 2008-ci ildən etibarən sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı “bir pəncərə”
prinsipinə uyğun həyata keçirilir. İmzalanmış sənədin əsas məqsədi sahibkarlıq
mühitində bürokratik əngəllərin sayının azaldılması, biznes mühitinin təkmilləş-
dirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinə müxtəlif maneələrin aradan qaldırılması
olmuşdur. “Bir pəncərə” sistemi elektron hökumətin əsas elementlərindən biri
kimi qiymətləndirilir. Bunun nəticəsində kommersiya hüquqi şəxslərin qeydiyyat
və biznesə başlama prosedurlarının sayı 13-dən 6-dək, müddəti isə 53 gündən 8
günədək, təqdim edilməli olan sənədlərin sayı 5 dəfədən çox azaldılıb.37 Aparılan
islahatlar nəticəsində Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq təşkilatların reytinqlə-
rində xeyli irəliyə çəkilmişdir. 

Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018 və 2020-2022-ci illər üçün
Milli Fəaliyyət Planları 

Dövlət başçısı ölkədə şəffaflığın artırılmasına və korrupsiyaya qarşı mü-
barizəyə xüsusi diqqət yetirir. Açıq hökumətin təşviqinə dair 2016-2018 və 2020-
2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planları məhz bu prinsiplərin dəstəklənməsi
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  Qeyd olunmalıdır ki, açıq hökumət prinsipləri
çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər dövlət idarəçiliyində informasiya-kom-
37 Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidməti https://www.taxes.gov.az/

az/page/bir-pencere
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munikasiya texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsini, informasiyanın əldə
edilməsində açıqlığın təmin edilməsini, ictimai iştirakçılığın artırılmasını və
vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə sıx əməkdaşlığı nəzərdə tutmuşdur. Artıq bu
sahədə vacib nailiyyətlər əldə edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan açıq hökumət
prinsiplərinin təşviqi sahəsində beynəlxalq səylərə də öz töhfəsini vermiş və Açıq
Hökumət Tərəfdaşlığı beynəlxalq təşəbbüsünə ilk qoşulan dövlətlərdən biri
olmuşdur. Dövlət xidmətlərinin göstərilməsində tətbiq edilən və Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının 2015-ci il “Dövlət Xidmətləri Mükafatına” layiq görülmüş
innovativ “ASAN xidmət” modeli bu yanaşmanın uğurlu nümunəsidir. Dövlət
xidmətlərinin həyata keçirilməsində müasir informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarından istifadə olunması və innovativ həllərin tətbiqi dövlət siya-
sətinin prioritetlərindən biri olmuş, bu sahədə davamlı inkişafın təmin edilməsi
üçün mühüm tədbirlər görülmüşdür. Belə ki, 42 dövlət qurumunun inteqrasiya
edildiyi Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi tərəfindən ümumilikdə 450-dən
çox elektronlaşdırılmış xidmətin təqdim olunması təmin edilmişdir. Bundan
başqa, ölkədə DOST Agentliyinin yaradılması sosial xidmətlər sahəsində key-
fiyyətcə yeni mərhələyə keçərək, şəffaflıq, operativlik və vətəndaş məmnunluğu-
nu təmin etmişdir. Dövlət xidmətlərinin müasir informasiya-kommunikasiya
texnologiyalarından və innovativ metodlardan istifadə etməklə elektronlaşdırıl-
ması sahəsində əldə edilən nailiyyətlərə görə, 2019-cu il iyunun 24-26-da Bakı
şəhə-rində keçirilmiş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Dövlət Xidmətləri Forumu
çərçivəsində ölkəmiz rəqəmsal idarəetmənin tətbiqi ilə dövlət xidmətlərinin
inkişafı sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi mükafatına layiq
görülmüşdür.38

Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi 

Qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi
üçün mühüm amillərdən biridir. Bunun nəticəsidir ki, son illər ərzində uğurla
həyata keçirilmiş dövlət proqramları və bu sahədə görülən tədbirlər qeyri-neft
sektorunun davamlı inkişafına, sahibkarlıq mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına,
investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş yerlərinin açılmasına
təkan vermişdir. Bu mənada, Prezident İlham Əliyevin “Qeyri-neft məhsullarının
ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” 1 mart 2016-cı il tarixli
Fərmanı 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan qeyri-
neft məhsullarının ixracının təşviqi üçün ölkə ərazisində istehsal olunan və is-
38 Açıq hökumətin təşviqinə dair 2020-2022-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Planı, http://www.e-qanun.az/frame-

work/44619 , 27 fevral 2020-ci il
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tehsal prosesində istifadə olunan yerli komponentlərin və ölkə ərazisində
yaradılan qeyri-neft məhsullarının dəyərinin xüsusi çəkisindən, habelə ixrac olu-
nan həmin məhsulların növündən asılı olaraq, qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə
məşğul olan şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqi ödənilməsini
nəzərdə tutur. Ödəniləcək ixrac təşviqinin baza məbləği ixrac əməliyyatlarına
görə faktiki ixrac olunmuş malın ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə tutulan
gömrük dəyərinin üç faizini təşkil edir.39

“Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 may tarixli Fərmanı ilə
təsdiq edilmiş “Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçiril-
məsi üçün  “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış sistemlərindən istifadə qaydaları”
gömrük sərhəd-buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasi-
tələrinin gömrük rəsmiləşdirilməsinin sadələşdirilməsi ilə bağlı münasibətləri
tənzimləyir.40 “Yaşıl dəhliz” buraxılış sisteminin məqsədi qanunvericiliyə riayət
edən xarici ticarət iştirakçıları üçün daha əlverişli şərait yaratmaq, biznesin dövlət
tənzimləmə mexanizmlərinin effektivliyini artırmaq, könüllü riayət mədəniyyəti
formalaşdırmaq, risk qiymətləndirilməsi və gömrük auditi əsasında gömrük nəza-
rətini və rəsmiləşdirilməsini daha çevik və şəffaf həyata keçirməklə fiziki gömrük
yoxlamalarını minimuma endirmək, ölkənin ixrac potensialını gücləndirmək,
məmur-sahibkar münasibətlərini müasir idarəçilik prinsiplərinə uyğun olaraq
inkişaf etdirmək və mövcud resurslardan daha optimal istifadəni təmin etməkdir.

Xüsusi iqtisadi zonalar

Sahibkarlığın inkişafının stimullaşdırılması baxımından 14 aprel 2009-cu il
tarixində qəbul edilmiş “Xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması haqqında qanun”
böyük əhəmiyyətə malikdir. Qanuna əsasən, xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması-
nın məqsədi xüsusi hüquqi rejimin və müasir texnologiyaların tətbiqi əsasında
rəqabət qabiliyyətli yeni istehsal və xidmət sahələrinin təşkili yolu ilə sahibkar-
lığın və bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafını sürətləndirməkdir.41 Xüsusi iqtisadi
zonalarda, dağ-mədən sənayesi məhsullarının hasilatı və emalı, teleradio yayımı,

39 Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezi-
dentinin Fərmanı. 01 mart 2016. http://www.president.az/articles/17948

40 Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün “Yaşıl dəhliz” və digər buraxılış
sistemlərindən istifadə Qaydaları. 21.05.2016 http://azertag.az/xeber/Mallarin_ve_neqliyyat_vasitelerinin_
gomruk_serhedinden_kechirilmesi_uchun_Yasil_dehliz_ve_diger_buraxilis_sistemlerinden_istifade_QAY-
DALARI-953676

41 Xüsusi iqtisadi zonalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu  http://www.e-qanun.az/frame-
work/17833 
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spirtli içkilərin və tütün məmulatlarının istehsalı istisna olmaqla, digər sahibkarlıq
fəaliyyəti növləri ilə məşğul olmaq mümkündür. Xüsusi iqtisadi zonalar müvafiq
icra hakimiyyəti orqanlarının qərarına əsasən yaradılır və burada vergi güzəştləri
tətbiq edilir. Dövlət başçısının 2016-cı il 17 mart tarixli Sərəncamı ilə Bakı şəhəri
Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət
Limanının ərazisi daxil olmaqla azad ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın
yaradılması bu istiqamətdə atılmış əhəmiyyətli addımlardandır. Vurğulamaq
lazımdır ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasının yaradılmasının əsas məqsədi ölkəmizdə
qabaqcıl idarəetmə təcrübəsinə uyğun yüksək əlavə dəyərli və ixracyönümlü
istehsalı təmin etməkdir. İnnovativ texnologiyalardan istifadə edərək xidmətlər
göstərən investorları cəlb etmək, bu şirkətlərin Azərbaycan şirkətləri ilə
əməkdaşlığının təmin olunması nəticəsində ölkə iqtisadiyyatının dinamik və
dayanıqlı inkişafına töhfə verməkdir. 

Strateji yol xəritələri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca istiqamətləri”nin təsdiqi və bun-
dan irəli gələn məsələlər haqqında” 2016-cı il  6 dekabr tarixli Sərəncamına mü-
vafiq olaraq, ölkədə  qeyri-neft sektorunun davamlı və rəqabətqabiliyyətli inkişafı
dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqaməti kimi qeyd edilmişdir. Milli iqti-
sadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələri ölkənin da-
vamlı iqtisadi inkişafı əsasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyini, inklü-
zivliyini və sosial rifahın daha da artırılmasını təmin edəcəkdir. Sənəd qısa, orta
və uzunmüddətli dövrləri əhatə etməklə, 2020-ci ilədək iqtisadi inkişaf strate-
giyası və tədbirlər planı, 2025-ci ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxış və
2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışdan ibarətdir.42 Qısamüddətli dövrdə
seçilmiş prioritetlərə fokuslanmaqla orta və uzunmüddətli dövrlərdə iqtisadi
inkişafın bünövrəsinin qoyulması hədəflənir. Ümumiyyətlə, Strateji Yol Xəritəsi
iqtisadi inkişafa töhfə verən bütün faktorları, o cümlədən yerli və beynəlxalq özəl
sektor nümayəndələrinin kommunikasiyası və əməkdaşlığı üçün imkanları təmin
edəcəkdir. 

Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər

44 günlük Vətən müharibəsindən sonra qazanılmış qələbə nəticəsində
işğaldan azad edilmiş ərazilərin ölkənin ümumi iqtisadiyyatına reinteqrasiyası,
42 Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, https://president.az/articles/21953  06 dekabr 2016
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yeni beynəlxalq və regional nəqliyyat-logistika dəhlizlərinin imkanlarından fay-
dalanmaq Azərbaycanın inkişafına böyük təkan verəcəkdir. Bu çərçivədə re-
gionda təhlükəsizliyin, sabitliyin, rifahın və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
formalaşması, eləcə də iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişaf etməsi Cənubi
Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycanın region iqtisadiyyatının ümumi
arxitekturasının müəyyən edilməsində rolunu daha da möhkəmləndirəcəkdir. Bu
məqsədlərin reallaşdırılması dayanıqlı makroiqtisadi sabitliyə xidmət edən effek-
tiv makroiqtisadi siyasət çərçivəsinin formalaşdırılmasını, iqtisadi inkişafın
ortamüddətli və uzunmüddətli “hərəkətverici qüvvələri”nin möhkəmləndirilmə-
sini ‒ insan kapitalının müasirləşdirilməsini, rəqəmsal iqtisadiyyatın genişlən-
dirilməsini və iqtisadi suverenliyin tam təmin olunması kimi hədəflərə çatmaq
məqsədilə  “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər”
sənədi Prezident İlham Əliyevin 2021-ci il 2 fevral tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmişdir.43 Bütün qeyd olunanlar bir daha sübut edir ki, ölkəmiz gələcəkdə də
inkişafını davam etdirəcək və dayanıqlı iqtisadi inkişaf  ölkə vətəndaşlarının
maddi rifahının və sosial vəziyyətinin yüksədilməsinə şərait yaradacaqdır. 

Azərbaycan Respublikasında COVID-19 pandemiyası əleyhinə atılmış
mühüm addımlar  

Prezident İlham Əliyevin göstərişi ilə 2020-ci il 27 fevral tarixindən COVID-
19 xəstəliyinin qarşısının alınması üçün profilaktik və təxirəsalınmaz tədbirlərin
görülməsi məqsədilə  Azərbaycan Respublikasının  Nazirlər Kabineti yanında
Operativ Qərargah yaradılmışdır. COVİD-19 pandemiyasına qarşı effektiv müba-
rizə aparmaq məqsədilə Prezident İlham Əliyevin 19 mart 2020-ci il tarixli Fər-
manı ilə Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu yaradılmış, dövlətimizin
başçısı və və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva birillik əməkhaqqı
məbləğlərini Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna ianə etmişlər. Bundan
başqa, Fonda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan, ilkin
olaraq, 20 milyon manat ayrılmışdır. Sonradan dövlət büdcəsindən ayırmalar,
fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən edilən ianələr nəticəsində Fondun ümumi
vəsaiti artaraq 113,816,519 manat təşkil etmişdir. Bu vəsait koronavirusla
mübarizə istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə, o cümlədən xüsusi rejimli tibb
müəssisələrinin formalaşdırılmasına, tibb sahəsində çalışan işçilərin mükafatlan-
dırılmasına və onlara maddi yardım göstərilməsinə, tibb müəssisələrinin infra-
strukturunun təkmilləşdirilməsinə və maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə
43 Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər https://president.az/articles/50474 

02 fevral 2021
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yönəldirilir.44 Əminliklə demək olar ki, ölkə başçısının rəhbərliyi altında həyata
keçirilən bütün iqtisadi və sosial proqramlarla Azərbaycan postsovet ölkələri
arasında pandemiya ilə əlaqədar iqtisadi problemlərin aradan qaldırılması üçün
ÜDM-un ən böyük payını ayıran ölkə oldu. İqtisadi inkişafa, sahibkarlığa və
vətəndaşların sosial müdafiəsinə ayrılan bütün büdcə vəsaitləri 3 milyard manata
(1,8 milyard ABŞ dolları) çatdı ki, bu da dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 12% -i və
ÜDM-un 3,5%-nı təşkil etmişdir.45  

nəticə

Ölkəmizin müstəqillik əldə etdikdən sonrakı dövrü iqtisadiyyatda və enerji
sahəsində əldə edilmiş uğurlarla zəngindir. Təsadüfi deyildir ki, bu müddət
ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı kəskin böhran yaşayan iqtisadiyyatdan dünyanın
ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatı səviyyəsinə yüksəlmişdir. Bu uğurlar məhz
məqsədyönlü və səmərəli iqtisadi siyasət və enerji siyasəti aparılmadan əldə edilə
bilməzdi. Bu gün ölkənin əldə etdiyi sürətli iqtisadi artım və dünya arenasında
özünə layiqli yer tutması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
və Prezident İlham Əliyevin xidmətlərinin nəticəsidir.       

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, müstəqilliyinin ilk illərində ölkənin erməni
təcavüzünə məruz qalması, xarici iqtisadi əlaqələrin yoxluğu, valyuta çatışmazlığı
və yüksək inflyasiya kimi faktorların təsiri ilə Azərbaycan dərin iqtisadi böhrana
məruz qalmışdır. Lakin ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu uğurlu
iqtisadi siyasətin və enerji siyasətinin  nəticəsində böhrandan çıxmaq mümkün
olmuş və ölkəmiz yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Dünya iqtisadiy-
yatına inteqrasiya, bazar iqtisadiyyatının qurulması və azad bazar münasibət-
lərinin yaradılması üçün əhəmiyyətli islahatlara start verilmiş və bu islahatların
nəticəsi olaraq, Azərbaycan bir çox beynəlxalq təşkilatların reytinqlərində layiqli
yerini tapır və daha da irəliləyir.

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər
birbaşa həyata keçirilmiş uğurlu və səmərəli enerji strategiyası ilə bağlıdır. Məhz
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən səmərəli və məqsədyönlü
iqtisadi siyasətin və enerji siyasətinin nəticəsində ölkəmiz həm dünya
iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesini dərinləşdirmiş, həm də milli və iqtisadi
təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün zəruri maliyyə bazası yaratmışdır. Xam neft
və təbii qaz ixracı, həmçinin bölgələrarası mühüm enerji layihələrini həyata

44 Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fondu, http://covid19fund.gov.az/az/donation, 06 may 2021-ci il 
45 Modern Diplomacy Azerbaijan’s response to COVID-19 related economic problems, https://moderndiplo-

macy.eu/2020/04/23/azerbaijans-response-to-covid-19-related-economic-problems/ 23 aprel 2020-ci il 
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keçirməklə Azərbaycan Xəzər regionunda aparıcı dövlətə çevrilmiş və Avropanın
enerji təhlükəsziliyinin təmin edilməsində əhəmiyyətli rol oynamağa başlamışdır.
Prezident İlham Əliyevin ortaya qoyduğu əzm və iradə nəticəsində Azərbaycan
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini və Cənub Qaz Dəhlizinin bütün seqmentlərini
başa çatdırmışdır. Uğurlu enerji strategiyasının tərkib hissəsi olan meqaenerji
layihələri Azərbaycanı Gürcüstan və Türkiyə üzərindən qlobal enerji bazarları
ilə birləşdirdi. Bu enerji layihələri regional iqtisadi inteqrasiya prosesinə təkan
verdi və nəticə olaraq, Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələr siyasi, iqtisadi-
ticari, hərbi və digər sahələrdə çox uğurla inkişaf etməkdədir. 

Bu gün əminliklə demək olar ki, Azərbaycan səmərəli enerji siyasəti həyata
keçirərək strateji hədəflərə çatmışdır və ölkənin Avropa istehlakçılarına təbii qaz
ixrac etmək potensialı ildən-ilə artır. Təbii qaz ixracı üçün yeni bazarlara giriş və
ixracın artırılması enerji strategiyasının prioritet aspektlərindən hesab olunur.
Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, nə COVID-19 pandemiyasının geniş yayılması, nə
də ikinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini
yekunlaşdırmasına mane ola bilmədi. 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı
Ermənistan tərəfindən ölkəmizin enerji infrastrukturuna hücumlar olsa da, bu
hücumların qarşısı alındı və ilk Azərbaycan qazı artıq Avropa istehlakçılarına
çatdırılmışdır. İqtisadi inteqrasiyanı və enerji təhlükəsizliyini dəstəkləyən Cənub
Qaz Dəhlizi layihəsinin tamamlanması Azərbaycanın böyük uğurudur. Məhz
Prezident İlham Əliyevin düşünülmüş, uzaqgörən siyasəti nəticəsində, enerji
gəlirlərindən səmərəli istifadə etməklə 2004-cü ildən etibarən Azərbaycan öz
hərbi xərclərini hər il artıraraq regionun ən güclü və müasir ordusuna sahib oldu.
Bunun məntiqi nəticəsi olaraq Azərbaycan ikinci Qarabağ müharibəsində düşmən
üzərində böyük qələbə qazandı və Vətən torpaqlarını işğaldan azad etdi.

Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin apardığı səmərəli enerji siyasəti
nəticəsində enerji gəlirləri insan kapitalına uğurla yönəldilir, bu gəlirlərin gələcək
nəsillər üçün də qorunub saxlanılması təmin olunur və qeyri-neft sektorunun
inkişafına təkan verir. Səmərəli enerji strategiyası, istər ölkə daxilində maliyyə
sabitliyinin yaradılması, istər ölkənin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi,
istərsə də Azərbaycanın regionda strateji əhəmiyyətinin artması baxımından
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Maliyyə imkanlarının genişlənməsi həm strateji
əhəmiyyətə malik olan müxtəlif regional investisiya, infrastruktur və nəqliyyat
layihələrinin maliyyələşdirilməsi imkanı yaratmaqla regionda ölkəmizin siyasi
mövqeyini daha da möhkəmləndirmişdir. 

Zəngin enerji resurslarına malik olması və əlverişli coğrafi məkanda
yerləşməsi ölkəmizi Avropa və Asiyanı birləşdirən nəqliyyat qovşağına çevir-
məkdədir. Bunun məntiqi nəticəsi olaraq həm regionun, həm Avropanın, həm də
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Asiyanın müxtəlif dövlətləri Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə can atır və onun
nəqliyyat potensialından istifadə etməyə çalışırlar. Bu mənada, qeyri-neft sek-
torunun rolu Azərbaycanın davamlı iqtisadi inkişafı üçün olduqca vacib amildir.
Artıq Azərbaycan bir çox istehlak məhsulları ilə özünü təmin edir və ixrac
potensialını artırır. Müasir dövrdə Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi müxtəlif
dövlət proqramları və strateji sənədlər ölkə iqtisadiyyatını daha da rəqabətli,
dayanıqlı və innovasiya yönümlü edir. Bu istiqamətdə atılmış bütün addımlar
Azərbaycanın gələcəkdə stabilliyinin qorunmasına və iqtisadi potensialının daha
da artmasına şərait yaradır. İstər enerji sektorunun inkişafı, istər həyata keçirilən
müxtəlif enerji layihələri, istərsə də nəqliyyat qovşağına çevrilməsi istiqamətində
atılan bütün addımlar Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatındakı mövqeyinin və
regiondakı liderliyinin qorunub saxlanılmasına imkan verir. 

Beləliklə, əminliklə demək olar ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
uğurlu iqtisadi və enerji siyasəti nəticəsində qarşıya qoyulan bütün hədəflərə
çatılıb və artıq Azərbaycan dünya arenasında öz sözünü deyən ölkəyə çevrilib.
Həyata keçirilmiş çevik və  balanslı xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan həm
regional, həm də qeyri-regional dövlətlərlə qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf dina-
mikasını təmin etməklə xarici dövlətlərin mümkün təsir imkanlarını da məh-
dudlaşdırdı. Ölkənin iqtisadi uğuru onun hərbi potensialının artmasına təkan verdi
və Azərbaycan xalqının uzun illər ən ağrılı problemi olan Qarabağ məsələsi öz
həllini tapdı. Zəfər yolunda Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu
siyasət,  ölkənin əldə etdiyi nailiyyətlər və hazırda Qarabağın bərpası ilə bağlı
işlər xalqımızın tarixinə qızıl hərflərlə yazılır. 
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Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində qələbəsi şanlı tarixi hərbi
ənənələrə malik xalqımızın əzmkarlığı ilə yanaşı, 1993-cü ildən ölkəmizdə həyata
keçirilən hərbi quruculuq siyasətinin təntənəsi oldu. 44 gün ərzində Azərbaycan
Silahlı Qüvvələrinin tərkib hissəsi olan müxtəlif qoşun növləri, eləcə də digər
güc strukturları və dövlət orqanları vahid komandanlıq altında vahid orqanizm
kimi effektiv fəaliyyət qabiliyyətini göstərməklə, müharibə kimi dövlətin üzləşə
biləcəyi ən ağır bir sınaqdan keçməyə qadir olduğunu göstərdi. Bu qələbə eyni
zamanda çox mürəkkəb və çoxsaylı təhdidlərlə dolu coğrafiyada və beynəlxalq
münasibətlər sistemində yeridilən, milli maraqlara əsaslanan uzunmüddətli xarici
siyasət və milli təhlükəsizlik strategiyasının məntiqi nəticəsi idi.

Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan hərbi quruculuq prosesini
daha sonra Prezident İlham Əliyev uğurla davam etdirərək, ordumuzu dünyanın
ən qabaqcıl və nümunəvi ordularından birinə çevrdi. Bu, ordunun döyüş qabiliy-
yətinin artırılması, maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, kadr potensialının
möhkəmləndirilməsi, o cümlədən hərbi qulluqçuların sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi istiqamətində aparılan ardıcıl və məqsədyönlü siyasət sayəsində
mümkün oldu.

Təbii ki, hərbi quruculuq işinin uğurla aparılmasına və hərbi büdcəmizin qısa
müddətdə dəfələrlə artmasına həyata keçirilən uğurlu iqtisadi islahatlar və
ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin genişlənməsi də imkan verdi. Stokholm Beynəlxalq
Sülh Araşdırmaları İnstitutunun (SIPRI) hesablamalarına görə, təkcə 2009-2018-
ci illərdə Azərbaycanın hərbi xərcləri 24 milyard ABŞ dolları idisə, Ermənistanın
hərbi xərcləri bundan 6 dəfə az - 4 milyard ABŞ dolları olmuşdu.1 2013-cü ildə
isə Azərbaycanın hərbi xərcləri bütövlükdə Ermənistanın ümumi dövlət büdcəsini
də üstələyirdi. Həmin hesabata əsasən, əslində, Ermənistan özünün dövlət

V FƏSİL

Hərbi  quruculuq və müdafiə sahəsində
güclü dövlət siyasəti 

Fuad ÇIraQov

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin şöbə müdiri

1 SIPRI Military Expenditure Database, https://www.sipri.org/databases/milex 
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xərclərinin daha çox hissəsini hərbi istiqamətə yönəltmişdi. Belə ki, təkcə 2018-
ci ildə Ermənistan özünün dövlət xərclərinin 21%-ni, Azərbaycan isə yalnız 11%-
ni hərbi məqsədlərə yönəltmişdi. Nüfuzlu Bonn Beynəlxalq Konversiya
Mərkəzinin (Bonn International Center for Conversion) hesabatına görə, Ermə-
nistan Qlobal Hərbiləşdirmə İndeksində yəni, hərbi xərclərin ümumi dövlət
xərclərində payına görə (Global Militarization İndex) 2016-cı ildə2 dünyanın ən
hərbiləşdirilmiş üç ölkəsindən biri olduğu kimi, hakimiyyət dəyişikliyindən sonra,
2019-cu ildə3 də bu indeksdə öz yerini saxlamışdı. Buna baxmayaraq, Azərbay-
canın üstün iqtisadi gücü imkan verdi ki, 2019-cu ildə özünün hərbi xərcləri
Ermənistanın müvafiq xərclərindən 3 dəfə çox olsun.4 Eyni zamanda, Asiya
İnkişaf Bankının statistikasına əsasən, Ermənistan əhalisinin 26%-nin kasıblıq
səviyyəsində yaşadığını nəzərə alsaq, Azərbaycanla silahlanma yarışının
Ermənistana vurduğu zərbə hər kəsə aydın olar. 

1994-cü ildə imzalanan atəşkəs müqaviləsindən sonrakı 27 il ərzində
münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində cəhdlərlə və torpaqları
işğaldan azad etmək üçün beynəlxalq münasibətlərdə zəruri şərait yaratmaqla
yanaşı, Azərbaycan Ermənistanı daim təzyiq altında saxladı, daimi silahlanma
yarışına məcbur edərək, onu bütün regional layihələrdən kənarlaşdırıb dalana çe-
virdi, iqtisadi və demoqrafik resurslarının tükənməsinə nail ola bildi. Bəzi
ekspertlər Azərbaycanın bu strategiyasını “əldənsalma müharibəsi” (war of at-
trition)5 adlandırdı. Bu cür siyasət elə də asan başa gəlmədi, onun qarşını almaq
üçün dünyanın müxtəlif siyasi mərkəzlərindəki ermənipərəst qüvvələr ölkəmizə
davamlı şəkildə beynəlxalq təzyiqlər göstərilməsinə və daxildə müxtəlif
təxribatlar törədilməsinə çalışdılar. 

Həyata keçirilən islahatlarla bu gün Azərbaycan ordusunda şəxsi heyətin artıq
80 faizi müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçularla komplektləşdirilir.
Bu, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin peşəkar ordu kimi inkişafını müəyyən edir.
Döyüş hazırlığını optimallaşdırmaq və şəxsi heyəti təsərrüfat işlərindən azad
etmək məqsədilə yardımçı təminat sahələrinə 21 min nəfərədək mülki işçi
xidmətə qəbul edilib. Başqa sözlə, Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyətinin maksimum
şəkildə özünün əsas vəzifəsi olan döyüş hazırlığının artırılmasına fokuslanmağa
şərait yaradılıb. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Silahlı Qüvvələ-
rinin tərkib hissəsi olan müxtəlif qoşun növləri, eləcə də digər güc strukturları
2 Global Militarization Index 2016, https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/GMI_2016_e_2016_01_12.pdf 
3 Global Militarization Index 2019, https://www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/BICC_GMI_2019_EN.pdf 
4 Азербайджан расходует на оборону в пять раз больше, чем Армения, 16.07.2021,

https://zerkalo.az/azerbajdzhan-rashoduet-na-oboronu-v-pyat-raz-bolshe-chem-armeniya/ 
5 Poghosyan B., Analysis: Azerbaijan’s War of Attrition Against Armenia Will Be Long-Term?, 5.03.2018,

https://armenian.usc.edu/analysis-azerbaijans-war-of-attrition-against-armenia-will-be-long-term/ 
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işğalçıların ölkəmizin ərazisindən qovulması üçün öz töhfələrini verdilər. Vətən
Müharibəsi Qəhrəmanı adı alan 83 nəfərdən 36 nəfəri Xüsusi Təyinatlı Qüvvə-
lərin, 21 nəfəri Quru Qoşunlarının, 12 nəfəri Sərhəd Qoşunlarının, 7 nəfəri Hərbi
Hava Qüvvələrinin, 4 nəfəri Daxili Qoşunların, 2 nəfəri isə Hərbi Dəniz
Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu oldu. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il mayın 22-də imzaladığı Fər-
manla 26 iyun – ilk ordu hissəsi “Əlahiddə Azərbaycan korpusu”nun təşkil
olunduğu gün əsas tutularaq, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günü
elan edildi. Tarixi ənənələrin, varislik prinsiplərinin yaşadılması baxımından
mühüm əhəmiyyətə malik olmaqla yanaşı, artıq bu bayram təkcə hərbçilərin
deyil, ümumilikdə, bütün Azərbaycan xalqının bayramına çevrilmişdir.

Ağır sınaqlar dövrü

1991-ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa edərkən yeni yaranmış
dövlətin gələcəyini sual altına qoyan çoxsaylı daxili və xarici təhdidlərlə üz-
ləşmişdi. Müstəqilliyin ilk illərindəki erməni təcavüzü ilə yanaşı daxili siyasi
çəkişmələr, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan müxtəlif siyasi qrupların yeni
yaradılmış özünümüdafiə taborlarını siyasi alətə çevirməsi, bir tərəfdən, torpaq-
larımızın işğalına şərait yaratdı, digər tərəfdən, ordumuzun yaranmasına mane
oldu. Eyni zamanda, erməni millətçilərinin hələ Sovet İttifaqı tərkibində Azər-
baycana qarşı təcavüzə əvvəlcədən hazırlaşması və keçmiş imperiyanın rəhbər-
liyinin bu prosesə dəstəyi birinci Qarabağ müharibəsində Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini işğal etməsinə zəmin
yaratdı. Özünümüdafiə dəstələri adı altında yaradılmış qanunsuz hərbi dəstələr
ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyətə qayıdışından sonra  buraxıldı, Si-
lahlı Qüvvələr dövlət nəzarətinə alındı və real ordu quruculuğunun əsası qoyuldu.

Çar Rusiyası azərbaycanlılara və digər müsəlman xalqların nümayəndələrinə
etibar etmədiyinə görə, onları orduya daha az cəlb edirdi. Məqsəd şanlı tarixi
qəhrəmanlıq və hərbi ənənələrə malik xalqımızın döyüşkənliyini unutdurmaq idi.
Lakin bütün maneələrə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının övladları yüksək
səviyyəli hərbi məktəbləri bitirib, döyüşlərdə böyük peşəkarlıq göstərərək çar or-
dusunda general rütbələri alıb və yüksək ordenlərlə təltif edilmişdilər. SSRİ
dövründə də xalqımıza qarşı eyni münasibət göstərilirdi, azərbaycanlılar keçmiş
sovet ordusunda, əsasən, xüsusi döyüş hazırlığı keçən hissələrə deyil, daha çox
təsərrüfat və tikinti hissələrində xidmətə göndərilirdi. Əvvəl olduğu kimi, məqsəd
azərbaycanlılar arasında hərb elminə dərindən yiyələnən, müasir silahlarla rəftar
etməyi bacaran hərbçilərin yetişdirilməsinə imkan verməmək idi. Ermənilər isə
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istər çar Rusiyası, istərsə də SSRİ dövründə, “etibarlı xalq” kimi, daha çox döyüş
təcrübəsi toplaya biləcəkləri hissələrə də xidmətə cəlb edilirdilər. Bütün bunlar
öz mənfi təsirini Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün ilk günlərindən
göstərdi. Yeni yaranan dövlətimiz ordunun əsasını təşkil edən kiçik və orta zabit
heyətinin kəskin çatışmamazlığı ilə üzləşdi. Sovet dövründə ulu öndər Heydər
Əliyevin respublikaya rəhbərlik edərkən hərbi xidmətə münasibətin dəyişdiril-
məsi və gələcək müstəqil Azərbaycan ordusunun yaradılması üçün mühüm işlər
görülmüşdü. Bu siyasətin mahiyyətini yaxşı başa düşən Heydər Əliyev Azərbay-
canda ilk dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra, 1971-ci il iyunun 20-də C.Naxçı-
vanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi liseyin yaradılmasına nail oldu.

Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi son etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində, əvvəlcə, ölkə ərazisindəki 250 min nəfər azərbay-
canlı öz doğma yurdundan zorla qovuldu və Azərbaycana pənah gətirdi. Eyni za-
manda, Ermənistanın silahlı dəstələri tərəfindən, 1988-ci ildən başlayaraq,
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar
Vilayətindən (DQMV), eləcə də ətraf rayonlardan azərbaycanlıların zorla
çıxarılmasına başlandı.

Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi –
keçmiş DQMV-nin və ona bitişik  7 rayonun (18 may 1992-ci il Laçın, 2 aprel
1993-cü ildə Kəlbəcər, 23 iyul 1993-cü Ağdam, 23 avqust 1993-cü ildə Cəbrayıl,
23 avqust 1993-cü il Füzuli, 31 avqust 1993-cü il Qubadlı, 29 oktyabr 1993-cü
ildə Zəngilan) ərazisi işğal olundu, öz daimi yaşayış yerlərini itirən 700 min
nəfərdən çox azərbaycanlı məcburi köçkün  düşərək respublikanın 62 şəhər və
rayonunda, 1600-dən çox yaşayış məntəqəsində müvəqqəti məskunlaşdı.

Birinci Qarabağ müharibəsində hərbi texnikasız və hazırlıqsız Azərbaycan
əsgəri düşmənə qarşı doğma torpağına sevgi və vətənpərvərlik hissi ilə savaşdı.
Məhz bu səbəbdən SSRİ ordusunun silahları ilə təchiz olunmuş, habelə bu orduda
yüksək vəzifələrdə xidmət keçmiş erməni generallarının rəhbərliyi altında olan
erməni silahlı dəstələrinin daha çox ərazi ələ keçirmək niyyəti baş tutmadı.
Ermənilərin əsas məqsədi müstəqil Azərbaycan dövlətinin yaranmasına imkan
verməmək, “böyük Ermənistan” iddiasını, ilk növbədə, ölkəmizin torpaqları
hesabına reallaşdırmaqdan ibarət idi. 

Qələbəyə gedən yol və ya ordu quruculuğunda yeni mərhələ

1991-1994-cü illərdə aparılan hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın onsuz da
çox zəif və köhnəlmiş olan zirehli texnika, artilleriya və aviasiya vasitələri
döyüşlərdə istifadə olunmuş, itkilər nəticəsində texnika parkı zəifləmişdi. 1994-
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cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalanandan sonra Azərbaycan ordusunun silah və
texnika parkının yenilənməsi başlandı. 2000-ci ilə qədər Azərbaycan silahlanma-
dakı boşluqları qismən bərpa etdi. Neft gəlirlərinin ölkəyə daxil olması ilə Silahlı
Qüvvələrin inkişafının növbəti mərhələsi başladı.6 Müxtəlif ölkələrdən müasir
tipli döyüş təyyarələri, döyüş və hərbi nəqliyyat helikopterləri, artilleriya qurğu-
ları, zirehli texnika, rabitə vasitələri, pilotsuz uçuş aparatları alındı. 

Ötən müddət ərzində Azərbaycanın öz silahlı qüvvələrinin ehtiyaclarını təmin
etmək elə də asan olmadı. Dünyanın aparıcı silah istehsalçıları və ixracatçıları
olan Qərb ölkələri, erməni lobbisinin təzyiqi ilə, Azərbaycana silah satışına em-
barqo qoymuşdular.7 Qərb ölkələri silah satmamaq siyasətlərini hələ də davam
etdirir və bunu döyüşən tərəflərə silah satmadıqları ilə əsaslandırırlar. Lakin
Fransanın, İngiltərənin, Almaniyanın müəyyən hərbi təyinatlı məhsulları
Ermənistan ordusunun silahlanmasında var. Azərbaycana ikili yanaşmanın bariz
nümunəsi kimi Ermənistan ordusunun həm Fransanın  istehsalı olan “Milan” tank
əleyhinə raket kompleksləri, həm də Almaniya istehsalı olan optik cihazlarla
təchiz edilməsini  göstərə bilərik. Qərb ölkələri kimi Rusiya da müstəqilliyin
bərpasının ilk illərindən 2003-cü ilə qədər Azərbaycana silah və hərbi texnikanın
satışına embarqo tətbiq etmişdi. Amma 1996-cı ildə Ermənistana o dövrün
məzənnəsi ilə 1 milyard dollara yaxın silah, artilleriya vasitələri, hərbi texnika, o
cümlədə “Scud” ballistik raketlərini vermişdi. 

Ötən müddət ərzində Azərbaycanın xarici siyasətinin qarşısında duran vəzi-
fələrdən biri də ölkəmizə qarşı olan bu embarqoları və maneələri aradan qaldı-
raraq, özünün təhlükəsizlik ehtiyaclarını ödəmək üçün müxtəlif dövlətlərlə
hərbi-texniki əməkdaşlıq və dünyanın qabaqcıl silahlarını əldə etmək oldu. Öz
təhlükəsizliyini müstəqil və ya əlahiddə formada, hansısa bloklara qoşulmadan,
daxili resursları və ən müxtəlif oyunçularla kəsişən maraqlar üzərində əməkdaşlıq
çərçivəsində təmin etməyə üstünlük verən Azərbaycan silahlı qüvvələrinin
inkişafında dünyadakı qabaqcıl təcrübələrdən yararlandı. Azərbaycan Rusiya, Be-
larus, Ukrayna kimi tərəfdaşlarımızla yanaşı qardaş Türkiyə, həmçinin, Pakistan,
İsrail, Cənubi Afrika Respublikası və digər inkişaf etmiş dövlətlərlə qarşılıqlı
əməkdaşlıq şəraitində hərbi imkanlarını genişləndirdi.

Müstəqil Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin inkişafında və bu günkü
səviyyəyə gəlib çatmasında qardaş Türkiyə Respublikası ilə əməkdaşlıq və onun
6 Azərbaycanın indiyədək aldığı və almaq istədiyi silahlar – Hərbi ekspertlə MÜSAHİBƏ, 4.07.2018,

https://azvision.az/news/147324/azerbaycanin-indiyedek-aldigi-ve-almaq-istediyi-silahlar-%E2%80%93-
herbi-ekspertle-musahibe.html 

7 Запрет минобороны США на продажу оружия не помешает вооружению Азербайджана, 16.08.2012,
https://iwpr.net/ru/global-voices/zapret-minoborony-ssha-na-prodazhu-oruzhiya-ne-pomeshaet-
vooruzheniyu-azerbaydzhana
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ilk günlərdən “bir millət, iki dövlət” prinsipinə əsaslanan dəstəyi müstəsna rol
oynamışdır. Ötən dövrdə minlərlə azərbaycanlı gənc Türkiyənin ali hərbi
məktəblərində təhsil almış, həmçinin ayrı-ayrı qoşun növlərində xidmət edən
hərbçilərimiz müxtəlif təlimlərdə və kurslarda özlərinin bilik və bacarıqlarını
artırmışlar. Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlığın ən müxtəlif
sahələrinə dair çoxsaylı müqavilələr imzalanmışdır. Son illərdə birgə hərbi
təlimlərin keçirilməsi isə adət halını almışdır. İki qardaş ölkə arasında müdafiə
sənayesi sahəsində də yüksək səviyyəli əməkdaşlıq qurulmuşdur. Təsadüfi de-
yildir ki, Vətən müharibəsindən sonra silahlı qüvvələrdə islahatlardan bəhs edən
Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyev Azərbaycanda Türkiyə Or-
dusunun kiçik modelini yaratmaq əzmində olduğumuzu və artıq bu sahədə əməli-
praktiki işlərə start verildiyini bildirmişdir.8 İki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın
dərinliyini, onun Azərbaycan üçün strateji əhəmiyyətini və xalqlarımız arasında
qardaşlığın səviyyəsini göstərən ən bariz göstərici isə 2020-ci il dekabrın 10-da
Bakının Azadlıq meydanında keçirilən Zəfər paradında Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğanın iştirakı və çıxışı oldu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arse-
nalında Türkiyə hərbi sənayesinin istehsalı olan ən müxtəlif adlarda və çeşidlərdə
məhsullar istifadə edilir. “Baykar” şirkətinin istehsal etdiyi pilotsuz uçuş apa-
ratları (PUA) hərbi potensialımızın əhəmiyyətli dərəcədə güclənməsinə imkan
vermişdir. Həmin PUA-ların 44 günlük Vətən müharibəsində effektiv tətbiqi
nəticəsində düşmənə çox böyük zərbə vurulmuş, onun xeyli sayda canlı qüvvəsi
və döyüş texnikası məhv edilmişdir.9

Ötən müddət ərzində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin ehtiyaclarını ödəmək
üçün digər ölkələrlə hərbi texniki əməkdaşlıq etmişdir. 2003-2011-ci illərdə
Ukraynadan 12 ədəd “Smerç” yaylım atəşli reaktiv sistem, eləcə də D-30 topları,
MT-12 tank əleyhinə toplar, PM-38 iriçaplı minaatanlar, 40-dan artıq T-72 tankı,
“Qvozdika”, “Akasiya” tipli özüyeriyən haubitsalar, radarlar alınmışdır. Bunlar
ordunun raket-artilleriya parkının modernləşməsinə kömək etdi. Bundan əlavə,
2011-ci ilə qədər hərbi-texniki sahədə əsas tərəfdaşımız olan Ukraynadan 12 ədəd
L-39 təlim-döyüş təyyarəsi, 16 ədəd MİQ-29 döyüş təyyarəsi də alınmışdır. MİQ-
29 təyyarələri Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin əsas zərbə gücünü təşkil
edir. Ukraynadan habelə BTR-70, BTR-80, BTR3-E zirehli transportyorlar, BTS-

8 Prezident: Ortaq Mərkəzin yaradılması Türk Silahlı Qüvvələrinin Qarabağa, Azərbaycana gəlməsi
deməkdir, 26.02.2021,
https://azertag.az/xeber/Prezident_Ortaq_Merkezin_yaradilmasi_Turk_Silahli_Quvvelerinin_Qarabaga_Az
erbaycana_gelmesi_demekdir-1722603 

9 Azərbaycan ilə Türkiyə arasında hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub,
1.03.2021, https://mod.gov.az/az/news/azerbaycan-ile-turkiye-arasinda-herbi-texniki-emekdasligin-inkisaf-
perspektivleri-muzakire-olunub-35379.html
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5B zirehli texniki dəstək maşınları alınmışdır. Həmin dövrdə Ukraynadan
satınalmaların həcmi, təxminən, 2 milyard dollar civarında olmuşdur.

Hərbi əməkdaşlıq sahəsində 2000-ci illərin əvvəlindən başlayan Azərbaycan-
İsrail əlaqələri ölkəmizin silah arsenalının gücləndirilmə-sində  və
modernləşməsində mühüm rol oynadı. Azərbaycan İsraildən ilk illərdə “Aerostar”
taktik və “Orbiter-2” tipli mini pilotsuz uçuş aparatları, daha sonra müxtəlif reak-
tiv atəş sistemləri, tank əleyhinə raket kompleksləri, pilotsuz uçuş aparatları,
rabitə və optik vasitələr, atıcı silahlar, gəmilər aldı. Bunlara “Lynx LAR-160”
YARS kompleksini, “Extra” uzaqmənzilli raket komplekslərini, “Cardom” və
“Spear Mk.2” minaatanlarını, “Tavor TAR-21” avtomatlarını, “Negev”
pulemyotlarını, müxtəlif markalı PUA-ları, “Shaldag” və “Saar-62” gəmilərini
və s. məhsulları misal göstərmək olar. 2008-ci ildə Azərbaycan və İsrailin “Elbit
Systems” şirkəti arasında T-72 tanklarının SİM-1 “Aslan” səviyyəsinə yüksəl-
dilməsinə dair ilk kontrakt imzalanmışdır. 

2016-cı ilin aprel döyüşlərində ermənilər elə bildilər ki, Azərbaycan T-90
tanklarından istifadə edib, halbuki istifadə edilənlər moderinləşdirilmiş T-72
tankları idi. İsraildən alınmış “Hermes-900” taktiki və “Harop” zərbə PUA-ları
həm Aprel döyüşlərində, həm də 44 günlük Vətən müharibəsində erməni ordusu-
nun kabusuna çevrilmişdi. Aprel döyüşlərində Azərbaycan “Spike” TƏİR-ləri
vasitəsilə qısa zamanda düşmənin 30-dan artıq texnikasını məhv etmişdi. İsrail
istehsalı olan elektrooptik müşahidə sistemi isə dünyada yalnız İsrail, ABŞ və
Azərbaycan ordularında var. 

2003-cü ildə Azərbaycan və Rusiya arasında da ölkələrarası hərbi-texniki
əməkdaşlığa dair saziş imzalandı. 2005-ci ildən başlayaraq Rusiya Azərbaycana
silah və texnika satışına başladı. 2005-ci ildə Azərbaycan Rusiyadan 24 ədəd 2S-
9 “Nona” özüyeriyən minaatanı, ardınca 62 ədəd T-72 tankı aldı. 2009-cu ildən
başlayaraq Azərbaycan Rusiya ilə böyük müqavilələr imzalayaraq S-300 PMU2
“Favorit” zenit-raket komplekslərinin 2 divizionunu, 70-dən artıq helikopteri, 60
ədəd Mi-17 hərbi nəqliyyat və 24 ədəd Mi-35M zərbə helikopteri aldı. Bu, həmin
dövrdə Rusiya aviasiya şirkətlərinin xaricə ən böyük ixracat layihələrindən biri
oldu. Növbəti illərdə Azərbaycan Rusiyadan 100 ədəd T-90S, 100 ədəd BMP-3
piyada döyüş maşını, 18 ədəd “Vena” özüyeriyən minaatan, 18 ədəd MSTA-S
özüyeriyən haubitsa, mühəndis-istehkam maşınları, özüyeriyən körpülər, çox
sayda BTR-82A zirehli transportyoru və TOS-1A ağır odsaçan artilleriya
sistemləri aldı.

Beləliklə, Vətən müharibəsinə qədər olan dövrdə regionun xüsusiyyətləri,
cəbhəboyu zonadakı şərait və vəziyyət nəzərə alınmaqla, o cümlədən düşmən
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üzərində daim hərbi üstünlüyü saxlamaq məqsədilə silahlanmaya inkişaf etmiş
müxtəlif ölkələrdə istehsal olunan yeni, müasir və keyfiyyətli döyüş texnikası,
eləcə də digər hərbi təyinatlı məhsullar daxil edildi. Şəxsi heyətin təhlükəsizliyini
təmin etmək məqsədilə müdafiənin ön xəttində bütün istiqamətlər üzrə zəruri for-
tifikasiya işləri yerinə yetirildi, mühəndis-istehkam təminatı təkmilləşdirilərək
mövqelər möhkəmləndirildi, yeni mühəndis şəbəkələri, uzunmüddətli dəmir-
beton atəş nöqtələri tikildi, əlavə torpaq sipərlər, qovşaqlar çəkildi, səngərlər və
yeraltı əlaqə şəbəkələri hazırlandı, müasir tələblərə cavab verən rabitə və digər
kommunikasiya vasitələri quraşdırıldı

Hazırlıq planına əsasən, qoşun növlərinin, qərargahların, komandir-rəis
heyətinin və şəxsi heyətin döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi, peşəkarlığının
yüksəldilməsi, döyüş və xüsusi texnikanın bacarıqla tətbiqi, bölmələrin uyarlı-
ğının təmin edilməsi məqsədilə hər il müxtəlif ümumqoşun poliqonlarında, təlim
mərkəzlərində irimiqyaslı strateji, əməliyyat-strateji, əməliyyat-taktiki, taktiki,
xüsusi taktiki, komanda-qərargah təlimləri və komanda-qərargah hərbi oyunları
keçirildi. Təkcə 2017-ci il ərzində, qoşunların hazırlıq planına uyğun olaraq,
ümumilikdə, 40-dan artıq komanda-qərargah hərbi oyunu, komanda-qərargah
təlimi və komanda-qərargah səfərbərlik təlimi, eləcə də 20-dən çox taktiki təlim
keçirildi.10 Döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün qoşunların hazırlıq səviyyəsi
planlı şəkildə və müxtəlif vaxtlarda qəfil yoxlamalarla hərtərəfli təftiş edildi.

Əməliyyat və döyüş hazırlığı tədbirləri, hərbi qulluqçuların mənəvi-psixoloji
hazırlığı, hərbi təhsilin inkişafı, kadrların hazırlanması, maddi-texniki təminat
məsələləri və hərbi qanunvericilik aktlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində
zəruri tədbirlər planlı şəkildə davam etdirildi. Eyni zamanda, bölmələrin döyüş
qabiliyyətinin artırılması və müasir tələblərə uyğunlaşdırılması məqsədilə onların
təşkilat-ştat strukturu optimallaşdırıldı. Hərbi qulluqçuların sırf döyüş hazırlığı
ilə məşğul olmaları üçün hər bir şərait yaradıldı, bütün zəruri tədbirlər görüldü.
Hərbçilərimiz regional və beynəlxalq səviyyədə keçirilən müxtəlif təyinatlı taktiki
və kompüter dəstəkli irimiqyaslı təlimlərdə mütəmadi olaraq iştirak edirlər. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə hərbi quruculuq sahəsində
aparılan islahatlar, ordunun maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi
istiqamətində görülən işlər sırasında yeni hərbi hissə və hərbi şəhərciklərin
yaradılması, mövcud olanların isə əsaslı şəkildə yenidən qurulması da xüsusi yer
tutur. İndiyədək paytaxtda və bölgələrdə yerləşən hərbi hissələr müasir səviyyədə
yenidən qurulub, yeni hərbi hissə və şəhərciklər salınıb. 
10 Müdafiə naziri: “Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın hər bir əmrini yerinə yetirməyə hazırdır və qadir-

dir”, 22.07.2018, https://apa.az/az/xeber/azerbaycan- ordusu/xeber_mudafie_naziri_azerbaycan_ordusu_
ali_b_-518329  
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Daxili Qoşunlar və Dövlət Sərhəd Xidməti

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 9-cu maddəsinə əsasən,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələ-
rinin Ali Baş Komandanı kimi ölkənin təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin
etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr və başqa silahlı birləşmələr yaradır. Birinci
və ikinci Qarabağ müharibələri zamanı Azərbaycan Respublikasının təhlükəsiz-
liyi və ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluq-
çuları ilə yanaşı, Daxili Qoşunların, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, digər hərbi
birləşmələrin və xüsusi xidmət orqanlarının hərbçiləri də yaxından iştirak
etmişlər. Onların arasında qəhrəmancasına savaşaraq şəhidlik zirvəsinə ucalanlar
vardır. Bundan əlavə, Daxili Qoşunların, Dövlət Sərhəd Xidmətinin və digər
silahlı qüvvələrin hərbçiləri ölkənin sərhədlərinin, iqtisadi təhlükəsizliyinin, ic-
timai asayişinin, vətəndaşların təhlükəsizliyinin mühafizəsi uğrunda böyük
xidmətlər göstərmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra təkcə Ermənistanın təcavüzü və torpaqlarımızın işğalı kimi təhlükəsizlik
problemləri və çağrışları ilə üzləşmədi. Ona görə də ötən müddət ərzində ordu
quruculuğunun tərkib hissəsi  kimi, Müdafiə Nazirliyi ilə yanaşı, yuxarıda
sadalanan silahlı qüvvələrin inkişafına da xüsusi diqqət yetirilmişdir. 

1991-ci ilin dekabrında keçmiş SSRİ DİN Daxili Qoşunlarının Bakı qar-
nizonundakı 5-ci diviziyasının bazasında yaradılan Azərbaycan Daxili Qoşun-
larının ilk hərbi hissələri bir neçə ay sonra - 1992-ci il martın 12-də Ağdam
rayonunun Papravənd və Qalayçılar kəndlərində ilk döyüşlərə atılmışdı. 1994-
cü ildə məlum atəşkəs müqaviləsindən sonra respublikanın gərgin bir dövründə
Daxili Qoşunlar ölkədə sabitliyin keşiyində dayanmaq, dövlət əhəmiyyətli
obyektləri mühafizə etmək, dövlətə qarşı xəyanətdə təqsirləndirilənləri zərərsiz-
ləşdirib müvafiq orqanlara təhvil vermək, hər bir vətəndaşın əmin-amanlığını qo-
rumaq kimi əsas vəzifələrinin öhdəsindən layiqincə gəldi.11 Eyni zamanda, ötən
müddət ərzində Daxili Qoşunlar öz inkişafında mühüm uğurlar əldə etdi. 

Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı Daxili Qoşunlar Ağdam, Ağdərə və
Füzuli kimi cəbhə zonalarında gedən döyüş əməliyyatlarında qəhrəmanlıqla
döyüşmüş, şəxsi heyətdən 496 nəfər həlak olmuş, 1166 nəfər yaralanmış, 268
nəfər itkin düşmüşdür. Göstərdikləri qəhrəmanlıq və igidliyə, eləcə də hərbi
vəzifələrinin yerinə yetirilməsinə vicdanla yanaşdıqlarına görə Daxili Qoşunların
9 hərbi qulluqçusu (onlardan 8-i ölümündən sonra) Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı adına layiq görülmüş, şəxsi heyətin yüzlərlə üzvü müxtəlif dövlət
11 Daxili Qoşunlar yüksəliş mərhələsini yaşayır, 12.03.2011, http://www.anl.az/down/meqale/azerbaycan/

2011/mart/162804.htm 
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mükafatları ilə təltif olunmuşdu. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1995-ci ildə
imzaladığı Fərmanla ölkəmizdə hər il martın 12-si Daxili Qoşunların yaranması
günü kimi qeyd edilir. Birinci Qarabağ müharibəsində olduğu kimi Vətən
müharibəsində də Daxili Qoşunlar da ön cəbhədə düşmənlə döyüşdə fəal  iştirak
etdi. Vətən müharibəsində Daxili Qoşunların şəxsi heyətindən 66 nəfər şəhid
olmuş, 346 nəfər yaralanmışdır. 4 nəfər Vətən Müharibəsi Qəhrəman adına layiq
görülmüşdür (1-i ölümündən sonra).12 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə
Daxili Qoşunların şəxsi heyəti həm də arxa cəbhədə ölkənin daxili təhlükəsizliyi,
əmin-amanlığı və müharibə şəraitində dövlət orqanlarının normal fəaliyyəti üçün
zəruri şəraitin təmin edilməsində öz xidmətini göstərdilər. Hazırda işğaldan azad
edilən ərazilərdə Daxili Qoşunların şəxsi heyəti digər güc strukturları və dövlət
orqanları ilə birlikdə öz xidməti vəzifələrini icra edirlər. 

1991-ci ildə Azərbaycan Respublikası yeni yaranmış dövlət kimi 2648 km-
lik quru sərhədləri və 816 km-lik su sərhədləri olmaqla ümumilikdə 3360 km-lik
ərazidə dövlətin əsas rəmzlərindən biri olan dövlət sərhədinin etibarlı
mühafizəsinin təşkili kimi vəzifə ilə qarşılaşdı. Müstəqillik əldə ediləndən sonra
ölkənin dövlət sərhədlərinin mühafizəsini Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin
tərkibində olan Sərhəd Xidməti həyata keçirirdi. Daha sonra isə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 iyul tarixli, 740 nömrəli Fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti yaradıldı, dövlət sərhədinin
mühafizəsi sahəsində ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətləri
həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı oldu. Bundan sonra Azərbaycan
sərhədçilərinin fəaliyyəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Ötən müddət
ərzində Azərbaycan sərhədlərinin havada, suda və quruda etibarlı şəkildə qo-
runması məqsədi ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin maddi-texniki bazası güclən-
dirilmiş, yeni sərhəd dəstələri və zastavaları yaradılmış, sərhədlərin mühafi-
zəsində müasir texniki vasitələrin tətbiqi sürətləndirilmiş, dəniz sərhədlərinin
mühafizəsi sisteminin və sərhəd aviasiyasının təşkili başa çatdırılmış, şəxsi
heyətin sosial-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün zəruri tədbirlər görül-
müşdür. Həmçinin yeni sərhəd infrastrukturlarının yaradılması, sərhədçilərin
xidməti-döyüş şəraitinin yaxşılaşdırılması, peşə bacarığının, səfərbərlik və döyüş
qabiliyyətinin artırılması, yeni texnika, avadanlıq və vasitələrlə təminatı sahəsində
də mühüm addımlar atılmışdır.13

2007-ci il iyunun 12-də Prezident İlham Əliyevin Dövlət Sərhəd Xidmətinin
Akademiyasının yaradılması barədə Sərəncam imzalaması ölkəmizin sərhəd
12 Döyüş Yolu, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları, http://m.dq.mia.gov.az/?/

az/menu/88/ 
13 Azərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin yaranmasından 102 il ötür, 18.08.2021, https://report.az/herbi-xeber-

ler/azerbaycan-serhed-muhafizesinin-yaranmasindan-102-il-otur/ 
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mühafizəsi sisteminin təkmilləşdirilməsində mühüm rol oynadı. 2008-ci il
sentyabrın 14-də Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyasının ilk kursantları Vətənə,
dövlətə sədaqət andı içərək təlim və tədrisə başladılar. 

Müstəqilliyin ilk illərində bəzi xarici dairələr Azərbaycanın özünün dövlət
sərhədlərini müstəqil şəkildə qoruya bilməyəcəyini və bunun regional təhlükə-
sizlik üçün problemlər yaradacığını əsas gətirərək öz silahlı qüvvələrini ölkəmizin
sərhədlərində yerləşdirilməsində təkid edirdilər. Həmin dairələr iddia edirdilər
ki, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi, qeyri-leqal miqrasiya, insan alveri,
radioaktiv maddələrin və kütləvi qırğın silahları komponentlərinin qanunsuz
daşınması, qaçaqmalçılıq kimi cinayətlərlə məşğul olan transmilli kriminal qrup-
lar və beynəlxalq terrorçu qruplarla öz sərhədlərində mübarizə aparmağa
Azərbaycanın gücü çatmayacaq. Lakin ötən müddət ərzində atılan addımlar onu
sübut etdi ki, Azərbaycan öz sərhədlərini müstəqil qorumağa qadirdir.14

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Dövlət Sərhəd
Xidmətinin hərbi potensialını nəzərə alaraq, Ermənistan ilə dövlət sərhədinin
Qazax və Ağstafa rayonları ərazisindən keçən hissəsindəki hərbi mövqelərin və
obyektlərin DSX tərəfindən təhvil alınması barədə tapşırıq verdi.15 44 günlük
Vətən müharibəsində Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları düşmənə
sarsıdıcı zərbə vurulmasında və Azərbaycan-İran dövlət sərhədinin 132 kilometr-
lik hissəsinin, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlı rayonlarının, Hadrut qəsəbə-
sinin və Şuşa şəhərinin azad olunmasında şücaət və qəhrəmanlıq göstərdilər.
Ermənistan ilə dövlət sərhədi işğaldan azad olunduqdan sonra həmin ərazilərdə
qısa müddətdə zəruri sərhəd müdafiə və mühafizə infrastrukturu yaradıldı, 20-
yə yaxın yeni hərbi hissə xidməti-döyüş fəaliyyətinə başladı.

Müdafiə sənayesi 

Dövlətin hərbi gücünün göstəricilərindən biri də silahlı qüvvələrinin
ehtiyaclarının nə qədərini öz istehsal etdiyi məhsullarla təmin edə bilmək
qabiliyyə-tidir. Azərbaycanın silah və sursata olan ehtiyaclarını qarşılamaq və
xarici istehsaldan asılılığını azaltmaq üçün müdafiə sənayesinin inkişaf
etdirilməsi zərurəti müstəqilliyimizin ilk günlərindən mövcud idi. Çünki silah
satan ölkələr müharibə dövründə artıq keçmişdə Azərbaycana embarqolar tətbiq
etmişdilər və bu məqam ölkəmizi çətinliklərlə üz-üzə qoymuşdu.

2005-ci ilin dekabrın 16-da Prezident İlham Əliyevin Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradıldı. Bu gün ordumuz artıq
14 Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ölkənin sərhəd mühafizə sisteminin yaradılması və

inkişafı (yanvar 1992–yanvar 2012-ci illər), https://dsx.gov.az/1992-ci_ilden_sonra# 
15 Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzinin Məlumatı, 19.03.2019, https://dsx.gov.az/xeber/791 
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Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin müəssisələri tərəfindən istehsal edilən hərbi
təyinatlı məhsullarla da təchiz olunur. Qısa zaman ərzində 20-dən artıq hərbi za-
vodun işə salınması və müasir hərbi-sənaye kompleksinin formalaşdırılması tarixi
nailiyyətimizdir. 

Müdafiə Sənayesi Nazirliyi bu gün, əsasən, Azərbaycanın cari ehtiyaclarını
qarşılayır. İlk illərdə “Matador”, “Marauder” kimi döyüş maşınları, PUA-lar, mi-
naatanlar və qumbaraatanlar, snayper tüfəngləri istehsal olunaraq orduya verildi.
İstehsal edilən silahlar artıq döyüşlərdə praktik olaraq istifadə olunmuş və özünü
doğrultmuşdur. Ən vacib məsələ isə ordunun ehtiyac duyduğu sursatların
istehsalının  milliləşdirilməsidir.  Döyüşlərdə  ən çox patron  və  mərmi istifadə
olunur. Bunun yeri doldurulmalıdır. Bu gün ölkəmizdəki müəssisələr ordunu pa-
tron və mərmilərlə təmin edir.

Türkiyə şirkətləri Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin (MSN)
əməkdaşlıq etdiyi xarici ölkə şirkətləri arasında mühüm yer tutmaqdadırlar. MSN
“Öztek”, “ASELSAN”, “Koza Teknik”, “MKEK”, “TİSAŞ”, “Otokar”,
“HAVELSAN” şirkətləri ilə bir sıra hərbi məhsulların müştərək istehsalına nail
olmuşdur. Məsələn, “Öztek” şirkəti ilə hərbi texnikaların termal və gecəgörmə
sistemlərinə görünməsini əngəlləyən multispektral örtüklərin, “Koza Teknik”
şirkəti ilə təlim avadanlıqlarının, ASELSAN ilə müştərək modernizasiya işlərinin,
termal görüş sistemlərinin və durbinlərin istehsalı təşkil edilmişdir.

2011-ci ildə Müdafiə Sənayesi Nazirliyi ilə İsrail şirkəti arasında birgə
müəssisə yaradıldı. Bu gün orada “Aerostar”, “Orbiter-2”, “Orbiter-3”, “Orbiter-
4” və “Zərbə” tipli pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı həyata keçirilir. Nazirlik
2013-cü ildən xaricə silah ixracına başlamışdır. İlk dəfə 13 milyon dollarlıq ixra-
cat olmuşdur. Ötən il bu ixracatın həcmi 101 milyon dollara çatdırılmışdır. 2013-
2017-ci illərdə ixracat 10 dəfəyə yaxın artırılmışdır. İxrac portfelində, əsasən,
döyüş sursatları, minaatanlar, qumbaraatanlar və müxtəlif atıcı silahlar yer alır.
Dünyada bu gün döyüş sursatlarına daha çox tələb var. 

Müdafiə Nazirliyinin özünün də tabeliyində olan zavodların fəaliyyəti
genişlənir. Bu gün nazirliyin tabeliyində olan iki aviasiya təmiri zavodu xarici
sifarişləri yerinə yetirir. Onlara Ukrayna, Latın Amerikası, Mərkəzi Avropa, Yaxın
Şərq ölklərindən müraciətlər olur. Ordumuzun da aviasiya və hava hücumundan
müdafiə vasitələri burada təmir və modernizasiya edilir. “Mi-24” helikopterləri
Azərbaycan Aviasiya Zavodunda Cənubi Afrika, Ukrayna müəssisələrinin iştirakı
ilə modernləşdirilərək, “Mi-24G” səviyyəsinə gətirilmişdir. Bu, helikopterlərə
gecə vaxtı döyüş aparmaq qabiliyyəti qazandırmışdır. Onlarda xüsusi elektrooptik
avadanlıqlar quraşdırılmış, top yenilənmiş, müəyyən zirehləndirmə həyata
keçirilmişdir. Ölkəmizdə “Su-25” təyyarələrinin, hava hücumundan müdafiə



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

115

sistemlərinin də modernləşdirilməsi aparılır. Bunlar yerli müəssisədə xarici
şirkətlərlə birgə həyata keçirilir.

Qanunlar və digər normativ hüquqi aktlar

- 1991-ci il avqustun 30-da Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti "Milli
özünümüdafiə qüvvələrinin yaradılması haqqında" qərar qəbul etdi; 

- Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinin qərarı əsasında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 5 sentyabr 1991-ci il tarixli Fərmanına əsasən
Azərbaycanda Müdafiə Nazirliyi təşkil edildi;

- 1991-ci il oktyabr ayının 9-da ölkəmizdə hərbi quruculuq prosesinin ilk qa-
nunu Respublika Ali Soveti tərəfindən ordu quruculuğunun hüquqi bazası olan
"Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında" Qanun qəbul edildi;

- 10 iyun 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi "Azərbaycan
Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında" Qanun qəbul etdi. Bu
Qanunla Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın, əsgəri vəzifənin
əsasları, gənclərin hərbi xidmətə hazırlıq qaydaları, hərbi xidmətə çağırışın
qaydaları və şərtləri, hərbi vəzifəlilərin və hərbi çağırışçıların hərbi uçot
qaydaları, səfərbərlik üzrə çağırışın və səfərbərlikdən tərxisetmə üzrə buraxıl-
manın əsasları, həmçinin Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri üçün
kadrlar hazırlamaq və Silahlı Qüvvələrin daimi döyüş və səfərbərlik hazırlığını
saxlamaq məsələləri təsbit edilir;

- 1992-ci il noyabrın 3-də Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində
və qanunvericiliyə uyğun yaradılmış digər qoşun birləşmələrində hərbi
xidmətkeçmənin qaydasını müəyyən edən "Hərbi xidmət haqqında" Azərbaycan
Respublikasının Qanunu Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu;

- 1993-cü il noyabrın 26-da Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən
"Müdafiə haqqında" Qanun qəbul edildi. Sənəddə Azərbaycan Respublikasının
müdafiəsi dövlətin müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və
əhalinin təcavüzdən qorunmasının təmin olunması məqsədilə dövlət tərəfindən
həyata keçirilən siyasi, iqtisadi, hüquqi, hərbi və sosial tədbirlər sistemi kimi
göstərilir;

- 1994-cü il yanvarın 6-da "Hərbi vəziyyət haqqında" Azərbaycan Respub-
likasının Qanunu Milli Məclis tərəfindən qəbul olundu;

- 1995-ci il noyabrın 12-də referendum yolu ilə qəbul edilmiş Azərbaycan
Respublikasının Əsas Qanunu - Konstitusiyasında da Silahlı Qüvvələrlə bağlı
maddələr öz əksini tapmışdır. 9-cu maddədə Azərbaycan Respublikasının öz
təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə Silahlı Qüvvələr və başqa
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silahlı birləşmələr yaratdığı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı olduğu qeyd edilir;

- 1998-ci il mayın 22-də ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı
Fərmanla, Azərbaycan Demokratik Respublikasının ilk ordu hissəsi olan
"Əlahiddə Azərbaycan korpusu"nun təşkil olunduğu gün əsas götürülərək, hər il
26 iyunun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri Günü kimi qeyd edilməsi
qərara alındı;

- 2007-ci il mayın 23-də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərən-
camı ilə "Azərbaycan Resbublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyası" təsdiq
olundu;

- 2010-cu il iyunun 8-də Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Qərarı
ilə "Azərbaycan Respublikasının Hərbi doktrinası" təsdiq edildi.16

nəticə

Azərbaycan dövlət və ordu quruculuğu işini çox mürəkkəb, çətin bir dövrdə
və böyük maneələri aradan qaldıraraq apardı. Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü və torpaqlarımızın 30 ilə yaxın işğal altında qalması ölkəmizin ötən
müddət ərzində üzləşdiyi çoxsaylı geosiyasi təhdidlərin yalnız görünən tərəfi idi.
Şərhçilər bir çox hallarda haqlı olaraq Ermənistanın təkbaşına Azərbaycan
torpaqlarını işğal edərək daha sonra nəzarətdə saxlaya bilmək potensialının
olmadığını və bu işdə bir sıra ölkələrin müxtəlif formalarda dəstəyinin həlledici
rol oynadığını göstərirdilər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan ötən müddət ərzində
hərbi potensialını artıraraq, Ermənistan ilə hərbi balansı xeyri-mizə dəyişə bildi.
İslahatların kompleks şəkildə həyata keçirilməsi ordumuzun aparıcı dövlətlərin
orduları səviyyəsinədək yüksəlməsinə şərait yaratdı.

Artıq Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri 1990-cı ilin əvvəllərindəki siyasiləşmiş
silahlı dəstələr deyil, vahid mərkəzdən idarə olunan, maddi-texniki bazası, in-
tellektual potensialı xeyli möhkəmlənmiş, istənilən döyüş tapşırığını yerinə
yetirməyə qadir olan bir ordudan ibarətdir. Qərb təhlilçiləri Vətən müharibəsinin
nəticələrinə istinad edərək, Azərbaycanın özünü gələcəyin müharibəsinə
hazırladığı halda, Ermənistanın keçmiş müharibənin əsasında özünü hazırladığını
göstərdilər.17 Hərbi ekspertlər Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsini 5-ci
nəsil texnologiya ilə 3-cü nəsil texnologiya arasında döyüş də adlandırırlar. 
16 Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyəti ilə keçirilən ictimai-siyasi hazırlıq dərsi, 6.10.2018,  

https://mod.gov.az/az/pre/24440.html
17 Iddon P., The Last Azerbaijan-Armenia War Changed How Small Nations Fight Modern Battles,

25.05.2021, https://www.forbes.com/sites/pauliddon/2021/03/25/the-last-azerbaijan-armenia-war-rede-
fined-how-small-nations-fight-modern-battles/?sh=2daf4feb7dd3 
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Müharibədən əvvəl həm erməni hərbi ekspertlər, həm də digər ölkələrdən
olan hərbi mütəxəssislər təhlillərində Azərbaycanın öz torpaqlarını hərbi yol ilə
qaytara biləcəyini mümkünsüz hesab edirdilər. Bu yanaşmada 44 günlük müha-
ribədə darmadağın edilən Ermənistan ordusu haqqında 30 il müddətində for-
malaşdırılan “yenilməz ordu” və işğal edilmiş ərazilərdə formalaşdırılan “keçil-
məz Ohanyan xətti” mifi də rol oynayırdı. Torpaqlarımızın işğal altında olduğu
illər ərzində bir sıra dövlətlər, işğal faktını və beynəlxalq hüququn prinsiplərinin
pozulmasını pisləmək və prinsipial mövqe tutmaq əvəzinə, Azərbaycanın
torpaqlarını hərbi yol ilə qaytara bilmək şansının olmadığını müxtəlif formalarda
vurğulayaraq, bəzi hallarda ölkəmizi işğal edilmiş ərazilərdə yaradılmış qondarma
rejimi tanımağa məcbur etmək istəyirdilər.18

2020-ci ilin noyabrın 10-da Ermənistan məğlub olaraq kapitulyasiya aktına
imza atmağa məcbur edildi. Bu kapitulyasiya aktına görə, bir güllə atmadan
Kəlbəcər, Laçın və Ağdam rayonları Azərbaycana qaytarıldı, Azərbaycan bayrağı
orada qaldırıldı. Noyabrın 8-də, 28 illik həsrətdən sonra Qarabağın mirvarisi
Şuşanın rəşadətli Ordumuz tərəfindən işğaldan azad edilməsi ikinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycanın ən mühüm qələbələrindən biri oldu. İkinci Qarabağ
müharibəsində Azərbaycan ordusunun  məhv etdiyi və ya qənimət kimi götürdüyü
Ermənistana məxsus hərbi texnikanın dəyəri,  ən azı, 3,8 milyard ABŞ dolları
dəyərində qiymətləndirilir.19

Müharibədə asan qələbə olmur. Hər bir zəfərdə şəhid qanı var. Hər bir şəhər
və kəndimiz əsgərlərimizin, zabitlərimizin, gizirlərimizin qanı-canı bahasına azad
olunub. Şuşanın azad edilməsi isə göstərdi ki, Azərbaycan əsgərinin qarşısında
işğalçı ordunun tab gətirə bilməsi mümkünsüzdür.

Ordu nə qədər güclü, müasir, dəqiq və böyük dağıdıcı gücə malik silahlarla
silahlansa da, döyüş meydanında son sözü deyən yenə də insan faktoru, döyüşə
atılan insanların Vətən sevgisi və inandığı amal uğrunda gözünü qırpmadan
canından keçməyə hazır olmasıdır. Bu mənada Vətən müharibəsində Zəfər
qazanmağımızda böyük rolu olan amillərdən biri də Azərbaycan əsgər və
zabitlərinin peşəkarlığı, yüksək mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri, cəsurluğu,
vətənpərvərliyi, inamı, şəxsi rəşadəti, qələbə əzmi, döyüş əhval-ruhiyyəsidir.
Sözün həqiqi mənasında, döyüş meydanında yeni tarix yazan Azərbaycan Or-
dusunun hərbi qulluqçularının göstərdiyi qəhrəmanlıq, şəxsi rəşadət, igidlik, qanı

18 Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında çıxışı, 07.10.2016, https://presi-
dent.az/articles/21318 

19 Ayaz Museyibov: Ermənistanın hərbi texnika itkisi 3,8 milyard dollardır, İqtisadi İslahatların Təhlili və Kom-
munikasiya Mərkəzi, 2.12.2020, https://ereforms.gov.az/en/media/xeberler/ayaz-museyibov-ermenistanin-
herbi-texnika-itkisi-3-8-milyard-dollardir-106 
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və canı bahasına bu qələbənin əldə olunmasını təmin etməsi hər birimizə
qürurverici anlar yaşatdı. Vətən müharibəsində Azərbaycan Xüsusi Təyinatlı
Qüvvələri  böyük məharət, vətənpərlik və döyüş qabiliyyəti göstərdilər. Erməni
hərbçiləri üçün təkcə “Bayraktar”, “Harop” kimi hərbi texnika deyil, “Yaşma”
adı ilə tanınan XTQ bir kabusa çevrilib. 

Silahlı Qüvvələrin döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi, peşəkarlığının
artırılması fasiləsiz, yəni hər gün davam edən bir prosesdir. Hazırda Azərbaycan
Vətən müharibəsinin dərslərindən nəticələr çıxararaq, öz Silahlı Qüvvələrinin
daha da inkişaf etdirilməsi və modernləşdirilməsi üzərində çalışır. 

Vətən müharbəsinin nəticələrini və nümunəsini təkcə Azərbaycan deyil,
dünyanın qabaqcıl orduları da dərindən öyrənməyə çalışırlar.20 Bu barədə dün-
yanın ən qabaqcıl nəşrlərində  və  KİV-lərində  hərbi mütəxəssislərin rəylərini
oxumaq mümkündür. Məsələn, “Foreign Policy” jurnalında dərc edilən məqalə-
nin başlığı - “ABŞ ordusu Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən dərs alır” –  buna
misal göstərilə bilər.21

20 Chan E. What Taiwan’s Military Can Learn From the Armenia-Azerbaijan War, 9.12.2021, https://thediplo-
mat.com/2020/12/what-taiwans-military-can-learn-from-the-armenia-azerbaijan-war/ 

21 Detsch J. The U.S. Army Goes to School on Nagorno-Karabakh Conflict, 30.03.2021, https://foreignpol-
icy.com/2021/03/30/army-pentagon-nagorno-karabakh-drones/ 
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Giriş

XX əsrin sonunda qlobal səviyyədə baş vermiş böyük geosiyasi dəyişikliklər
özü ilə bərabər bir sıra sosial-iqtisadi böhranlar da gətirmişdir. Qaçqın və məcburi
köçkün məsələsi də müasir dünya ictimaiyyətinin üzləşdiyi ən mürəkkəb və ağrılı
problemlərdən biridir. SSRİ-nin süqutu nəticəsində postsovet məkanında millət-
lərarası münasibətlərin kəskinləşməsi, etnik zəmində alovlanan qarşıdurmalar
dövlətlərarası silahlı münaqişələrin yaranmasına səbəb olmuşdur ki, öz
növbəsində, bu da keçmiş Sovet İttifaqı ərazisində kütləvi qaçqın və məcburi
köçkün problemi ilə nəticələnmişdir.  Ermənistanın ərazi iddiaları və hərbi
təcavüzü nəticəsində yaranmış qaçqın və məcburi köçkün problemi müstəqilliyin
ilk illərindən başlayaraq Azərbaycan üçün xüsusilə kəskin hal almışdır.

Azərbaycan son 30 ildə öz tarixinin və taleyinin son dərəcə mürəkkəb bir
dövrünü yaşamışdır: bir tərəfdən, ermənilərin torpaq iddiaları, Qarabağ müna-
qişəsi, milli oyanış, azadlıq hərəkatı, digər tərəfdən isə kütləvi qaçqın və məcburi
köçkün problemi ilə qarşılaşmışdır. Qarabağ münaqişəsi keçmiş Sovet İttifaqının
tənəzzülə uğraması ərəfəsində başlamış və regionda ən böyük qaçqın və məcburi
köçkün axınının yaranmasına səbəb olmuşdur. Münaqişə 1988-ci ildə ermənilərin
keçmiş Dağlıq Qarabağ ərazisinin Ermənistana birləşdirilməsini tələb etmələri
ilə milli ayrı-seçkilik zəminində baş qaldırmışdır. 1992-ci ildə Sovet İttifaqı süqut
etdikdən sonra yaranmış təhlükəsizlik vakuumu nəticəsində icmalar səviyyəsində
baş verən toqquşmalar yenicə müstəqillik əldə etmiş Ermənistanın Azərbaycana
ərazi iddiaları nəticəsində irimiqyaslı, elan edilməmiş müharibəyə gətirib
çıxartmışdır. Hər iki tərəfdən təxminən 25-30 min insanın həyatını itirdiyi
müharibənin aktiv fazası 1994-cü ildə imzalanmış atəşkəs razılaşması ilə

VI FƏSİL

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün  
bərpası ilə yanaşı qaçqın və məcburi

köçkünlərin sosial problemlərinin həlli  

Nağı əHMəDov

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin aparıcı mütəxəssisi
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müvəqqəti olaraq dayandırılmışdır. Nəticədə Ermənistan keçmiş Dağlıq Qarabağ
Muxtar Vilayətini və ətrafdakı yeddi rayonu – Azərbaycan ərazisinin təxminən
20 faizini işğal altında saxlamış və bu vəziyyət 2020-ci ilin payızında baş vermiş
44 günlük müharibəyə qədər davam etmişdir. Noyabrın 10-da Rusiyanın
vasitəçiliyi ilə Ermənistanın kapitulyasiya sənədinə qol çəkməsi ilə yekunlaşan
müharibədə zəfər qazanan Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupunun uzun illər boyu
tənzimləyə bilmədiyi münaqişəni özü hərbi yolla aradan qaldıraraq, ərazi
bütövlüyünün bərpasına nail olmuşdur.  

Ermənistanın 1988-1994-cü illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi etnik
təmizləmə və işğalçılıq siyasəti nəticəsində 250 min nəfər azərbaycanlı öz doğma
yurdundan zorla qovularaq qaçqın, 700 min nəfərə yaxın azərbaycanlı isə məcburi
köçkün düşmüşdür. Ümumilikdə bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün
Azərbaycanın müxtəlif şəhər və rayonlarında sığınacaq tapmışdır ki, bu da res-
publika əhalisinin təxminən 10 faizini təşkil edir.

Yeni müstəqillik qazanmış Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərində bu qədər
qaçqın və məcburi köçkünü qəbul etməyə hazır deyildi. Həmin dövrdə qaçqın və
məcburi köçkünlərin ölkə əhalisinə nisbətdə sayına görə Azərbaycan dünyada ən
yüksək göstəriciyə malik idi. Belə ki, ölkədə hər 7-8 nəfərdən biri qaçqın və ya
məcburi köçkün vəziyyətində idi. İlk vaxtlarda qaçqın və məcburi köçkünlərə
yardım, əsasən, rəsmi dövlət strukturlarından daha çox müxtəlif beynəlxalq qeyri-
hökumət təşkilatlarından gəlirdi. Nəticədə bir çox məcburi köçkün vaxtında
maddi, sosial, tibbi və digər yardım almaqdan məhrum qalmışdı. Həmçinin,
həmin şəxslərin müvəqqəti məskunlaşması üçün mənzil təminatı da yetərsiz idi.
Bu fakt qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial adaptasiyasını çətinləşdirirdi.
Belə vəziyyətdə onların hüquqi və sosial müdafiəsinin təşkilində dövlətin dəstəyi
zəruri idi. 

İşğal nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünə çevrilən insanların ilk illərdə
üzləşdiyi sosial problemlərin çoxluğu və onların həlli istiqamətində lazımi
addımların atılmaması vəziyyəti daha da ağırlaşdırmışdı. Yalnız ümummilli lider
Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra qaçqın və məcburi köçkünlər geniş
dövlət qayğısı ilə əhatə olunmağa, onların qarşılaşdıqları sosial problemlər
tədricən öz həllini tapmağa başladı. Ulu öndər Heydər Əliyev qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə xüsusi qayğı ilə yanaşırdı: “İşğal
olunmuş bütün regionlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın vəziyyətində, köçkün
vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim
üçün bir nömrəli problemdir”.1 Həmçinin, bu insanların səsi dünya ictimaiyyətinə
1 Orucov A., “Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə böyük qayğı göstərirdi”,

Xalq qəzeti, 2011, 6 may, s. 6.
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çatdırılırdı. Heydər Əliyev müxtəlif ölkələrin dövlət başçıları, rəsmi şəxsləri ilə
keçirilən çoxsaylı görüşlərdə, beynəlxalq və yerli qurumlarda etdiyi çıxışlarında
mütləq qaçqın və məcburi köçkünlər məsələsinə toxunuraq beynəlxalq ictimaiy-
yətin diqqətini bu məsələyə çəkirdi. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev keçmiş
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Ermənistan
Prezidenti ilə 25, ATƏT rəhbərliyi, Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 200-dən və
80 ölkənin dövlət başçıları ilə 500-dən çox, həmçinin əraziləri işğal olunmuş
rayonların ictimaiyyət nümayəndələri, qaçqın və məcburi köçkünlərlə 20-dən çox
görüş keçirmişdir.2 O dövrdə müntəzəm olaraq Azərbaycana səfər edən bütün
xarici nümayəndə heyətlərinin qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti ilə
tanış olmaları üçün onların məskunlaşdıqları çadır düşərgələrinə səfərləri təşkil
edilirdi. 

Heydər Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə
göstərdiyi diqqət və qayğını əks etdirən faktlar bu istiqamətdə atılan addımların
əhatə dairəsinin  nə dərəcədə böyük olduğunu sübut edir. Ulu öndərin təşəbbüsü
ilə 1999-cu ildə yaradılmış Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun
(ARDNF) ilk vəsaitləri qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət və
məskunlaşma məsələləri ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldil-
mişdir. Ümumilikdə, 1993-2003-cü illər arasında qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial problemlərinin həllinə yönəldilən vəsaitin həcmi 90 dəfə, yemək xərcləri
üçün müavinət 60 dəfə, kommunal xidmət xərcləri 120 dəfə artırılmışdı.3 Qaçqın
və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərə daim baş çəkən ulu öndər Heydər
Əliyev onlarla söhbətlər aparır, qaldırdıqları problemlərin həlli istiqamətində mü-
vafiq göstərişlər verirdi. O dövrdə həmin şəxslərin yaşayış şəraitinin yaxşılaş-
dırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə konkret addımlar
atılmışdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin 2001-ci il 26 dekabr tarixli Fərmanına
uyğun olaraq, Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 22 yanvar tarixli “Məskunlaşmamış
qaçqın və məcburi köçkünlərə güzəştlərin müavinətlə əvəz olunması ilə əlaqədar
onların ödənilməsi qaydasının tətbiq edilməsi barədə” qərarına əsasən, məcburi
köçkünlərin istifadə etdikləri kommunal və digər xidmət haqları mərkəzləşmiş
qaydada birbaşa müvafiq xidmət təşkilatlarına vaxtlı-vaxtında ödənilməyə
başlanmışdır.

Beləliklə, Ermənistanın deportasiya siyasəti və Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməsi nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün düşmüş şəxslərin sosial və məişət

2 Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
2012 - ci il ərzində görülmüş işlər barədə, http://idp.gov.az/az/law/106/parent/15 

3 Bayramov R., “Qaçqın və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısı yüksəkdir. Prezident İlham Əliyevin apardığı
uğurlu siyasətin nəticəsi onlarda tezliklə öz doğma yurdlarına dönəcəklərinə əminlik yaradıb”,
“Azərbaycan” qəzeti, 2010, 20 iyun, s. 2.
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problemlərinin həlli ümummilli lider  Heydər Əliyevin ən çox diqqət göstərdiyi
məsələlərdən biri olmuşdur. Bu siyasət 2003-cü ildə prezident seçilmiş cənab
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyeva da məcburi köçkünlüklə bağlı problemlərin həllinə öz töhfəsini
verir.

1. Qanunvericilik bazasının formalaşdırılması

Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş sahəsində çevik və effektli dövlət siya-
sətinin həyata keçirilməsində möhkəm qanunvericilik bazasının formalaşdırıl-
masının böyük rolu olmuşdur. Beynəlxalq təcrübə əsasında bu kateqoriyadan olan
şəxslərin hüquqi statusu müəyyənləşdirilmiş, onların sosial müdafiəsi təmin
edilmişdir. Belə ki, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürül-
müş şəxslərin) statusu haqqında” və “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tu-
tulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunları
qəbul olunmuş, eyni zamanda, “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problem-
lərinin həlli üzrə” və “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə” Dövlət Proqramları təsdiq-
lənmişdir. Həmçinin, dünya təcrübəsində ilk olaraq Məcburi Köçkünlərin Sosial
İnkişaf Fondu yaradılmışdır.

Qeyd edək ki, qaçqın və məcburi köçkün problemi universal xarakter daşıyır.
Dünyadakı qaçqın və köçkünlərin hüquqi statusu həm ümumi, həm də xüsusi
beynəlxalq hüquqi aktlarla tənzimlənir. Azərbaycan qaçqınların statusu ilə bağlı
1951-ci il Konvensiyasına üzv ölkələrdəndir. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə
bağlı beynəlxalq hüquq normaları Azərbaycanda bu sahədə hüquqi baza
formalaşdırılarkən nəzərə alınmışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 21 may 1999-cu ildə
təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş
şəxslərin) statusu haqqında” Qanuna görə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı
olmayıb, irqi əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial qrupa
mənsubluğuna və ya siyasi əqidəsinə görə təqiblərin qurbanı olmaq barəsində
tam əsaslı ehtiyat üzündən vətəndaşı olduğu ölkədən kənarda qalan və eyni
ehtiyat üzündən həmin ölkənin himayəsindən istifadə edə bilməyən və ya istifadə
etmək istəməyən, yaxud müəyyən vətəndaşlığı olmayıb oxşar hallar nəticəsində
əvvəl adətən yaşadığı ölkədən kənarda qalan, ehtiyat üzündən oraya qayıda
bilməyən və ya qayıtmaq istəməyən şəxslər qaçqın, Azərbaycan Respublikası
ərazisində hərbi təcavüz, təbii və texnogen fəlakət nəticəsində daimi yaşayış
yerini tərk etməyə məcbur olub başqa yerə köçmüş şəxslər isə məcburi köçkün
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sayılır.4 Eyni tarixdə Azərbaycan Respublikasında məcburi köçkünlərin və onlara
bərabər tutulan şəxslərin məskunlaşdırılması, sosial müdafiəsi tədbirlərini və
bununla əlaqədar dövlət orqanlarının vəzifələrini müəyyən edən “Məcburi
köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında”
Azərbaycan Respublikası Qanunu təsdiq edilmişdir.5

“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət
Proqramı” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli
895 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramında aşağıdakı
fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.6

1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının tənzimlənməsi.
2. Miqrasiya, məskunlaşma, reabilitasiya, bərpa və repatriasiya problemləri.
3. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi.
4. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin təbliği və onlarla

aparılan kütləvi-mədəni iş.
5. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan dövlət

orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 1 iyul 2004-cü ildə

“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Sərəncam imzalamışdır. Dövlət Proqramında üç istiqamətdə tədbirlər müəyyən
edilmişdir:7

1. Yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və müvəqqəti məskunlaşma sahə-
sində.

2. Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması və yoxsulluğun azal-
dılması sahəsində.

3. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan dövlət
orqanlarının, beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatların işinin təkmilləşdirilməsi
sahəsində.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2007-ci il 31 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na Əlavələr
təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 fevral  ta-

4 “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanunu, http://www.e-qanun.az/framework/4757 

5 “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanunu, http://www.e-qanun.az/framework/4758 

6 “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı”, http://www.e-
qanun.az/framework/3441 

7 “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”, http://www.e-qanun.az/framework/6261 
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rixli 1346 nömrəli Sərəncamı ilə məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər təsdiq edilmişdir. Sərəncamda
Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində
aparılan genişmiqyaslı işlərin davam etdirilməsi və gücləndirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Sözügedən əlavələrin icrası 2011-2015-ci illərdə və sonrakı dövrdə
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin və sosial vəziyyətlərinin daha
da yaxşılaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.

27 dekabr 2011-ci il tarixində Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin
səmərəliliyini artırmaq sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”nda insan hüquqla-
rının həyata keçirilməsi nöqteyi-nəzərindən zəif hesab olunan qruplardan biri
kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin insan hüquq və azadlıqlarının daha səmərəli
qaydada təmin edilməsi məqsədilə fəaliyyət istiqamətləri müəyyən olunmuşdur.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün
düşmüş şəxslərin hüquqlarının kütləvi şəkildə pozulması, işğal nəticəsində
Azərbaycanın təbii, tarixi və mədəni sərvətlərinin dağıdılması faktının dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması və onlara dəymiş zərərin Ermənistan dövləti tərə-
findən ödənilməsi məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarda işin davam etdirilməsi mü-
vafiq dövlət qurumlarının qarşısında əsas vəzifə kimi qoyulmuşdur.8

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi məqsədilə son illərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 30-a
yaxın fərman və sərəncam imzalanmış, onların icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabi-
neti 90-a yaxın qərar və sərəncam qəbul etmişdir. 

2. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması və müvəqqəti məskunlaşma sahəsində

görülmüş işlər

Prezident İlham Əliyev dövlət başçısı seçildiyi ilk gündən əsası ümummilli
lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş qaçqın və məcburi köçkün siyasətini
uğurla davam etdirməkdədir. Bu baxımdan, heç də təsadüfi deyil ki, 2003-cü il
oktyabrın 1-də prezident seçkiləri ilə bağlı keçirilən təbliğat-təşviqat kampaniyası
çərçivəsində İlham Əliyev seçicilərlə ilk görüşü məhz Biləsuvar ərazisində
salınmış qəsəbələrdə məcburi köçkünlərlə keçirmişdir. Bu görüşdə İlham Əliyev
seçki platformasının tərkib hissəsi kimi “ölkədə bir dənə də çadır düşərgəsi qal-
8 “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin səmərəliliyini artırmaq

sahəsində Milli Fəaliyyət Proqramı”, http://www.e-qanun.az/framework/22821 



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

125

mayacaq” deyə bəyan etmişdir. Ölkə başçısının bu vədi 2007-ci ildə – ilk prezi-
dentlik müddətinin sona çatmasından bir il əvvəl yerinə yetirilmiş və çadır
düşərgələrində ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlər müasir standartlara
uyğun salınmış yeni qəsəbələrə köçürülmüşdür. Ümumilikdə, Azərbaycanda
mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsindən Biləsuvar rayonu ərazisində yerləşən 5-i
2003-cü ildə, Bərdə və Ağcabədi rayonları ərazisində yerləşən 4-ü 2006-cı ildə
və Saatlı, Sabirabad rayonları ərazisində yerləşən 3-ü isə 2007-ci ildə ləğv
edilmişdir. Ləğv edilmiş çadır şəhərciklərində ümumilikdə 11843 ailə, 47608
nəfər yaşamışdır.9 Bu yöndə həyata keçirilmiş digər uğurlu iş çadır şəhərciklərinin
ardınca qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı “fin qəsəbələri”nin ləğvi
istiqamətində atılmış mühüm addımlar olmuşdur. Ümumilikdə respublika əra-
zisindəki 16 fin tipli qəsəbənin sonuncusu 2016-cı ildə ləğv edilib. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, çadır düşərgələrinin ləğvi, qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin salınması, onların yaşayış şəraitinin yaxşılaş-
dırılması Prezident İlham Əliyevin daxili siyasətinin başlıca prioritetlərindən
birini təşkil edir. 1 iyul 2004-cü il tarixli “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nın və 2011-ci il 21 fevral  tarixli “Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-
məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında” sərəncamlar
və onların müvəffəqiyyətlə icra olunması bunu təsdiqləyir.  

Hümanizm prinsipləri rəhbər tutularaq, öz doğma yurdlarına qayıdana,
həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək
məcburi köçkünlərin 1992-1998-ci illərdə, mülkiyyət formasından asılı olma-
yaraq, müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq
sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılmasına möhlət verilmişdir. 

Eyni zamanda, qəzalı vəziyyətdə olan ictimai binalarda, yataqxanalarda və
digər müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ağır şəraitdə yaşayan və ciddi sosial
çətinliklərlə üzləşən məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində işlər
davamlı olaraq həyata keçirilməkdədir. Göründüyü kimi, Azərbaycan höku-
mətinin məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində gördüyü işlər ardıcıl və mütəmadi xarakter daşıyır.

O da xüsusi qeyd edilməlidir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdiyi
çoxsaylı problemlərin həllində, Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı, Heydər Əliyev
Fondunun da rolu yüksəkdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
xanım Əliyeva Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti təyin
edildikdən sonra məcburi köçkünlərin yeni, daha müasir və rahat şəraitli mənzil-
lərə köçürülməsi ilə bağlı işlər xüsusilə intensivləşmişdir. Qəzalı vəziyyətdə olan
bina və tikililərdə, həyat üçün təhlükəli şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlər yeni
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yaşayış sahələrinə birinci növbədə köçürülürlər.  Prezident İlham Əliyevin çağırışı
və Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması işinə özəl sektor da öz töhfəsini vermiş, korporativ məsuliyyət
göstərərək sosial layihələrə fəal dəstək nümayiş etdirmişdir. “Kapital Bank”ın
vəsaiti hesabına inşa edilmiş 68 mənzil bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim
olunmuş, “Paşa Holdinq” tərəfindən isə paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində,
Qobu qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün 3 yaşayış kompleksi  tikilib istifadəyə
verilmişdir ki, buradakı mənzillərdə 4 minə yaxın ailə – təxminən 20 minə yaxın
insan müvəqqəti məskunlaşmışdır. Yaşamaq üçün əvvəllər heç bir sosial infra-
struktur mövcud olmayan boş sahədə salınan “Qobu Park-1”, “Qobu Park-2” və
“Qobu Park-3” yaşayış kompleksləri, müvafiq olaraq, 2018, 2019 və 2020-ci
illərdə istifadəyə verilmişdir. Birinci yaşayış kompleksində 1026 ailəlik doq-
quzmərtəbəli 11 yaşayış binası, ikinci yaşayış kompleksində 1300 ailəlik onmər-
təbəli 13 bina, üçüncü yaşayış kompleksində isə 1336 ailəlik onmərtəbəli 13
yaşayış binası heç bir dövlət vəsaiti istifadə edilmədən inşa olunmuşdur. Bütün
mənzillər tam təmirli vəziyyətdə, mətbəx avadanlıqları ilə təchiz edilərək məcburi
köçkünlərə verilmişdir. Bu komplekslərin ərazisində məktəblər, uşaq bağçaları,
poliklinika, tibb, poçt məntəqələri, idman zalları və digər zəruri sosial infrastruk-
tur obyektləri yaradılmışdır. 

Təkcə 2019-cu ildə məcburi köçkünlər üçün 5 minə yaxın, 2020-ci ildə isə 7
mindən artıq mənzil inşa olunmuşdur. Ümumilikdə isə, 2021-ci ilədək ölkəmizin
ərazisində qaçqınların və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində zəruri sosial-
texniki infrastrukturu olan 116 müasir tipli qəsəbə və yaşayış kompleksi salınmış,
həmin kateqoriyadan olan 300 mindən çox insana yeni fərdi evə və ya mənzilə
köçürülmüşdür. 

Bu sahədə Azərbaycan hökumətinin siyasətinin əsasını dövlət vəsaitindən
maksimum səmərəli istifadə etməklə, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına daha
çox ehtiyacı olan məcburi köçkünlərin  yeni ev və mənzillərə köçürülməsi təşkil
etmişdir. Özəl sektorun bu siyasətə dəstək verməsi isə inkişaf edən sahibkarlıq
strukturlarının cəmiyyət qarşısındakı məsuliyyətinin və dövlətlə həmrəyliyinin
təzahürü kimi qiymətləndirilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 25 sentyabr 2020-ci
ildə məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə
tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan
11 Orucov A., “Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə böyük qayğı göstərirdi”,

Xalq qəzeti, 2011, 6 may, s. 6.
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Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə
42,5 milyon manat ayrılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin ehtiyat
fondundan ayrılmış  vəsait 2020-ci ildə yeni yaşayış sahələrinin  tikintisinin başa
çatdırılmasına  yönəldilmişdir.  Qeyd edək ki, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan
azad edilməsi ilə əlaqədar,  məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıdışı
nəzərə alınaraq,  2020-ci ildə inşası başa çatdırılmış yaşayış kompleksləri və
yaşayış məntəqələrindəki bütün mənzillərin (Füzuli rayonlarında inşa edilmiş 30
fərdi ev istisna olunmaqla) Vətən müharibəsi  şəhidlərinin və qazilərin ailələrinə
verilməsini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2020-ci ilin yekunlarına həsr
olunmuş müşavirədəki çıxışında bildirmişdir.12 

3. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin 
həlli ilə bağlı görülmüş işlər

Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli və həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması Azərbaycan dövlətinin daim diqqət mərkəzində
olmuşdur. Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə
Azərbaycan dövlətinin atdığı ən vacib ilk addımlardan biri güzəşt sisteminin
tətbiq edilməsidir. Xatırladaq ki, güzəştlər ilk dəfə 29 sentyabr 1992-ci il tarixində
təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin statusu haqqında” Qanunun
tələblərinə uyğun olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Qanunun tələbinə əsasən, 1993-
cü ildə məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün aylıq müavinət (çörəkpulu)
verilməsinə başlanmışdır. Qanunun digər bir tələbinə əsasən, məcburi köçkünlər
kommunal xidmətlərdən (su təchizatı, qaz, elektrik enerjisi) və telefondan istifadə
(şəhərlərarası və beynəlxalq istisna olmaqla) haqqını ödəməkdən azad edil-
mişdilər. 2001-ci ilin sonundan etibarən isə “Kommunal, nəqliyyat və digər
xidmətlər üzrə güzəştlərin müavinətlərlə əvəz olunmasının təmin edilməsi
haqqında” Prezident Fərmanına uyğun olaraq məcburi köçkünlərə güzəştin
əvəzinə müavinət verilməsinə başlanılmışdır. 2003-cü ildən başlayaraq Azər-
baycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı hər bir vətəndaşın həyatında öz əksini
tapdığı kimi qaçqın və məcburi köçkünlərin rifah halının yaxşılaşmasına da təsir
etmişdir. Belə ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyələri və sosial
rifah durumu, Azərbaycanın artan sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsinə müvafiq
olaraq, ötən dövr ərzində dəyişmiş və müxtəlif dərəcədə güzərana malik olan
fərqli qruplar yaranmışdır. Buna uyğun olaraq hökumətin siyasəti də dəyişmiş və
ümumilikdə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına yönəlmiş səylər çərçivəsində
12 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan videokonfrans şəklində keçirilən müşavirədə İlham Əliyevin giriş nitqi,

https://president.az/articles/49937 
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məcburi köçkünlərin fərdi ehtiyaclarının qarşılanmasına ünvanlı şəkildə yanaşma
tətbiq olunmağa başlanmışdır. Beləliklə, qaçqın və məcburi köçkünlərin maddi
gəlirlərinin davamlı şəkildə çoxalması, onlara ödənilən vəsaitlərin, Prezident
İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən, vaxtaşırı artırılması və bu qə-
bildən olan digər tədbirlər 2003-cü ildən sonrakı dövrdə Azərbaycanda sosial
sferada vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xarakterizə edən mühüm parametr-
lərdəndir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 23 yanvar 2017-ci ildə imzaladığı
“Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq
müavinətin müəyyən edilməsi haqqında” Fərman müvafiq kateqoriyadan olan
insanların sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsinə və səmərəliliyin
artmasına xidmət edir. Dövlət büdcəsindən məcburi köçkünlərin və onlara bərabər
tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün ayrılan vəsaitin ünvanlılığının təmin
edilməsi və çatdırılma mexanizminin sadələşdirilməsi məqsədi daşıyan Fərmana
görə məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan bəzi güzəştlər pul konsepsiyası ilə
- vahid aylıq müavinətlə əvəz olunmuşdur. Konkret olaraq enerji daşıyıcılarının
xərcləri ilə və un məmulatları ilə bağlı xərcləri aylıq sosial müavinətlə əvəz ol-
unub. Əvvəllər həmin vəsait dövlətin büdcəsindən müvafiq qurumlara ayrılırdısa,
sözügedən Fərman imzalandıqdan sonra isə onun forması dəyişmiş, həmin
vəsaitin birbaşa məcburi köçkünlər özlərinə verilməsinə başlanılmışdır. Sosial
müdafiənin bu şəkildə təmin olunması ünvanlılıq prinsipinə də uyğun gəldiyi
üçün sosial ədalətin təmin edilməsi baxımından Fərmanın xüsusi önəmi diqqət
çəkir. Bununla da, kommunal xidmət xərclərinin məcburi köçkünlər tərəfindən
ödənişini təmin etmək məqsədilə həmin vəsaitin plastik karta köçürülməklə nağd
şəkildə məcburi köçkünlərin özlərinə verilməsi, eyni zamanda, məcburi köçkünlər
üçün nəzərdə tutulmuş müavinətlərin istifadəsində yeni təkmilləşdirilmiş me-
xanizmin tətbiqi nəticəsində sosial ədalət prinsipi təmin edilməklə həmin vəsaitin
imkanı nisbətən zəif olan və ağır şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərin yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilməsi bütövlükdə mütərəqqi addım kimi
qiymətləndirilməlidir. 

Bütün həyata keçirilən işlərlə yanaşı, məcburi köçkünlər və onlara bərabər
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin davamlı olaraq artırılması istiqa-
mətində əhəmiyyətli addımlar atılmış, onlara verilən sosial müavinət və kommu-
nal xidmət xərclərinə görə ödənişlərin təkmilləşdirilməsi, vahid elektron hökumət
portalının yaradılması istiqamətində işlər aparılmışdır. Məcburi köçkünlərə
ayrılan vəsaitin ödənişində yeni qaydaların və sosial ədalət prinsipinin tətbiq
edilməsi məqsədilə təkliflər zərfi hazırlanaraq Baş nazirə təqdim edilmişdir. Məhz
sözügedən yeni qaydalar 2017-ci il yanvar ayından tətbiq edilməyə başlanmışdır.
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Bunun hüquqi əsasını isə yuxarıda da qeyd etdiyimiz  Prezident İlham Əliyevin
imzaladığı “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq
müavinətin müəyyən edilməsi haqqında” Fərman təşkil etmişdir. Azərbaycan
Respublikası Prezidenti 26 fevral 2019-ci il tarixində “Məcburi köçkünlər və on-
lara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırılması haqqında”
Sərəncam imzalayaraq məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün
vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il aprelin 1-dən 50 faiz artırmışdır. 10
iyun 2019-cu il tarixində yuxarıda sözügedən Sərəncama edilmiş dəyişiklik ilə
vahid aylıq müavinətin həcmi müvafiq olaraq 60 manat və 33 manat olmuşdur.
Belə ki, vahid aylıq müavinəti alan məcburi köçkünlər iki kateqoriyaya bölünür.
Birinci kateqoriyaya aid edilənlərə - fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması və
texniki istismarı mümkün olmayan, habelə təbii qazla təmin olunmayan sıx
müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlərə və onlara
bərabər tutulan şəxslərə hazırda ayda 33 manat vahid aylıq müavinət verilir. Bu
kateqoriyaya aid olan məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin,
onlar fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması və texniki istismarı mümkün olan
yeni yaşayış sahələrinə köçürülənədək istifadə etdikləri təbii qaz, elektrik enerjisi,
su və məişət tullantılarının daşınmasına görə haqlar müvafiq normalar həddində,
dövlət hesabına mərkəzləşmiş qaydada birbaşa kommunal xidmət təşkilatına
ödənilir.  İkinci kateqoriyaya aid olanlar - fərdi qaydada sayğaclardan istifadə
edən məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər isə hazırda 60 manat
vahid aylıq müavinət alırlar.

2010-2020-ci illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial prob-
lemlərinin həlli üçün 5.5 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Onun 3 milyard manatı
dövlət büdcəsinin, 131 milyon manatı Ehtiyat Fondunun, 2 milyard manatı Dövlət
Neft Fondunun, 342 milyon manatı beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitidir.
Ötən 10 ildə məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 23 faizdən 8 faizə
düşmüşdür. Adambaşına verilən müavinətin məbləği 2010-cu ildə 15 manat,
2020-ci ildə isə vahid aylıq müavinətin məbləği 33-60 manat təşkil etmişdir.
Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün aylıq müavinətin
artırılması haqqında Prezident İlham Əliyev tərəfindən iki dəfə Sərəncam
imzalanıb, müavinətin məbləği 10 faiz və 20 faiz artırılıb.

2020-ci il  ərzində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsindən məcburi
köçkünlərə vahid aylıq müavinət kimi ümumilikdə 332.579,1 min manat (o
cümlədən 1.061,9 min manat bank xərcləri olmaqla) məbləğində vəsait
ödənilmişdir. Vahid aylıq müavinətin ödənildiyi məcburi köçkünlərin orta aylıq
sayı - 489.541 nəfər təşkil etmişdir ki, bunlardan orta hesabla 424.865 nəfər aylıq
- 60 manat, 64.676 nəfər isə aylıq - 33 manat məbləğində vəsaitlə təmin
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edilmişdir. Ölkə ərazisində ictimai və inzibati binalarda sıx məskunlaşmış və
kommunal xidmət  haqları dövlət büdcəsindən  ayrılmış vəsait hesabına ödənilən
məcburi  köçkünlər tərəfindən istifadə edilmiş – içməli su, təbii qaz və elektrik
enerjisi sərfiyyatına, eləcə də çirkab suların axıdılması və məişət tullantılarının
daşınmasına görə 2020-ci il ərzində ümumilikdə 17.088,0 min manat məbləğində
vəsait aidiyyatı xidmət təşkilatlarının hesabına köçürülmüşdür.13

Təbii olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üçün yaradılmış
şərait bütövlükdə onların həyat şəraitinin və ümumi rifah halının yaxşılaş-
dırılmasına xidmət etsə də, onlar hazırkı ünvanlarında müvəqqəti məskunlaşdıq-
larını, tezliklə öz torpaqlarına qayıdacaqlarına hər zaman inanıblar. Bu inamı
onlara verən isə Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqların azad edilməsi
istiqamətində Azərbaycan dövlətinin ardıcıl və qətiyyətli siyasəti olmuşdur.
Zaman da onların bu inamının əsassız olmadığını, Azərbaycan dövlətinin yürüt-
düyü siyasi xəttin doğruluğunu sübut etmiş oldu. Prezident İlham Əliyev bununla
bağlı bildirmişdir: “Bizim torpaqlarımız azad olunandan sonra biz həmin tor-
paqlarda bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Bütün şəhərləri bərpa edəcəyik və
öz vətəndaşlarımızı doğma torpaqlara qaytaracağıq. O gün gələcək, mən buna
inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa
edəcəkdir”.14

4. Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması və
yoxsulluğun azaldılması sahəsində fəaliyyət

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçilərkən qaçqın
və məcburi köçkünlər məsələsinin onun prezidentliyi dövründə siyasi kursunun
əsas istiqamətlərindən biri olacağını vəd etmişdi. 2003-cü ildən başlayaraq cənab
İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə qaçqın və məcburi köçkün-
lərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
paralel olaraq onların məşğulluğunun artırılması və yoxsulluğun azaldılması
istiqamə-tində də kompleks addımlar atılmaqdadır. Bu kontekstdə Prezident
İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiqlədiyi “Qaçqınların
və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı” xüsusi qeyd olunmalıdır. Daha sonra müxtəlif
dövrlərdə həmin sərəncama əlavələr edilib və buna müvafiq olaraq qaçqınların
13  Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2020-

ci il  ərzində məcburi köçkünlərin mənzil – məişət və sosial problemlərinin həlli ilə əlaqədar görülmüş
işlərlə bağlı Məlumat, http://idp.gov.az/az/law/132/parent/15 

14 İlham Əliyev Goranboyda məcburi köçkünlər üçün salınmış yaşayış məhəlləsinin açılışında iştirak
etmişdir, https://president.az/articles/1565/print 
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və məcburi köçkünlərin sosial durumunun, yaşayış şəraitinin daha da
yaxşılaşdırılması məqsədilə xeyli sayda tədbirlər həyata keçirilib. Bu tədbirlər
çərçivəsində məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması, sahibkarlığın
inkişafı məqsədi ilə 11 min nəfər məcburi köçkünə 7,7 milyon manat məbləğində
mikrokredit, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən isə 2 min nəfər məcburi
köçkün sahibkara 40 milyon manat güzəştli kredit verilib, 3600 yeni iş yeri
yaradılıb. Təkcə 2020-ci il ərzində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni
qəsəbələrdə iş yerlərinin yaradılması məqsədilə 137 məcburi köçkün ailəsinə
ticarət-xidmət obyektlərinin qurulması üçün müvafiq yerlər ayrılmış və bunun
sayəsində 300-ə yaxın məcburi köçkün işlə təmin edilmişdir. Azərbaycan
Respublikasının Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən il ərzində 23 məcburi
köçkün sahibkar subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsi üçün
güzəştli kredit verilmiş və həmin layihələr hesabına yeni iş yerləri açılmışdır.
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən Füzuli rayonu ərazisində
salınmış qəsəbələrdə 2020-ci il ərzində 5 yeni Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət
yaradıl-mışdır.15 Son illər məcburi köçkünlər arasında müvafiq maarifləndirmə
işləri aparılır ki, onlar dövlət təminatından, ələbaxımlıqdan uzaqlaşaraq özünü-
təminata keçsinlər. 

“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” məcburi köçkünlərin yoxsul-
luğunun azaldılması sahəsində də geniş tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə
tutur. Bir müddət əvvələ qədər 146 min nəfər məcburi köçkünə büdcə vəsaiti
hesabına Dövlətqaçqınkom tərəfindən aylıq ərzaq norması paylanılıb, yemək
xərci üçün müavinət verilib. Vaxtilə büdcədən maliyyələşdirilən müəssi-sələrdə
çalışmış və işlə təmin olunmamış 14 min nəfərdən çox məcburi köçkünə orta
aylıq əməkhaqqının ödənişi davam etdirilmişdir ki, bu da onların yoxsulluq
səviyyəsindən çıxmasına təsir göstərmişdir. 

Diqqət yetirilən önəmli məqamlardan biri də ondan ibarətdir ki, məcburi
köçkünlər üçün yeni qəsəbələr onların məşğulluğu və alışdıqları həyat şəraiti
nəzərə alınaraq məskunlaşdığı ərazidə salınmışdır ki, bu da müəyyən parametrlər
baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, məcburi köçkünlərin
əksəriyyəti məskunlaşdıqları rayonlarda öz işlərini qurublar. Onları öz işlərindən
kənarlaşdırmamaq üçün elə məskunlaşdıqları rayonlarda yeni qəsəbələr tikilir.
Bu da, öz növbəsində, məcburi köçkünlərin yeni yaşayış məskəninə köçürüldük-
dən sonra işsizlik problemi ilə qarşılaşmamalarına gətirib çıxarır. 

15  Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 2020-
ci il  ərzində məcburi köçkünlərin mənzil – məişət və sosial problemlərinin həlli ilə əlaqədar görülmüş
işlərlə bağlı Məlumat, http://idp.gov.az/az/law/132/parent/15
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İlk dəfə Bakının Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış
“Qobu Park-3” yaşayış kompleksində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün istehsal
müəssisələri qurulub. Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə əməkdaşlığı
çərçivəsində reallaşdırılan layihələr məcburi köçkünlərin məşğulluğunun biznes-
layihələr vasitəsilə təmin olunması məqsədi daşıyır. Bu layihələr çərçivəsində
yaradılan müəssisələr icarə xərclərindən azad olunur ki, bu da sahibkarlar üçün
cəlbedici amildir. Kompleksdə fəaliyyət göstərən “Xarı bülbül” Təlim və İs-
tehsalat Birliyi məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması, sosial rifah
halının daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə yaradılıb. Burada xalça, kəlağayı və
zərgərlik məmulatları istehsal edilir. Layihələr yalnız sosial əhəmiyyəti ilə
seçilmir. Onlar, eyni zamanda, biznesyönümlüdür. Belə ki, hər iki müəssisədə is-
tehsal olunacaq məhsullar rəqabətqabiliyyətlidir və idxalı əvəz edəcək.16

Məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrdə 2018-2019-cu illərdə - Əmək
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə təşkilatçılığı  dörd dəfə əmək yarmarkası
keçirilib.

Ölkə əhalisinin ən həssas hissəsi olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli istiqamətində həyata keçirilən hərtərəfli dövlət siyasəti, mü-
vafiq dövlət proqramlarının qəbulu və onların icrası nəticəsində təkcə 2013-cü
ilə qədər 380 min nəfər əmək qabiliyyətli məcburi köçkündən 161 min nəfəri
büdcə təşkilatlarında və digər sahələrdə daimi, 200 min nəfəri isə müvəqqəti işlə
təmin edilib. Bu da 2003-cü illə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Nəticədə, məcburi
köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 74 faizdən 12 faizədək azalıb.17

Beləliklə, qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin daha da
yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması və yoxsulluğun azaldılması dövlətin
həyata keçirdiyi siyasətin əsas prioritetlərindən birini təşkil edir və göstərilən
istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə olunduğu beynəlxalq miqyasda da açıq etiraf
edilir. Post Sovet məkanında, eləcə də Avropa məkanında qaçqın və məcburi
köçkünlərin sayına görə Azərbaycan ilk yerlərdə gələn dövlətlərdən biri olmasına
baxmayaraq, bu kateqoriyadan olan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırıl-
ması baxımından ən fəal siyasət yürüdən ölkələrdən hesab olunur. 

16 Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlər üçün salınmış “Qobu Park-3” yaşayış kompleksinin açılışında
iştirak
edib,https://azertag.az/xeber/Prezident_Ilham_Aliyev_mecburi_kochkunler_uchun_salinmis_Qobu_Park_3
_yasayis_kompleksinin_achilisinda_istirak_edib___YENILANIB_2_VIDEO-1498395  

17 Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən daha bir yeni məktəb binası
tikilərək məcburi köçkün uşaqların istifadəsinə verildi, http://idp.gov.az/az/news/259 
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5. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş sahəsində 
fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi

Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət idarəçiliyi sisteminin möhkəmləndiril-
məsi və bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatların tərkib hissəsi kimi qaçqınların
və məcburi köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan dövlət orqanlarının işinin
təkmilləşdirilməsi sahəsində fəaliyyət xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir.

Bu gün Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı dövlət siyasətini
həyata keçirən əsas dövlət orqanı Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsidir. Dövlət Komitəsi daha əvvəl
Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 1989-cu il 19 sentyabr tarixli
Fərmanı ilə daimi yaşayış yerlərinin tərk etməyə məcbur olmuş şəxslərin qəbulu,
yerləşdirilməsi və güzəranları ilə əlaqədar məsələləri həll etmək və bu sahədə
respublikanın sovet, təsərrüfat, inzibati və ictimai təşkilatlarının fəaliyyətlərini
əlaqələndirmək məqsədilə “Daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olmuş
şəxslərlə iş üzrə Azərbaycan SSR Dövlət Komitəsi” kimi yaradılmış, Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 5 yanvar 1993-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
adlandırılmışdır.18 Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci
il 1 fevral tarixli 187 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə uyğun
olaraq, Dövlət Komitəsi Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində qaçqın və məcburi köçkün olmuş şəxslərin yerləşdirilməsi, məskun-
laşdırılması, repatriasiyası, sosial müdafiəsi, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə
onların sosial, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində dövlət
siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Komitənin əsas
vəzifələri aşağıdakılardır:19

- qaçqınların və məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması, yoxsullu-
ğunun azaldılması və sosial problemlərinin həlli sahəsində dövlət siyasətinin
formalaşmasında iştirak etmək və onun həyata keçirilməsini təmin etmək;

- qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə müvafiq dövlət proqramlarının layihəsini hazırlamaq və onların yerinə
yetirilməsini təşkil etmək;

- qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün mənzil və sosial obyektlərin təmir-
tikinti işlərinin aparılmasını və tikinti obyektlərinin müvafiq layihə-smeta
sənədləri ilə təminatını təşkil etmək;
18 “Azərbaycan Respublikasının Daimi Yaşayış Yerlərini Məcburi Tərk Etmiş Şəxslərlə İş üzrə Dövlət

Komitəsinin adının dəyişdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı”,
http://www.e-qanun.az/framework/8092 

19  “Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi haqqında
Əsasnamə”, http://www.e-qanun.az/framework/7361 
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- qaçqınların və məcburi köçkünlərin miqrasiyasının tənzimlənməsində
iştirak etmək;

- qaçqınların və məcburi köçkünlərin mövcud vəziyyəti, ehtiyacları, onların
ölkədaxili miqrasiyası barədə məlumat toplamaq, təhlil etmək, ümumiləşdirmək
və tövsiyələr hazırlamaq;

- qaçqınların və məcburi köçkünlərin məcburi tərk etdikləri yaşayış yerlərinə
qayıtmasına şərait yaratmaq məqsədilə müvafiq dövlət orqanları, beynəlxalq və
qeyri-hökumət təşkilatları ilə məqsədyönlü iş aparmaq;

- qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılmış büdcə vəsaitindən səmərəli
istifadəni təmin etmək;

- məcburi köçkünlərin yığcam məskunlaşdıqları yerlərdə və qəsəbələrdə
kommunal xidmətlərin yaxşılaşdırılmasını təmin etmək;

- qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada və əsaslarla “qaçqın” və
“məcburi köçkün” statusu verilməsi ilə bağlı müraciətlərə baxmaq və müvafiq
qərarlar qəbul etmək və s.;

Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə ölkəmizdə dövlət
idarəçiliyi sahəsində islahatlar həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 2018-ci ildən
Dövlət Komitəsinin fəaliyyətində yeni mərhələ başlanmışdır. Rəhbərliyinin
dəyişdirilməsi və struktur islahatlarının aparılması sayəsində komitənin fəaliyyə-
tində müsbət dəyişikliklər müşahidə edilmiş, məcburi köçkünlərlə görüşlər
müntəzəm xarakter almış, onların uçotu dəqiqləşdirilmiş, onlara yeni yaşayış
sahələrinin verilməsi prosesində ədalətlilik və şəffaflıq prinsiplərinin tətbiqi üçün
mexanizmlər yaradılmışdır. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi ölkə rəhbərinin tapşırıqlarını yerinə yetirməklə vətəndaşların
müraciətlərinə həssaslıqla yanaşaraq, müasir texnoloji yeniliklərin tətbiqi
əsasında bu sahədə işi daha da təkmilləşdirmişdir. Belə ki, komitənin vahid
məlumat bazasının Elektron Hökumət portalı olan “mygov.az”a inteqrasiyası
nəticəsində “Məcburi köçkün statusu”na dair arayışın verilməsi xidməti tam
elektronlaşdırılmışdır. Qeyd edilən dövrdən sonra Dövlət Komitəsində struktur
islahatların və idarəetmənin optimallaşdırılması məsələsinə xüsusi diqqət
yetirilməyə başla-mışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci
il 30 noyabr tarixli 652s nömrəli Sərəncamı əsasında Dövlət Komitəsi aparatı
işçilərinin ümumi say həddi 88-ə çatdırılmışdır.20 Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 18-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevi qəbul edərkən köçkünləri
20  “Qaçqınkom”da bir neçə şöbə ləğv edilib, yeni şöbələr yaradılıb, https://apa.az/az/xeber/sosial-

xeberler/Qacqinkomda-bir-nec-sob-lgv-edilib-yeni-soblr-yaradilib-626468 
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mümkün qədər çox yeni yaşayış şəhərciklərində yerləşdirməyi əsas prioritet
tapşırıq kimi qarşıya qoymuşdur.21

Məcburi köçkünlərlə bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində və dövlət
əhəmiyyətli tədbirlərin reallaşmasında mühüm rol oynayan digər dövlət qurumu
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondudur (MKSİF). MKSİF ümummilli lider
Heydər Əliyevin 6 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılmışdır. Fondun
əsas məqsədi məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını,
onlar üçün iş yerlərinin açılmasını təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsini,
əsasən sosial infrastrukturun bərpasına yönəldilmiş layihələrin yerinə yetirilməsi
üçün vəsait ayrılmasını və bu vəsaitlərdən səmərəli və məqsədyönlü istifadəni
təmin etməkdir. Ötən müddət ərzində Fond tərəfindən Bakı, Gəncə, Mingəçevir
şəhərlərinin,  Abşeron, Yevlax, Qəbələ, İsmayıllı, Şəki, Bərdə, Ağdam, Beyləqan,
Goranboy, İmisli, Biləsuvar, Ağcabədi, Füzuli, Sabirabad, Göygöl, Balakən,
Qazax rayonlarının ərazilərində qaçqınlar və məcburi köçkünlər zəruri sosial-
texniki infrastrukturu olan yeni qəsəbələrin və yaşayış komplekslərinin inşası
təmin edilmişdir.

6. nəticə

Qlobal dünya prosesləri – hərbi və siyasi toqquşmalar, etnik münaqişələr, son
onilliklərdə dövlətlərin iqtisadi sistemində baş verən böhranlar məcburi köç-
künlərin və qaçqınların sayının artmasını sürətləndirmişdir. Nəticə etibarı ilə
məcburi köçkünlük fenomeni son illərdə etnososial və etnopolitik determinant-
ların açıq şəkildə ifadə olunduğu mürəkkəb və çoxşaxəli bir prosesdir. 

Ermənistanın apardığı milli ayrı-seçkilik, deportasiya və işğalçılıq siyasəti
nəticəsində Azərbaycan hələ müstəqilliyinin ilk illərindən qaçqın və məcburi
köçkün problemi ilə qarşılaşmışdır. Bu qəbildən olan bir milyondan çox insanın
müvəqqəti yerləşdirilməsində, onların zəruri ehtiyaclarının ödənilməsində çiddi
çətinliklər, humanitar fəlakət təhlükəsi yarannmışdı. Yalnız ulu öndər Heydər
Əliyevin respublikada siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra qaçqınlar və
məcburi köçkünlərlə iş sahəsində dövlət siyasəti sistemli xarakter almış, mövcud
təhlükənin aradan qaldırılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata
keçirilməsinə başlanmışdır. Azərbaycanın 2003-cü ildən etibarən sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi və ciddi uğurlara nail olması onun qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı kompleks tədbirlər həyata keçirə bilməsinə
şərait yaratmışdır. Bununla əlaqədar olaraq, ilk növbədə, Azərbaycan hökuməti
qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunması sahəsində beynəlxalq
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hüquqi öhdəliklərə istinad edən milli qanunvericilik hazırlanması, həmin şəxslərin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğunun artırılmasına və yox-
sulluq səviyyələrinin azaldılması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Beləliklə, son illərdə Azərbaycanın iqtisadi sahədə böyüyən potensialı qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması işlərini həyata keçirməyə imkan
vermişdir. Təsadüfi deyil ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan dövlətinin
belə imkanları yox idi və məhz buna görə köçkünlər çadırlarda yaşayırdı. Onu
da xüsusi vurğulamaq yerinə düşər ki, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan
torpaqlarının işğal edilməsi nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünə çevrilən
insanların üzləşdiyi sosial və digər problemlərin həlli istiqamətində atılmış ilk
ciddi addımlar bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.

Azərbaycan hökuməti son illərdə məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində bir sıra ciddi addımlar atmışdır. Bu istiqamətdə
ən çox diqqət çəkən məqamlardan biri 2007-ci ilin sonlarında çadır düşərgələrinin
tamamilə ləğv edilməsi olmuşdur. Dövlət başçısının Sərəncamına əsasən, o dövr
üçün ölkədəki çadır şəhərcikləri və düşərgələr tamamilə ləğv edilərək burada
yaşayan məcburi köçkün ailələrinin bütün sosial-texniki infrastrukturu olan yeni
qəsəbələrə köçürülməsi məsələsi öz həllini tapmışdır. Təkcə 2017-ci ilə qədər
qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə 6,2 milyard manatdan
çox vəsait sərf olunmuşdur. Ondan 2,8 milyard manatı dövlət büdcəsinin, 2 mil-
yard manatı Dövlət Neft Fondunun, 1,4 milyard manatı isə beynəlxalq maliyyə
qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların
vəsaitidir. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti hesabına müasir standartlara cavab verən
3,2 milyon kvadratmetr sahəsi olan 95 yaşayış kompleksi salınmış, 50 min ailə
və ya 250 min nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün yeni mənzillərlə təmin
olunmuşdur. Yeni yaşayış məntəqələrində bütün texniki infrastrukturla yanaşı,
150 məktəb, 58 mədəniyyət mərkəzi, 59 uşaq bağçası, 58 tibb məntəqəsi, 2
Olimpiya İdman Kompleksi tikilmişdir. Görülmüş bütün işlərin və sərf olunmuş
vəsaitlərin doxsan faizi Prezident İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi dövründə
dövründə icra edilmişdir.22

Bütün bunlar, təbii olaraq, daha yüz minlərlə məcburi köçkünün mənzil-
məişət şəraitini daha da yaxşılaşdıraraq onların sosial vəziyyətinin əhəmiyyətli
dərəcədə yüksəlməsinə imkan vermişdir. Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə
atdığı addımların, apardığı məqsədyönlü siyasətin uğurlu nəticələri özünü aydın
göstərir. Məhz bu siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan məcburi köçkünlərin
22  Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə müşavirə keçirilib,

http://idp.gov.az/az/news/520 



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

137

ehtiyaclarına sərf edilən vəsaitin həcminin ÜDM-dəki nisbətinə görə digər
ölkələrlə müqayisədə öncül sıralardadır. 

Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində məcburi köçkünlərin sosial
vəziyyəti ildən-ilə yaxşılaşmışdır. Dövlətimizin başçısı qaçqın və məcburi
köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtmasını, Azərbaycan ərazilərinin işğalına
son qoyulmasını prioritet məsələ kimi qarşıya qoymuşdur. Prezident İlham Əliyev
bununla bağlı bildirmişdir: “Bizim qarşımızda duran ən vacib, ən önəmli məsələ
Azərbaycan torpaqlarının işğalçı qüvvələrdən təmizlənməsi, soydaşlarımızın,
qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıtmasıdır. Bizim
qarşımızda duran bundan daha önəmli vəzifə yoxdur. Çünki bütün başqa
məsələlər öz həllini tapır və tapacaqdır”. 23

Pandemiya dövründə dünyada böhran davam etməsinə, neftin qiymətinin bir
neçə dəfə düşməsinə və dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq
Azərbaycanda heç bir sosial layihə ixtisar edilməmişdir. Dolayısıyla, bütün bu
dövr ərzində dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı siyasət də, bütün iqtisadi
çətinliklərə baxmayaraq, dayanıqlı xarakter almışdır. Bu da qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinin həllinin Prezident İlham Əliyevin şəxsən diqqət
mərkəzində olması ilə birbaşa bağlıdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə yaxından
təmas, onlar üçün yaradılan şəraitlə bilavasitə yerində tanışlıq həm də Azərbaycan
Prezidentinin bu insanlara xüsusi diqqətinin praktiki göstəricisidir. 

Beləliklə, son 17 ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlə-
rinin həlli dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı
dövlət siyasəti işğal altında olan torpaqların azad edilməsi siyasəti ilə paralel
olaraq aparılmışdır. Bütün bu illər ərzində dövlətin əsas məqsədi keçmiş
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli, qaçqın və məcburi köçkünlərin öz
doğma yurdlarına qayıtması olmuşdur. Bunun üçün dövlət səviyyəsində bütün
zəruri siyasi, iqtisadi, diplomatik və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. Prezident
İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün inşa
olunan evlər bu kateqoriyadan olan soydaşlarımızın müvəqqəti məskunlaşması,
rahat yaşaması üçündür. Nəticə etibarı ilə uzun illər ərzində aparılmış düşünülmüş
siyasət nəticəsində öz ərazilərini işğaldan azad etdikdən sonra Azərbaycan
dövlətinin və cəmiyyətinin qarşısında yeni hədəflər yaranmışdır. 2020-ci ilin
yekunlarına həsr olunan videokonfrans şəklində keçirilən müşavirədə Prezident
İlham Əliyev giriş nitqində bu hədəfləri açıq şəkildə qeyd etmişdir: “Ona görə
23  2007-ci il 4 may tarixdə Bakının Sabunçu rayonunda, Ramana qəsəbəsi yaxınlığında məcburi köçkün

ailələri üçün tikilmiş yeni qəsəbənin açılışı olmuşdur, http://idp.gov.az/az/news/7 
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bir daha demək istəyirəm ki, biz düzgün yoldayıq. Bütün çətinliklərə baxmayaraq,
işğala baxmayaraq, 1 milyon qaçqının olmasına baxmayaraq, biz bu nailiyyətləri
əldə etmişik. İndi torpaqlar azad edilib, indi böyük qayıdış başlanmalıdır, böyük
inkişaf prosesləri başlanmalıdır. Ona görə, əlbəttə, biz bütün bu işləri daha da
fəal, daha da məqsədyönlü şəkildə aparmalıyıq ki, Azərbaycanın imkanlarını
genişləndirək və ölkəmizin inkişaf dinamikasını artıraq”.24 Həmçinin, şəhid
ailələri və müharibə əlillərinə mənzil-lərin və avtomobillərin təqdim olunması
mərasimində iştirak edərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
bəyan etmişdir: “İndi bütün kommunikasiyalar açılandan sonra, əlbəttə, biz
qayıdacağıq və Azərbaycan əhalisi öz dədə-baba torpaqlarına qayıdacaq. Üçtərəfli
10 noyabr Bəyanatında göstərilir: Bütün qaçqınlar öz doğma torpaqlarına
qayıtmalıdırlar. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur, bizim doğma torpağımız
Göyçə mahalıdır, İrəvandır. Biz qayıdacağıq, əlbəttə”.25 

24  2020-ci ilin yekunlarına həsr olunan videokonfrans şəklində keçirilən müşavirədə İlham Əliyevin giriş nitqi,
https://president.az/articles/49937

25 İlham Əliyev Xocasən qəsəbəsində şəhid ailələri və müharibə əlillərinə mənzillərin və avtomobillərin
təqdim olunması mərasimində iştirak edib, https://president.az/articles/52446 
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1. Giriş

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının preambulasında Azərbaycan
xalqı özünün ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq, hamının layiqli
həyat səviyyəsini təmin etmək niyyətini bəyan edir. Konstitusiyanın 15-ci
maddəsində Azərbaycan dövlətinin bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü
iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaratdığı, azad sahibkarlığa təminat verdiyi, iqti-
sadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol vermədiyi; 16-cı
maddəsində isə Azərbaycan dövlətinin xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının
yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsinin qayğısına
qaldığı bəyan edilmişdir. Eyni zamanda, Konstitusiyada insan və vətəndaş
hüquqlarının və azadlıqlarının, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına layiqli
həyat səviyyəsinin təmin edilməsinin dövlətin ali məqsədi olduğu təsbit
edilmişdir. Həmçinin, Konstitusiyada Azərbaycan dövlətinin mədəniyyətin,
təhsilin, səhiyyənin, elmin, incəsənətin inkişafına yardım göstərdiyi, ölkənin
təbiətini, xalqın tarixi, maddi və mənəvi irsini qoruduğu xüsusi vurğulanmışdır. 

Konstitusiyada təsbit olunmuş məramların həyata keçirilməsi üçün
Azərbaycan dövləti cəmiyyətin hərtərəfli inkişafını və əhalinin rifahını təmin
etmək məqsədilə sosial dövlət quruculuğu və inkluziv inkişaf yolunu seçmişdir.
Yuxarıda göstərilən məqsədlərə çatmaq, həmçinin Azərbaycan vətəndaşlarının
sosial rifahının təmin edilməsi, humanitar siyasət sahəsində işlərin
genişləndirilməsi, insan kapitalının inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyət
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə yürüt-
düyü siyasətin ana xəttini təşkil etmişdir. Bütün bu dövr ərzində dünyada baş
verən qlobal iqtisadi böhran və təlatümlərə baxmayaraq Azərbaycanda sosial

VII FƏSİL
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dövlət quruculuğu sahəsində həyata keçirilən proqramlardan heç vaxt imtina
edilməmiş, ilk növbədə, əhalinin həssas qrupları nəzərə alınmaqla bu sahədə
dövlət siyasəti dayanıqlı xarakter almışdır. Sosial dövlət quruculuğu siyasəti ilə
yanaşı Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını təşkil edən “qara qızıl”ın insan
kapitalına çevrilməsi məqsədilə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi də daim pri-
oritet istiqamət olmuşdur. Nəticə etibarı ilə Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halı
nəzərəçarpacaq dərəcədə yaxşılaşmış, insan kapitalının güclənməsi, keyfiyyətli
kadr potensialının artırılmasında böyük uğurlar qeydə alınmışdır. 

2. Sosial dövlət quruculuğu

Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə sosial dövlət quruculuğu və bu sahədə
aparılan islahatların vacib bir istiqamətini qanunvericilik bazasının beynəlxalq
normalar əsasında daim təkmilləşdirilməsi təşkil etmişdir. Bununla əlaqədar
cəmiyyətin ümumi inkişafına uyğun olaraq müvafiq sahədə mövcud qanun-
vericiliyə zəruri dəyişikliklər edilmiş və yeni hüquqi sənədlər qəbul olunmuşdur.
Eyni zamanda, dövlət idarəçiliyi sahəsində həyata keçirilən islahatların tərkib
hissəsi kimi institusional islahatlar aparılmış, sosial sahədə dövlət siyasəti
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. 

“Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 fevral
2006-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında sosial
müavinətlərin təyin olunması və verilməsinin hüquqi əsaslarını müəyyən edir və
bu sahədə yaranan digər münasibətləri tənzimləyir. Qanuna əsasən, sosial
müavinətlər dedikdə bu Qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya
şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul
vəsaiti nəzərdə tutulur.1 

“Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 7 fevral
2006-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tə-
rəfindən təsdiq edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında vətəndaşların
əmək pensiyası hüquqlarının yaranmasının əsaslarını, bu hüquqların həyata
keçirilməsi qaydalarını və əmək pensiyası təminatı sistemini müəyyən edir.2

“Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 5 oktyabr
2004-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tə-
rəfindən təsdiq edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında yaşayış mini-
mumunun müəyyənləşdirilməsinin, ona dövlət təminatının, ölkənin sosial-iqtisadi
1  “Sosial müavinətlər haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://e-qanun.az/framework/11508
2 “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.e-

qanun.az/framework/11566
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inkişafına uyğun olaraq yaşayış minimumunun yüksəldilməsinin prinsiplərini və
qaydalarını müəyyən edir.3

“Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu  21 oktyabr 2005-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu Qanun ünvanlı dövlət sosial
yardımının göstərilməsinin məqsəd və prinsiplərini, təyin olunmasının hüquqi
əsaslarını və bu sahədə yaranan digər münasibətləri tənzimləyir.4 

“İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 30 iyun
2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən təsdiq edilmişdir. İşsizlikdən sığortanın təşkilati, hüquqi və iqtisadi
əsaslarını müəyyən edən, işsizlikdən sığortanın subyektləri arasındakı
münasibətləri tənzimləyən bu qanunun məqsədi Azərbaycan Respublikasının
əmək bazarında riskin ötürülməsinə əsaslanan münasibətlərin və yeni maliy-
yələşmə mexanizmlərinin yaradılması, sığortaolunanların itirilmiş əmək-
haqlarının kompensasiya olunması və işsizliyin yaranması hallarının qarşısının
alınması üçün qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsi yolu ilə əhalinin sosial müdafiə-
sinin gücləndirilməsinə təminat verilməsidir.5

“Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu 30 dekabr 2011-
ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən təsdiq edilmişdir.
Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I
hissəsinin 16-cı bəndinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında çətin həyat
şəraitində yaşayan şəxslərə sosial xidmət göstərilməsi sahəsində dövlət
siyasətinin hüquqi, iqtisadi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə
yaranan münasibətləri tənzimləyir.6

“Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu 31 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev tərəfindən təsdiq edilmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası
Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci bəndinə uyğun olaraq əlilliyi
olan şəxslər barəsində dövlət siyasətinin əsaslarını və onların hüquqlarının
müdafiəsi sahəsində dövlətin vəzifələrini müəyyən edir, əlilliyə səbəb olan
risklərin, əlillik əlamətinə görə ayrı-seçkiliyin bütün formalarının aradan
qaldırılmasını, əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyasını, cəmiyyətin həyatında tam
həcmdə iştirakını və sosial inteqrasiyasına şərait yaradılmasını, onlara aid olan
strategiya və proqramlara dair qərarların qəbulu prosesinə fəal cəlb olunmasını,
3  Yaşayış minimumu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, http://e-qanun.az/framework/5518 
4 “Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://e-qanun.az/frame-

work/10854
5 “İşsizlikdən sığorta haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, http://www.e-qanun.az/framework/36310  
6 “Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu, http://www.e-qanun.az/framework/23195



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

142

əlilliyi olan şəxslərin hüquq və azadlıqlarının tam və bərabər səviyyədə həyata
keçirilməsini, onların şərəf və ləyaqətinin müdafiəsi sahəsində yaranan münasi-
bətləri tənzimləyir.7 

Azərbaycan dövlətinin ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi və Konstitusiya quruluşu
uğrunda mübarizədə yenilməz rəşadət və misilsiz vətənpərvərlik nümunələri
göstərmiş şəxslərin müstəsna xidmətlərinə və igidliyinə görə Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı adına layiq görülmüş şəxslərin maddi və mənəvi ehtiyaclarının
ödənilməsi üçün, həmçinin şəhid olanların ailələrinə dövlət qayğısını artırmaq
və onların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədilə Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 14 iyul 2005-ci il tarixində “Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” və 19 dekabr 2006-cı il tarixində “Şəhid
ailəsi üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi
haqqında” Fərmanlar imzalamışdır. Sonuncu dəfə 31 dekabr 2020-ci il tarixində
bu fərmanlara dəyişiklik edilərək Milli Qəhrəmanı adı verilmiş şəxslərə aylıq
təqaüdün məbləği 1500 manatdan 1800 manata, şəhid ailəsinə hər şəhidə görə
aylıq təqaüdün məbləği 300 manatdan 500 manatadək artırılmışdır.8

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 2008-ci il 9 sentyabr
tarixində “Müharibə və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi
olan şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi
haqqında” Fərman imzalmışdır. 30 dekabr 2020-ci il tarixində Fərmana edilmiş
ən son dəyişikliyə əsasən, I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 400 manat; II dərəcə
əlilliyi olan şəxslərə 350 manat; III dərəcə əlilliyi olan şəxslərə 300 manat məblə-
ğində aylıq Prezident təqaüdünün verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.9

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev sosial dövlət quruculuğu
sahəsində səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədilə qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı ilk növbədə bu istiqamətdə institusional çərçivənin
formalaşdırılması və möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirməkdədir. Həyata
keçirilən islahatlar nəticəsində sosial siyasət sahəsində dövlət strukturlarında
idarəetmənin sağlam prinsiplər əsasında inkişaf edərək tam şəffaflaşması üçün
möhkəm zəmin yaradılıb. Bütövlükdə dövlət idarəçilik sahəsində islahatların
tərkib hissəsi kimi sosial siyasətin həyata keçirilməsində yeni yaradılmış dövlət
qurumlarının daha çevik, operativ qərarların qəbul olunması, həmçinin korporativ
idarəçilikdə yeniliklərin tətbiq edilməsində müstəsna rolu olmuşdur.
7 “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.e-

qanun.az/framework/39591 
8 https://president.az/articles/49819 
9 “Müharibə və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Azərbaycan

Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Fərmanı
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Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
sosial sahədə dövlət siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Nazirlik əmək münasibətləri, əməyin mühafizəsi, əmək ehtiyatlarından istifadə,
əhalinin sosial müdafiəsi, o cümlədən əmək pensiyaları və sosial sığorta, əhalinin
məşğulluğu, işsizlikdən sığorta, demoqrafiya, tibbi-sosial ekspertiza, əlilliyi olan
şəxslərin, o cümlədən sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqların
reabilitasiyası sahələrində dövlət siyasətini həyata keçirir.10

Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində göstərilən
xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, habelə sosial müdafiə sahəsində
idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərin davam
etdirilməsi məqsədilə Prezident İlham Əliyev 30 dekabr 2019 tarixində “Sosial
müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər
haqqında” Fərman imzalamışdır. Fərmana əsasən, Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq
Xidmətinin əsasında Dövlət Məşğulluq Agentliyi, Nazirlik yanında Dövlət Sosial
Müdafiə Fondunun əsasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu, Dövlət Tibbi-Sosial
Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin əsasında Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza
və Reabilitasiya Agentliyi və Sosial Xidmətlər Agentliyi publik hüquqi şəxsləri
yaradılıb.11

Dövlət Məşğulluq Agentliyi aktiv məşğulluq tədbirlərinin təşkili, işsizlikdən
sığorta vəsaitinin idarə edilməsi, işaxtaran və işsiz şəxslərin sosial müdafiəsi ilə
bağlı tədbirlərin, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
tələblərinə əməl olunmasına nəzarətin, habelə aidiyyəti dövlət orqanları
(qurumları) ilə birlikdə əmək bazarının təhlili və qeyri-formal məşğulluğun aşkar
edilməsi və qarşısının alınması ilə bağlı nəzarət tədbirlərinin həyata keçirilməsi,
bununla bağlı maarifləndirmə, məlumatlandırma, təbliğat işinin təşkili sahəsində
fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir. Agentlik Azərbaycan Respublikası
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.12  

Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məcburi dövlət sosial sığortası və könüllü
(əlavə) sosial sığorta, əhalinin əmək pensiyaları, sosial müavinətlər, ünvanlı
dövlət sosial yardımı ilə, təqaüd və kompensasiyalarla, habelə Azərbaycan
Respublikasının qanunları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və Azərbay-
10 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyətinin

təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
http://www.e-qanun.az/framework/21307 

11 “Sosial müdafiə sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Fərmanı, https://president.az/articles/35542 

12 https://dma.gov.az/agentlik/haqqimizda 
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can Respublikası Nazirlər Kabinetinin aktları ilə nəzərdə tutulmuş digər
ödənişlərlə təmin edilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən publik hüquqi şəxsdir.13 

Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyi əlilliyin müəyyən
edilməsi və əlilliyi olan şəxslərin reabilitasiyası sahəsində fəaliyyət göstərən pub-
lik hüquqi şəxsdir. Agentlik Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin  tabeliyində fəaliyyət göstərir.14

Sosial Xidmətlər Agentliyi sosial xidmətə ehtiyacı olan şəxslərə (ailələrə)
“Sosial xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən
edilmiş forma və növlər üzrə sosial xidmət göstərilməsi, onların sosial müdafiəsi
və rifahının yaxşılaşdırılması, habelə övladlığagötürmə ilə bağlı dövlət siyasətinin
və tənzimləmənin həyata keçirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərən publik hüquqi
şəxsdir. Agentlik Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.15 

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi
yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti mülkiyyət və təşkilatı-hüquqi forma-
sından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxsləri, xarici hüquqi şəxslərin filial və
nümayəndəlikləri və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul
olan fiziki şəxslər (işəgötürənlər) tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Əmək
Məcəlləsinə və Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi sisteminə daxil
olan digər normativ hüquqi aktların tələblərinə əməl olunmasına dövlət nəzarətini
həyata keçirən icra hakimiyyəti orqanıdır.16

Əmək Bazarı və Sosial Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya əmək
bazarı və sosial müdafiə sahələrində mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsini,
inkişaf meyillərinin öyrənilməsini və monitorinqləri həyata keçirən, bu sahələrdə
səmərəli idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi məqsədilə təhlil və proqnozlar
hazırlayan publik hüquqi şəxsdir. Nizamnaməsinə uyğun olaraq, Observatoriya
əmək bazarı və sosial müdafiə sahələrində normativ hüquqi aktların, inkişaf
konsepsiyalarının və məqsədli proqramların hazırlanması və həyata keçirilməsin-
də iştirak edir. Observatoriya Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərir.17

13 Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Nizamnaməsi, https://www.sosial.gov.az/uploads/files/2020/07/dsmf-nizam-
name.pdf 

14 Dövlət Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinin Nizamnaməsi, https://www.sosial.gov.az/up-
loads/files/2020/07/tsek-nizamname.pdf 

15 Sosial Xidmətlər Agentliyinin Nizamnaməsi, https://www.sosial.gov.az/uploads/files/2020/09/sosial-xidmetler-
agentliyi.pdf 

16 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi
Xidməti haqqında Əsasnamə, https://www.sosial.gov.az/uploads/images/image_750x_5c389f132919c.pdf

17 Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində “Əmək Bazarı və Sosial
Müdafiə Məsələləri üzrə Milli Observatoriya” publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında Azərbaycan
Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı, http://www.e-qanun.az/framework/44811  
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 9 avqust 2018-ci il
tarixində imzaladığı “Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat
sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında”
Fərmana müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat
Agentliyi publik hüquqi şəxs (DOST Agentliyi) yaradılmışdır. DOST Agentli-
yinin yaradılmasında məqsəd əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və
təminat sahələrində vətəndaşlara göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəl-
dilməsi, şəffaflığın artırılması, innovativ həllərin tətbiqi və elektron xidmətlərə
keçidin sürətləndirilməsi, habelə süründürməçilik hallarının qarşısının alınması
və vətəndaş məmnunluğunun artırılması olmuşdur.18 DOST mərkəzlərində vətən-
daşlara göstərilən aşağıdakı əsas xidmətlər göstərilir:19 

- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin fəaliyyət istiqamətlərinə
dair arayışlar verilməsi;

- Əmək münasibətləri sahəsində işəgötürənlərə və işçilərə göstərilən xid-
mətlər;

- əlillik və sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu sahəsində göstərilən
xidmətlər;

- məşğulluq sahəsində göstərilən xidmətlər;
- əmək pensiyası və sosial müavinət sahələrində göstərilən xidmətlər;
- ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdünün təyin edilməsi;
- sığortaolunanların fərdi uçota alınması və uçotdan çıxarılması;
DOST Agentliyinin yaradılması Azərbaycanda sosial xidmətlər sahəsində

keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı olmuşdur. Öz faəliyyətində şəffaflıq, ope-
rativlik, vətəndaş məmnunluğunu təmin etmək xüsusiyyətləri ilə seçilən DOST
layihəsi Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun  prezidenti  Mehriban  Əliyevanın  təşəbbüsünün  nəticəsidir.20 9 may
2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə ilk DOST mərkəzinin açılışı baş tutub.
Qeyd edək ki, hazırda fəaliyyət göstərən DOST Mərkəzlərinin sayı beş olsa da,
2025-ci ilə qədər ölkə ərazisində 17 DOST mərkəzi və 55 DOST filialının
fəaliyyətə başlayacağı, bununla da DOST xidmətlərinin bütün ölkə ərazisini əhatə
edəcəyi gözlənilir.

18 Əhalinin məşğulluğu, əmək, sosial müdafiə və təminat sahələrində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı
əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı,
https://president.az/articles/29648 

19 Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat Agentliyinin Nizamnaməsi, http://dost.gov.az/page/nizamname 
20 Missiyamız və tariximiz, http://dost.gov.az/page/mission-and-history 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 15 aprel 2019-cu il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazir-
liyinin “Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin
və “e-sosial” internet portalı haqqında Əsasnamə”ni təsdiq etmişdir. Əsasnamə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Əmək, məşğulluq, sosial müdafiə və
sosial təminat sahələrində elektron xidmətlərin tətbiqinin genişləndirilməsi
haqqında” 2018-ci il 5 sentyabr tarixli Fərmanına əsasən hazırlanmışdır və
Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin
Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemindən (MEİS) istifadənin, MEİS-
də informasiya ehtiyatlarının formalaşdırılması, uzlaşdırılması, aparılması və
inkişaf etdirilməsinin, həmçinin informasiya təhlükəsizliyinin hüquqi, təşkilati
və texnoloji əsaslarını müəyyən edir. “E-sosial” internet portalı Azərbaycan
Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin MEİS-ində
formalaşan məlumatlar əsasında məşğulluq, əmək, sosial müdafiə və sosial
təminat, habelə Nazirliyin fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq digər sahələrdə
əhaliyə göstərilən xidmətlərin vahid platforma üzərindən elektron qaydada təqdim
olunmasını, o cümlədən vətəndaşların yaranmış hüquqları əsasında proaktiv for-
mada əməliyyatların aparılmasını və onların həmin əməliyyatlar barədə
məlumatlandırılmasını təmin edir. Müvafiq sahədə vətəndaşlar barəsində
məlumatların elektron qaydada yoxlanılması mümkün olduqda portal xidmətləri
onların vətəndaşlara hüquqlarının yarandığı an təqdim edilməsini və onların bu
barədə məlumatlandırılmasını nəzərdə tutan proaktiv formada həyata keçirir.21

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 17 sentyabr 2012-ci il
tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin “ASAN xidmət” mərkəzlərinin
yaradılması məqsədilə pilot layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər
haqqında Sərəncam imzalamışdır.22 Daha sonra 2012-ci il 13 iyul tarixində isə
“ASAN xidmət” mərkəzləri Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin
tabeliyində yaradılmışdır. “ASAN xidmət” mərkəzləri dövlət orqanları tərəfindən
göstərilən xidmətlərin vahid və əlaqələndirilmiş formada həyata keçirilməsini
təmin etmək məqsədilə yaradılmışdır. “ASAN xidmət” mərkəzləri dövlət

21 Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin “Mərkəzləşdirilmiş elektron
informasiya sistemi haqqında Əsasnamə”nin və “e-sosial” internet portalı haqqında Əsasnamə”nin təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı, http://www.e-
qanun.az/framework/41978

22 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin “ASAN xidmət” mərkəzlərinin yaradılması məqsədilə pilot layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı
tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı, http://www.e-qanun.az/frame-
work/24272 
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qulluqçularının fəaliyyətində əhaliyə münasibətdə vətəndaş məmnunluğunun
təmin edilməsi istiqamətində yeni yanaşmanın formalaşdırılmasına, ölkədə dövlət
qulluqçusu-vətəndaş münasibətlərinin keyfiyyətcə yeni müstəviyə keçməsinə
xidmət edir. Mərkəzlərin fəaliyyəti operativlik, şəffaflıq, nəzakətlilik, məsuliyyət
və rahatlıq prinsipləri əsasında qurulur.23

“ASAN xidmət”in yaradılması dövlət idarəçiliyi sahəsində aparılan islahatlar
kampaniyasının tərkib hissəsini təşkil etmişdir. İnstitusional islahatların və
idarəçiliyin keyfiyyətinin yüksəldilməsində yeni mərhələ olan “ASAN xidmət”
təcrübəsi dünyanın bir çox ölkələri tərəfindən nümunəvi idarəetmə modeli kimi
öyrənilməkdədir. BMT-nin 2015-ci ildə dövlət xidmətlərinin göstərilməsi
sahəsində ən uğurlu modellərindən biri kimi mükafata layiq görülmüş “ASAN
xidmət” modelinin uğurlu təcrübəsinin dünyanın müxtəlif ölkələrində tətbiqi
təşviq olunur.24

Ailə Biznesinə Asan Dəstək (“ABAD”) publik hüquqi şəxs Azərbaycan
Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 23 sentyabr 2016-cı il tarixli Fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İn-
novasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin tabeliyində yaradılıb. Qurumun yaradılma-
sında məqsəd Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafında vətəndaş-
ların fəal iştirakına, kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına, əhalinin məşğulluq
səviyyəsinin artırılmasına və rəqabətqabiliyyətli ailə təsərrüfatlarının formalaşdı-
rılmasına dəstək verməkdir. “ABAD” mərkəzləri ailə təsərrüfatlarına biznes-
planlaşdırma, marketinq, təlimlər, brendinq və dizayn, maliyyə-mühasibat,
hüquqi yardım və ən əsası, satışın təşkili ilə və avadanlıq ilə təmin edir. İstehsal
olunmuş məhsulların “bir pəncərə” prinsipi üzrə sertifikatlaşdırılması, logistika
işinin və satışların təşkili “ABAD” tərəfindən həyata keçirilir.25

Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi “Azərbaycan Respublikasında dövlət
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 24 noyabr tarixli 1125 nömrəli Fərmanının
1-ci hissəsinə əsasən yaradılmış, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının
güzəştlə mənzil əldə etmələrinə şərait yaratmaq sahəsində siyasətin həyata
keçirilməsində iştirak edən və fəaliyyəti əlaqələndirən publik hüquqi şəxsdir.
Agentliyin əsas məqsədi Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının güzəştlə
mənzil əldə etmələrinə (uyğun qiymətə mənzil təminatına) şərait yaratmaq üçün
onun sərəncamına verilmiş torpaq sahələrində müasir memarlıq üslubunda ekoloji
və enerji səmərəliliyi tələblərinə cavab verən yaşayış binalarının və digər tikinti
23 https://asan.gov.az/az/confidential 
24  “ASAN xidmət” BMT-nin mükafatı ilə təltif edildi, https://asan.gov.az/az/award/asan-xidmet-bmt-nin-

muekafati-ile-teltif-edildi 
25  https://abad.gov.az/about 



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

148

obyektlərinin tikintisini təşkil etmək, habelə həmin torpaq sahələrində ərazi
planlaşdırılması, layihələndirmə və memarlıq sahələrində siyasətin həyata
keçirilməsində iştirak etmək və fəaliyyəti əlaqələndirməkdir.26

Azərbaycan Respublikasında sosial və iqtisadi məsələlərin həllində həmkar-
lar ittifaqlarının, işəgötürənlər birliklərinin və digər aidiyyəti ictimai qurumların
iştirakını təmin etmək, ölkədə sosial-əmək münasibətləri sahəsində sosial
tərəfdaşlığı və sosial dialoqu inkişaf etdirmək məqsədilə 30 sentyabr 2016-cı il
tarixində Nazirlər Kabineti, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası (AHİK) və
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası (ASK) arasında
Azərbaycanda Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın təsis
edilməsi haqqında birgə qərar imzalanıb.27

Üçtərəfli Komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, AHİK
və ASK təmsil olunur. Üçtərəfli Komissiyanın əsasnaməsinə görə, Komissiyada
təmsil olunan Tərəflərin rəhbərləri növbə ilə və ardıcıllıqla bir il müddətinə
Komissiyanın sədri seçilir. Reqlamentə əsasən Komissiyanın iclasları altı ayda
bir dəfədən az olmayaraq keçirilməlidir. Üçtərəfli Komissiyanın yaradılması
sоsial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında, bir sıra vacib sosial-iqtisadi məsə-
lələrin həllində sosial partnyorların fəaliyyətinin daha sıx formada əlaqələndi-
rilməsinə, işçilərin və işəgötürənlərin hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin
olunmasında birgə və səmərəli fəaliyyətin qurulmasına, bu sahədə sosial part-
nyorluğun təkmilləşməsinə xidmət edir. 

19 mart 2020-ci il tarixində, Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin
36-cı maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və Azərbaycan Respublikası
Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatlarının Milli Konfederasiyası arasında 2020-
2022-ci illər üçün sosial iqtisadi və əmək münasibətləri üzrə razılaşdırılmış
mövqelərini və birgə fəaliyyətini müəyyən edən Baş Kollektiv Saziş bağlan-
mışdır. Əhalinin məşğulluğunun təmin olunması, yeni iş yerlərinin açılması,
gəlirlərin artırılması və vətəndaşların maddi rifah halının yaxşılaşdırılması, sosial
cəhətdən həssas əhali qruplarının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi Sazişin pri-
oritet məqsədlərini təşkil edir. Qeyd edək ki, Baş Kollektiv Saziş daha öncə 2012-
2013, 2014-2015, 2016-2017 və 2018-2019-cu illəri əhatə edən dövrlər üçün
imzalanmışdır. Saziş Azərbaycanda aparılan iqtisadi siyasəti, əməyin ödənilməsi,
əhalinin gəlirləri və həyat səviyyəsi, əmək bazarının inkişafı və əhalinin
26 Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin Nizamnaməsi,

https://mida.gov.az/az/about/statutes/ 
27 Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası və

Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası arasında
Azərbaycan Respublikasında Sosial və İqtisadi Məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın təsis edilməsi
haqqında 6 nömrəli Qərar, https://www.sosial.gov.az/uploads/images/image_750x_5d247ef71473d.pdf 
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məşğulluğunun təminatları, sosial müdafiənin gücləndirilməsi, əmək hüquqlarının
müdafiəsi, əməyin mühafizəsi, texniki və ekoloji təhlükəsizlik, sosial partnyorluq
və Tərəflərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və nəzarət edilən əsas sosial-iqtisadi
göstəricilər üzrə öhdəlikləri özündə əks etdirir.28

Aztəminatlı ailələrin sosial rifahını yüksəltmək məqsədilə sosial siyasət
sahəsində özünüməşğulluq tədbirlərinə xüsusi yer ayrılır. Azərbaycan Respub-
likası Prezidentinin 7 aprel 2016-cı il tarixli 1941 nömrəli “Əhalinin özünüməş-
ğulluğunun təmin olunması sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” Sərəncamına
əsasən özünüməşğulluq proqramı həyata keçirilir. Bu proqram çərçivəsində
aztəminatlı ailələrə fərdi təsərrüfatlarının təməlini qoymaq və ya inkişaf etdirmək
üçün dövlət vəsaiti hesabına ailəyə birbaşa natura şəklində mal, material və digər
əmlakın verilməsi ilə (nağd vəsait olmamaq şərti ilə) dəstək göstərilir. Ailə təqdim
etdiyi biznes plana uyğun olaraq istehsal və ya xidmət avadanlıqları ilə təmin
edilir.  Bu dövlət özünüməşğulluq proqramını digər ölkələrdəki təcrübədən
fərqləndirən cəhətdir.29 Özünüməşğulluğun təşkili tədbirinin həyata keçirilmə-
sinin əsas məqsədi əhalinin sosial cəhətdən həssas, xüsusilə sosial yardıma
ehtiyacı olan aztəminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi və həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün ənənəvi “passiv” siyasət tədbirlərindən (müa-
vinət  və yardımların verilməsi) “aktiv” siyasət tədbirlərinə (sosial cəhətdən
həssas əhali qruplarının əmək bazarında məşğulluğunun, o cümlədən özünüməş-
ğulluğun təmin olunmasına dəstək) keçiddir. Özünüməşğulluq Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mərkəzləşdirilmiş elektron informasiya sistemi
vasitəsi ilə işsiz kimi qeydiyyata alınmış şəxslərin məşğulluq imkanlarının
genişləndirilməsi, əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə
həyata keçirilir. Özünüməşğulluq  fəaliyyəti biznesin başlanması üçün istək, mini-
mum bacarıqlar və biznes haqqında təsəvvürü olan əmək qabiliyyətli şəxslərin
müstəqil surətdə özünü işlə təmin etməsidir.

Haqqı ödənilən ictimai işlər müvəqqəti məşğulluğun təmin edilməsi məqsədi
ilə “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq
təşkil edilən ilkin peşə hazırlığının olmasını tələb etməyən ictimai faydalı xarakter
daşıyan iş yerləridir. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müda-
fiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və
“DOST” mərkəzləri “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun
21.1-ci maddəsinə uyğun olaraq mülkiyyət növündən və təşkilati-hüquqi for-
masından asılı olmayaraq müəssisələrdə işsiz, habelə il ərzində müvafiq inzibati
ərazi vahidi üzrə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunan işsiz şəxslərin 20
28 https://www.sosial.gov.az/sosial-partnyorlar 
29 https://www.sosial.gov.az/umumimelumatozunumewgulluq 
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faizindən çox olmamaq şərtilə işaxtaran şəxslərin müvəqqəti məşğulluğunu təmin
etmək məqsədi ilə onların müqavilələr üzrə ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmasını
təşkil edir. Haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunan işsiz şəxslər faktiki yerinə
yetirilən işə görə, lakin müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan
(qurum) tərəfindən müəyyən edilən minimum əməkhaqqı məbləğindən az olma-
maq şərti ilə əməkhaqqı alırlar. Yeni ödənişli ictimai iş yerlərinin yaradılması
pandemiya ilə əlaqədar ölkədə əhalinin məşğulluq imkanlarının artırılmasına
xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən ödənişli ictimai iş
yerlərinin sayının 37 mindən 90 minə çatdırılması üçün müvafiq işlər aparılır.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 20 fevral 2003-cü il
tarixində “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nı təsdiq etmişdir. Həmin
Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində 2003-2005-ci illərdə respub-
likada ümumi makroiqtisadi sabitlik qorunub saxlanılmış, dinamik iqtisadi
artımın davamlılığı təmin edilmiş, inflyasiya və milli valyutanın məzənnəsi
məqbul səviyyədə saxlanılmışdır. Bu isə ölkədə mövcud olan sosial problemlərin,
o cümlədən yoxsulluq probleminin həlli istiqamətində təsirli tədbirlərin həyata
keçirilməsinə imkan yaratmışdır. Belə ki, 2005-ci ildə yoxsulluq səviyyəsi 2002-
ci ildəki 46,7%-dən 29,3%-ə enmişdir. Əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması
istiqamətində əldə olunan müsbət meylləri davam etdirmək məqsədilə Prezident
İlham Əliyev tərəfindən 15 sentyabr 2008-ci il tarixində “2008-2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Sərəncam imzalanmışdır. Dövlət
Proqramında 2008-2015-ci illərdə aşağıdakı əsas doqquz strateji məqsəd müəy-
yənləşdirilmişdir:30

I. Makroiqtisadi sabitliyi saxlamaqla və qeyri-neft sektorunu tarazlı inkişaf
etdirməklə davamlı iqtisadi artımın təmin edilməsi.

II. Əhalinin gəlir əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsi, yoxsul əhalinin
sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalmasına nail olunması.

III.Səmərəli sosial müdafiə sistemini inkişaf etdirməklə yaşlı əhalinin,
aztəminatlı ailələrin və sosial cəhətdən xüsusilə həssas qrupların sosial riskinin
azaldılması.

IV. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
tədbirlərinin sistemli şəkildə davam etdirilməsi.

V. Təhsil və səhiyyə sahəsində əsas xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
və   onları əldə etmək üçün bərabər imkanların yaradılması.
30 “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət

Proqramı”, http://www.e-qanun.az/framework/15399 
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VI.Sosial infrastrukturun inkişaf etdirilməsi, kommunal xidmətlər sisteminin
təkmilləşdirilməsi.

VII. Ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ətraf mühitin davamlı  idarə
olunmasının təmin edilməsi.

VIII. Gender bərabərliyinin dəstəklənməsi.
IX. İnstitusional islahatların davam etdirilməsi və dövlət idarəetməsinin

təkmilləşdirilməsi.
Beləliklə, Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə sahəsində kompleks tədbir-

lərin həyata keçirilməsi məqsədilə qəbul edilmiş hər iki proqram uğurla icra
olunmuş, ölkəmizdə yoxsulluq səviyyəsi 2001-ci ildəki göstəricidən 10 dəfə
azalmışdır.

Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı məlumata görə, 2020-ci ilin
yekunlarına əsasən, Azərbaycanda 1228,8 min pensiyaçı qeydiyyatda olmuşdur
ki, bu da ölkə əhalisinin 12,3 faizini təşkil edir. Onların 58,3 faizi yaşa, 30,4 faizi
əlilliyə, 11,3 faizi isə ailə başçısını itirməyə görə pensiya alır. Təyin olunmuş
aylıq pensiyaların orta məbləği 302,2 manat təşkil etmiş və orta aylıq əmək
haqqının 42,7 faizinə bərabər olmuşdur. Bununla yanaşı, əhalinin sosial
müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədilə ayrı-ayrı kateqoriyadan olan şəxslərə
müxtəlif növ aylıq sosial müavinətlər təyin edilir. Belə ki, yaşa görə müavinət
alanların sayı 100,2 min nəfər, əlilliyə görə - 182,5 min nəfər, ailə başçısını
itirməyə görə - 49,2 min nəfər, sağlamlıq imkanları məhdud olduğuna görə
müavinət alan 18 yaşadək uşaqların sayı 52,7 min nəfər, digər müavinətləri
alanların sayı isə 27,2 min nəfər olmuşdur. Həmçinin, şəhid ailələrinin, müharibə
və ya 1990-cı ilin 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, Çernobıl
qəzası nəticəsində I və II dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş, yaxud vəfat etmiş
şəxslərin, habelə Çernobıl qəzası nəticələrinin aradan qaldırılması iştirakçılarının
və müddətli hərbi xidmət qulluqçularının 7,8 min ailəsinə 12,8 min uşaq üçün
aylıq müavinət verilmişdir. Eyni zamanda, 77,3 min aztəminatlı ailənin 324,0
min üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımı almış və onun bir nəfərə düşən orta aylıq
məbləği 57,10 manat təşkil etmişdir. Bunlarla yanaşı, müxtəlif kateqoriyadan
olan 287,8 min şəxsə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təyin
olunmuşdur.31

2020-ci il üçün yaşayış minimumu ölkə üzrə 190 manat, əmək qabiliyyətli
əhali üçün 201 manat, pensiyaçılar üçün 157 manat, uşaqlar üçün 170 manat
məbləğində müəyyən edilmişdir. 2020-ci ildə Azərbaycanda yoxsulluq həddi 195
manata, yoxsulluq səviyyəsi 6,2 faizə yüksəlib. Müqayisə üçün qeyd edək ki,
31  Ölkədə sosial təminat haqqında, https://www.stat.gov.az/news/index.php?id=4858
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yoxsulluq səviyyəsi 2003-cü ildə 44,7 faiz olmuşdur. Ümumilikdə 2020-ci ildə
də sosial təminat növləri üzrə ödənişlərə 5 milyard 743 milyon manat vəsait
yönəldilib.32

Son dövrlər müasir dünyanın təşvişinə səbəb olan COVID-19 pandemiyası
qlobal təhdidə, bütün bəşəriyyət üçün ciddi sosial-iqtisadi nəticələr doğurmuş
problemə çevrilib. Pandemiya təkcə inkişaf etməkdə olan ölkələrin deyil,
həmçinin güclü inkişaf etmiş ölkələrin də iqtisadiyyatlarına və sosial həyatlarına
çox ciddi zərbə vurub. Pandemiyaya qarşı mübarizə, əhalinin sağlamlığının
mühafizəsi sahəsində uğurlu addımları ilə seçilən Azərbaycan, eyni zamanda,
belə çətin dövrdə də sosial dövlət olaraq əhalinin müxtəlif təbəqələrinə
çoxistiqamətli dəstək proqramları gerçəkləşdirmişdir. “Biz birlikdə güclüyük!”
devizi altında həyata keçirilən bu dəstək proqramları çərçivəsində 600 mindən
artıq şəxs birdəfəlik ödəmə ilə təmin edilmiş, ödənişli ictimai iş yerlərinin sayı
90 minə çatdırılmış, özünüməşğulluq proqramının genişləndirilməsi və digər
sosial dəstək təbirləri davam etdirilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin 19 mart
2020-ci il tarixli sərəncamının icrası ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi
Tədbirlər Planında məşğulluğa və sosial rifaha dəstəyin təmin olunması üçün də
çoxistiqamətli proqramlar müəyyən edilib. Ümumilikdə, Tədbirlər Planı üzrə
ayrılan vəsait ilk vaxtlar 2,5 milyard manat nəzərdə tutulsa da, dövlət başçısının
tapşırığı ilə dəstək tədbirlərinin genişləndirilməsi nəticəsində bu vəsaitin məbləği
3,5 milyard manatı üstələmişdir.33

Azərbaycan ötən illər ərzində BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədləri (2000-
2015) üzrə bir çox hədəfləri, xüsusilə, insanların sağlamlığının qorunması, ətraf
mühitin yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, əhalinin təhsil
səviyyəsinin yüksəldilməsi, gender bərabərliyinin təşviq və təmin olunması üzrə
mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycan həmçinin BMT-nin 2016–2030-
cu illər üçün təsdiqlənmiş Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə qoşulmuşdur.  “Dün-
yamızın transformasiyası: 2030-cu ilədək dayanıqlı inkişaf sahəsində Gün-
dəlik”dən irəli gələn öhdəliklərlə bağlı dövlət orqanlarının üzərinə düşən vəzi-
fələrin icrasının əlaqələndirilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin Fərmanına əsasən, Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli
Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb.34 Dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin icrası üzrə əldə
olunan uğurların indeks və göstəricilərini özündə əks etdirən BMT-nin Dayanıqlı
32 Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə pensiyalar və fərdi hesablardakı pensiya kapitalları artırıldı,

https://www.sosial.gov.az/post_431615 
33 Dövlət çevik və genişmiqyaslı sosial dəstək tədbirləri ilə vətəndaşının yanındadır,

https://www.sosial.gov.az/3428 
34 “Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması haqqında”

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı, https://president.az/articles/21314 
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inkişaf hesabatına görə, Azərbaycan 2020-ci il üzrə “dayanıqlı inkişaf məqsədləri
indeksi” üzrə mümkün 100 baldan 72,4 bal toplayaraq dünyanın 165 ölkəsi
arasında 55-ci, Cənubi Qafqazda isə ilk sırada qərarlaşmışdır.35

3. Humanitar siyasət

Cənab İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə sosial dövlət quruculuğu
istiqamətində aparılan siyasətlə yanaşı, humanitar sahədə həyata keçirilən işlər
də diqqətdə saxlanılmışdır.

Mədəniyyət, incəsənət, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması Azərbay-
can dövlətinin humanitar sahədə həyata keçirdiyi siyasətin prioritetlərindəndir.
Dövlət maddi-mədəniyyət abidələrinin mühafizəsini təşkil edir, abidələrin
əhəmiyyət dərəcələri üzrə qeydə alınmasında iştirak edir, zəruri hallarda maddi-
mədəniyyət konservasiya və bərpa işləri görür, abidələrin təbliğini həyata keçirir.
Bu istiqamətdə dövlət siyasətini həyata keçirmək məqsədilə 6 iyun 2018-ci il
tarixində Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və
Bərpası üzrə Dövlət Xidməti yaradılıb.

Azərbaycan çox qədimdən ən müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin birgə-
yaşayış ünvanı olmuş, Şərq və Qərb mədəniyyətləri arasında körpü rolunu
oynamışdır. Çoxmillətli, çoxdinli, çoxdilli Azərbaycan üçün bu ideologiyanı tarixi
reallığımızın özü irəli sürmüşdür. Müxtəlif milli-etnik qrupların nümayəndə-
lərinin harmoniya şəklində yaşaması Azərbaycanı unikal mədəni və tolerant
məkana çevirmişdir. Son illərdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycanda
uğurla həyata keçirilən multikulturalizm siyasəti nəticəsində  ölkə daxilində olan
etnik, dini və mədəni müxtəlifliklərin və etnik-mədəni dəyərlərin qorunub
saxlanılmasına və inkişaf etdirilməsinə nail olunmuşdur. Azərbaycançılıq
məfkurəsinə uyğun olaraq tolerantlığın və mədəni, dini, linqvistik müxtəifliyin
qorunmasını təmin etmək, habelə Azərbaycanı dünyada multikulturalizm mərkəzi
kimi tanıtmaq və mövcud multikultural modelləri tədqiq və təşviq etmək
məqsədilə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi təsis edilmişdir. Multikul-
turalizm Azərbaycanın daxili siyasətinin tərkib hissəsi kimi cəmiyyətdəki etnik-
mədəni müxtəliflikləri tənzimləyərək inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsinə
səbəb olur.36 Azərbaycan dövləti tərəfindən mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi

35 2020-ci ilin İnkişaf Hesabatında Azərbaycan Cənubi Qafqazda liderdir,
https://azertag.az/xeber/2020_ci_ilin_Inkisaf_Hesabatinda_Azerbaycan_Cenubi_Qafqazda_liderdir-
1825953 

36 Nəcəfov E.,  “Heydər Əliyev və Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi”, Xalq qəzeti, 9
may 2018, s.6
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məqsədilə beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın multi-
kulturalizm məkanı kimi beynəlxalq aləmdə tanıdılmasına xidmət etmişdir. 

Azərbaycan dövləti həmçinin dünyanın digər regionlarında təbii fəlakətlərdən
ziyan çəkmiş ölkələrdə humanitar və xeyriyyə tədbirləri də həyata keçirir.
Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı onu qısa zaman ərzində yardım qəbul edən
ölkədən donor ölkəyə çevirmişdir. Beynəlxalq inkişaf prosesində yaxından iştirak
edən Azərbaycan dünyanın müxtəlif bölgələrində baş vermiş təbii və insan
tərəfindən törədilmiş fəlakətlərə, eyni zamanda iqtisadi çətinliklərlə üzləşmiş
ölkələrə humanitar yardım həyata keçirmişdir. Bu istiqamətdə beynəlxalq
ictimaiyyətə Azərbaycan tərəfindən dəstəyin verilməsini təmin etmək məqsədilə
14 sentyabr 2011-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin
tərkibində Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyi
(AİDA) yaradılmışdır.

4. İnsan kapitalının yaradılması

Prezident İlham Əliyevin ilk beynəlxalq səfəri çərçivəsində 2003-cü il
dekabrın 12-də Cenevrədə keçirilən İnformasiya Cəmiyyəti üzrə Dünya
Sammitində iştirak edərək, “Qara qızılı insan qızılına çevirək” tezisini səs-
ləndirməklə Azərbaycan cəmiyyətinin yeni inkişaf mərhələsinin hansı istiqamətdə
olacağının mesajını vermişdir. Bu inkişafın mərkəzində insanın, onun bilik və
bacarıqlarının dayanması dövlət səviyyəsində insan kapitalının yaradılması
sahəsində məqsədyönlü siyasətin gerçəkləşdirilməsinin başlanğıcı olmuşdur.

İnsan kapitalının inkişafı və səmərəli sosial müdafiə sisteminin qurulması
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 29 dekabr 2012-ci
il tarixində təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsep-
siyasında əsas prioritetlərdən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir.37

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 19 iyun 2009-
cu il tarixində təsdiq edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-
nunu vətəndaşların Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında təsbit olunmuş
təhsil hüququnun təmin edilməsi sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini
və təhsil fəaliyyətinin tənzimlənməsinin ümumi şərtlərini müəyyən edir, təhsilin
ayrı-ayrı pillələri üzrə müvafiq qanunların və digər normativ hüquqi aktların
qəbul edilməsində baza rolunu oynayır. Azərbaycan Respublikasında təhsil
dünyəvi və fasiləsiz xarakter daşımaqla, vətəndaşın, cəmiyyətin və dövlətin
maraqlarını əks etdirən strateji əhəmiyyətli prioritet fəaliyyət sahəsidir. Azərbay-
can Respublikasında təhsil insan hüquqları haqqında beynəlxalq konvensiyalara
37 “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, https://president.az/files/future_az.pdf 
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və Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı digər beynəlxalq müqavilələrə
əsaslanır, təhsil sahəsində milli-mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərin prioritetliyi
əsasında dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunaraq inkişaf edir.38

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü il 24 oktyabr
tarixli Sərəncamı ilə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası” təsdiq edilmişdir. Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı
Fəaliyyət Planında Azərbaycanda təhsilin inkişafı ilə əlaqədar aşağıdakı əsas
strateji hədəflər müəyyənləşdirilmişdir:39

- səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsilin məzmununun yaradılması;
- təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları

və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini
təmin edən yüksəknüfuzlu təhsilverənin formalaşdırılması;

- təhsilin nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli tənzimləmə mexa-
nizmlərinə malik, dövlət-ictimai xarakterli və dövlət-biznes partnyorluğuna
əsaslanan idarəetmə sisteminin formalaşdırılması;

- müasir tələblərə cavab verən və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil infra-
strukturunun yaradılması;

- təhsilin dayanıqlı və müxtəlif mənbələrdən maliyyələşdirilməsinin yeni
mexanizminin yaradılması.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 19 oktyabr 2006-cı ildə
“Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil almasına dair” Dövlət Proqramı
haqqında Sərəncam imzalamış,  16 aprel 2007-ci ildə isə, bu Sərəncama uyğun
olaraq, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi barədə Sərəncam imzalamışdır.
Azərbaycanlı gənclərin ölkə üçün zəruri ixtisaslar üzrə xaricdə təhsil almalarını
və ölkənin inkişafının mühüm amilinə çevrilmələrini təmin etmək məqsədilə
hazırlanmış Dövlət Proqramında istedadlı azərbaycanlı gənclərin xaricdə
təhsilinin təşkili istiqamətində vahid sistemin yaradılması nəzərdə tutulmuşdur.
Dövlət Proqramının əsas məqsədi ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin
formalaşdırılması və davamlı inkişafın təmin edilməsi baxımından ölkənin müasir
tələblərə cavab verən kadrlara ehtiyacının ödənilməsi, Azərbaycan gənclərinin
ümumbəşəri dəyərlər əsasında layiqli ali təhsil almaları üçün lazımi şəraitin
yaradılması, istedadlı gənclərin dünyanın aparıcı ölkələrində təhsil almaq
imkanlarının genişləndirilməsi prosesinin mütəşəkkilliyi və səmərəliliyinin

38 Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, http://www.e-qanun.az/framework/18343 
39  “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın həyata keçirilməsi ilə bağlı

Fəaliyyət Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
http://www.e-qanun.az/framework/29145 
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artırılmasını təmin etməkdən ibarət idi.40 “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində təhsil alan
tələbələrin təhsilinin maliyyələşdirilməsi və onların müvafiq inzibati işləri 2020-
ci ildə də davam etdirilmişdir. Statistikaya əsasən, bu günədək bu Proqram
çərçivəsində 2900-dən artıq təqaüdçü məzun olmuşdur, 34 təqaüdçü isə təhsilini
davam etdirməkdədir. Proqram çərçivəsində xaricdə təhsil almış 5 nəfər məzun
“Yuksəliş” müsabiqəsində iştirak edərək, sahib olduqları yüksək intellektual
səviyyəyə və idarəçilik bacarıqlarına görə müsabiqənin qalibləri seçilmişlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 16 noyabr 2018-ci il
tarixində “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil siste-
minin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq
edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır. Proqram müasir kompetensiyalara
malik insan resurslarına olan ehtiyacın Azərbaycan Respublikasının ali təhsil
müəssisələrində hazırlanması yolu ilə Azərbaycanda insan kapitalının dayanıqlı
inkişafının təmin edilməsi, eləcə də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına
aparıcı ölkələrin ali təhsil standartları çərçivəsində keyfiyyətli təhsil almaq
imkanının yaradılması məqsədilə hazırlanmışdır. Proqramın əsas hədəfi ən
qabaqcıl elmi nailiyyətlərdən, innovativ təlim-tədris texnologiyalarından yarar-
lanaraq, ölkəmizdə yeni nəsil mütəxəssislərin yetişdirilməsi, Azərbaycan ali təhsil
sisteminin məzmun və keyfiyyət göstəricilərinin beynəlxalq ikili diplom proq-
ramları ilə müasirləşdirilməsidir.41 Dövlət Proqramının icrası iki istiqaməti
özündə ehtiva edir: 

1) Dünyanın nüfuzlu ali təhsil müəssisələri ilə Azərbaycan ali təhsil
müəssisələri arasında ölkə iqtisadiyyatı üçün prioritet sahələr üzrə beynəlxalq
ikili diplom proqramlarının təsis olunması. 

2) Azərbaycan ali təhsil müəssisələri üçün yüksək elmi-tədqiqat bacarıqlarına
malik milli kadrların hazırlanması məqsədilə xaricdə doktorantura səviyyəsində
təhsilin maliyyələşdirilməsi. 

Dövlət Proqramının icrası Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fon-
dunda bu məqsədlə nəzərdə tutulan vəsait hesabına həyata keçirilir.42 Dövlət
Proqramı çərçivəsində təsis edilməsi nəzərdə tutulan 5 beynəlxalq ikili diplom
proqramından 3-ü 2020-ci ildə təsis olunaraq fəaliyyətə başlamışdır ki, bu proq-

40  “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, http://www.e-qanun.az/framework/
13001 

41 “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Sərəncamı, http://e-qanun.az/framework/40711   

42 2019-2023 DP - Ümumi məlumat, http://dp.edu.az/az/content/3
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ramlar üzrə hazırda 115 tələbə təhsil alır. ABŞ-ın Corc Vaşinqton Universiteti ilə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Təhsil ixtisası” istiqaməti üzrə
magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom proqramı; ABŞ-ın Corc
Vaşinqton Universiteti ilə ADA Universitetinin “Kompüter elmləri və verilənlərin
təhlili” ixtisası istiqaməti üzrə magistratura səviyyəsində beynəlxalq ikili diplom
proqramı; Koreya Respublikasının İnha ali təhsil müəssisəsi ilə Bakı Mühəndislik
Universitetinin mühəndislik ixtisasları istiqaməti üzrə bakalavriat səviyyəsində
beynəlxalq ikili diplom proqramı.

Hökumətlərarası Təqaüd proqramları çərçivəsində 2020-2021-ci tədris ilində
Macarıstanda 193, Çində 20, Rumıniyada 5, Rusiya Federasiyasında 3, Latviyada
8, Qazaxıstanda 3, ümumilikdə isə 232 nəfər xaricdə təhsil almaq hüququ
qazanmışdır.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin müvafiq ixtisaslar üzrə seçilmiş
savadlı, bacarıqlı, hazırlıqlı tələbələrdən ibarət qruplar zənciri olan SABAH
qrupları layihəsi təhsil nazirinin 19 iyun 2014-cü il tarixli əmri ilə 2014/2015-ci
tədris ilində ilkin olaraq 5 ixtisas istiqaməti (təhsil, texniki, təbiət, humanitar,
iqtisadiyyat), 34 ixtisas üzrə 7 ali təhsil müəssisəsində fəaliyyətə başlamışdır.
Hazırda Təhsil Nazirliyi SABAH qrupları 11 ali təhsil müəssisəsini, 6 ixtisas
istiqaməti üzrə (təhsil, texniki, təbiət, humanitar, iqtisadiyyat, incəsənət) 35
ixtisası, 2435 tələbəni və 3099 məzunu əhatə edir. SABAH ali təhsildə tədrisin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ali təhsil sistemində yeni və fərqli bir mühitin
yaradılması, əmək bazarının artan tələblərinə müvafiq olaraq kadr hazırlığının
təmin edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.43

2020-2021-ci dərs ilində ölkənin bütün ümumi təhsil müəssisələrinin I
siniflərinə şagird qəbulu elektron qaydada həyata keçirilib. Tədris ilində birinci
siniflərə 165 511 uşaq qəbul edilib. 2020/2021-ci tədris illəri üzrə ali təhsil
müəssisələrinə faktiki qəbul olunanların sayı 44 723 nəfərdir. 

2020-ci ildə Azərbaycan məktəbliləri ümumilikdə 19 müxtəlif beynəlxalq
olimpiada və müsabiqələrdə iştirak edərək 6 qızıl, 16 gümüş, 41 bürünc medal
və 15 həvəsləndirici mükafat olmaqla ümumilikdə 63 medal əldə ediblər.

Təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi təhsil siyasətinin
əsas hədəflərindən birini təşkil edir. Ötən dövr ərzində ümumi olaraq ölkə üzrə
4140 təhsil müəssisəsinin təhsil sisteminin korporativ İntranet və İnternet
şəbəkələrinə çıxışı təmin edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham
Əliyevin 10 iyun 2008-ci il tarixli Sərəncamı ilə “2008-2012-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə
Dövlət Proqramı” təsdiq edilmişdir. Dövlət Proqramının əsas məqsədi təhsilin
43 http://sabah.edu.az/az/layihenin-meqsedi 
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bütün pillələrində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının
səmərəli tətbiqi və istifadəsi ilə vahid ümummilli təhsil mühitinin formalaşdırıl-
ması və bu zəmində əhalinin bütün təbəqələri üçün keyfiyyətli təhsil almaq
imkanlarının təmin edilməsi, habelə ölkənin təhsil sisteminin dünya təhsil
məkanına inteqrasiya olunması üçün şərait yaradılmasıdır. Bu məqsədə nail
olmaq üçün aşağıdakı istiqamətlərdə müvafiq vəzifələrin yerinə yetirilməsi
nəzərdə tutulur: 44

- təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi;
- elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi;
- təhsil sistemində idarəetmənin informasiyalaşdırılması;
- kadr potensialının gücləndirilməsi;
- normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi.
Yuxarıda qeyd edilən Dövlət Proqramına müvafiq olaraq Azərbaycan

Respublikası Təhsil Nazirliyi müxtəlif layihələr icra etməkdədir. 
Təhsil Nazirliyi “Alqoritmika” beynəlxalq riyaziyyat və proqramlaşdırma

məktəbi ilə birlikdə artıq dörd ildir ki, “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi  həyata
keçirir. “İnformatika” fənninin tədrisini təkmilləşdirməklə layihə şagirdlərdə
alqoritmik düşüncə, məntiqi təfəkkür, layihə qurmaq bacarıqlarını inkişaf etdirir
və proqramlaşdırmanın əsaslarının öyrədir.

Təhsilalanlarda innovativ texnologiyalarla işləmək, həmçinin XXI əsr
bacarıqlarının – kreativlik, tənqidi düşünmə, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
müxtəlif proqramlaşdırma dillərini tətbiq etməklə müasir İKT avadanlıqlarından
istifadə edə bilmək qabiliyyətlərinin artırılması və özünükəşfetmə şansı yaratmaq
məqsədilə 2019-2020-ci tədris ilindən etibarən Heydər Əliyev Fondunun maliyyə
dəstəyilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu tərəfindən STEAM-Azər-
baycan layihəsinin tətbiqinə başlanılmışdır. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
maliyyələşən layihənin, ilkin olaraq, 3 il müddətinə davam etdirilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Elm (Science), Texnologiya (Technology), Mühəndislik (Engineer-
ing), İncəsənət (Art) və Riyaziyyatın (Math) birgə və inteqrasiya olunmuş şəkildə
tədrisi ideyası üzərində qurulan STEAM təhsil metodu, Bakı şəhəri də daxil ol-
maqla, ölkə üzrə 45 regiondan 147 ümumi təhsil məktəbinin 957 VI və VII si-
niflərində tətbiq edilir. Bununla da layihəyə, ümumilikdə, 25221 şagird cəlb
olunmuşdur.

“Erasmus+” proqramı çərçivəsində “eTwinning” layihəsi Avropa İttifaqının
Fasiləsiz Təhsil Proqramının tərkib hissəsidir. Layihənin əsas məqsədi yerli
müəllimlər və şagirdlərlə avropalı həmkarları arasında ünsiyyəti artırmaq,
44 “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə” Dövlət

Proqramı, https://edu.gov.az/upload/file/dovlet-proqrami-2008-2012.pdf 
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əməkdaşlıq imkanları yaratmaq, təhsilin inkişafı yönümündə müxtəlif layihələr
icra etmək üçün şərait yaratmaqdır. Ümumilikdə layihəyə 45-ə yaxın Avropa
ölkəsi qoşulmuşdur (906582 müəllim). Layihəyə üzv olan ölkələrin Təhsil
Nazirlikləri və ya məsul təhsil müəssisələri tərəfindən reallaşan bu layihədə hər
ölkədən orta məktəb müəllimləri iştirak edir. Orta məktəb müəllimləri öz
şagirdlərini də e-twinning portalına qoşaraq avropalılarla birgə layihələr, ortaq
dərslər aparırlar.

Azərbaycanda insan kapitalının inkişaf etdirilməsi məqsədilə tələbə gənclərin
təhsil almalarının stimullaşdırılması istiqamətində ardıcıl dövlət siyasəti həyata
keçirilməkdədir. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev tərəfindən müntəzəm
olaraq ali təhsil müəssisələrində təqaüd sisteminin təkmilləşdirilməsi, doktorant-
lara, ali təhsil, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrində, həmçinin AMEA-nın
magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbələrə təqaüdlərin verilməsi, ali məktəb
tələbələri üçün Prezident təqaüdünün məbləğinin artırılmasını nəzərdə tutan
sərəncam və fərmanlar imzalanmışdır. Bundan başqa son illər pedaqoji kadrlar
hazırlığı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Pedaqoji fəaliyyətin stimullaşdırıl-
masına, müəllim peşəsinin  ictimai nüfuzunun yüksəldilməsinə xidmət edən
tədbirlər gerçəkləşdirilir. Bu məqsədlə 2014-cü ildə peşəkar bilik və kompeten-
siyalara malik pedaqoji kadrların hazırlanmasına, müəllim peşəsinin nüfuzunun
yüksəldilməsinə xidmət edən “Gələcəyin müəllimi təqaüdü” təsis edilmişdir.
Təqaüd Azərbaycanda pedaqoji kadr hazırlığı aparılan ali təhsil müəssisələrinə
qəbul imtahanlarında 500 və daha yüksək bal toplayan və ixtisas seçimində birinci
və ya ikinci yerdə müəllimlik ixtisasını qeyd edən tələbələr arasından ixtisasları
üzrə mütənasiblik gözlənilməklə ilk 300 tələbəyə şamil olunur.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev 26 iyul 2019-cu il tari-
xində “Yüksəliş” müsabiqəsinin təsis edilməsi haqqında Sərəncam imzalamışdır.
Müsabiqə təsis edilməsində məqsəd intellektual səviyyəsi və idarəçilik keyfiy-
yətləri yüksək olan perspektiv rəhbər şəxslərin müəyyən edilməsini, dəstək-
lənməsini və ölkədə kadr ehtiyatı bankının yaradılmasını təmin etməkdir.45 Mü-
sabiqədə qeydiyyat mərhələsi bitənədək 21-51 yaşda, 2 illik idarəçilik təcrübəsi
olan ali təhsilli Azərbaycan Respublikası vətəndaşları iştirak edə bilər. Müsabi-
qənin qalibi olan 20 nəfər iştirakçıya sertifikat təqdim olunmuş, onlar idarəedici
kadr heyətinin inkişafına dair proqramlara və İdarəçi Rəhbərlərin iştirakı ilə men-
torluq proqramına qoşulmaq şansı əldə edirlər. Həmçinin, müsabiqənin final
mərhələsində iştirak etmiş və qalib olmuş bütün iştirakçılar təhsil və peşəkarlığın
artırılması proqramlarında iştirak üçün qrant almaq hüququ əldə edirlər.46

45 “Yüksəliş” müsabiqəsinin təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı,
https://president.az/articles/33921

46 2019/20 –ci illər üçün “Yüksəliş” müsabiqəsinin keçirilmə qaydaları, https://yukselish.az/docs/rules.html 



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

160

Azərbaycanda təhsilin və insan kapitalının inkişafı üçün infrastruktur
islahatları da daim bu sahədə dövlət siyasətinin vacib hissəsi olmuşdur. Təkcə
2020-ci ildə ölkə üzrə 34 təhsil müəssisəsində tikinti, bərpa-gücləndirmə və əsaslı
təmir işləri görülmüş, 60 modul tipli məktəb quraşdırılmış, 16 təhsil müəssisəsi
qazlaşdırılmış, 1539 təhsil müəssisəsində cari təmir, təmir, dam örtüyünün, istilik
sistemlərinin təmiri, kommunal, kommunikasiya, abadlıq işləri, 350 təhsil
müəssisəsində isə yanğından mühafizə işləri görülmüşdür. Respublika üzrə 16
təhsil müəssisəsində təmir-tikinti işlərinə başlanılmışdır. Eyni dövrdə Heydər
Əliyev Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə ölkəmizdə 62 təhsil müəssisəsi inşa
və əsaslı təmir olunaraq müəllim və şagirdlərin ixtiyarına verilib.47

5. nəticə

Son illərdə aparılan uğurlu sosial dövlət quruculuğu siyasəti nəticəsində
Azərbaycanda sosial rifahın təmin olunması sahəsində nəzərəçarpacaq uğurlar
qazanılmışdır. Azərbaycanda ardıcıl sosial müdafiə tədbirlərinin həyata
keçirilməsi nəticəsində yoxsulluqla mübarizədə ciddi nəticələr əldə edilmişdir.
“2003–2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması
və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramı”nın, eləcə də “2008–2015-ci illərdə
Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nın qəbul edilməsi və Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə sahəsində
kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində BMT-nin Minilliyin İnkişaf
Məqsədlərində öz əksini tapan öhdəliklər uğurla icra olunmuşdur.

Son 17 il ərzində Prezident İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən islahatlar
nəticəsində qlobal iqtisadi böhranlara baxmayaraq bütün sosial öhdəliklər yerinə
yetirilmiş və sosial infrastruktur layihələri tam icra edilmişdir. Bu da öz
növbəsində sosial sahəyə xüsusi qayğının artmasına, sosial təminat sahəsində
daha innovativ yanaşmaların tətbiq olunmasına və sosial təminatın ildən-ilə
güclənməsinə imkan vermişdir. 

Uğurla aparılan multikulturalizm siyasəti nəticəsində Azərbaycan çoxsaylı
etnik qrupların və dini konfessiyaların nümayəndələrinin bir-biriləri ilə mehriban
yaşadığı ölkə, dünyada tolerantlıq nümunəsi kimi qəbul edilmişdir.

Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, humanitar məsələlərin həll
edilməsi ilə yanaşı, təhsilin inkişaf etdirilməsi də dövlətin mühüm funksiyası
hesab olunur. Müasir dövrdə bütün cəmiyyətin inkişafının təməlində insan
kapitalı, onun təməlində isə təhsil dayanır. Məhz buna görə də Azərbaycan
47 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Hesabat-2020, https://edu.gov.az/uploads/Hesabat/TN-hesabat-

2020.pdf
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hökuməti təhsilin inkişafına, dolayısıyla insan kapitalının gücləndirilməsinə xü-
susi diqqət göstərir. Qara qızılı insan kapitalına çevirmə hədəfi və strategiyasının
nəticəsində Azərbaycan Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Rəqabətlilik
Hesabatının reytinq cədvəlində 58-ci pilləyədək irəliləmişdir. “2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”nın
təsdiq edilməsində də əsas məqsəd ölkədə rəqabət qabiliyyətli iqtisadi sistemin
formalaşdırılması və davamlı inkişafın təmin edilməsi baxımından ölkənin müasir
tələblərə cavab verən kadrlara ehtiyacının ödənilməsi, beynəlxalq təcrübənin
öyrənilməsi üçün lazımi şəraitin yaradılması idi. Bütün bunlar ökənin sosial-iqti-
sadi inkişafına və ümumilikdə cəmiyyətin inkişafına birbaşa təsir etmişdir. 

Beləliklə, son illər Azərbaycan Respublikasında aparılan uğurlu sosial dövlət
quruculuğu siyasəti nəticəsində sosial müdafiə, sosial təminat sahəsində müsbət
artımın davamlılığı təmin edilmiş, əhalinin gəlirlərinin artırılmasına və rifahının
əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırılmasına nail olunmuşdur. Eyni zamanda,
Azərbaycanın uğurlu sosial-iqtisadi siyasəti onun beynəlxalq inkişafa humanitar
yardımlarla dəstək verməsinə və müsbət imicinin formalaşmasına gətirib
çıxarmışdır. Çoxəsirlik mədəni müxtəliflik dəyərlərinin qorunub saxlanılması və
təbliğ edilməsində Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi multikulturalizm
siyasətinin mühüm rolu olmuşdur.  Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Prezident
İlham Əliyevin sosial, humanitar, mədəni, insan resurslarının inkişafı və digər
sahələrdə strateji baxış və uzaqgörən yanaşmaya əsaslanan siyasəti məhz qlobal
dünyanın reallıqlarının tələbidir. Həyata keçirilən siyasi xəttin doğruluğu
Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilərək çox qısa – 44 günlük müddət ərzində tarixi
ədaləti bərpa etməsi və ərazilərini işğaldan azad edərək qarşıya qoyulan əsas
məqsədi reallaşdırması ilə sübut olundu.
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2020-ci ildə Ermənistanın hərbi və siyasi rəhbərliyinin getdikcə artan
təxribatları həm Azərbaycan xalqını, həm də dünya ictimaiyyətini əmin etdi ki,
1990-cı illərin ortalarından etibarən ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçiliyi ilə
aparılan sülh danışıqları öz mənasını tamamilə itirib və münaqişənin sülh yolu
ilə həlli mümkünsüz hala gəlib. Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında
qurulmuş qondarma rejimin “parlament”inin Şuşaya köçürülmə planı, Azərbay-
can torpaqlarında ermənilərin qanunsuz məskunlaşdırılmasının sürətlənməsi, iyul
ayında Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində ölkəmizə
qarşı təxribat törədilməsi, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Minsk qrupu
tərəfindən təklif edilmiş həll yollarını, eləcə də Madrid prinsiplərini rədd etməsi
və s. münaqişə tərəfləri arasında gərginliyi artırdı və hərbi qarşıdurmaya gətirib
çıxardı.  Azərbaycan tərəfindən dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq,
beynəlxalq ictimaiyyət İrəvanı işğalçı və təcavüzkar siyasətindən çəkindirə
bilmədi və bunun nəticəsində, Ermənistan tərəfindən növbəti təxribatdan sonra
27 sentyabr 2020-ci ildə iki ölkə arasında genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlar
başladı. 44 günlük müharibə adı ilə tarixə düşən bu müharibə noyabrın 10-da
gecə yarısı Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderlərinin imzaladığı üçtərəfli
razılaşma – Ermənistanın kapitulyasiyası – ilə başa çatdı. Azərbaycan silahlı
qüvvələrinin şücaəti və ölkə rəhbərliyinin müdrik xarici siyasəti nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoyuldu. 30 ilə yaxın düşmən tapdağında
olan Qarabağın azad edilməsi ilə həm Azərbaycan, həm də ümumilikdə region
üçün yeni bir dövr başladı. 

Giriş

Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün uzun illər
ərzində edilmiş bütün cəhdlər Ermənistan liderlərinin ardıcıl destruktiv siyasəti

VIII FƏSİL

44 günlük Vətən müharibəsi: 
Azərbaycanın Qələbəsi  

vasif HÜSeyNov

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin baş məsləhətçisi
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nəticəsində heç bir uğura nail ola bilmədi. 1994-cü ilin may ayında Qırğızıstanın
paytaxtı Bişkekdə imzalanmış atəşkəs müqaviləsindən sonra yaranmış status-
kvonun uzanmasında və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə nəzarəti möh-
kəmləndirmək istəyən Ermənistan danışıqların imitasiyasını aparır və müna-
qişənin həlli üçün ATƏT-in Minsk qrupunun verdiyi təklifləri qəbul etmirdi.
Azərbaycan tərəfi danışıqların əbədi olaraq davam etməyəcəyini və sülh təşəb-
büsləri nəticəsiz qalacağı təqdirdə hərbi yola əl atacağını dəfələrlə bəyan etsə də,
Ermənistanın hərbi və siyasi liderləri buna məhəl qoymur və özlərini keçilməz
müdafiə səddi arxasında zəmanətdə hiss edirdi. Buna görə də Azərbaycan xalqını
təhqir edən və onun həssasiyyəti ilə oynayan təxribatlardan da çəkinmir, hətta
yeni ərazi iddiaları səsləndirirdilər. Ermənistanın bu yanaşması münaqişə tərəfləri
arasında gərginliyi tədricən artırdı,  sərhədyanı bölgələrdə və təmas xəttində hərbi
toqquşmaların intensivləşməsinə gətirib çıxardı.  

Uzunmüddətli durğunluqdan sonra, 2018-ci ilin ortalarında Ermənistanda
baş verən hökümət dəyişikliyi münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün imkan
yaratmış və regiondakı gərginliyin azalması ilə nəticələnmişdi. Ermənistanın yeni
rəhbərliyinin münaqişənin həllində maraqlı olmasına dair qapalı görüşlərdə
verdiyi mesajlar və cəbhə bölgəsində hərbi toqquşmaların azalması sülh üçün
ümidləri artırmışdı. Təəssüf ki, tezliklə baş nazir Nikol Paşinyanın rəhbərlik etdiyi
hökumətin daxili nəzarəti konsolidasiya etməsi üçün bu prosesdən sui-stifadə et-
diyi aydın oldu. Hakimiyyətdə möhkəmləndikdən sonra o, dərhal Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərinə iddiaları ilə bağlı Ermənistanın ekstremist yanaş-
malarına geri dönərək, “Qarabağ Ermənistandır, nöqtə” bəyanatını səsləndirdi.
2020-ci ilin başlanğıcından etibarən Ermənistanın hərbi dairələrindən yeni
müharibə olacağı təqdirdə daha çox Azərbaycan torpaqlarının işğal ediləcəyinə
dair bəyanatları fonunda ölkəmizə qarşı təxribatlar artdı, işğal edilmiş torpaq-
larımızda qanunsuz “prezident” və “parlament” seçkiləri keçirildi, Azərbaycanın
tarixi şəhəri Şuşanın qondarma rejimin “parlament”inə ev sahibliyi etməsi planı
səsləndirildi və hətta Azərbaycanı Qərblə birləşdirən nəqliyyat və kommunikasiya
xəttinin keçdiyi Tovuz rayonu istiqamətində hərbi təxribat törədildi. 

2020-ci ilin iyul ayında Tovuz rayonunun ərazisindəki toqquşmalardan sonra
Ermənistanın Rusiya tərəfindən sürətlə silahlandırılması və daha böyük həcmli
hərbi təcavüzə hazırlaşması haqqında xəbərlər yayılmağa başladı. Buna paralel
olaraq, cəbhəyanı ərazilərdə erməni hərbi birliklərinin konsolidasiyası, silah
təchizatının artırılması və hətta könüllü hərbi birləşmələrin yaradılması müşahidə
olundu. Azərbaycan rəhbərliyi bu məlumatları dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdıraraq, Ermənistanın yeni müharibəyə hazırlaşmasının bölgədə sülhə və
təhlükəsizliyə böyük təhdid olduğunu vurğulayırdı. Təəssüf ki, nə ATƏT, nə də
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digər beynəlxalq qurumlar İrəvanı təcavüzkar planlardan çəkindirməyə cəhd
etmədi və ya buna müvvəffəq olmadı. Nəticədə sentyabr ayının 27-də Azərbaycan
Ermənistanın hərbi birləşmələrinin silahlı hücumuna məruz qaldı. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Prezident İlham
Əliyevin əmri ilə həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatı ilə Ermənistan və
Azərbaycan arasında 44 gün davam edən müharibə başladı. Azərbaycan Ordusu-
nun qəhrəmanlığı və dövlətimizin düşünülmüş xarici siyasəti sayəsində bu
müharibə ölkəmizin tarixinin şərəfli bir mərhələsi oldu. Düşmənin illərlə tikib
ərsəyə gətirdiyi ən güclü müdafiə xətləri qısa zaman ərzində yarıldı və
Ermənistana heç vaxt təsəvvür etməyəcəyi zərbə vuruldu. Xalqımızın və ordu-
muzun bir yumruq kimi birləşməsi, düşmənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq,
ölkəmizdə yaranmış milli birlik əhval-ruhiyyəsi, silahlı qüvvələrimizin ən müasir
silahlarla apardığı hərbi əməliyyatlar sayəsində 30 ilə yaxın müddətdə işğalda
qalmış torpaqlarımız azad edildi. Ermənistan rəhbərliyi bu şok qarşısında aciz
qaldı və noyabrın 9-dan 10-a keçən gecə kapitulyasiya aktını imzalamalı oldu.
Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi və Qarabağ münaqişəsinin sona çatması
ilə Azərbaycan və eləcə də bütün region üçün yeni bir dönəm başladı.

Müharibəyə aparan yol  

Ermənistanda 2018-ci ildə Nikol Paşinyanı hakimiyyətə gətirən hökumət
dəyişikliyindən sonra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində yeni bir dövr
başladı və müəyyən dərəcədə optimizm yarandı. Paşinyan, özündən əvvəlki
Ermənistan liderlərindən fərqli olaraq, Qarabağ mənşəli deyildir və 1990-cı illərin
əvvəlindəki Qarabağ müharibəsində iştirak etməmişdir. Bu, ondan sülh danışıq-
larında daha çox konstruktivlik gözlənilməsinin əsas səbəblərindən biri idi.
Həqiqətən, ilk vaxtlarda bu cəhətdən bir sıra müsbət məqamlar müşahidə olundu.
2018-ci ilin sonunda Azərbaycan və Ermənistan liderləri ilk dəfə olaraq hərbi ko-
mandanlar arasında telefon əlaqəsinin yaradılması barədə razılığa gəldilər və
2019 -cu ilin yanvar ayında “əhalini sülhə hazırlamaq” üçün konkret tədbirlər
görməyə razılaşdılar. Sonralar mətbuata sızmış məlumatlara görə, bu dövrdə iki
ölkənin liderləri erməni tərəfinin təşəbbüsü ilə şəxsi ünsiyyətdə olmuşdular və
hətta baş nazir Paşinyan münaqişə üzrə danışıqlar üçün adı açıqlanmayan bir
Avropa ölkəsinə gizli danışıqlar təklif etmişdi.1

Buna paralel olaraq 2019-cu ildə münaqişə tərəfləri arasında insan tələfatına
səbəb olan hərbi toqquşmaların sayının xeyli azalması müşahidə olunurdu.
1  Eynulla Fatullayev. 2020. “Nikol Paşinyanın və İlham Əliyevin elçiləri arasında gizli danışıqlar” (Тайные пе-

реговоры между эмиссарами Никола Пашиняна и Ильхама Алиева). Haqqin.az.
https://haqqin.az/news/190193. 
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Məsələn, Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsindən bir il əvvəl, yəni 2017-ci ildə,
Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələri arasındakı döyüşlərdə 39 hərbi qul-
luqçu həlak olmuşdusa, 2018-ci ildə itkilər 8 nəfərə qədər azalmışdı.2 Humanitar
layihələrin həyata keçirilməsi, hər iki ölkənin qarşı tərəfdən olan məhkumların
yaxınları tərəfindən ziyarət edilməsinə şərait yaratması, jurnalistlərin səfərlərinin
təşkili ümumi gərginliyi azaltmağa kömək etdi. 2019-cu ilin noyabr ayında iki
ölkə 2001-ci ildən bəri ilk jurnalist mübadiləsini həyata keçirdi. Hər iki tərəfdən
üç jurnalist bu səfərlərdə iştirak etdi və yerli ekspertlər və media nümayəndələri
ilə görüşdü. Hətta azərbaycanlı jurnalistlərin Qarabağ bölgəsinə səfəri və yerli
erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşü təşkil olundu.

Münaqişənin nizamlanmasında yaranmış bu vəziyyət, bir tərəfdən,
gərginliyin azalması üçün siyasi iradənin vacibliyini göstərdi, digər tərəfdən,
gələcək razılaşmalar və son nəticədə sülh üçün ümid və əlverişli şərait yaratdı.
Bu gözləntilər, təəssüf ki, gerçəkləşmədi, çünki baş nazir Paşinyanın xarici siyasi
kursunda qəfil dəyişiklik etməsi sülh prosesində kəskin pisləşməyə səbəb oldu
və yeni gərginliyə yol açdı. Sonradan məlum oldu ki, Paşinyan daxili siyasi
çəkişmələrlə məşğul olarkən cəbhə xəttində müəyyən dərəcədə sabitlik əldə
etmək istəyirmiş. Buna görə də, o, hakimiyyətini möhkəmləndirdikdən sonra,
sülh təşəbbüslərindən əl çəkdi və münaqişədə daha radikal, millətçi mövqe
nümayiş etdirməyə başladı.

Birincisi, 2019 -cu ilin mart ayında Paşinyan hökuməti beynəlxalq vasitəçi-
liklə aparılan danışıqların formatını dəyişməyə və işğal olunmuş Qarabağ böl-
gəsindəki qondarma rejimin nümayəndələrini danışıqlara cəlb etməyə çalışdı.3

Bu cəhd təkcə Azərbaycan tərəfindən deyil, həmçinin ATƏT-in Minsk qrupu
tərəfindən də etirazla qarşılandı. 

Oxşar təxribatlar Ermənistanın hərbi rəhbərliyi tərəfindən də edilirdi. 2019-
cu ilin mart ayında Nyu-Yorkda erməni diasporunun toplantısında çıxış edən
Ermənistanın müdafiə naziri David Tonoyan vasitəçilərin təklif etdiyi “ərazi
müqabilində sülh” formulu yerinə “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” formulunu
səsləndirdi. Onun fikrincə, bu strategiya Ermənistanı mövcud daimi müdafiə
vəziyyətindən qurtarmalı və hərbi əməliyyatlar olacağı təqdirdə bunu Azər-
baycanın digər ərazilərinə keçirməli idi.4 Tonoyan bu bəyanatı ATƏT-in

2  Beynəlxalq Böhran Qrupu. 2020. “Dağlıq Qarabağ Münaqişəsi: Viziual izah” (The Nagorno-Karabakh Con-
flict: A Visual Explainer). https://www.crisisgroup.org/content/nagorno-karabakh-conflict-visual-explainer.

3  Vasif Hüseynov. 2020. “Dağlıq Qarabağ münaqişəsində həll üçün yeni ümid?” (New Hope for a Break-
through in the Nagorno-Karabakh Deadlock?). The Central Asia – Caucasus Analyst, https://www.caciana-
lyst.org/publications/analytical-articles/item/13611-new-hope-for-a-breakthrough-in-the-nagorno-karabakh-
deadlock?.html.

4  Iragir.am. 2019. “Biz əksini edirik – Yeni Ərazilər üçün Yeni Müharibə” (We Do the Opposite – New War for
New Territories). https://www.lragir.am/en/2019/03/30/71511.



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

166

vasitəçiliyi ilə Ermənistan baş naziri və Azərbaycan Prezidenti arasında Vyanada
keçirilən görüşdən dərhal sonra səsləndirmişdi. Həmin görüşdə iki ölkə liderinin
sülh üçün əlverişli mühitin yaradılmasının və bu istiqamətdə məqsədyönlü
addımların atılmasının zəruriliyini ifadə etdikləri Birgə Bəyanat qəbul olun-
muşdu. Tonoyanın bəyanatı Ermənistan hakim dairələrinin sülhdə maraqlı
olmadığını göstərirdi.

Sonrakı günlərdə baş nazir Paşinyan da tədricən ritorikasını sərtləşdirərək
ektremist mövqe tutdu. O, 2019-cu ilin avqust ayında Azərbaycanın Ermənistan
tərəfindən işğal edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni olaraq keçirilən Pan-erməni
oyunlarının açılış mərasimindəki çıxışında Ermənistanla Qarabağın birləşməsi
amalını ifadə edən “Qarabağ Ermənistandır, nöqtə” şüarını səsləndirdi.5 Bu
bəyanat nəinki keçmiş Ermənistan hökumətlərinin Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsində qurulmuş qondarma rejim üzərində İrəvanın nəzarətini inkar edən
ənənəsini pozdu, həmçinin bütün sülh təşəbbüslərinin mahiyyətini sual altına aldı.
Hətta Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) daxi-
lində müttəfiqi olan Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da Paşinyanın
çıxışına reaksiya verdi və bu cür açıqlamaların “münaqişənin həllinə kömək
etmədiyini” vurğuladı.6

Buna baxmayaraq, Ermənistan hökumətinə təxribatçı və təhlükəli ritorikadan
çəkinmək və substantiv danışıqlar aparmaq üçün beynəlxalq təzyiq göstərilmədi.
Tam əksinə: beynəlxalq reaksiyanın olmaması Paşinyanı danışıqları tamamilə
pozmağa həvəsləndirdi. 2020-ci ilin aprelində onun hökuməti danışıqlar masası
üzərində hər hansı bir sənədin olmasını inkar etdi və bununla da “Madrid prin-
sipləri” daxil olmaqla ATƏT -in Minsk qrupunun bütün təşəbbüslərini rədd etdi.7

Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu bəyanatı Rusiya xarici işlər naziri Sergey
Lavrovun Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh danışıqları ilə bağlı fikirlərinə
cavab olaraq səsləndirdi. Qorçakov İctimai Diplomatiya Fondunun təşkil etdiyi
videokonfransda çıxış edən Lavrov, Ermənistan və Azərbaycan arasındakı möv-
cud danışıqlar formatına dəstəyini ifadə etmiş və  masadakı sənədləri “[Birləş-
miş Millətlər Təşkilatı] Təhlükəsizlik Şurası qətnamələrinin yerinə yetirilməsi
5  Coşua Kuçera. 2019. “Paşinyan Qarabağla Ermənistanın birləşməsinə çağırır” (Pashinyan calls for unifica-

tion between Armenia and Karabakh). Eurasianet. https://eurasianet.org/pashinyan-calls-for-unification-be-
tween-armenia-and-karabakh.

6  Əbdül Kərimxanov. 2019. “2019-cu il Qarabağ münaqişəsi üçün nə ifadə etdi?” (What did 2019 mean in
terms of Karabakh conflict?). Azernews. https://www.azernews.az/karabakh/160259.html.  

7  Rəhim Rəhimov. 2020. “Rusiyanın Xarici İşlər naziri Ermənistan və Azərbaycanda münaqişə ilə bağlı
müzakirələri alovlandırır” (Russian Foreign Minister Reignites Conflict Debate in Armenia, Azerbaijan).
Eurasia Daily Monitor. https://jamestown.org/program/russian-foreign-minister-reignites-conflict-debate-in-
armenia-azerbaijan/.
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baxımından çox əhəmiyyətli” olaraq xarakterizə etmişdi.8 BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrdə Ermənistan hərbi qüvvələrinin
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal çıxarılması tələb olunduğu üçün
Lavrovun bəyanatı Ermənistanda xüsusi narahatlıq yaratmışdı.

Başqa bir təxribat 2020-ci ilin may ayında baş verdi. İşğal edilmiş
torpaqlarımızda yaradılmış qondarma rejimin “prezident”inin Ermənistanın baş
naziri Paşinyanın iştirakı ilə  “andiçmə mərasimi” azərbaycanlılar üçün böyük
tarixi və mədəni əhəmiyyət kəsb edən Şuşa şəhərində keçirildi. Əlavə olaraq,
yaxın zamanda qondarma rejimin “parlament”inin Şuşaya köçürüləcəyi elan
edildi. Tarixən Azərbaycan şəhəri olmuş, əhalisinin 90 faizdən çoxunu
azərbaycanlılar təşkil etmiş Şuşadan xalqımıza qarşı edilmiş bu cür təxribatlar
düşmən tərəfin danışıqlarda heç bir marağı olmadığını açıq şəkildə ifadə edirdi. 

Paşinyanın “Böyük Ermənistan” xəyalı ətrafında qurduğu irredentist millətçi
ritorikası azərbaycanlıları qəzəbləndirməklə yanaşı, həm də Ermənistanın qərb
qonşusu Türkiyədə də narazılığa səbəb oldu. Birinci Dünya müharibəsindən sonra
10 avqust 1920-ci ildə imzalanmış, müasir Türkiyə torpaqlarını, Ermənistan da
daxil olmaqla, bir neçə dövlət arasında bölüşdürməyi nəzərdə tutan və heç vaxt
qüvvəyə minməmiş Sevr müqaviləsinin 100 illiyini rəsmi şəkildə qeyd edən
Paşinyan reallıqla əlaqəni itirmiş və Ermənistandan bir neçə dəfə böyük olan
Türkiyəyə qarşı dolayı yolla ərazi iddiaları səsləndirmişdi.9 2020-ci ilin avqust
ayında Sevr müqaviləsini tarixi fakt kimi qiymətləndirən Paşinyan elan etdi ki,
“biz bu müqaviləni xatırlamağa, onun əhəmiyyətini dərk etməyə və verdiyi mesajı
izləməyə məcburuq”.10 Bu, Türkiyəyə qarşı ərazi iddiası demək idi. 

Bu təxribatların fonunda Azərbaycan sülh danışıqlarından və beynəlxalq
vasitəçilərin uğursuzluğundan narazılığını daha yüksək səslə ifadə etməyə
başladı, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin bütün bölgədə sülh və təhlükəsizlik
üçün böyük təhdid yaratdığını vurğuladı.

2020-ci il iyulun 6-da, Tovuz toqquşmaları öncəsi son mətbuat çıxışlarının
birində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev danışıqlarda beynəlxalq vasitəçiləri
açıq şəkildə tənqid edərək, sülh prosesinin “mənasız” bir hala düşdüyünü etiraf
8  Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “Xarici İşlər naziri Sergey

Lavrovun Qarçakov İctimai Diplomatiya Fondunun iştirakçıları ilə videokonfrans formatında dəyirmi
masada verilmiş suallara cavabları” (Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks and answers to questions
at a roundtable discussion with the participants of the Gorchakov Public Diplomacy Fund in the videocon-
ference format, Moscow). https://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-
/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4103828.

9 Panorama. 2020. “Paşinyan: Sevr müqaviləsi tarixi fakt olaraq qalır” (Pashinyan: Treaty of Sevres contin-
ues to be a historical fact). https://www.panorama.am/en/news/2020/08/10/Pashinyan-Treaty-of-
Sevres/2341518.

10 Jirair Libaridian. 2020. “Addım, bu dəfə geriyə” (Step, this time a big step back). Aravot. https://www.ar-
avot-ru.am/2020/09/02/335325/.
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etdi.11 Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın narahatlığına səssiz qalaraq,
Ermənistanı daha da cəsarətləndirdi və həm dövlət sərhədində, həm də işğal
olunmuş Qarabağ ərazisindən Azərbaycana qarşı sistemli hücumlar təşkil etməyə
sövq etdi.

Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə 2020-ci ilin 12-15 iyulunda
Azərbaycanın Tovuz və Ermənistanın Tavuş bölgələrini əhatə edən dövlət sərhədi
boyunca böyük bir hərbi qarşıdurmaya çevrildi. Ağır artilleriya və pilotsuz uçuş
aparatlarının iştirak etdiyi qarşıdurmalar sərhəd bölgəsindəki infrastrukturun
məhv edilməsi ilə birlikdə bir neçə hərbçinin və mülki şəxsin ölümü ilə
nəticələndi. İşğalda olan Qarabağ torpaqlarından uzaqda – iki dövlət arasındakı
sərhəd boyunca baş verən hücum Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının
(KTMT) münaqişəyə cəlb edilməsinə zəmin yaratmaq üçün Ermənistan tərəfinin
qəsdən atdığı addım idi. 

Bir çox müşahidəçiyə görə, təxribatın arxasındakı digər məqsəd Azərbay-
canla Türkiyə və Avropa arasındakı nəqliyyat xəttini kəsmək idi. Belə ki, toq-
quşmaların baş verdiyi Tovuz rayonu, Azərbaycanın əsas enerji boru kəmərlərinin
(Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəməri və Cənub qaz dəhlizi) və nəqliyyat
yollarının (Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu və Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi) keçdiyi
bölgədir. Buna görədir ki, Tovuz təxribatının arxasında Azərbaycanın Qərb və
Türkiyə ilə yaxın münasibətlərinə qısqanclıqla yanaşan qüvvələrin müəyyən rolu-
nun olması ehtimalı da siyasi şərhçilər tərəfindən irəli sürülürdü. 

Tovuzdakı toqquşmalar tez bir zamanda sakitləşsə də, bu, münaqişə tərəfləri
arasında gərginliyi daha da artırdı. İyulun 14-də erməni hərbi birləşmələrinin
hücumu zamanı general-mayor Polad Həşimov və polkovnik İlqar Mirzəyevin
ölüm xəbəri Azərbaycan xalqında böyük məyusluğa və işğalçılara qarşı qəzəbə
səbəb oldu. Bu xəbərin ardından Bakıda son illərdə görünməmiş və spontan
kütləvi etirazlar təşkil edildi. Təxminən 30 min nəfər etirazlara qoşularaq
hökumətdən Ermənistandan qisas almasını və dərhal hərbi səfərbərliyə başla-
masını tələb etdi. 

Tovuz toqquşmalarından sonra erməni cəmiyyətinin militarizasiyası və si-
lahlanması haqda xəbərlər tez-tez yayılmağa başladı. Üçüncü ölkələrdən Ermə-
nistana artan silah axını, ölkədə 70 yaşa qədər 100.000 qadın və kişi könüllüdən
ibarət hərbi qruplaşmalar təşkil edilməsi və s. bu qəbildən olan xəbərlər idi.12

11  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “İlham Əliyev Bakının Xətai rayonunda
koronavirus xəstələrinin müalicəsi üçün inşa edilmiş modul tipli xəstəxanın açılışında iştirak etdi” (Ilham Aliyev
attended the inauguration of modular hospital for treatment of coronavirus patients opened in Khatai district
of Baku). https://en.president.az/articles/39491.

12 Ani Mejlumyan. 2020. “Ermənistan ölkəboyu mülki milisiyalar yaradacaq” (Armenia to create nationwide civil-
ian militia). Eurasianet. https://eurasianet.org/armenia-to-create-nationwide-civilian-militia.
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Ermənistanın havadarları tərəfindən silahlandırılmasına etiraz edən Prezident
İlham Əliyev, sentyabrın əvvəllərində Rusiyadan Ermənistana silah daşıyan yük
uçuşlarının hələ davam etdiyini bəyan edərək, bunun Azərbaycan üçün ekzisten-
sial təhlükə mənbəyi olduğunu bildirdi.13

Bu dövrdə həmçinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində xarici
ölkələrdən gətirilmiş ermənilərin qeyri-qanuni məskunlaşdırılmasının sürətlən-
məsi müşahidə edilirdi. 2020-ci il avqustun 4 -də Livanın Beyrut şəhərində baş
verən fəlakətli partlayışdan bir gün sonra Qarabağdakı qondarma rejimin “lideri”
Arayik Harutyunyan 100-150 erməni ailəsini qəbul etməyə hazır olduqlarını
bəyan etdi.14 Daha sonra, 25 avqustda Livan ermənilərinə yardım proqramlarına
həsr olunmuş iclasda çıxış edən Harutyunyan qondarma rejimin Qarabağa
"köçmək istəyən bütün […] soydaşlarını qarşılayacağını və mənzillə təmin
edəcəyini" bəyan etdi.   1949-cu il Cenevrə Konvensiyasını pozan qanunsuz
məskunlaşdırma ilə Ermənistan işğal etdiyi torpaqlarda nəzarəti gücləndirmək
və gələcək danışıqlarda qarşı tərəfi fakt qarşısında qoymağı hədəfləyirdi.

Bunlar iki ölkə arasında gələcək müharibənin əsas siqnalları idi. Sentyabrda
yerli və beynəlxalq platformalarda çıxışlarında Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Ermənistanın yeni müharibəyə hazırlaşdığını və bu
məqsədlə qoşunlarını təmas xəttinə konsolidasiya etdiyini bildirdi. O, 2020-ci il
25 sentyabrda BMT-nin sessiyasının ümumi debatlarında videoformatda etdiyi
çıxışında dünya ictimaiyyətini Ermənistanın təxribatçı hərəkətləri haqqında bir
daha məlumatlandırdı və rəsmi İrəvanın cinayətkar əməllərindən çəkindirməyə
çağırdı: “Ermənistanın baş naziri Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda iştirak
etməyə məcbur ediləcək on minlərlə mülki vətəndaşdan ibarət silahlandırılmış
dəstələrin yaradılmasını elan etmişdir. Ermənistanın müdafiə naziri “yeni ərazilər
uğrunda yeni müharibə”yə çağırır. Ermənistan Azərbaycanın böyük şəhərlərinə
və mühüm mülki infrastrukturuna – Mingəçevir su anbarı və Bakının yaxınlığında
yerləşən dünyanın ən iri neft-qaz terminallarından biri olan və onlarla dövlətin
enerji təhlükəsizliyini təmin edən Səngəçal terminalına zərbə endirməklə
hədələyir. Ermənistan müxtəlif ölkələrdən muzdlular və terrorçular cəlb edir,
onları Azərbaycana qarşı istifadə edir”. 

Prezident İlham Əliyev öz çıxışında həmçinin Ermənistanın havadarlarının
destruktiv əməllərinə diqqət çəkdi, onları bölgədəki vəziyyəti daha da gərginləş-
dirməməyə və cinayətkar erməni hərbi birləşmələrini silahlandırmamağa çağırdı:
13 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “İlham Əliyev Yunanınstan səfirinin

etimadnaməsini qəbul etdi” (Ilham Aliyev received credentials of incoming ambassador of Greece).
https://en.president.az/articles/40686. 

14 Asbarez. 2020. “Livandan olan iki erməni ailəsi Qarabağda yerləşir” (Two Lebanese-Armenian Families Set-
tle in Artsakh). http://asbarez.com/196423/two-lebanese-armenian-families-settle-in-artsakh/.
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“Biz Ermənistana artmaqda olan silah təchizatından ciddi narahatıq. İyulun 17-
dən etibarən sentyabr ayına qədər biz hərbi yük təyyarələri ilə Ermənistana min
tondan artıq hərbi avadanlığın daşınmasının şahidi olduq. Ermənistanın
dünyanın ən yoxsul ölkələrindən biri olduğunu və silahlara milyardlarla dollar
xərcləmək imkanına malik olmadığını nəzərə alsaq, silahların ona pulsuz verildiyi
qənaətinə gələ bilərik. Etnik təmizləmə aparmış işğalçı ölkənin silahlarla təchiz
edilməsi sülh danışıqlarını ciddi şəkildə sarsıdır və işğalçı dövləti yeni hərbi
təxribatlara əl atmağa həvəsləndirir. Bu mənada biz bütün ölkələri Ermənistana
silah təchizatından çəkinməyə çağırırıq”.

44 günlük müharibə 

Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmış torpaqlarını işğal
altında saxlamasına və BMT Təhlükəsizlik Şurası da daxil olmaqla, bir çox
beynəlxalq təşkilatın müvafiq qərar və qətnamələrini icra etməməsinə baxma-
yaraq heç bir xüsusi təzyiq və sanksiya ilə üzləşməmiş rəsmi İrəvan Azərbaycan
hökumətinin davamlı sülh çağırışlarına etinasız yanaşır və növbəti qanunsuz
əməllərinin də cavabsız qalacağını düşünürdü. Buna görədir ki, Tovuz hadisə-
lərindən sonra rəsmi Bakının bütün etirazlarına baxmayaraq davamlı silahlanan
və xalqını militarizasiya edən Ermənistan sentyabrın 27-də Azərbaycan ordusu-
nun cəbhə zonasında yerləşən mövqelərinə qarşı bir neçə istiqamətdən müxtəlif
silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyadan atəş açaraq növbəti təxribat törətdi.
Atəş altında qalan təkcə Azərbaycan tərəfinin hərbi mövqeləri deyil, eyni za-
manda cəbhə zonasından aralıda yerləşən mülki insanların sıx məşkunlaşdığı
yaşayış məntəqələri idi. 

Ermənistan silahlı birləşmələrinin beynəlxalq hüququ kobud surətdə pozaraq
növbəti cinayətkar əməllər törətməsi Azərbaycan tərəfini təcili əks tədbirlər
görməyə vadar etdi. Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələrinin Azərbaycan
Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsini və ətraf rayonlarını işğal etməsi,
Azərbaycan Respublikasına qarşı silahlı hücumlar etməsi və mütəmadi hərbi
təxribatlar törətməsi ilə əlaqədar olaraq Prezident, Ali Baş Komandan İlham
Əliyevin Fərmanı ilə 2020-ci il 28 sentyabr saat 00:00-dan Azərbaycan Respub-
likasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət, növbəti gün imzalanan Sərəncamla isə
qismən səfərbərlik elan edildi. Azərbaycan xalqı, dövləti və ordusu bir yumruq
kimi birləşərək öz torpaqlarının müdafiəsi üçün səfərbər oldu. 

Azərbaycan Ordusu Ermənistanın uzun illər ərzində müxtəlif texnoloji
imkanları tətbiq edərək möhkəmləndirdiyi və heç vaxt keçiləcəyinə inanmadığı
müdafiə xətlərini yararaq sürətli şəkildə irəliləyirdi. Əks-hücum əməliyyatının
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ilk günlərində Füzuli və Tərtər rayonları istiqamətində, həmçinin Kəlbəcər ra-
yonunun şimal istiqamətində - Murovdağda – bir çox strateji məntəqələr azad
edildi. Tərtərin strateji əhəmiyyətə malik Madagiz kəndi işğaldan azad edildi və
həmin gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən onun tarixi adı bərpa
edilərək Suqovuşan adlandırıldı. Qısa müddətdə Azərbaycan Ordusu Cəbrayıl
şəhərini (oktaybrın 4-də) və Hadrut qəsəbəsini (oktyabrın 9-da) düşməndən
təmizlədi və Xocavənd rayonunun ərazisindəki əlverişli mövqeləri ələ keçirdi. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Ali Baş Komandanın əmrini uğurla yerinə
yetirərək düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmuş və onu çıxılmaz vəziyyətdə qoymuşdu.
Ermənistanın illərdir uydurduğu və xalqını inandırdığı “məğlubedilməz erməni
ordusu” mifi darmadağın olmuşdu. Böhranlı vəziyyətə düşmüş Nikol Paşinyan
hökuməti tək çarəni dünya liderlərinə zəng vuraraq imdad diləməkdə görür və
onları atəşkəs əldə etmək üçün rəsmi Bakıya təzyiq etməyə çağırırdı. 

Hərbi əməliyyatların gedişində, 10 noyabra qədər, üç dəfə humanitar atəşkəs
haqqında razılıq əldə olunmuş və hər dəfə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin
təxribatı nəticəsində pozulmuşdu. İlk atəşkəs anlaşması 10 oktyabrda Ermənistan,
Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin Moskva şəhərində keçirilmiş
görüşü nəticəsində əldə edildi. Atəşkəs bir neçə saatdan sonra Ermənistan
tərəfinin hücum cəhdindən sonra pozulmuş və Azərbaycan Ordusu əks-hücum
əməliyyatında buna layiqli cavab vermişdi. Oktyabrın 17-də Füzuli şəhəri
düşməndən azad edildi. Cəbhə xəttində yerləşmiş Füzuli şəhərinin belə qısa za-
manda azad edilməsi xüsusilə böyük diqqət oyandırmışdı. Füzulidə düşmənin
uzun illər ərzində möhkəm istehkamlar quraraq hər hansı hücuma qarşı
gücləndirdiyi müdafiə xəttini yarmaq Azərbaycan əsgərinin canı və qanı bahasına
mümkün olmuşdu. Azad edilmiş Füzulidəki mənzərə isə dəhşətli idi. Yağı
düşmən, işğal etdiyi digər torpaqlarda olduğu kimi, Füzulidə də bütün yaşayış
məntəqələrini darmadağın etmiş, salamat bir bina da saxlamamışdı.  

Oktyabrın 17-də Fransanın təşəbbüsü ilə əldə olunmuş növbəti humanitar
atəşkəs razılaşması da Ermənistan tərəfindən pozulduqdan sonra əks-hücum
əməliyyatlarını davam etdirən Azərbaycan ordusu oktyabrın 20-də Zəngilan
şəhərini, oktyabrın 22-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsini və digər yaşayış
məntəqələrini azad etdi və bununla da İranla dövlət sərhədi tamamilə nəzarətə
götürüldü. Bu qələbə Şimali Azərbaycanla yanaşı Cənubi Azərbaycanda da böyük
coşğu ilə qarşılanmış, Arazın o tayına toplaşmış soydaşlarımız Azərbaycan Or-
dusunun qəhrəmanlığını alqışlarla, nəğmələrlə qeyd etmişdi. Düşmən cəbhəsində
isə bu uğurlar böyük ajıtoja və narahatlığa səbəb olurdu, N.Paşinyan böyük
güclərə üz tutaraq yardım diləyirdi. Oktyabrın 24-də ABŞ Dövlət Katibi
müavininin vasitəçiliyi ilə Ermənsitan və Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin
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Vaşinqtonda görüşü keçirildi və tərəflər 10 oktyabr tarixli Moskva bəyanatına
uyğun olaraq humanitar atəşkəs haqqında razılıq əldə etdilər. Oktyabrın 25-də
axşam elan edilən atəşkəs rejimi növbəti gün pozuldu və beləliklə, ABŞ-ın atəşkəs
cəhdi də uğursuz oldu.15 Ermənistanın silahlı qüvvələrinin növbəti hücumu
nəticəsində müharibə yenidən alovlandı. Qısa zamanda Azərbaycan Ordusu Laçın
dəhlizinə doğru irəlilədi və Ermənistanı Qarabağla birləşdirən əsas magistral yola
10 kilometr məsafədən artilleriya vasitəsilə nəzarət etməyə başladı. Oktyabrın
25-də Qubadlı rayonu işğaldan azad edildi. 

Müharibə dünya azərbaycanlılarının öz vətənləri ilə, Azərbaycanda isə xalqın
dövlət və ordu ilə birliyinin, həmrəyliyinin böyük təntənəsi idi. Ermənistanın
çirkin təbliğat kampaniyaları, Azərbaycanda nifaq salmaq və birliyi pozmaq üçün
etdiyi bütün cəhdlər puça çıxdı. Azərbaycan Ordusu uğurla irəlilədikcə, yağı
düşmənin işğal etdiyi, tarmar etdiyi vətən torpağı azad edildikcə xalqımızın birliyi
daha da gücləndi. Bütün xalq ayağa qalxaraq orduya dəstək, arxa cəbhədə aktiv
olmaq üçün müxtəlif təşəbbüslər göstərdi, yardım kampaniyaları başlatdı və ən
əsası, gənclər kütləvi şəkildə könüllü kimi cəbhəyə yollanmaq üçün müraciət
etdilər. Bu hadisələrin fonunda isə Ermənistanda çaşqınlıq, siyasi böhran,
hökumətə qarşı etimadsızlıq, ordunun pərişanlığı, hərbiçilərin müxtəlif for-
malarda cəbhədən qaçması və hərbi xidmətdən yayınması hökm sürürdü. 

Bunun nəticəsidir ki, döyüş bölgəsindəki itkilərin qisasını almaq, Azərbaycan
xalqında qorxu yaratmaq, ictimaiyyətin diqqətini cəbhə bölgəsindən yayındırmaq
üçün Ermənistan silahlı qüvvələri beynəlxalq hüququ kobud şəkildə pozaraq
mülki əhalinin yaşadığı və cəbhədən xeyli aralıda yerləşən bölgələri ballistik
raketlərin hücumuna məruz qoydu. Ağdam, Tərtər, Füzuli, Bərdə, Gəncə, Goran-
boy, Naftalan kimi yaşayış məntəqələrində insanların kompakt şəkildə yaşadığı
ərazilər raket və ağır artilleriya ilə atəşə tutuldu. Bəzən gecə saatlarında,
insanların yuxu saatında edilmiş bu hücumlar mümkün qədər daha çox insanı
qətlə yetirmək məqsədi daşıyırdı. Hücumlar zamanı “Smerç” kaset bombalı raket
və “Scud-B” ballistik raketləri kimi hərbi hədəfləri mülki əhalidən və mülki
obyektlərdən ayırd edə bilməyən silahlardan istifadə edən Ermənistan bu
silahların mülki əhaliyə qarşı istifadəsini qadağan edən beynəlxalq konvensiyaları
və hüquq normalarını pozmuşdur. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun
verdiyi məlumata görə, silahlı qarşıdurma zamanı 98 mülki şəxs öldürülmüş və
414 nəfər yaralanmış, 3000-dən çox ev və 100 yaşayış binası dağıdılmış və ya
zərər görmüşdür.16

15  TRT. 2020. “Azərbaycan ilə Ermənistan arasında üçüncü humanitar atəşkəs”. https://www.trt.net.tr/azerbay-
can/aktual/2020/10/26/az-rbaycan-il-erm-nistan-arasinda-ucuncu-humanitar-at-sk-s-1515686.

16 Azernews. 2020. “Ermənilərin atəşi nəticəsində həlak olan mülki vətəndaşların sayı 98-ə çatır” (Civilian death
toll in Armenian attacks reaches 98). https://www.azernews.az/aggression/173321.html. 
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Bu cinayətkar əməllərə baxmayaraq, düşmən Azərbaycan xalqının və ordusu-
nun əzmini qıra bilmədi. Oktyabrın son günlərində Azərbaycan Ordusu Şuşaya
yaxınlaşmış və şəhər ətrafında lokal döyüşlər başlamışdı. Şuşaya ermənilərin
gözləmədiyi istiqamətdən, sıx meşələrin içindən onlarla kilometr yolu piyada qət
edərək çatan qəhrəman əsgərlərimiz yüngül silahlarla Şuşanın sıldırım qayalarına
dırmaşaraq bir neçə yerdən şəhərə daxil olmuş və düşməni gözləmədiyi halda
yaxalamışdılar. Qısa zamanda düşmənin sonuncu müqavimətini də qıran Azər-
baycan Ordusu Şuşa uğrunda döyüşlərdə düşmənin yüzlərlə hərbiçisini məhv
etdi. 

Noyabrın 8-də Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edən Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Şuşa şəhərini işğaldan
azad etdiyini elan etdi: “İyirmi səkkiz il yarım işğal altında olan Şuşa azad edildi!
... Biz bu tarixi Qələbəni döyüş meydanında qazandıq... Əziz Şuşa, sən azadsan!
Əziz Şuşa, biz qayıtmışıq! Əziz Şuşa, biz səni dirçəldəcəyik! Şuşa bizimdir!
Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır!”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Şuşa döyüşləri barədə
bunları söylədi: “Şuşanın işğaldan azad edilməsi bizim gücümüzü göstərdi, Or-
dumuzun peşəkarlığını, hərbçilərimizin cəsarətini, qəhrəmanlığını göstərdi.
Şuşanın götürülməsi çox böyük peşəkarlıq, cəsarət tələb edən əməliyyat idi.
Əminəm ki, bu əməliyyat dünya hərb tarixində xüsusi yer tutacaqdır. Çünki bu
əməliyyatı yalnız yüngül silahlarla silahlanmış bizim qəhrəman hərbçilərimiz
dağlardan, meşələrdən, cığırlardan keçərək icra ediblər. Şuşanın işğaldan azad
edilməsi bizim şanlı Qələbəmizdir”.

Böyük strateji əhəmiyyəti olan və Qarabağın incisi sayılan Şuşa şəhərinin
azad olunduğu elan edilən gün – noyabrın 8-də  artıq böyük Qələbənin ayaq
səsləri daha aydın eşidilməyə başladı. Şuşanın azad edilməsi həlledici məqam
olmuş, Müzəffər Ali Baş Komandanın Şuşanın azad olduğunu fəxarətlə elan et-
diyi gün işğalçı dövlətin ağ bayraq qaldırıb, kapitulyasiyaya razı olmaqdan başqa
yolu qalmamışdı. Beləliklə, Azərbaycan ordusunun uğurlu əks-hücum əməliy-
yatları nəticəsində noyabrın 9-dək 5 şəhər (Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı
və Şuşa), 4 qəsəbə (Mincivan, Ağbənd, Bartaz və Hadrut) və 286 kənd işğaldan
azad edildi.  

Müharibənin ilk günlərindən sonuna qədər öz xalqını aldatmış, cəbhədəki
vəziyyət barədə yalan məlumat vermiş, xalqa xam xəyallar aşılamış, erməni or-
dusunun mifik gücünə və qəhrəmanlığına inandırmış Ermənistanın hərbi və siyasi
rəhbərliyi hətta Şuşanın Azərbaycan Ordusu tərəfindən tamamilə nəzarətə
götürülməsindən sonra belə bunu inkar etməkdən çəkinməmişdi. Buna görədir
ki, noyabrın 9-dan 10-a keçən gecə Ermənistanın kapitulyasiya aktını imzalaması
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xəbəri Ermənistanda şok effekti yaratdı, insanlar küçələrə axışdı, dövlət
orqanlarına, parlamentə hücum etdi və əllərinə keçən yeganə yüksək vəzifə sahibi
olan parlamentin sədri Ararat Mirzoyanı bərk döydülər. Baş nazirin iqamətgahına
daxil olan etirazçılar N.Paşinyanı tapa bilməyib, sadəcə, iqamətgahı qarət etməklə
kifayətləndilər. 

Müxtəlif mənbələrdən verilən məlumata görə, müharibədə Ermənistan silahlı
qüvvələrinin potensialının 80 faizindən çoxu məhv edilmişdir. Külli miqdarda
tank, ağır-texnika, raket əleyhinə müdafiə sistemləri və s. darmadağın edilməsi
və ya Azərbaycan Ordusu tərəfindən hərbi qənimət kimi götürülməsi ilə yanaşı,
Ermənistan ordusunun minlərlə hərbi qulluqçusu öldürülmüş və 20,000 nəfərə
qədəri isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Müharibə ərzində xalqını
müxtəlif yalanlarla aldadan Ermənistan rəhbərliyi itkilər barədə də dolğun
məlumat verməkdən çəkinir və rəqəmlərlə manipulyasiya edir. Məsələn,
müharibədə döyüşmüş erməni hərbi qulluqçuların yalnız kiçik bir hissəsinin
Qarabağın erməni icmasının nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, rəsmi İrəvan
itkilərin bir hissəsini rəsmi statistikada Ermənistana deyil, bu icmaya aid edir.
2021-ci ilin avqust ayında N.Paşinyan Ermənistanın 3773 hərbiçisinin həlak
olduğunu, 243 nəfərin isə itkin olduğunu açıqladı.17 Digər tərəfdən, müharibə
ərzində xaricdən döyüşlərə cəlb edilmiş muzdlu döyüşçülər və onların arasındakı
itkilər barəsində də rəsmi hesabatlarda məlumat verilmir. 

2021-ci ilin avqust ayında Qarabağ qaziləri ilə görüşdə Azərbaycan Ordusu-
nun 44 günlük müharibədə 3 min nəfərədək şəhid verdiyini deyən Prezident
İlham Əliyev müharibənin başa çatmasından bəri azad edilmiş torpaqlarda 1,600-
dən çox erməni işğalçısının cəsədi tapıldığını bildirdi.18 O, Ermənistanın birinci
Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycanın itkin düşmüş 4000-ə qədər
vətəndaşının nəşini qaytarmamasına baxmayaraq, Azərbaycanın öz siyasətində
humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq erməni əsgərlərinin cəsədini qaytardığını
bildirdi. Bununla yanaşı, Azərbaycan tərəfinin əldə etdiyi məlumatlara əsasən,
Ermənistanın ən az 7-8 min nəfər itki verdiyini diqqətə çatdırdı. 

Müharibə, eyni zamanda, Ermənistanın “müstəqil Artsax Respublikası”
yalanını ifşa etdi. İllərlə işğal edilmiş torpaqlarda yaradılmış qondarma rejimi
müstəqil və suveren dövlət kimi təbliğ edən və onun üzərində hər hansı təsirinin
olduğunu inkar edən rəsmi İrəvan müharibə başlayan kimi bunun tam əksini
göstərdi. 27 sentyabr 2020-ci ildə, hərbi əməliyyatların başlanmasından sonra,
17  Armenpress. 2021. “Qarabağ müharibəsində həlak olanların sayı 3373, itkinlərin sayı 273-dür – Baş Nazir

Paşinyan deyir” (Number of Artsakh war casualties is 3773, another 243 MIA – says PM Pashinyan).
https://armenpress.am/eng/news/1061477.html. 

18  Apa. 2021. “Prezident: “Ermənistan öz itkilərini gizlədir, bizdə olan dəqiq məlumata görə ən azı 7-8 min itki
verib”. https://apa.az/az/xeber/resmi-xeber/prezident-ermenistan-oz-itkilerini-gizledir-bizde-olan-deqiq-
melumata-gore-en-azi-7-8-min-itki-verib-658643. 
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təkcə Dağlıq Qarabağ bölgəsi daxilində deyil, həm də Ermənistanın özündə də
tam səfərbərlik elan edən İrəvan müharibədə fəal iştirakını bir daha təsdiqlədi.
Ermənistan hərbi və siyasi rəhbərliyi müharibədə erməni tərəfinin əməliyyatlarını
idarə edərək və sonda üçtərəfli bəyanata imza atan tərəf olaraq illərlə beynəlxalq
ictimaiyyətə həqiqətdən kənar, saxta, yalan məlumatlar verdiyini etiraf etdi. 

Bu etiraf həm də iki dövlət arasındakı münaqişənin kökünün ermənilərin
iddia etdikləri kimi “öz müqəddəratını təyinetmə” deyil, məhz bir dövlətin
ərazisinin digəri tərəfindən qanunsuz işğalı olduğunu göstərdi. Ağdam, Kəlbəcər
və Laçını döyüşsüz təhvil verən, çıxarkən meşələri, evləri yandıran, ağacları
kəsən, 30 illik talandan sonra geridə qalan məhdud infrastrukturu da dağıdan
işğalçılar öz çirkin, mənfur xislətini bütün dünyaya göstərdilər. 

Azərbaycan Ordusu işğalçı dövlətin silahlı qüvvələrini qəhrəmanlıqla məhv
etdi. Uzun illər ərzində Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
əldə edilmiş ən müasir silahlar minimal itkilərlə çətin tapşırığın öhdəsindən
gəlməkdə mühüm rol oynadı. “Düşmənin əlində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə
məxsus olan bir dənə də hərbi texnika yoxdur... Döyüşlərin obyektiv müşahidə
mənzərəsi var və istənilən hərbi mütəxəssis görə bilər ki, bu gün Azərbaycan Or-
dusu döyüş meydanında qələbə əldə edibdir. Azərbaycan Ordusu öz üstünlüyünü
göstərir, Azərbaycan əsgəri və zabiti yüksək mənəvi-psixoloji keyfiyyətlər göstərir,
mənəvi ruh göstərir. Çünki biz öz torpağımızda vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad
edirik. Ermənistanın əsgərləri işğalçılardır. Döyüş gedən torpaq onların torpağı
deyil,” - deyə Azərbaycan Prezidenti müharibə ərzində xalqa müraciətlərinin
birində fəxrlə bəyan edirdi.

Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin müharibə ərzində xarici ölkələrdən Bakıya
axışan kütləvi informasiya vasitələri (KİV) ilə effektiv işi xalqımızın haqq səsinin
dünyaya çatdırılmasına və informasiya cəbhəsində də qələbə qazanılmasına
imkan yaratdı. 44 günlük müharibə dövründə Prezident İlham Əliyev 30-a yaxın
xarici media orqanına müsahibə verdi, torpaqlarımızın 30 ilə yaxın qanunsuz
işğalda olduğunu, beynəlxalq hüququn işğalçı dövlət tərəfindən heçə sayıldığını,
BMT qətnamələrinin icra edilmədiyini və müharibənin başlanma səbəblərini
dünya auditoriyasının diqqətinə çatdırdı. 

Prezident İlham Əliyevin müsahibə verdiyi xarici KİV-in arasında Rusiyanın
“Rossiya-1,  “Pervıy”, RBK televiziya kanalları, “Ria Novosti”, “TASS” və “İn-
terfaks” agentlikləri, Türkiyənin “TRT Haber”, CNN-Türk, “Haber Global”, “Ha-
ber Türk”, NTV, “A Haber”  televiziyaları,  Fransanın “Sky News”,  “France 24”
televiziyaları, “Figaro” qəzeti, Almaniyanın ARD televiziyası, Yaponiyanın
“Nikkei” qəzeti, ABŞ-ın “Fox News” televiziyası, İtaliyanın Rai-1 televiziyası
və  “La Repubblica” qəzeti, İspaniyanın EFE informasiya agentliyi, həmçinin
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“Əl-Cəzirə”, “Əl-Ərəbiyə”, “Euronews”, “CNN International”, “BBC News” te-
leviziya kanalları kimi milyonlarla izləyicisi olan tanınmış media qurumları vardı.

Azərbaycan Prezidentinin yüksək səviyyəli peşəkarlığı ona imkan verdi ki,
bu müsahibələr zamanı  dəfələrlə üzləşdiyi qərəzli yanaşmalara, ittiham və böh-
tanlara ustalıqla cavab versin, qarşı tərəfə həqiqətləri soyuqqanlı şəkildə çatdıra
bilsin. Məsələn, Azərbaycan tərəfinin təkrarən müharibənin başlanmasına erməni
silahlı birləşmələrinin təxribatlarının səbəb olduğunu deməsinə baxmayaraq,
müsahibə götürən bəzi xarici jurnalistlər ittihamlar səsləndirməkdən və qərəzli
bir şəkildə Azərbaycanı günahlandırmaqdan çəkinmirdi. Fransanın “Figaro”
qəzetinin müxbirinin “Cənab Prezident, birinci sualım belədir, nəyə görə Siz
sentyabrın 27-də Dağlıq Qarabağa qarşı hücuma keçmisiniz və bu hərbi hücumun
siyasi məqsədləri nədir?” sualındakı kimi sualdan daha çox ittihama oxşayan
məqamlara tez-tez rast gəlinirdi. Amerikanın “Fox News” televiziyasının
əməkdaşının eyni məzmunlu sualına cavabında dövlət başçısı soyuqqanlı bir
şəkildə qarşı tərəfə mövqeyini çatdırır: “Sentyabrın 27-də döyüşlərə başlayan
Azərbaycan olmamışdır. Bu vaxta kimi heç bir ölkənin rəsmi nümayəndəsi bu
məsələni bizim qarşımızda qaldırmayıb. Sentyabrın 27-də hücuma keçən
Ermənistan olmuşdur və məqsəd danışıqlar prosesini tamamilə pozmaq idi”.

Atəşkəs sazişi

Azərbaycan xalqının sentyabrın 27-dən etibarən bir yumruq kimi birləşib
apardığı Vətən müharibəsi noyabrın 9-dan 10-a keçən gecə işğalçı dövlətin rəzil
bir şəkildə kapitulyasiya aktı imzalaması ilə sona çatdı. “Bu gün ölkəmiz üçün
tarixi bir gündür. Bu gün Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
son qoyulur”, - deyə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 10-da gecə
saatlarında Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin ilə videokonfrans
formatında üçtərəfli atəşkəs bəyannaməsini imzaladıqdan dərhal sonra xalqa
müraciətində elan etdi.19 Bəyanatda tərəflər sentyabrın 27-dən etibarən davam
edən şiddətli döyüşlərin dayandırmasına və hazırkı döyüş mövqelərində qalmağa
razılıq ifadə etdilər. 

Atəşkəsin elan edilməsinə qədər Azərbaycanın silahlı qüvvələri keçmiş
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ətrafındakı dörd rayonu (Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan və Qubadlı), habelə Madagiz (Suqovuşan) qəsəbəsi, Hadrut və Şuşa
şəhəri də daxil olmaqla keçmiş muxtar vilayətin tərkibinə daxil olan ərazinin bir
hissəsini azad etmişdi. Bəyanatda rəsmi İrəvan öz qoşunlarını keçmiş Dağlıq
19  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “İlham Əliyev xalqa müraciət edib”.

https://en.president.az/articles/45924.
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Qarabağ regionu ətrafındakı qalan üç rayondan çıxarmağı da qəbul etdi: Kəlbəcər
rayonu noyabrın 15-ə (sonradan 25-ə qədər uzadıldı), Ağdam rayonu noyabrın
20-ə və Laçın rayonu dekabrın 1-ə qədər Azərbaycan tərəfinə təhvil verilməli idi.
Bəyanatda BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Ofisinin nəzarəti altında
məcburi köçkünlərin və qaçqınların Dağlıq Qarabağ ərazisinə və ətraf rayonlara
qayıtması və hərbi əsirlər, girovlar və digər saxlanılan şəxslərin, habelə cəsədlərin
mübadiləsi barədə razılaşma elan olundu.

Ermənistan və Azərbaycan arasında əsas mübahisə mövzularından biri olan
Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə üçtərəfli bəyanatda toxunulmadı. Bəyanatın
imzalanmasından sonra xalqa müraciətində Azərbaycan Prezidenti bildirdi ki,
“Mən Prezident olduğum müddətdə status olmayacaq”. Bu, düşmənin Azərbay-
can torpaqlarında ikinci bir erməni dövləti yaratmaq, ona özünəməxsus don
geyindirərək dünya ictimaiyyətinə müstəqil dövlət kimi tanıtmaq cəhdlərinin
iflası, müxtəlif təzyiqlərə baxmayaraq Azərbaycanın öz haqlı mövqeyini təcəssüm
etdirməsi idi.

Üçtərəfli bəyanata əsəsən, tərəflər Dağlıq Qarabağda təmas xətti və Laçın
dəhlizi boyu Rusiya Federasiyasının 1960 sayda odlu silahlı hərbi qulluqçusun-
dan, 90 hərbi zirehli texnika, 380 ədəd avtomobil və xüsusi texnikadan ibarət
sülhməramlı kontingentinin yerləşdirilməsinə razılıq verdilər. Bəyanat bu kontin-
gentin müvəqqəti – 5 il müddətinə yerləşdirilməsini elan edir və əlavə edir ki,
əgər tərəflərdən heç biri bu müddətin uzadılmasına etiraz etməsə o, avtomatik
olaraq növbəti 5 il üçün də uzadılır.

Bəyanatın son maddəsinə görə, “bölgədəki bütün iqtisadi və nəqliyyat
əlaqələri bərpa edilir.” Tərəflər iki kommunikasiya dəhlizinin – Ermənistanla
Dağlıq Qarabağ arasındakı beş kilometr genişliyindəki Laçın dəhlizinin və
Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında bir
dəhlizin təmin edilməsi barədə razılıq əldə etdi. Vətəndaşların, nəqliyyat vasitə-
lərinin və yüklərin hər iki istiqamətdə gediş-gəlişi üçün açıq olacaq iki dəhlizin
təhlükəsizliyi müvafiq tərəflər tərəfindən təmin edilir. Laçın dəhlizinin təhlükə-
sizliyi Rusiyanın sülhməramlı qüvvələri və Azərbaycanın qərb bölgələri ilə
Naxçıvan arasında nəqliyyat əlaqəsi üzrə nəzarət Rusiya Federal Təhlükəsizlik
Xidmətinin Sərhəd Xidməti tərəfindən həyata keçirilir.

Üçtərəfli bəyanatda Azərbaycanın əsas müttəfiqi Türkiyədən bəhs edilməsə
də, Prezident Əliyev xalqa müraciətində Rusiya və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı
ilə atəşkəsə nəzarət edən birgə mərkəzin yaradılmasının nəzərdə tutulduğunu elan
etdi. Sülhməramlı missiyanın bir çox detalları müqavilədə göstərilməmişdi və
daha sonra Rusiya ilə Türkiyə arasında aparılan danışıqlar yolu ilə həll edilməli
idi. 
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Beləliklə, 10 noyabr bəyanatı 44 günlük müharibəyə və onunla birlikdə
Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoydu. Atəşkəs anlaşması ilə ATƏT-in
Minsk qrupu sülh prosesindən kənarda qaldı və bununla da Qərbin həmsədr
dövlətləri Fransa və ABŞ-ın Qarabağ sülh prosesinə təsiri minimuma endirildi.
Rusiya Cənubi Qafqazdakı strateji üstünlüyünü qorudu və möhkəmləndirdi, eyni
zamanda, Türkiyənin bölgədə geosiyasi yüksəlişi üçün yeni imkanlar yarandı.

“Ümid edirəm ki, biz artıq bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ifadəsini
işlətməyəcəyik və ümid edirəm ki, tezliklə digər məsələləri müzakirə etməyə
keçəcəyik”, - deyə Prezident Putin noyabrın 13-də Rusiya rəsmiləri ilə Qarabağda
humanitar problemlərin həlli ilə bağlı keçirilən görüşdə bildirdi.20 Bir həftə sonra
o, “Dağlıq Qarabağdakı yeni bir müharibənin üçtərəfli razılaşmanın yeganə al-
ternativi olduğunu” bildirərək atəşkəs sazişini pozmağı düşünən revanşist
qüvvələrə qarşı xəbərdarlıq etdi.21

Oxşar bəyanat Azərbaycan Prezidenti tərəfindən müharibədən sonra bir neçə
dəfə səsləndirildi. Prezident İlham Əliyev dekabrın 1-də Laçın rayonu işğaldan
azad edildikdən sonra xalqa müraciətində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
başa çatdığını bəyan edərək dedi: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi sona çatdı. Kimsə
bu münaqişənin hələ də davam etdiyini düşünürsə, yanılır.”22 Azərbaycanın
Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov həmin il noyabrın sonunda Qara Dəniz İqti-
sadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında etdiyi
çıxışında münaqişənin həllində sülh yolu ilə birlikdə yaşamaq mərhələsinin
bərpası prosesinə qədəm qoyulduğunu elan etdi.23

Üçtərəfli atəşkəs sazişi Ermənistan üçün hərbi təslimçilik aktı idi. Həmin
vaxt “bu, son 100 ildə erməni xalqının üzləşdiyi ən böyük faciədir”, - deyə erməni
sosial media istifadəçiləri yazırdılar. Həm Ermənistanda, həm də diasporda
sazişdən çıxmaq və ya onu yeniləmək çağırışları səsləndirilirdi. Ancaq tezliklə
həmin insanların əksəriyyətinin bu etirazları səngidi, çünki alternativin Ermə-
nistan üçün daha fəlakətli olacağı tədricən onlara da aydın oldu. “Üçtərəfli bə-
yanatın tətbiqi çox ağrılıdır. Ancaq qərar alternativin daha ağrılı ola biləcəyi bir
20  TASS. 2020. “Putin ümid edir ki, Dağlıq Qarabağ üçün artıq münaqişə sözü istifadə olunmayacaq” (Putin

hopes the word conflict won’t be used for Nagorno-Karabakh anymore). https://tass.com/politics/1223535.
21 RT. 2020. “Rusiya: yeganə alternativ müharibədir – Putin Dağlıq Qarabağ razılaşması haqqında” (Russia:

'The only alternative is war' - Putin on Nagorno-Karabakh deal). https://www.ruptly.tv/en/videos/20201120-
063-Russia---The-only-alternative-is-war----Putin-on-Nagorno-Karabakh-deal.

22 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “İlham Əliyev xalqa müraciət edib”.
https://en.president.az/articles/45924.

23 Report. 2020. “Ceyhun Bayramov: ‘Münaqişənin həllində dinc birgəyaşayışın bərpası mərhələsinə qədəm
qoymuşuq’”. https://report.az/qarabag/ceyhun-bayramov-munaqisenin-hellinde-dinc-birgeyasayisin-berpasi-
merhelesine-qedem-qoymusuq/.
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vəziyyətdə qəbul edildi,” - deyə Ermənistan baş naziri Paşinyan noyabrın 27-də
yerli qubernatorların iştirakı ilə keçirilən görüşdə etiraf etdi.24

Rusiyanın sülhməramlıları, atəşkəsin qurulmasından dərhal sonra Qarabağa
doğru hərəkət etməyə başladılar.  Lakin Rusiyanın missiyası yalnız tərəflər ara-
sında atəşkəsə nəzarət etməklə  məhdudlaşmır, həm də sülhməramlıların müvəq-
qəti yerləşdirildiyi ərazidə yaşayan və müharibədən zərər çəkmiş insanlara
humanitar yardımın göstərilməsini də əhatə edir. Noyabrın 13-də Prezident
V.Putin Dağlıq Qarabağ üçün idarələrarası humanitar mərkəzinin yaradılması
haqqında fərman imzaladı. İdarələrarası mərkəzə Rusiyanın Mülki Müdafiə,
Fövqəladə Hallar və Təbii Fəlakətlərin Fəsadlarının Aradanqaldırılması Nazirliyi,
Xarici İşlər Nazirliyi, Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin nümayəndələri və digər
federal icra orqanlarının nümayəndələri daxil edildi. V.Putinin sözlərinə görə,
mərkəz müharibə nəticəsində zərər çəkmiş əhaliyə normal dinc həyata qayıtmaq
üçün yardım göstərilməsi, Qarabağda mülki infrastrukturun bərpası, bölgə
sakinlərinin aktual problemlərinin həlli və qaçqınların geri qaytarılması məsələləri
ilə məşğul olacaq. 

Türkiyənin sülhməramlı missiyada rol alması Azərbaycanda xüsusilə müsbət
qarşılandı. Belə ki, noyabrın 18-də Türkiyə parlamenti atəşkəsin monitorinq
mərkəzində Rusiya qüvvələrinə qoşulmaq üçün Qarabağa hərbi qüvvələrin
göndərilməsini təsdiqlədi. Bu mandat Ankara ilə Moskva arasında atəşkəsin
tətbiqini izləmək üçün əldə edilən razılaşmanın bir hissəsi olaraq türk əsgərlərinin
bir il müddətində mərkəzdə yerləşməsini nəzərdə tutur. Dekabrın 1-də Türkiyə
ilə Rusiyanın ortaq bir Türkiyə - Rusiya sülhməramlı mərkəzinin fəaliyyətinin
əsasları və prinsipləri ilə bağlı texniki detallar barədə razılığa gəldikləri bildirildi.

Beynəlxalq reaksiya

Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsinə beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindən reaksiyalar birmənalı olmamışdır. Mürəkkəb beynəlxalq siyasi
vəziyyətdə Azərbaycanın yanında olan və diplomatiya meydanında onun gücünə
güc qatan Türkiyə və Pakistanın rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
Müharibənin ilk saatlarından etibarən Azərbaycan Prezidenti ilə daimi ünsiyyətdə
olan Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın, onun hökumətinin və türk
xalqının mənəvi və siyasi dəstəyi, Türkiyənin yüksək vəzifəli rəsmilərinin
müharibə müddətində Azərbaycana çoxsaylı səfərləri Azərbaycanı ermənipərəst

24 Defence.az. 2020. “Paşinyan Dağlıq Qarabağ sülh sazişinin icrasını ağrılı adlandırır” (Pashinyan calls im-
plementation of Nagorno-Karabakh peace deal ‘painful’). http://defence.az/az/news/149200/pashinyan-calls-
implementation-of-nagorno-karabakh-peace-deal-painful.
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dövlət və təşkilatların təzyiqi qarşısında sınmamasına, əksinə, daha əminliklə
mübarizə aparmasına imkan yaratdı. Müharibə ərzində Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü dəstəkləyən ölkələr sırasında İsrail, Ukrayna, Əfqanıstan, Bosniya-
Hersoqovina və s. da xüsusilə qeyd edilməlidir. Azərbaycanın 2019-cu ildən
etibarən sədrlik etdiyi Qoşulmama Hərəkatının və onun müharibə vaxtı BMT
Təhlükəsizlik Şurasında iştirak edən üzv dövlətlərinin dəstəyi ölkəmizin diplo-
matik mübarizəsində əhəmiyyətli rol oynadı. Məhz həmin üzv dövlətlərin prin-
sipial mövqeyi sayəsində müharibə gedişində BMT Təhlükəsizlik Şurasında
ölkəmizin mənafeyinə uyğun olmayan qətnamə layihəsinin qəbul edilməsinin
qarşısı alınmışdır.  Bu haqda ictimaiyyətə açıqlama verən Azərbaycan Preziden-
tinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbə-
sinin müdiri Hikmət Hacıyev demişdir: “19 oktyabrda BMT TŞ-da Ermə-
nistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar keçirilmiş müzakirələrdən sonra TŞ-
nın sədri adından bəyanat layihəsi hazırlanmışdır. Bəyanat layihəsində BMT TŞ-
nın məlum qətnamələrinə istinad öz əksini tapmamışdır. Sözügedən layihə əsasən
Rusiya Federasiyası və Fransa tərəfindən hazırlanmışdır. BMT TŞ-nın qeyri-
daimi üzvləri olan və Qoşulmama Hərəkatının üzvü olan İndoneziya, Niger, Tunis,
Vyetnam, Cənubi Afrika, Sent Vinsent və Qrenadin və Dominikan Respublikası
iki dəfə sükut prosedurunu pozaraq, BMT TŞ qətnamələrinə istinadın bəyanata
daxil edilməsinə israr etmişlər. Bununla həmin dövlətlər BMT Nizamnaməsinə,
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT TŞ-nın qətnamələrinə, Ban-
dunq prinsiplərinə, QH-nın sənədlərinə sadiqliyini növbəti dəfə nümayiş
etdirmişlər. Qoşulmama Hərəkatı üzv dövlətlərinin israrlı və prinsipial mövqe-
yindən sonra haqqında bəhs olunan bəyanat layihəsi rəsmən geri götürül-
müşdür”.25

Azərbaycanın haqq səsinə dəstək verən bu dövlətlərlə yanaşı, müharibədə
Ermənistanın işğalçı siyasətini dəstəkləyən və ya beynəlxalq hüququn
Azərbaycanın yanında olmasına baxmayaraq neytral mövqe tutan dövlətlər və
beynəlxalq təşkilatlar da olmuşdur. BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi
da daxil olmaqla çoxsaylı beynəlxalq sənədləri və ATƏT-in Minsk qrupu
tərəfindən edilən təşəbbüsləri heçə sayan və onlara heç bir əhəmiyyət verməyən
Ermənistana sərt reaksiya göstərmək əvəzinə həmin dövlətlər və təşkilatlar
dolayısıyla işğala və onu təmin edən ədalətsiz status-kvoya dəstək verdilər. 

Bu qəbildən olan ermənipərəst mövqelərdən biri Fransa tərəfindən göstərildi.
Müharibənin başlanğıcından etibarən davamlı bəyanat və açıqlamalar verən
Fransa siyasətçiləri Ermənistanı düşdüyü rəzil durumdan xilas etməyə və bu yolda
Azərbaycana  qarşı  çirkin  şər-böhtan  atmağa  başladılar.   Fransa  Prezidenti
25 Report. 2020. “Hikmət Hacıyevdən açıqlama” https://report.az/qarabag/hikmet-haciyevden-aciqlama5234/.
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İmmanuel Makron Azərbaycanı müharibəni başlayan tərəf olmaqda ittiham etmiş
və heç bir sübuta əsaslanmadan muzdlu döyüşçülər istifadə etməkdə günah-
landırmışdı. Minsk qrupunun həmsədri kimi uzun illər ərzində münaqişənin həlli
üçün heç bir ciddi rol oynamayan, Ermənistanı Azərbaycan torpaqlarını işğal et-
diyi üçün qınamayan və işğala son qoyması üçün təzyiq etməyən Fransa
rəhbərliyinin bu bəyanatı Azərbaycanda böyük narazılığa səbəb olmuş, Fransanın
Minsk qrupundan uzaqlaşdırılması üçün çağırışlar səsləndirilmişdir. 

Minsk qrupunun digər üzvü Rusiya isə tərəfləri atəşkəsi təmin etməyə və
beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə aparılan danışıqları bərpa etməyə çağırdı.
Ermənistandakı gözləntilərin əksinə olaraq, Rusiya rəhbərliyi atışmaların Ermə-
nistanın sərhədlərinin xaricində getdiyini və buna görə də Kollektiv Təhlükəsizlik
Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) buna müdaxilə edə bilməyəcəyini elan etdi.26

Bununla yanaşı müxtəlif rusiyalı rəsmilərdən münaqişənin beynəlxalq hüquq və
BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri çərçivəsində həll olunmasına
dair çağırışlar edilmişdi. Məsələn, Rusiya Federasiyasının Baş prokuroru İqor
Krasnov oktyabrın 8-də Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) ölkələri Prokuror-
luqlarının nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə keçirilən videokonfransda Bakı və
İrəvanı danışıqları bərpa etməyə çağıraraq bəyan etdi ki: “Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi beynəlxalq hüquq normaları və BMT Təhlükəsizlik Şurasının mü-
vafiq qətnamələri çərçivəsində həll olunmalıdır”.26

Müharibənin ABŞ-da prezident seçkilərindən öncəki mürəkkəb dövrə təsadüf
etməsi Donald Tramp administrasiyasının münaqişəyə yanaşmasına təsirsiz
ötüşmədi. Sentyabrın 28-də Ağ Evdə jurnalistlərə açıqlamasında Prezident Tramp
bildirdi ki, ABŞ Qarabağda şiddəti dayandırmaq üçün bir yol tapmağa çalışır. O,
bölgə ölkələri ilə ABŞ-ın yaxşı münasibətləri olduğunu və buna görə də
Vaşinqtonun müharibəni dayandırmağa çalışacağını elan etdi. Seçki kampaniya-
sında ABŞ-da güclü erməni diasporunun dəstəyini qazanmağa çalışan Prezident
Tramp müharibə ilə bağlı sonrakı bir açıqlamasında, oktyabrın 23-də Ermənistana
ağızucu dəstək ifadə edərək demişdi: “Biz Ermənistanla işləyirik. Bizim Ermə-
nistanla çox yaxşı əlaqələrimiz var. Onlar çox yaxşı, insandırlar... Görək nə baş
verəcək.”28

Bu bəyanat Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirlərinin Vaşinqtonda
Dövlət Katibi Mayk Pampeo ilə ayrı-ayrılıqda keçirdikləri görüşdən bir gün əvvəl
26 Report. 2020. “Putin: Ermənistan KTMT-nin üzvüdür, lakin hərbi əməliyyatlar Azərbaycanda gedir”. https://re-

port.az/qarabag/putin-ermenistan-ktmt-nin-uzvudur-lakin-herbi-emeliyyatlar-azerbaycanda-gedir/. 
27 BBC. 2020. “Qarabağ müharibəsi: Humanitar atəşkəs və Gəncəyə hücumlar – baş verənlərin xronologiyası”.

https://www.bbc.com/azeri/live/azerbaijan-54417119/page/20. 
28 Bloomberg. 2020. “Tramp deyir ki, o, Azərbaycanla münaqişədə Ermənistana kömək etmək istəyir” (Trump

Says He Aims to Help Armenia in Azerbaijan Conflict). https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-
23/trump-says-he-wants-to-help-armenia-in-conflict-with-azerbaijan. 
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səsləndirilmişdi. Həmin görüşdə tərəflər humanitar atəşkəs barədə razılığa nail
olsalar da, bunu icra etmək mümkün olmamışdı. Ümumilikdə, müharibə
dövründə Minsk qrupunun həmsədrlərinin ayrılıqda etdikləri vasitəçilik sayəsində
üç dəfə atəşkəs haqqında razılıq elan edilmiş, lakin Ermənistan silahlı qüvvə-
lərinin təxribatı nəticəsində bu baş tutmamışdı.  Minsk qrupu tərəfindən edilmiş
birgə cəhdlər də nəticəsiz qalmışdı. Müharibə ərzində verdikləri bəyanatlarda
qurum tərəfləri atəşi dərhal dayandırmağa və substantiv danışıqları bərpa etməyə
çağırsa da, prosesə təsir etməyə müvəffəq olmamışdır. 

Hərbi əməliyyatların dayandırılması ilə bağlı 10 noyabr bəyanatı bəzi
ermənipərəst dövlətləri qıcıqlandırsa da, əksər dövlətlər və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən müsbət qarşılandı. Münaqişə zonasına birbaşa qonşu olan İran
Ermənistanla Azərbaycan arasındakı razılaşmanı dəstəklədiyini bildirdi. 44 gün-
lük müharibə zamanı nümayiş etdirdiyi mövqeyə uyğun olaraq üçtərəfli bəyanatın
elan edilməsindən sonra da İran Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında digər
ölkələrin ərazi bütövlüyünə və suverenliyinə hörmət edilməsinin, beynəlxalq
səviyyədə tanınmış rəsmi sərhədlərdə dəyişiklik edilməməsinin, işğal olunmuş
ərazilərin azad edilməsinin, qaçqınların geri qaytarılmasının, azlıqların təhlü-
kəsizliyinə və hüquqlarına hörmət edilməsinin vacibliyi vurğulanırdı.29 Ermə-
nistanın işğal etdiyi torpaqlarda qurduğu qondarma rejimin müstəqilliyinə haqq
qazandırmaq üçün irəli sürdüyü öz müqəddəratını təyin etməsi iddiasının deyil,
məhz ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı prinsipinin İran tərəfindən vurğu-
lanması, əsasən, Azərbaycana dəstək kimi şərh olundu. 

Oxşar mövqeyi, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonrakı günlərdə yerli
televiziya kanallarından birinə verdiyi müsahibədə “beynəlxalq hüquqa görə,
Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgələr Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz bir
parçasıdır” deyən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də göstərdi.30 Rusiya
rəhbərliyi üçtərəfli bəyanatın imzalanmasında vasitəçi və onun icra edilməsinə
qarantor kimi, bəyanatın icra edilməsinin bölgədə sülhün təminatı üçün önəmini
vurğuladı. 

Bölgənin geosiyasi xəritəsinin yenidən qurulması və münaqişənin həllinin
Minsk qrupu çərçivəsindən kənarda baş tutması bəzi Qərb dövlətlərini narazı
saldı. Qarabağa Rusiya sülhməramlılarının yerləşdirilməsi və Türkiyənin Cənubi
Qafqaza təsirinin artması Qərbin, xüsusilə Avropa Birliyinin (AB) şərq qonşu-

29 İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “İranın Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya
arasındakı sazişlə bağlı bəyanatı” (Iran’s Statement on Agreement between Azerbaijan, Armenia, Russia).
https://en.mfa.ir/portal/newsview/616551/iran%E2%80%99s-statement-on-agreement-between-azerbaijan-
armenia-russia.

30 Ria Novosti. “Putin Dağlıq Qarabağın ərazi mənsubiyyəti haqqında danışdı” (Путин высказался о терри-
ториальной принадлежности Нагорного Карабаха). https://ria.ru/20201122/karabakh-1585785534.html.
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luğundakı xarici siyasətinin növbəti uğursuzluğu kimi şərh edildi. Buna görədir
ki, üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra verdiyi bəyanatlarda həm AB, həm
də ABŞ Minsk qrupunun fəaliyyətinin bərpa edilməsinin və münaqişənin davamlı
həllinə nail olmaq üçün danışıqların yenidən başlanmasının vacibliyi qeyd
edilirdi.

Avropa Birliyinin üçtərəfli sazişlə bağlı paylaşdığı bəyanatda bildilirdi ki,
“AB hesab edir ki, Dağlıq Qarabağın statusu da daxil olmaqla münaqişənin
danışıqlar yolu ilə, hərtərəfli və davamlı həlli üçün səylər yenilənməlidir. AB bu
səbəbdən həmsədrlərin rəhbərlik etdiyi ATƏT-in Minsk qrupunun beynəlxalq
formatına və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinə tam
dəstəyini bir daha bəyan edir.”31 Oxşar notlarda bir bəyanat ABŞ tərəfindən də
verildi: “Tərəfləri Helsinki Yekun Aktının gücdən istifadə etməmə və ya təhdid
etməmə, ərazi bütövlüyü, xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi və bərabər
hüquqları prinsipləri əsasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsində uzunmüddətli və
davamlı bir siyasi həll yolu əldə etmək üçün ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri
ilə mümkün qədər tez əlaqə qurmağa çağırırıq. ABŞ ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədri olaraq bu işdə tam iştirak edir”.32

Fransanın üçtərəfli bəyanata reaksiyası xüsusilə ziddiyyətli idi. Fransanı
bitərəfliyi qorumağa vadar edən Minsk qrupu həmsədrliyi çərçivəsində götürdüyü
öhdəliklərin əksinə olaraq, rəsmi Paris müharibə dövründə və sonrasında
Azərbaycanı ermənilərə qarşı təcavüzdə və döyüşlərdə muzdlulardan istifadə
etməkdə günahlandıraraq qəti şəkildə anti-Azərbaycan mövqeyi tutdu. Bu mövqe
Fransa parlamentinin hər iki palatası tərəfindən demək olar ki, yekdilliklə qon-
darma “Dağlıq Qarabağ Respublikasının” tanınması ilə özünü daha yaxşı ifadə
etdi. Noyabrın 25-də parlamentin aşağı palatası, dekabrın 3-də isə yuxarı palatası
qondarma “respublikanı” tanımaqla yanaşı, 1994-cü ildəki Ermənistan –
Azərbaycan atəşkəs müqaviləsindən sonra müəyyən edilmiş “sərhədlər”in
bərpasına çağırdı. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi açıqlama verərək parlamentin
qərarının Fransanın rəsmi mövqeyini dəyişmədiyini və “Dağlıq Qarabağ
Respublikası”nı tanımadığını elan etsə də, əksər müşahidəçilərə görə, əgər rəsmi
Paris qətiyyət nümayiş etdirsə, bu qətnamələrin parlamentdə qəbul olmasına
31 Avropa Ittifaqının Şurasının rəsmi internet səhifəsi. 2020. “Dağlıq Qarabağ: Avropa İttifaqı adından Ali

Nümayəndənin bəyanatı” (Nagorno-Karabakh: Declaration by the High Representative on behalf of the Eu-
ropean Union). https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/11/19/nagorno-karabakh-de-
claration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union/.

31 ABŞ-ın Dövlət Departamentinin rəsmi internet səhifəsi. 2020. “ABŞ Ermənistan və Azərbaycan arasında
döyüşlərin dayanmasını alqışlayır və Dağlıq Qarabağdakı fövqəladə vəziyyətə dəstək olmaq üçün yeni
yardım elan edir” (The United States Welcomes Cessation of Hostilities Between Armenia and Azerbaijan
and Announces New Assistance to Respond to the Nagorno-Karabakh Humanitarian Emergency).
https://2017-2021.state.gov/the-united-states-welcomes-cessation-of-hostilities-between-armenia-and-azer-
baijan-and-announces-new-assistance-to-respond-to-the-nagorno-karabakh-humanitarian-
emergency/index.html.
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mane ola bilərdi. Fransanın üçtərəfli bəyanata reaksiyası və ölkə parlamentində
anti-Azərbaycan qətnamələrin qəbul edilməsi Fransanın neytral bir vasitəçi kimi
Minsk qrupundakı fəaliyyətini sual altına qoydu. Bu, eyni zamanda, onu göstərdi
ki, müharibədən sonrakı dövrdəki sülh danışıqlarında Misk qrupu Azərbaycan
tərəfindən tərəfsiz və qərəzsiz vasitəçi kimi qəbul edilməyəcək. 

nəticə

Ermənistana beynəlxalq hüquqa və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətna-
mələrinə riayət etmək üçün beynəlxalq təzyiqin olmaması, Azərbaycanın ardıcıl
çağırışlarına baxmayaraq, sanksiyaların tətbiq edilməməsi Minsk qrupunun
səmərəsiz fəaliyyəti və s. Ermənistan liderlərini və ictimaiyyətini inandırmışdı
ki, işğal edilmiş ərazilər üzərində İrəvanın nəzarəti əbədi qalacaq. Ermənistan
liderləri Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı (KTMT) çərçivəsində
təhlükəsizlik təminatlarına güvənərək danışıqları imitasiya edir, tədricən daha
sərt mövqe tutur, hətta işğal olunmuş ərazilərdə yeni yaşayış məntəqələri inşa
etməyə çalışırdı. Ermənistanda belə bir inam var idi ki, Azərbaycan Rusiyanın
və KTMT-nin mümkün reaksiyasını gözə alıb, heç bir zaman torpaqlarını hərbi
yolla azad etməyə cəhd göstərməyəcək.

Baş nazir N.Paşinyan 16 noyabr 2020-ci ildə Ermənistan parlamentindəki
çıxışında danışıqların qeyri-müəyyən müddətə uzadılmasının Ermənistanın
müharibədən öncəki strategiyası olduğunu qəbul edərək demişdir: “1998-ci ildən
bəri danışıqlar prosesində, danışıqların məzmununda yalnız bir mövzu var idi:
torpaqlar Azərbaycana geri qaytarılmalıdır. Erməni tərəfinin siyasəti bu prosesi
uzatmaq idi”.33 Bu, Ermənistan tərəfindən razılığa gəlmək və ya güzəştə getmək
niyyəti olmadan, danışıqlar xətrinə, danışıqlarda iştirak etmək demək idi.

Ermənistan liderlərinin danışıqların imitasiyasını etməsinə paralel olaraq
ölkənin hərbi və siyasi rəhbərliyi tərəfindən edilən təxribatlar Azərbaycan
xalqının səbr kasasını doldurmuşdu. “Qarabağ Ermənistandır, nöqtə” deyə pro-
vokativ tərzdə bəyanatlar səsləndirən, danışıqlar masasında münaqişənin həlli
üçün hər hansı bir sənədin olmadığını iddia edən, beləliklə, Madrid prinsiplərini
inkar edən, tarixi Azərbaycan şəhəri olan Şuşada separatçı rejimin lideri üçün
“andiçmə mərasimi” keçirən,  bu rejimin “paytaxtını” Şuşaya köçürmək üçün
planlar quran, “yeni ərazilər üçün yeni müharibə” doktrinasını qəbul edən
Ermənistan hökuməti sülh danışıqlarının iflasa uğramasında və müharibənin baş
verməsində əsas məsuliyyət daşıyır.
33 Diana Ghazaryan. 2020. “Paşinyan etiraf edir ki, Qarabağ danışıqlarına təsir etmək üçün hərbi həmlə iflasa

uğradı” (Pashinyan Admits Military Gamble to Impact Karabakh Negotiations Failed). https://hetq.am/en/ar-
ticle/124367.
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2020-ci ilin iyulunda Ermənistan tərəfindən dövlət sərhəd xəttində növbəti
hərbi təxribat və Tovuzda baş verən toqquşmalar tərəflər arasında daha böyük bir
müharibənin xəbərçisi oldu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədində
mövqelərinə hücum edən erməni tərəfi münaqişənin coğrafiyasını ge-
nişləndirmək, üçüncü tərəfləri münaqişəyə cəlb etmək məqsədi güdürdü.
Toqquşmalardan sonra Ermənistanın sürətli silahlanmaya getməsi, Rusiya
tərəfindən dolayı yollarla Ermənistana silah təchizatı və erməni cəmiyyətinin
sürətlə militarizasiyası düşmənin daha geniş miqyaslı müharibəyə hazırlaşdığını
göstərirdi.  KTMT çərçivəsindəki təhlükəsizlik mexanizminə və Rusiya ilə
müttəfiqlik razılaşmalarına güvənən, Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra
“məğlubedilməz erməni ordusu” xüylasına qapılan Ermənistan inanırdı ki,
Azərbaycan açıq qarşıdurmaya gedə bilməz və ya getsə qısa zamanda məğlub
olar.  

Buna görə də 44 günlük müharibədə məğlubiyyət və ardınca imzalanan ka-
pitulyasiya aktı Ermənistan cəmiyyətində şok effekti yaratdı. Noyabrın 10-da
səhər saatlarında ermənilər fərqli bir dünyada oyandılar. Müharibə əsnasında
cəbhədə baş verən real vəziyyətlə bağlı hökumət tərəfindən davamlı olaraq
aldadılmış erməni xalqı, əsasən, cəbhədəki real vəziyyətdən xəbərsiz idi. Paşinyan
hökuməti hətta noyabrın 8-də Prezident İlham Əliyev Şuşanın azad edildiyini
elan etdiyi və Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin şəhərdən videogörüntülər
paylaşdığı zaman Şuşa şəhərinin itirilməsini inkar etmişdi. Hökumətə etiraz edən,
Paşinyanın istefası tələbi ilə küçələrə axışan ermənilər üçün kapitulyasiya böyük
bir şok idi. Sonrakı günlərdə xarici işlər naziri Zöhrab Mnatsakanyan və müdafiə
naziri David Tonoyan da daxil olmaqla bəzi hökumət üzvləri istefa verməyə
məcbur oldular. Noyabrın 16-da televiziya ilə xalqa etdiyi müraciətdə sülh
müqaviləsinin əvvəlcədən onunla müzakirə edilmədiyini bəyan edən Ermənistan
prezidenti Armen Sarkisyan, növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsini
istədi və N.Paşinyanı istefaya çağırdı.34  

44 günlük müharibədə qalibiyyət, işğal edilmiş torpaqlarının azad edilməsi,
yüz minlərlə məcburi köçkünün öz torpaqlarına qayıtması imkanının yaradılması
Azərbaycan xalqı üçün müstəqillik tarixinin ən böyük nailiyyəti oldu. Prezident,
Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin uzaqgörən müdrik xarici siyasəti,
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şücaəti və bütün təxribatlara baxmayraq
sarsılmaz qalan milli birlik sayəsində mümkün olan bu tarixi Qələbə sayəsində
Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrini özü hərbi yolla
34 Hetq.am. 2020. “Ermənistan Prezidenti deyir ki, Qarabağ müharibəsini dayandıran sazişlə bağlı əvvəlcədən

onunla məsləhətləşmə aparılmayıb” (Armenian President Says He Wasn't Consulted on Deal to End Artsakh
War).  https://hetq.am/en/article/124145. 
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icra etdi. Azad edilmiş torpaqlarda açılan mənzərə isə dəhşətli idi. Azərbay-
canlıları öz torpaqlarından didərgin saldıqdan sonra, cinayətkarlar bütün yaşayış
məskənlərini yerlə-yeksan etmiş, infrastrukturu dağıtmış, mədəniyyət
nümunələrini, dini abidələri, məscidləri və s. darmadağın etmişdilər. Qarşıda
Qarabağın bərpası üçün böyük layihələrin icrası və məcburi köçkünlərin öz
torpaqlarına qayıtması üçün lazımlı şəraitin yaradılması vəzifəsi dururdu.

Lakin Ermənistan və Azərbaycan üçün fərqli nəticələrinə baxmayaraq,
münaqişəyə son qoyan müharibə, hər iki ölkənin bölgədə formalaşmış yeni
vəziyyətdən faydalanması üçün əlverişli zəmin yaratdı. Üçtərəfli razılaşma iki
xalq arasında sülh müqaviləsinin imzalanması və düşmənçiliyə son qoyulması
üçün tarixi şans meydana gətirdi. Bütün qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz
torpaqlarına qaytarılması və Qarabağda birgə yaşayışın bərpasının reallaşmaq
potensiyalı yarandı. Müharibədən qısa müddət sonra üçtərəfli bəyanata uyğun
olaraq, tərəflər regional nəqliyyat və kommunikasiya xətlərinin açılması və
beləliklə, regional inteqrasiyanın təşviq edilməsi üçün danışıqlara başladılar.
Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri tərəfindən təklif olan regional əməkdaşlıq
platforması ideyası aktiv şəkildə müzakirə olunmağa başladı. Beləliklə, 44 günlük
müharibədən sonra təkcə Ermənistan və Azərbaycan üçün deyil, bütövlükdə re-
gion üçün yeni bir dövr açıldı.
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Giriş

Azərbaycan Ordusunun şanlı qələbəsi ilə bitən 44 günlük muharibə
nəticəsində Ermənistanın 30 ilə yaxın davam edən işğalına son qoyuldu və
ölkəmizin ərazi bütövlüyü təmin edildi. Hələ işğal dövründə ermənilərin işğal
edilmiş ərazilərdə əsaslı dağıntılar həyata keçirərək mövcud olan infrastrukturu
məhv etməsi və həmin ərazilərdə olan resursları talayaraq intensiv şəkildə is-
tismar etməsi məlum idi. Lakin torpaqların işğaldan azad olunması Ermənistan
tərəfinin həyata keçirdiyi böyük miqyaslı dağıntıların tam olaraq üzə çıxmasına
imkan yaratdı. Məlum oldu ki, işğal dövründə torpaqlarımızda mövcud olan in-
frastruktur, demək olar ki, tamam məhv edilmişdir. Dağıntıların miqyasının ən
böyük olduğu şəhər isə Ağdam şəhəri olmuşdur. Müharibədən sonra Ağdama
səfər edən xarici media nümayəndələri, hətta, Ağdamı “Qafqazın Hirosiması”
adlandırmışdır.1

İşğal nəticəsində Azərbaycana dəymiş iqtisadi zərərin həcmi ilə bağlı
beynəlxalq və yerli təşkilatlar tərəfindən aparılan hesablamalar da dağıntıların
miqyasının böyük olduğunu bir daha sübut edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
2000-ci ildə apardığı hesablamalara əsasən, işğal nəticəsində Azərbaycana dəymiş
iqtisadi zərərin həcmi 53,5 milyard ABŞ dolları (bundan sonra dollar) olmuşdur.2
Bura, əsasən, müharibə nəticəsində mövcud olan infrastruktura dəymiş zərər və
yaranmış olan sosial böhranın formalaşdırdığı zərərlər aiddir. Lakin, aydındır ki,

IX FƏSİL

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan
bərpa və quruculuq işləri: repatriasiya və

reinteqrasiya prosesləri  

orxan BaĞIrov

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin aparıcı məsləhətçisi

1 “Qafqazın Hirosiması və Ruhlar şəhəri adlandırılan Ağdamın xoşbəxt sonluqlu hekayəsi”, Sfera.az, 21 Noyabr
2020, https://sfera.az/qafqazin-hirosimasi-ruhlar-seheri-adlandirilan-agdamin-xosbext-sonluqlu-hekayesi-fo-
tolar/ 

2 UNDP, “Refugees and IDPS: Resolving the Human Crisis”, Azerbaijan Human Development Report 2000,
2000, http://hdr.undp.org/sites/default/files/azerbaijan_2000_en.pdf 
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işğala ekoloji baxımdan və orada olan ehtiyatların işğal dövründə istismarı
baxımından yanaşdıqda iqtisadi zərərlərin daha böyük olduğu aydın olur. Azər-
baycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən aparılan
hesablamalara əsasən, işğal nəticəsində Azərbaycanın ekologiyasına və təbii
sərvətlərinə ümumilikdə 265 milyard dollar ziyan dəymişdir.3 Azərbaycan
Respublikası Hərbi Prokurorluğu tərəfindən aparılmış kompleks məhkəmə
ekspertizasının ilkin hesablamalarına görə isə bütün istiqamətlər üzrə dəymiş
maddi ziyanın ümumi həcmi 819 milyard dollar təşkil edir.4

Dağıntılar və işğalın iqtisadi zərərlərinin böyük olmasına baxmayaraq
müharibə bitdikdən dərhal sonra, Prezident İlham Əliyevin tapşırığı əsasında,
azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən qurulması istiqamətində işlərə
başlanıldı. Dağıntıların miqyası böyük olduğundan bərpa prosesinin daha
səmərəli şəkildə təşkil edilməsi üçün onun kompleks şəkildə müxtəlif iqtisadi və
sosial istiqamətlər üzrə planlaşdırma əsasında həyata keçirilməsinə ehtiyac
yaranır. Bunları nəzərə alaraq 44 günlük müharibə bitdikdən dərhal sonra azad
edilmiş ərazilərin sosial-iqtisadi inkişaf planının hazırlanması üçün tapşırıqlar
verildi və Böyük Qayıdışa hazırlıq başlanılıb.5 

Azad edilmiş ərazilərdə zəruri infrastrukturun yaradılması və bütün
istiqamətlər üzrə bərpa prosesinin həyata keçirilməsi Qarabağın inkişafının əsas
strateji istiqamətlərindən biridir. Bu prosesi həyata keçirmədən azad edilmiş
ərazilərin iqtisadi inkişafını təmin etmək və işğal dövründə köçkün həyatı yaşamış
əhalinin ora qaytarılmasına nail olmaq mümkün deyildir. Qarabağda yenidən-
qurma və bərpa prosesinin həyata keçirilməsi orada yerləşən ehtiyatların səmərəli
şəkildə istifadəsinə imkan yaratmaqla Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin inkişafına da təkan verəcəkdir. 

Azad edilmiş ərazilərin iqtisadi baxımdan əhəmiyyətini anlamaq üçün
işğaldan öncə bu ərazilərin iqtisadiyyatda oynadığı rola diqqət yetirməkdə fayda
var. Belə ki, həmin ərazilərdə olan ehtiyatlar Azərbaycanın ümumi taxıl isteh-
salının 24%-ni, spirtli içki istehsalının 41%-ni, ət istehsalının 18%-ni, kartof
istehsalının 46%-ni və süd istehsalının 34%-ni təmin edirdi.6 Qeyd edilən istehsal
3 “Erməni təcavüzü və işğalı nəticəsində Azərbaycanın ətraf mühitinə və təbii sərvətlərinə 265 milyard dollar

ziyan dəyib”, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, 10 Fevral 2016,
http://eco.gov.az/az/nazirlik/xeber?newsID=6574 

4 “Ermənistanın işğalı nəticəsində Azərbaycana vurulmuş maddi və mənəvi ziyan, onun ödənilməsinin
hüquqi aspektləri”, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi, 13 Oktyabr 2018,
https://mod.gov.az/az/pre/24525.html 

5 “Böyük Qayıdış proqramı” keyfiyyətcə yeni bir həyata qayıdış olacaq”, İkisahil, 30 Mart, 2021,
https://ikisahil.az/post/207714-boyuk-qayidish-proqrami-keyfiyyetce-yeni-bir-heyata-qayidish-olacaq 

6 Abilov S., Isayev I., “The Consequences of the Nagorno-Karabakh War for Azerbaijan and the Undeniable
Reality of Khojaly Massacre: A View from Azerbaijan”, Polish Political Science Yearbook, 2016,
https://marszalek.com.pl/yearbook/docs/45/ppsy2016022.pdfhttps://marszalek.com.pl/yearbook/docs/45/pps
y2016022.pdf 
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imkanları həmin ərazilərdə olan 7 minə yaxın müəssisə tərəfindən təmin edilirdi
ki, işğal nəticəsində bu müəssisələrin, demək olar ki, hamısı dağıdılmışdır. Bu
rəqəmlər onu deməyə əsas verir ki, Qarabağın və orada olan iqtisadi imkanların
tam bərpası Azərbaycanın iqtisadi inkişafına, xüsusilə də, qeyri-neft sektorunun
inkişafına əsaslı şəkildə töhfə verəcəkdir. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, azad edilmiş ərazilərdə infrastruktur
tamamilə məhv edildiyindən və buna görə də həmin ərazilər sıfırdan bərpa
edildiyindən orada texnoloji yeniliklərin tətbiqi daha asandır. Bu baxımdan,
Qarabağın bərpası prosesində texnoloji yeniliklərin tətbiqi və müasir standartlara
cavab verən infrastrukturun yaradılması əsas məqsədlərdəndir. Ümumilikdə,
bərpa prosesi ilə bağlı müəyyən edilmiş əsas məqsədlərə bu prosesin keyfiyyətli
və qənaətli şəkildə həyata keçirilməsi, müasir standartlara cavab verən inkişaf
modelinin tətbiqi, azad edilmiş ərazilərin texnologiya baxımından yüksək inkişaf
etmiş əraziyə, “yaşıl enerji” zonasına çevrilməsi, qabaqcıl texnoloji şirkətlərin
bərpa prosesinə cəlb edilməsi aiddir. 

Bərpa prosesinin maliyyələşdirilməsi və idarə edilməsi

Bərpa prosesinin həyata keçirilməsi üçün 2021-ci ilin dövlət büdcəsindən
ilkin olaraq 2,2 milyard dollar vəsait ayrılmışdır.7 Bu proses bir neçə mərhələdə
həyata keçiriləcəkdir. Birinci mərhələdə büdcədən ayrılan vəsaitlər əsas iki
istiqamətə yönəldilir. Bu istiqamətlərə infrastrukturun formalaşdırılması və kom-
munal xidmətlərin əlçatanlığının təmin edilməsi aiddir. Bununla da bərpa pros-
esinin növbəti mərhələlərdə səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün baza
formalaşdırılmış olacaqdır. Növbəti mərhələdə isə özəl və xarici investisiyanın
cəlb edilməsinə daha çox yer ayrılacaqdır. Aydındır ki, azad edilmiş əraziləri-
mizdə zəruri infrastruktur yaradıldıqdan sonra həmin ərazilərin cəlbediciliyi iqti-
sadi baxımdan əsaslı şəkildə artacaqdır. Ona görə ki, orada iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün böyük resurslar mövcuddur. Bu isə özəl və
xarici investorların marağını artıracaqdır. 

Bərpa prosesi çərçivəsində müəyyən edilmiş məqsədlərə çatmaq və bərpa
prosesini mərkəzləşmiş şəkildə təşkil etmək üçün də zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Belə ki,  müharibədən dərhal sonra “Əlaqələndirmə Qərargahı” və onun
tərkibində də “İdarələrarası Mərkəz”, mərkəzin nəzdində isə müxtəlif məsələlər
üzrə 17 işçi qrupu yaradılmışdır. Bu işçi qrupları hərbi, siyasi, humanitar, hüquqi,
7 “İşğaldan azad olunmuş Azərbaycan ərazilərinin bərpası və yenidən qurulmasına gələn ilin dövlət

büdcəsindən 2,2 milyard manat ayrılacaq”, APA, 21 Dekabr 2020,
https://apa.az/az/xeber/infrastruktur/Isgaldan-azad-olunmus-Azrbaycan-razilrinin-brpasi-v-yenidn-qurul-
masina-gln-ilin-dovlt-budcsindn-22-milyard-manat-ayrilacaq-620710 
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iqtisadi, sosial, ekoloji, enerji təminatı və digər bu kimi sahələr üzrə ixtisas-
laşmışdır. İşçi qruplarının  bütün istiqamətlər üzrə planlı və kompleks şəkildə
fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün isə Strateji Fəaliyyət Planı hazırlanmışdır.
Bundan başqa onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ilin fevral ayında
“Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” adlı sənəd qəbul
edilmişdir və bu sənəddə “işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdış” beş
prioritetdən biri kimi müəyyən olunmuşdur. Sənəddə Böyük Qayıdışın uğurla
reallaşdırılması üçün iki məqsəd müəyyən edilmişdir: dayanıqlı məskunlaşma və
iqtisadi fəaliyyətə reinteqrasiya. Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi regionun iqti-
sadi potensialından səmərəli istifadə olunmaqla, əhalinin məskunlaşma səviyyə-
sinin işğaldan əvvəlki səviyyəyə çatdırılmasını təmin etməli, azad edilmiş
ərazilərin ölkə üzrə iqtisadi fəaliyyətdə payı işğaldan əvvəlki vəziyyətə çatdı-
rılmalı və daha sonra artırılmalıdır. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, azad edilmiş ərazilərin bərpası və yenidən
qurulması üçün zəruri hüquqi çərçivə hazırlanmış, maliyyə vəsaitləri səfərbər
olunmuş, bərpa prosesinin səmərəli şəkildə təşkili və mərkəzləşmiş şəkildə idarə
edilməsi üçün zəruri strategiya formalaşdırılmış, hökumət daxilində xüsusi işçi
qruplar yaradılmışdır. Azərbaycanın işğaldan azad olmuş ərazilərdə apardığı
bərpa və quruculuq işləri kompleks şəkildə həyata keçirildiyindən və müxtəlif
sahələri əhatə etdiyindən bərpa prosesinin tam mənzərəsini görmək üçün müxtəlif
sahələr üzrə həyata keçirilən layihələri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirmək lazımdır.
Ona görə də ayrı-ayrı sahələrdə artıq başa çatmış, icra edilən və gələcəkdə icrası
nəzərdə tutulan layihələri nəzərdən keçirək. 

nəqliyyat sektoru üzrə yenidənqurma və bərpa işləri

İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma və bərpa işləri, ilk olaraq,
yolların salınması ilə başlamışdır. Bərpa işlərinin səmərəli şəkildə həyata
keçirilməsi və davamlı əlaqənin qurulması üçün yolların olması vacibdir. Ona
görə Qarabağın dirçəlişinə aparan Böyük Qayıdışa hazırlığın  birinci mərhələsi
məhz işğal olunmuş ərazilərdə yeni yol-nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasını
nəzərdə tutur. Hətta müharibənin davam etdiyi dövrdə azad edilmiş ərazilərdə
yolların bərpası prosesinə başlanılmışdır. Bərpa edilən və yenidən salınan avto-
mobil və dəmir yolları müxtəlif istiqamətlərdən Qarabağa hərəkət etmək imkanı
yaradacaqdır və yeni nəqliyyat şəbəkəsi Qarabağın sürətli iqtisadi inkişafına təkan
verəcəkdir. Bu nəqliyyat şəbəkəsinin Azərbaycanın ümumi nəqliyyat şəbəkəsinə
inteqrasiyası isə ölkənin ümumi iqtisadi inkişafına, xüsusilə də nəqliyyat sek-
torunun inkişafına böyük töhfə olacaqdır. Bu istiqamətdə işlərin aparılması üçün
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ölkə başçısı tərəfindən istər müharibənin davam etdiyi dövrdə, istərsə də
müharibədən sonra müvafiq sərəncamlar verilmişdir. 2021-ci ildə isə Prezident
İlham Əliyevin 13 mart tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş, 2021-ci ilin dövlət
büdcəsində işğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası üçün
nəzərdə tutulan vəsaitin bölgüsündə, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinə ayrılmış vəsait hesabına 8, bu Sərəncama edilmiş 2021-ci il 29 aprel
tarixli dəyişiklik barədə Sərəncama əsasən 3 avtomobil yolunun layihələndirilmə-
sinə və tikintisi işlərinə artıq başlanılmışdır.8 Ümumilikdə, nəqliyyat sektoru üzrə
həyata keçirilən yenidənqurma işlərinin vəziyyətini müəyyən etmək üçün həyata
keçirilən və ya həyata keçirilməsi planlaşdırılan avtomobil, dəmiryolu və hava
limanı layihələrini ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirək. 

Suqovuşan və Talış avtomobil yolu

Yenidənqurma və bərpa işləri çərçivəsində həyata keçirilməsinə başlanılan
ilk nəqliyyat layihələrindən biri Tərtər rayonunun Suqovuşan və Talış kəndlərinə
gedən avtomobil yollarının yenidən qurulması oldu. Bu yolların bərpasına
müharibənin davam etdiyi dövrdə başlanıldı. Artıq 2020-ci ilin oktyabr ayının 3-
də Tərtər rayonunun Çaylı, Suqovuşan və Talış kəndləri işğaldan azad edilmişdi
və bundan sonra bərpa prosesi başladı. Bu yolların ilkin tikintisi 70-ci illərdə
həyata keçirilmişdi və işğal dövründə tamamilə dağıdılmışdı. Bu yollar əsas üç
hissədən ibarətdir və asfalt-beton örtüyünün eni 9 metr təşkil edir. Yolun birinci
hissəsi Tərtər şəhərindən Suqovuşan kəndinə qədər uzanır ki, onun da uzunluğu
21 km-dir.9 Yolun ikinci hissəsi isə Suqovuşan kəndi ilə Talış kəndini birləşdirir
və uzunluğu 7,5 km təşkil edir. Bundan əlavə bu yolun davamı olaraq Talış
kəndindən Çaylı kəndinə 8 km uzunluğunda yol çəkilmiş və Talış kəndindən
Tapqaraqoyunlu kəndini keçməklə Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinə doğru 22,5 km
uzunluğa malik yeni yolun inşası da planlaşdırılır.10 Qaşaltı Qaraqoyunlu kəndinə
gedən yol həm də Naftalan şəhərinə qədər uzadılacaqdır. Bu layihələrin icrasından
sonra qeyd edilən avtomobil yollarının birləşdirilməsi nəticəsində Tərtər şəhəri
ilə yanaşı, alternativ olaraq Naftalan şəhərindən Talış və Suqovuşan istiqamətin-
də hərəkət etmək mümkün olacaq. Ümumilikdə, qeyd edilən yolların bərpası çox
sürətli şəkildə həyata keçirilmişdir. Belə ki, Tərtər-Çaylı-Suqovuşan-Talış avto-

8 “2021-ci ilin 6 ayı ərzində yerinə yetirilmiş işlər barədə məlumat”, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi, 6 Avqust 2021,  http://www.aayda.gov.az/az/news/3147

9 “Suqovuşan və Talış kəndlərinə gedən yolların bərpası davam etdirilir”, APA, 30 Noyabr 2020,
https://apa.az/az/xeber/sosial-xeberler/Suqovusan-v-Talis-kndlrin-gedn-yollarin-brpasi-davam-etdirilir-617498

10 Tərtər-Suqovuşan yoluna bu şəhərdən də giriş olacaq – rəsmi, Konkret.az, 8 Sentyabr 2021,
https://konkret.az/terter-suqovusan-yoluna-bu-seherden-de-giris-olacaq-resmi/ 
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mobil yolunun təmir-bərpa işləri ərazi minadan təmizləndikdən sonra 2 ay ərzində
II texniki dərəcəyə uyğun olaraq yenidən qurulmuş və istismara verilmişdir. 

Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolu 

Qarabağda inşa edilən və böyük əhəmiyyətə malik olan avtomobil yolla-
rından biri də Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yoludur. Bu yolun təməli
2021-ci il yanvarın 14-də Prezident İlham Əliyevin Füzuli rayonuna səfəri
çərçivəsində qoyulmuşdur. Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolu Hacıqabul-
Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun 149-cu
kilometliyindəki Əhmədbəyli kəndindən başlayır və Füzuli şəhəri, Böyük Tağlar
kəndi, Topxana meşəsi, Daşaltı kəndindən keçərək Şuşa şəhərinə qədər uzanır.
2020-ci ilin noyabrın 17-də Əhmədbəyli–Füzuli–Şuşa avtomobil yolunun layihə-
ləndirilməsi və tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalanmışdır və
sərəncama əsasən ölkə Prezidentinin ehtiyat fondundan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyinə ilkin olaraq 50 milyon manat ayrılmışdır. Yolun layihə uzunluğu
101.9 km-dir və 2 hərəkət zolağından ibarətdir.11 Bu yolu Füzulidə tikiləcək yeni
hava limanı ilə əlaqələndirmək məqsədi ilə isə yolun 27-ci km-ində yol qovşa-
ğının və hava limanına giriş yolunun inşası da həyata keçirilir. Bu yolun simvolik
məna daşıyan hissəsi Füzuli-Şuşa avtomobil yoludur. Bu yol Topxana meşələrinin
ətəyindən keçməklə Şuşa şəhərinə çəkilmişdir. Həmin yoldan İsa bulağına da yol
çəkilməkdədir. 

Füzuli-Şuşa yolu əsgərlərimizin Qarabağın mərkəzinə, xüsusilə də Şuşaya
doğru irəlilədikləri yoldur. Ona görə də ölkə başçısı bu yolu “Zəfər Yolu”
adlandırmışdır. Şuşa şəhərinə eyni zamanda ikinci avtomobil yolunun çəkilməsi
də nəzərdə tutulur. İkinci yol I texniki dərəcəli olmaqla Hacıqabul-Horadiz-
Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi magistral avtomobil yolunun 157-ci kilometrliyin-dən
başlayaraq 81.6 km məsafədə uzanacaqdır.12 Yol 4-6 hərəkət zolağına malik
olacaqdır. 

Toğanalı - Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolu

Şimal istiqamətində isə Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunun çəkil-
məsi nəzərdə tutulur. Bu yolun layihə uzunluğu 80.7 km təşkil edir və avtomobil
yolu Qarabağın inkişaf planı əsasında 2-4 hərəkət zolaqlı olmaqla 1-ci və 2-ci

11 "Zəfər yolu” bu ilin payızında istifadəyə veriləcək”, APA, 6 Avqust 2021,
https://apa.az/az/xeber/infrastruktur/zefer-yolu-bu-ilin-payizinda-istifadeye-verilecek-655766 

12 “Şuşaya çəkilən 2-ci avtomobil yolu 4-6 hərəkət zolaqlı olacaq”, ABC.az, 6 Avqust 2021,
http://abc.az/mobile/view.php?id=77773&lng=az 
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texniki dərəcəyə uyğun olaraq inşa edilir.13 Yolun keçdiyi ərazi sərt dağlıq və
qayalıq relyefə malik olduğundan yolun əsas hissəsinin II texniki dərəcəyə uyğun
olaraq iki hərəkət zolağından, yoxuşlar isə bir zolaq əlavə edilməklə üç hərəkət
zolağından ibarət olacaqdır. Tunel və körpü olan hissələrdə isə 1-ci texniki dərə-
cəyə uyğun 4 hərəkət zolağının inşası planlaşdırılır. Yolun eyni zamanda Laçın
istiqamətində uzadılması da nəzərdə tutulub. Yolun 16-cı km-liyində Murovdağ
silsiləsi başlanır və yüksəklik 1900 m-dən 3250 m-ə qədər artır. Bu yolun sürüşmə
zonasından keçməsi, yolun mailliyinin 16-28% arasında dəyişməsi, qışda şaxtalı
və sərt iqlimin olması dağın üzəri ilə yolun təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə
imkan yaratmır.14 Eyni zamanda relyef yolun tikildiyi ərazidə tikinti texnikaları-
nın hərəkət qabiliyyətini də əsaslı şəkildə azaldır. Bütün bu məhdudiyyətləri
aradan qaldırma və bu istiqamətdə davamlı fəaliyyət göstərə biləcək yolun
salınması məqsədilə tunellərin tikintisi nəzərdə tutulur. İlk tunelin Murovdağ
silsiləsinin altından salınması nəzərdə tutulur ki, onun da uzunluğu 11.7 km
olacaqdır.  Murovdağ silsiləsindən sonra 2830 və 460 metr uzunluqlara malik
daha 2 avtomobil tunelinin inşası da nəzərdə tutulur. Beləliklə, yol boyu ümumi
uzunluğu 15 km-ə yaxın olan 3 tunel tikiləcək. Tunellər bir istiqamət üzrə 2
hərəkət zolaqlı və 12 metr enində olacaq. Tunellərin salınması Toğanalı-Kəlbəcər-
İstisu avtomobil yolundan bütün il boyu fasiləsiz və təhlükəsiz istifadə edilməsinə
imkan yaradacaqdır. 

Qeyd edilən avtomobil yolları ilə yanaşı Naxçıvan Muxtar Respublikasını
Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşdirən “Zəngəzur Dəhlizi”-nin Azərbaycan
ərazisinə düşən Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd hissəsinin layihəsi hazırlanır
və paralel olaraq tikintisi aparılır. Uzunluğu 123,8 km olacaq bu yol 4-6 hərəkət
zolağından ibarət olacaqdır və 2024-cü ildə başa çatdırılması nəzərdə tutulur.
Ölkə başçısının “İşğaldan azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması və bərpası”
Sərəncamına uyğun olaraq icra edilən və ya planlaşdırılan digər avtomobil
yollarına isə  Xudafərin-Qubadlı-Laçın (70 kilometr, 4 hərəkət zolaqlı), Kəlbəcər-
Laçın (73 kilometr, 2 hərəkət zolaqlı), Füzuli-Hadrut (13 kilometr, 4 hərəkət
zolaqlı), Bərdə-Ağdam (45 kilometr, 4 hərəkət zolaqlı), Şükürbəyli-Cəbrayıl-
Hadrut (43 kilometr, 4 hərəkət zolaqlı), Laçın şəhərinə daxil olmadan yeni alter-
nativ avtomobil yolu (23 kilometr, 2 hərəkət zolaqlı), Talış-Tapqaraqoyunlu-
Qaşaltı sanatoriyası ( 22 kilometr, 2 hərəkət zolaqlı) avtomobil yolları aiddir.15 

13 “Toğanalı-Kəlbəcər-İstisu avtomobil yolunun genişmiqyaslı tikintisinə başlanılıb”, APA, 23 İyul 2021, 
https://apa.az/az/xeber/infrastruktur/toganali-kelbecer-istisu-avtomobil-yolunun-genismiqyasli-tikintisine-
baslanilib-foto-653857 

14 Ibid 
15 “Azərbaycanda altı ay ərzində yol tikintisi ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat verilib”, Azərtac, 6 Avqust

2021,https://azertag.az/xeber/Azerbaycanda_alti_ay_erzinde_yol_tikintisi_ile_bagli_gorulen_isler_barede_m
elumat_verilib-1847325
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Bərdə-Ağdam dəmiryolu

Avtomobil yolları ilə yanaşı işğaldan azad edilən ərazilərin bərpası prosesində
dəmiryollarının da çəkilməsi və yenidən qurulması nəzərdə tutulub. Dəmiryolları-
nın relyeflə əlaqədar olaraq əsasən cənub istiqamətində çəkilməsi planlaşdırılsa
da şərq istiqamətində Bərdə və Ağdam şəhərlərini birləşdirəcək dəmir yolunun
tikintisinə də artıq başlanılmışdır. Bərdə və Ağdamı birləşdirən avtomobil yolu
ilə yanaşı dəmiryolunun da çəkilməsi yük və sərnişin daşımanın səmərəliliyini
artıracaqdır.  Bu dəmiryolu xəttindən  Yevlax qovşağı vasitəsilə həm də Bakı-
Tbilisi-Qars dəmiryolu xəttinə çıxış əldə etmək imkanı yaranacaqdır. Bu isə öz
növbəsində azad edilmiş ərazilərdə istehsal ediləcək məhsulların beynəlxalq
bazarlara çıxarılmasına da imkan verəcəkdir. 

Bərdə-Ağdam dəmir yolu xətti işğaldan əvvəl istifadə edilmiş və 104 km
uzunluğunda olan Yevlax-Xankəndi dəmir yolu xəttinin bir hissəsi olmuşdur.
Hazırda isə həmin yolun Bərdədən başlayaraq Ağdama qədər uzanan 50 kilo-
metrlik hissəsi yenidən tikilir. Dəmir yolu xəttinin layihələndirmə və tikinti
işlərinin iki mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. İlkin mərhələdə Bərdə-
Təzəkənd istiqamətində 21 kilometr, ikinci mərhələdə isə Təzəkənd-Ağdam
istiqamətində 29 km-lik dəmiryolu bərpa ediləcəkdir.16 Bu yolun tikintisi üçün
hökumət  tərəfindən ilkin olaraq 5 milyon manat vəsait ayrılmışdır.17

Horadiz-Ağbənd dəmiryolu 

Artıq bərpasına başlanılan digər əhəmiyyətli dəmiryolu layihəsi isə Horadiz-
Ağbənd dəmiryoludur. Bu yolun təməli 2021-ci il fevralın 15-də qoyulub və
uzunluğu 100 km olacaqdır.18 Horadiz-Ağbənd dəmiryolunun Azərbaycanın əsas
hissəsi ilə Naxçıvan MR arasında birbaşa dəmir yolu əlaqəsinin yaradılmasına
imkan yaratmaqla Zəngəzur Dəhlizinin bir hissəsinə çevriləcəkdir ki, bu da onun
strateji əhəmiyyətini əsaslı şəkildə artırır. Bu yol həm də işğaldan azad olunmuş
torpaqlara gediş-gəlişdə mühüm rol oynayacaqdır. 

Horadiz-Füzuli-Şuşa

Şuşa şəhərinə rahat hərəkəti təmin etmək üçün iki avtomobil yolu ilə yanaşı
dəmiryolu xəttinin də çəkilməsi nəzərdə tutulur. Bu dəmiryolu Horadizdən
16 “Bərdə-Ağdam dəmir yolu”, Modern.az, 2 May 2021,  https://modern.az/az/news/288455/berde-agdam-

demir-yolu-fotolar 
17 “ADY-nin sədri: Azərbaycan Şuşa şəhərinə qədər dəmir yolu xətti çəkməyi planlaşdırır”, İnterfax, 23 İyul

2021, http://interfax.az/view/840575/az 
18 “Azərbaycan Prezidenti Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin təməlini qoyub”, APA, 15 Fevral 2021,

https://apa.az/az/xeber/infrastruktur/Azrbaycan-Prezidenti-Horadiz-Agbnd-dmir-yolu-xttinin-tmlini-qoyub-
629384 
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Füzuliyə və daha sonra Şuşa şəhərinə qədər uzanacaqdır.19 Bu yolun çəkilməsində
əsas məqsəd Şuşanın turizm potensialını möhkəmləndirməkdir. Aydındır ki,
Azərbaycanın mədəni mərkəzi olaraq Şuşa dünyanın müxtəlif yerlərindən özünə
turistləri cəb edəcəkdir. Turistlərin rahat hərəkətini təmin etmək üçün isə avto-
mobil yolları ilə yanaşı dəmiryolunun da olması əhəmiyyətlidir. Bu ümumilikdə
Qarabağın iqtisadi inkişafına təkan vermiş olacaqdır. Hazırda yolun layihə-
ləndirmə işləri aparılır və yolun tikintisinə maliyyə vəsaiti ayrıldıqdan sonra
icrasına başlanılması gözlənilir.

Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin sürətli inkişafının təmin edilməsi və turizm
potensialının tam olaraq reallaşdırılması üçün hava limanlarının da tikintisi
nəzərdə tutulur. Qarabağda əsası qoyulan ilk hava limanı Füzuli Beynəlxalq Hava
Limanıdır. Hava limanının əsası 2021-ci ildə fevralın 14-də ö qoyulmuşdur. Yeni
beynəlxalq standartlara uyğun infrastrukturla təchiz edilmiş hava limanının rəsmi
açılışı 2021-ci il oktyabrın 26-da olmuşdur. Açılışda Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev və birbaşa təyyarəsi hava limanına eniş edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan iştirak etmişlər. Hava limanında uzunluğu 3000 metr, eni 60
metr olan uçuş-enmə zolağı istismara verilmişdir ki, bu da istənilən tip hava
gəmisini qəbul etməyə imkan verir.20

Artıq sentyabr ayının əvvəlində Füzuli Hava Limanına sərnişin və yük
təyyarələrinin ilk uçuşu həyata keçirilmişdir.21 Limana  gələn sərnişinlərin rahat-
lığını təmin etmək məqsədilə terminalın qarşısında 150 avtomobil üçün nəzərdə
tutulmuş dayanacaq da inşa edilmişdir. Füzuli Hava Limanının yaradılmasının
əsas məqsədlərindən biri də xarici qonaqların və turistlərin azad edilmiş ərazilərə,
xüsusilə də, Şuşaya gəlişini təmin etməkdir. Xarici qonaqlar Füzuli Beynəlxalq
Hava Limanına gələrək, çox rahat və qısa müddət ərzində tikintisi həyata keçirilən
Füzuli-Şuşa avtomobil yolu və tikintisi nəzərdə tutulan Füzuli-Şuşa dəmiryolu
vasitəsilə Şuşa şəhərinə gedə biləcəklər. 

Zəngilan və Laçın hava limanları

Füzuli hava limanı ilə yanaşı Zəngilan və Laçın rayonlarında da beynəlxalq
limanlarının tikintisi layihələrinə başlanılmışdır. Zəngilan hava limanının 2022-
19 “İlham Əliyev: Şuşaya dəmir yolu çəkiləcək”, Yenixeber.az, 9 Yanvar 2021, https://yenixeber.az/ilham-eliyev-

susaya-demir-yolu-cekilecek-24072 
20 “Möhtəşəm Füzuli Hava Limanı”, İkisahil, 7 Sentyabr 2021, https://ikisahil.az/post/246273-mohteshem-fuzuli-

hava-limani 
21 “Füzuli Hava Limanına ilk dəfə sərnişin və yük təyyarələri eniş edib”, BBC, 5 Sentyabr 2021,

https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-58453911 
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ci ildə istifadəyə veriləcəyi gözlənilir.22 Bu hava limanının açılması yerləşdiyi re-
gionda iqtisadi inkişafa əsaslı şəkildə təkan verəcəkdir. İqtisadi üstünlükləri ilə
yanaşı hava limanı hərbi məqsədlər üçün də geniş imkanlar açacaqdır. Zəngilan
hava limanı kimi, coğrafi mövqeyinə görə, Laçın hava limanı da böyük
əhəmiyyətə malik olacaqdır. Laçın rayonunun Qorçu kəndi ərazisində inşa edilən
hava limanı Laçın şəhərindən 30 km, Kəlbəcər şəhərindən 60 km, Şuşa
şəhərindən isə 70 km məsafədə yerləşəcəkdir.23 Liman istifadəyə verildikdən
sonra Şuşaya təyyarə ilə getmək üçün həm Füzuli, həm də Laçın hava
limanlarından istifadə etmək mümkün olacaqdır.

Qeyd edilən nəqliyyat layihələrinin icrası Qarabağın regionun nəqliyyat
mərkəzinə çevrilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu yollar bərpa prosesinin daha
sürətlə davam etdirilməsinə və əhalinin məskunlaşmasının sürətləndirilməsinə
səbəb olacaqdır. Nəqliyyat layihələrinin yaratdığı yeni imkanlar isə gələcəkdə
Qarabağın iqtisadiyyatının sürətli şəkildə inkişaf etməsinə və Azərbaycanın
ümumi iqtisadi inkişafına əsaslı şəkildə töhfə verməsinə gətirib çıxaracaqdır. Bu
layihələr həm də Qarabağın nəqliyyat yollarının Azərbaycanın ümumi nəqliyyat
sisteminə inteqrasiya etməsinə və regionun nəqliyyat qovşağı kimi Azərbaycanın
mövqeyinin daha da möhkəmlənməsinə şərait yaradacaqdır. Bu yolların gələ-
cəkdə həm Zəngəzur dəhlizi ilə, həm də Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu ilə bir-
ləşdirilməsi isə Qarabağın beynəlxalq Qərb-Şərq və Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizlərinin bir parçasına çevrilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu isə, öz növ-
bəsində, Qarabağda olan iqtisadi potensialın maksimal səviyyədə reallaşdırılması
üçün şərait yaratmış olacaqdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, həyata keçirilən
nəqliyyat layihələri strateji əhəmiyyətə malikdir və  uzun müddətli perspektivdə
Azərbaycanın milli və iqtisadi maraqlarının qorunmasına xidmət edəcəkdir.

Enerji sektoru üzrə yenidənqurma və bərpa işləri 

Azad edilmiş ərazilərin bərpası prosesinin əsas məqsədlərindən biri də həmin
ərazilərdə enerji təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu məqsədlə müharibədən sonra
enerji sektoru üzrə də zəruri infrastrukturun qurulması layihələri həyata keçirilir.
Bu layihələr vasitəsilə Qarabağda müasir standartlara cavab verən enerji siste-
minin yaradılması və bu sistemin ölkənin ümumi enerji sisteminə inteqrasiyası
həyata keçirilməkdədir. Azad edilmiş ərazilərin elektrik enerjisi ilə təminatının
həyata keçirilməsi məqsədilə “Azərenerji” və “Azərişıq” tərəfindən aktiv şəkildə
23 “Prezident: Gələcəkdə Şuşaya getmək üçün həm Füzuli, həm də Laçın hava limanlarından istifadə etmək

mümkün olacaq", Report, 17 Avqust 2021, 
https://report.az/daxili-siyaset/prezident-gelecekde-susaya-teyyare-ile-getmek-ucun-hem-fuzuli-hem-de-lacin-
hava-limanlarindan-istifade-etmek-mumkun-olacaq/
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müxtəlif layihələr həyata keçilirlməkdədir. Müharibə bitdikdən dərhal sonra
özündə müxtəlif layihələri əhatə edən “Azərişıq Qarabağda” proqramının icrasına
başlanılmışdır .24 Proqramın əsas məqsədi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xüsusi
strateji əhəmiyyətli binaların və digər infrastrukturların elektrik enerjisi ilə
təchizatının təcili təmin edilməsidir. Enerji infrastrukturunun sürətli şəkildə
qurulması nəticəsində 10 noyabr Bəyannaməsinin imzalanmasından cəmi 1 ay
sonra Şuşa şəhəri elektrik enerjisi ilə tam təmin edildi.25 Hazırda isə Daşkə-səndən
Kəlbəcərə yeni ötürücü xətlərin inşası həyata keçirilir. Bundan başqa “Azərişıq
Qarabağda” layihəsi çərçivəsində Cəbrayıl rayonunun elektrik təminatı həyata
keçirilmiş və Füzulidən, Şükürbəyli stansiyasından Hadruta iki dövrəli xəttlər
çəkilmişdir.26

Qarabağda yenidən qurma işləri çərçivəsində eyni zamanda əvvəl mövcud
olmuş Su Elektrik Stansiyalarının (SES) da bərpası və yenidən qurulması həyata
keçirilir. Müharibə dövründə ermənilər azad olunan ərazilərdə mövcud olan kiçik
su elektrik stansiyalarını darmadağın etmiş və partlatmışdır. Nəticədə azad
edilmiş ərazilərdə olan SES-lər yararsız vəziyyətə düşmüşdür. Ona görə də həmin
stansiyaların bərpası həyata keçirilir. Bərpa edilərək istifadəyə verilmiş belə stan-
siyalardan biri Laçında yerləşən və 8 meqavat gücündə olan “Güləbird” SES-dir.
2021-ci ilin fevralın 14-də Prezident İlham Əliyev həmin stansiyanın açılışını
etmişdir.27 Bu stansiya təxminən 7 min nəfər əhalinin elektrik enerjisi ilə
təminatına imkan yaradacaqdır. Güləbird stansiyasında istehsal olunan elektrik
enerjisi Qubadlı rayonunun Xanlıq kəndini, Laçın rayonunun cənub hissəsini və
stansiyaya yaxın ərazilərdə həyata keçirilən digər infrastruktur layihələrini elek-
trik enerjisi ilə təmin edir. Ona görə də işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bərpa
işlərinin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün bu stansiyanın böyük
əhəmiyyəti vardır. Kiçik SES-lərdə həyata keçirilən bərpa işləri bitdikdən sonra
bu stansiyalarda ümumilikdə 240-250 MVt-a qədər elektrik enerjisini istehsal
etmək mümkün olacaqdır.28 Güləbird stansiyası ilə yanaşı Qarabağın elektriki en-
erjisi zəncirinin əsas hissələrindən olan 110/35/10 kilovoltluq Şuşa, Füzuli və
Şükürbəyli yarımstansiyalarının açılışı da edilmiş və artıq işğaldan azad olunmuş
əraziləri elektrik enerjisi ilə təmin edirlər.  Şuşa şəhərinin dayanıqlı və fasiləsiz
24 “Cəbrayıl və Hadrutda yerləşən xüsusi dövlət əhəmiyyətli binalar elektrik enerjisi ilə təmin olunub”, Azərişıq,

19 Noyabr 2020, https://azerishiq.az/news/cebrayil-ve-hadrutda-yerlesen-xususi-dovlet-ehemiyyetli-binalar-
elektrik-enerjisi-ile-temin-olunub 

25 “Şəhidlərin qanı hesabına azad olunmuş o torpaqları nura qərq etmək bizim borcumuzdur”, Virtual.org, 18  
İyun 2021, https://virtualaz.org/olke/186159 

26 “Azad edilmiş ərazilərdə enerji siyasəti – TƏHLİL”, Report, 17 İyun 2021, 
https://report.az/energetika/azad-edilmis-erazilerde-enerji-siyaseti-tehlil/ 

27 “Güləbird” SES-in işə salınmasının görüntüləri”, AZTV, 15 Fevral 2021,   
http://www.aztv.az/az/news/11627/gulebird-ses-in-ise-salinmasinin-goruntuleri 

28  Ibid  
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elektrik enerjisi ilə təchiz edilməsi məqsədilə 2020-ci ilin dekabrında “Şuşa”
yarımstansiyasının və Füzuli rayonunun “Şükürbəyli” yarım-stansiyasından
başlayaraq 75 kilometr məsafədə uzanan və 110 kilovoltluq ötür-mə imkanına
malik olan “Şükürbəyli-Şuşa” hava elektrik verilişi xəttinin tikintisinə
başlanılmışdı. Yarımstansiya və elektrik verilişi xəttinin tikintisinin çətin coğrafi
şəraitdə aparılmasına baxmayaraq qısa zaman ərzində yekunlaş-dırıldı. Belə ki,
“Şükürbəyli” yarımstansiyasından Şuşaya qədər uzanan elektrik verilişi xəttinin
çəkilişi 73 günə icra edildi.29

Enerji sektorunda yenidən qurma işləri çərçivəsində digər əhəmiyyətli layihə
Cəbrayıl rayonu ərazisində, Araz çayı üzərində yerləşən "Xudafərin" və "Qız
Qalası" hidroqovşaqları və su elektrik stansiyalarının tikintisidir. İranla əldə
edilmiş razılaşmaya əsasən, ümumi gücü 280 meqavat olan bu stansiyalarda is-
tehsal ediləcək elektrik enerjisinin 50%-indən çoxu (368 milyon kilovat/saat)
Azərbaycanın payına düşəcəkdir. “Xudafərin" və "Qız Qalası" su elektrik
stansiyalarının ümumi şəbəkəyə qoşulması üçün isə Cəbrayılda 330 kilovoltluq
yeni yarımstansiya qurulacaqdır. Qeyd edilən hidroqovşaqlar təkcə enerji təminatı
baxımından deyil, eyni zamanda suvarma baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Qarabağın, xüsusilə də onun cənub hissəsi böyük kənd təsərrüfatı resurslarına
malik olduğundan hidroqovşaqların fəaliyyəti gələcəkdə kənd təsərrüfatının
inkişafına əsaslı şəkildə töhfə verəcəkdir. Hazır olduqdan sonra “Xudafərin” və
“Qız Qalası” hidroqovşaqları və su elektrik stansiyaları həm su tutumuna görə
(1,6 milyard kubmetrdən çox), həm də enerji istehsalı gücünə görə Azərbaycanda
Mingəçevir (402 meqavatt) və Şəmkir (380 meqavatt) su elektrik stansiyalarından
sonra üçüncü yerdə gələcəkdir.30

Bundan başqa, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndində yerləşən və ümumi
gücü 7,8 meqavat olan “Suqovuşan-1” və “Suqovuşan-2” stansiyaları da əsaslı
təmir və bərpa işlərindən sonra iyun ayında istismara verilib. Bu stansiyalar
Suqovuşan və Talış kəndlərinin enerji təchizatını ödəməklə yanaşı 110 kilovoltluq
Tərtər yarımstansiyası vasitəsilə “Azərenerji”nin ümumi sistemi ilə əlaqələndiril-
mişdir.31 Bu isə istehsal edilən elektrik enerjisinin Azərbaycanın ümumi enerji
sisteminə ötürülməsinə imkan yaradır. 

Qeyd edilən SES-lər ilə yanaşı hazırda Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlı, Ağdamda, ümumilikdə, 9 yarımstansiya və onları əlaqələndirən 110
kilovoltluq ötürmə xətlərinin tikintisi gedir.32 Yaxın vaxtlarda Kəlbəcərdə 2 kiçik
29 “Azad olunmuş ərazilərin bərpası Azərbaycanı daha da gücləndirəcək”, Xalq qəzeti, 18 iyun,  

2021https://xalqqazeti.com/az/news/78552
30 “Qarabağın çoxşaxəli iqtisadi potensialı mövcuddur”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, 4 Mart 2021,

https://science.gov.az/az/news/open/16213  
31 "Suqovuşan elektrik stansiyası iki yaşayış məntəqəsini enerji ilə təchiz edəcək”, Trend, 6 İyul 2021,

https://az.trend.az/business/3450847.html 
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su elektrik stansiyasının da tikinti və bərpasına başlanılacaqdır. Bunlarla yanaşı
azad edilmiş ərazilərin təbii qazla təminatı ilə bağlı hazırlanmış proqram
çərçivəsində SOCAR tərəfindən ümumi uzunluğu 416 kilometr olan magistral
qaz xəttinin çəkilməsi də nəzərdə tutulur.33

Azad edilmiş ərazilərdə enerji sektoru üzrə həyata keçirilən bərpa və yenidən
qurma işləri ilə bağlı diqqət çəkən məqamlardan biri də Azərbaycanda ilk dəfə
olaraq məhz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə izolyasiyalı və mühafizə olunan
yüksək gərginlikli elektrik kabellərinin çəkilişinin həyata keçirilməsidir. Bu növ
kabellər əlverişsiz hava şəraitinə və buzlaşmaya qarşı daha dayanıqlıdır. Belə
xəttlər davamlı olduğundan onların istifadəsi zamanı itkilər və texniki xidmət
xərcləri minimuma enir.34 Son texnoloji nailiyyətlər əsasında hazırlanan bu
kabellərin həm də mühafizə zonası demək olar ki, yoxdur. Ona görə də izolyasi-
yalı və mühafizə olunan yüksək gərginlikli elektrik xətlərindən istifadə Qarabağda
6 min hektardan çox əraziyə qənaətə imkanı yaradacaqdır.35

Azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən enerji siyasətinin əsas proritetlə-
rindən biri həmin ərazilərin “Yaşıl enerji” zonasına çevirməkdir.36 Buna görə də
azad edilmiş ərazilərdə energetika sahəsində görülən işlərdə bərpaolunan enerji
mənbələrindən istifadə və ekoloji təmiz texnologiyaların tətbiqi əsas məqsədlər-
dəndir. Bu isə enerji resurslarından daha səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə
imkan verir. SES-lər vasitəsilə azad edilmiş ərazilərin su ehtiyatlarından istifadə
edilməsi bu ərazilərin enerji təminatında əsaslı rol oynayaraq bu məqsədlərin
reallaşdırılmasına şərait yaradır. Artıq “Yaşıl enerji” konsepsiyası əsasında Qara-
bağda bərpaolunan enerji mənbələri hesabına təminatını həyata keçirilməsi üçün
tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Külək və günəş enerjisi potensialının qiymət-
ləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər hazırda icra olunur və gələcəkdə bu sahədə SES-
lərin bərpası ilə yanaşı digər layihələrin də icra edilməsinə başlanılacaqdır. Qeyd
etdiyimiz SES-lərin bərpası və inşası planlaşdırılan digər pilot layihələr
Qarabağda və ətraf ərazilərdə dayanıqlı enerji təchizatını təmin etməyə imkan
verəcəkdir.

Bərpaolunan enerji mənbələri baxımından azad edilmiş ərazilər daha çox
hidroenerji ehtiyatlarına malikdir. Belə ki, hesablamalara görə, Azərbaycanda
32 “İlham Əliyev 110/35/10 kilovoltluq “Şuşa” yarımstansiyasının açılışında iştirak edib”, President.az, 12 May  

2021, https://president.az/articles/51462 
33 “İşğaldan azad edilmiş torpaqlar  «yaşıl enerji» zonasına çevriləcək”, İkisahil, 2 İyul 2021,

http://ikisahil.com/post/231546-ishgaldan-azad-edilmish-torpaqlar-yashil-enerji-zonasina-chevrilecek 
34 “Şəhidlərin qanı hesabına azad olunmuş o torpaqları nura qərq etmək bizim borcumuzdur. Energetiklər  

Qarabağda İnfrastrukturu Sürətlə Bərpa Edir”, Aqreqator.az, 18 İyun 2021, https://aqreqator.az/ru/iqti-
sadiyyat/1464626 

35 Ibid
36 “Prezident İlham Əliyev: Bütün Qarabağ “yaşıl enerji” zonası olacaq, bütün şəhərlər “ağıllı şəhər” konsep-

siyası əsasında qurulacaq”, Day.az, 28 May 2021,  https://news.day.az/azerinews_politics/1347098.html
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yerli su ehtiyatlarının 25%-i Qarabağ və ətraf rayonlarda cəmləşmişdir.37 Ancaq
həmin ərazilərdəki 30-a yaxın SES işğalçılar tərəfindən dağıdılmışdır. Qeyd et-
diyimiz kimi, həmin elektrik stansiyalarının bir çoxu bərpa edilmiş və bu proses
davam etməkdədir. Azad edilmiş ərazilərdə olan bütün SES-lər bərpa edildikdən
sonra həmin ərazilərdə böyük miqdarda elektrik enerjisinin əldə edilməsi
mümkün olacaqdır. 

“Yaşıl enerji” konsepsiyası çərçivəsində hidroenerjinin əldə edilməsi ilə bağlı
həyata keçirilən layihələr ilə yanaşı günəş və külək enerjisinin əldə edilməsi ilə
bağlı da artıq bir sıra işlərin icrasına başlanılmışdır. Belə ki, Füzuli, Cəbrayıl,
Zəngilan, Qubadlı, Laçın və Kəlbəcər rayonlarında Günəş elektrik stansiyalarının
tikintisi üçün ümumi sahəsi 14 min 427 hektar və istehsal potensialı 7214 meqa-
vat olan 8 perspektiv ərazi müəyyən edilmişdir.38 İlkin olaraq Laçın rayonunun
ərazisində sahələri 8048 hektar və 4297 hektar olan iki ərazi, Kəlbəcər rayonunda
sahəsi 5324 hektar olan bir ərazi seçilmişdir. Bu ərazilərdə külək enerji potensialı
500 meqavatadək  qiymətləndirilir.  Ümumilikdə isə, Beynəlxalq Bərpaolunan
Enerji Agentliyinin ilkin qiymətləndirmələrinə görə, azad edilmiş ərazilərdə 4
min Meqavatdan çox Günəş, 5 yüz meqavatadək külək enerjisi potensialı vardır.39

Böyük külək  enerjisi potensialına, əsasən, Kəlbəcər və Laçın rayonları, günəş
enerjisi potensialına isə, əsasən, Zəngilan, Cəbrayıl,  Füzuli rayonları malikdir. 

Şəhər və kəndlərin yenidən qurulması

İşğal dövründə enerji və nəqliyyat sahələri üzrə böyük dağıntıların həyata
keçirilməsi və təbii resursların intensiv istismarı ilə yanaşı işğal edilmiş
ərazilərimizdə yerləşən kəndlərimiz və şəhərlərimiz də böyük dağıntılara məruz
qalmışdır. Buna görə də azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yenidən qurma
və bərpa işlərinin əsas istiqamətlərindən biri də şəhər və kəndlərin yenidən
qurulmasıdır. Şəhər və kəndlərin əsaslı şəkildə dağıdılması və mövcud olmuş
kommunal infrastrukturun, demək olar ki, tamamilə məhv edilməsi bərpa pro-
sesini uzun zaman alan və xərc aparan prosesə çevirir. Hesablamalar göstərir ki,
işğal nəticəsində 9 mindən çox evə ziyan dəymişdir. Bu evlərin bərpası ilə bağlı
müəyyən edilmiş əsas istiqamətlər çoxmənzilli evlərin yenidən tikilməsi,
kəndlərin bərpası ilə bağlı vahid yanaşmanın tətbiq edilməsi və kəndlərdə optimal
37 “Nazirlik: Azərbaycanın yerli su ehtiyatlarının 25%-i Qarabağda formalaşır”, APA, 2 Noyabr 2020, 

https://apa.az/az/xeber/senaye-ve-energetika/Nazirlik-Azrbaycanin-yerli-su-ehtiyatlarinin-25percent-i-
Qarabagda-formalasir-613346 

38 “İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə günəş və külək elektrik stansiyaları tikiləcək”, Azərbaycan Qəzeti, 8 Fevral
2021, https://www.azerbaijan-news.az/posts/detail/isgaldan-azad-edilmis-erazilerde-gunes-ve-kulek-elektrik-
stansiyalari-tikilecek-1612775382 

39 Ibid
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say tərkibinin müəyyən edilməsidir. İşğaldan əvvəl Qarabağda əhalsinin sayı hətta
20-50 nəfər arasında dəyişən çoxlu sayda kiçik kəndlər mövcud olmuşdur. Həmin
kiçik kəndlərin yenidən qurulması istər kommunal infrastrukturun yaradılması,
istər enerji təminatı, istərsə də tikinti xərcləri baxımından səmərəli deyildir.
Bunları nəzərə alaraq bərpa prosesində daha böyük kəndlərin salınması nəzərdə
tutulur. Kiçik kəndlərin birləşdirilərək böyük kəndlərin formalaşdırılması
resurslardan daha səmərəli istifadəyə və xərclərin optimallaşdırılmasına imkan
verəcəkdir. Bu proseslərin həyata keçirilməsi üçün şəhərlərin və kəndlərin yeni
baş planları hazırlanır. Artıq Ağdam və Şuşa şəhərlərinin baş planları hazırdır,
Füzuli, Cəbrayıl və digər şəhərlərin baş planları üzərində iş gedir.40

“Ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər” konsepsiyaları

Azad edilmiş ərazilərdə bərpa edilən və yenidən salınan şəhər və kəndlərin
ən müasir standartlara cavab verəcək infrastrukturla təmin edilməsi üçün “ağıllı
şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyalarından istifadə edilir.41 Bu konseptlərin tətbiqi
şəhərsalma aparılarkən dünyanın ən qabaqcıl texnologiyalarının tətbiq edilməsinə
və dünyanın qabaqcıl texnoloji şirkətlərinin ölkəmizə cəlb edilməsinə imkan
yaradacaqdır. Bu konseptlərin tətbiqi şəhər və kəndlərdə əhalinin gündəlik
həyatının daha rahat olması, kənd və şəhərlərin idarə edilməsi ilə bağlı bir çox
üstünlüklər yaradacaqdır. Bu üstünlüklərə dayanıqlı iqtisadi inkişafın təmin
edilməsi, mövcud resurslardan səmərəli istifadə olunması, ətraf mühitin
qorunması, səmərəli nəqliyyat sisteminin qurulması, daha təhlükəsiz icmaların
formalaşdırılması, səmərəli dövlət xidmətlərinin təmin edilməsi və əhaliyə xidmət
səviyyəsinin yüksəldilməsini aid etmək olar. Bu konsepsiyaların tətbiqi həm də
o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, daha sonra bu istiqamətdə əldə edilən təcrübə digər
şəhər və kəndlərdə tətbiq edilə bilər.  

İlk “ağıllı kənd” layihəsi Zəngilanın Ağalı kəndində tətbiq olunur. 2021-ci il
aprelin 26-da Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonuna səfəri zamanı Ağalı
kəndlərini əhatə edən birinci “ağıllı kənd” layihəsinin təməli qoyuldu.42 Bununla
işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müasir çağırışlara cavab verən və beynəlxalq
standartlara əsaslanan yeni inkişaf modelinin icrasına başlanıldı. Azad edilmiş
ərazilərdə “ağıllı kənd”in təməlinin qoyulması həm də Böyüş Qayıdışın

40 “Şuşa, Füzuli, Cəbrayılın və digər şəhərlərin Baş Planları hazırlanır”, Report, 28 May 2021, 
https://report.az/daxili-siyaset/susa-fuzuli-cebrayilin-ve-diger-seherlerin-bas-planlari-hazirlanir/ 

41 “Prezidentin Qarabağda salmaq istədiyi “ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” lər”, Modern.az, 2 iyul 2021, 
https://modern.az/az/news/275677/prezidentin-qarabagda-salmaq-istediyi-agilli-seher-ve-agilli-kendler 

42 “İlk “Ağıllı kənd”imiz: Zəngilandan xüsusi reportaj”, Azvision, 4 May 2021, https://azvision.az/news/259347/-
ilk-agilli-kendimiz--zengilandan-xususi-reportaj--video+fotolar-.html 
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başlanğıcı oldu. Layihənin icrasında Türkiyə, Çin, İtaliya və İsrail şirkətlərinin
mütəxəssisləri də iştirak edirlər. Ağalı kəndində “ağıllı kənd” layihəsinin icrası 5
istiqamət  üzrə aparılır. Bu istiqamətlərə yaşayış, istehsal, sosial xidmətlər, “ağıllı
kənd təsərrüfatı” və alternativ enerji sahələri aiddir.43 İlkin olaraq, ərazidə 200
fərdi evin tikintisi nəzərdə tutulub ki, onların da 160-ı birmərtəbəli, 40-ı isə
ikimərtəbəli olacaqdır. Bu evlərdə kommunikasiya, isitmə sistemləri də ağıllı
texnologiyalar əsasında qurulmaqdadır. 

Evlər və kommunal infrastrukturla yanaşı “ağıllı kəndlər”də müasir məktəb,
bağça, poliklinika, elektron idarəetmə və xidmət mərkəzləri də inşa olunacaqdır.
Həmin ərazilərin turizm potensialı nəzərə alınaraq həmçinin turizm infrastruktu-
runun formalaşdırılması da həyata keçiriləcəkdir. Eyni zamanda bu kəndlərdə
elektrik enerjisinin səmərəli və davamlı təminatını həyata keçirmək üçün yaşayış
evlərinin, sosial obyektlərin, inzibati və ictimai iaşə binalarının elektrik enerjisi
ilə təminatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və və digər istehsal prosesləri
alternativ enerji mənbələri hesabına həyata keçiriləcəkdir.

“Ağllı kənd”lər ilə bağlı diqqət çəkən əsas məqamlardan biri isə “ağıllı kənd
təsərrüfatı” idarəetmə sisteminin tətbiqinin planalaşdırılmasıdır.44 Belə
təsərrüfatlarda tarla, bağ və fermalar müasir texnologiyalar əsasında qurulur və
onlar üzərində nəzarət və idarəetmə dronlar vasitəsilə həyata keçirilir. Nəticədə,
suvarma sistemi, torpağın əkilib-becərilməsi, məhsulun toplanması kimi proseslər
avtomatlaşdırılmış, bir mərkəzdən idarə olunan platforma əsasında idarə edilir.
“Ağıllı təsərrüfatlar” emal prosesini müasir tələblərə uyğun qurmağa imkan verir
ki, bu da kəndlərdə meyvə, tərəvəz, ət və süd məhsullarının istehsalı prosesinin
səmərəliliyini yüksəltməyə və məhsuldarlığını artırmağa imkan yaradır. Kənd
təsərrüfatında ağıllı texnologiyaların tətbiqi ilə yanaşı “ağıllı kənd” konsepsiyası
özündə küçələrin “ağıllı işıqlandırılma”sını, isti və soyuğadavamlı ekoloji evlərin
inşasını, məişət tullantılarının səmərəli idarə olunmasını, SES-lərin, günəş paneli
stansiyalarının quraşdırılmasını və digər bu kimi müasir komponentləri birləşdirir. 

Ağdam şəhərinin bərpası

Müharibə dövründə ən böyük dağıntılara məruz qalan şəhərlərdən biri də
Ağdamdır. Buna görə də 2000-ci illərdə “Lonely Planet” jurnalı Ağdama
“Qafqazın Hirosiması” adını vermişdir.45 Ağdamı eyni zamanda “ruhlar şəhəri”
də adlandırırlar. Tarixən Ağdam öz coğrafi mövqeyinə görə nəqliyyat yollarının

43 Ibid 
44 “Qarabağda yaradılan "ağıllı kənd" və "ağıllı şəhər" nədir?”, Axar.az, 11 İyul 2021, https://axar.az/news/gun-

dem/571998.html 
45 Ibid
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kəsişməsində, tarixi ipək yoluna yaxın ərazidə yerləşmiş, ticarət və sənaye
mərkəzi kimi tanınmışdır. Ağdam şəhərində 17 sənaye, 12 nəqliyyat müəssisəsi
mövcud olmuşdur. Burada ət kombinatı, xalça fabriki, dəzgahqayırma zavodu,
metiz-furnitur zavodu, traktor təmiri zavodu, taxıl məhsulları kombinatı, yük və
nəqliyyat xidməti avtobazaları fəaliyyət göstərmişdir.46 Ona görə də Ağdam
Azərbaycanın böyük iqtisadi potensila malik olan şəhərlərindən biri olmuşdur.
Ağdamın iqtisadi əhəmiyyəti və coğrafi mövqeyi nəzərə alınaraq erməni işğalına
son qoyulduqdan sonra onun bərpası məsələsi dərhal gündəmə gətirildi və onun
bərpası istiqamətində zəruri işlərin görülməsinə başlanıldı. Artıq 2021-ci il mayın
28-də şəhərin baş planı Prezident İlham Əliyevə təqdim edildi və təsdiqləndi.47

Bu azad edilmiş torpaqlarda təsdiq edilmiş ilk baş plan oldu. Ağdamın bərpasının
həyata keçirilməsi istiqamətində atılan ilk addım isə şəhərin minalardan
təmizlənməsi oldu. Artıq 2021-ci il sentyabrın əvvəlində Ağdam şəhərinin mi-
nalardan təmizlənməsi prosesi tam olaraq başa çatdı. Bu isə şəhərin bərpası pro-
sesini sürətlə icra etməyə imkan yaradır.

Ağdamın baş planına əsasən şəhər 100 min nəfər sakin üçün planlaşdırılır və
onun ərazisi iki dəfə böyüyərək 1700 hektar olacaqdır. Şəhərdə yaşayacaq əhali
üçün 1750 fərdi ev və 23 min mənzilin inşa olunması nəzərdə tutulur.48 Sakit
həyat tərzinin təmin edilməsi məqsədilə Ağdamda nəqliyyat infrastrukturu elə
qurulacaqdır ki, əsas üstünlük piyadalara, daha sonra isə velosiped və ictimai
nəqliyyata verilsin. Velosipedlərin təhlükəsiz hərəkəti üçün ayrıca infrastruktur
qurulacaqdır. Şəhərdə ictimai nəqliyyat vasitəsi kimi həmçinin relslər olmadan
təkərlər üzərində hərəkət edəcək tramvay xətləri də nəzərdə tutulub.

Ağdamın baş planı ilə bağlı diqqəti cəlb edən əsas xüsusiyyətlərdən biri də
şəhərdə yaşıllıqların salınmasına xüsusi diqqət yetirilməsidir. Bu məqsədlə
şəhərdə müasir bağların və yaşıl zonaların salınması planlaşdırılmışdır. Həmin
bağların içində kiçik müəssisələr, turizm obyektləri və otellərin tikilməsi nəzərdə
tutulub ki, bu da turizm sektorunun inkişafı baxımından əhəmiyyətlidir. Şəhər-
lərdə yaşıllıq zonaları üçün adətən 15%-sahə ayrılırsa, Ağdamda bu 23%-ə
çatacaqdır.49 Bağlarla yanaşı şəhərin içində 125 hektarlıq meşə zolağı da salına-
caqdır.  

46 “Ağdam Qarabağın sənaye mərkəzinə çevriləcək”, Azertac, 5 Iyun 2021,
https://azertag.az/xeber/Agdam_Qarabagin_senaye_merkezine_chevrilecek-1799195 

47 “Ağdam şəhərinin Baş Planı təsdiq edilib”, Turan, 28 May 2021,
https://www.turan.az/ext/news/2021/5/free/politics_news/az/4511.htm 

48 “Ağdamın Baş planı: Ərazi və əhali artacaq, piyada və velosipedlərə üstünlük veriləcək”, BBC, 14 İyun
2021 https://www.bbc.com/azeri/azerbaijan-57456128

49 “Prezident İlham Əliyev Ağdam şəhərinin bərpasının təməl daşını qoyub”, APA, 29 May 2021, 
https://apa.az/az/xeber/resmi-xeber/prezident-ilham-eliyev-agdam-seherinin-berpasinin-temel-dasini-
qoyub-yenilenib-1-video-645255 
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Ağdamda iqtisadi inkişafa dəstək vermək və yeni iş yerlərinin yaradılması
üçün Ağdam Sənaye Parkının da əsası qoyulmuşdur. Park 200 hektara yaxın
ərazini əhatə edəcəkdir və qida sənayesi, kiçik sənaye və iri sənaye müəssisələri,
sosial və texniki zonalar, TIR parkı, tikinti materiallarının satışı bazası hissələrinə
bölünəcəkdir. Burada tikinti materiallarının istehsalını, kənd təsərrüfatı məhsul-
larının qablaşdırılmasını, meyvə-tərəvəz konservlərinin, ət və süd məhsullarının,
şərab məhsullarının istehsalını, yem, gübrə istehsalı və emalını həyata keçirəcək
müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulur.50 Ağdamda yaradılacaq sənaye mər-
kəzində ilkin mərhələdə 33 kiçik istehsal və xidmət, o cümlədən qida sənayesi
müəssisələrinin fəaliyyəti nəzərdə tutulub. Ümumilikdə, sənaye parkına 110 mil-
yon manata yaxın sərmayə qoyulacaqdır. Sənaye Parkı gələcəkdə Ağdamda
minlərlə vətəndaşın işlə təmin edilməsinə imkan yaracacaqdır. 

Şuşa şəhərinin bərpası

Azad edilmiş ərazilərimizdə bərpasına xüsusi diqqət ayrılan şəhər isə
Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi elan edilmiş Şuşa şəhəridir. Müharibənin bit-
diyi ilk günlərdən Şuşa şəhərinin bərpası və orada kommunal infrastrukturun
yenidən qurulması istiqamətində işlərə başlanılmışdır. Buna paralel olaraq digər
şəhərlər kimi Şuşanın baş planının hazırlanması istiqamətində də işlər davam
etdirilmişdir və artıq 2021-ci ilin avqustun 29-da  ölkə başçısının Şuşaya səfəri
zamanı şəhərin baş planı təqdim edilmişdir. Səfər zamanı həm də Şuşada tikiləcək
1-ci məhəllənin təməli qoyulmuşdur.51 Şuşa şəhəri qoruq elan olunduğundan
bununla bağlı baş planda xüsusi planlaşdırma təklifləri verilmişdir və əsas məqsəd
şəhərin bərpası zamanı onun tarixi əzəmətinin qorunmasıdır. Nəticədə,
mədəniyyət paytaxtında həyata keçirilən layihələr tarixlə müasirliyin vəhdəti
üzərində qurulacaqdır və bu da imkan verəcəkdir ki, Şuşa yenidən dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən birinə çevrilsin.

Təqdim olunan baş planda Şuşada inşa ediləcək orta, yüksək və qarışıq
sıxlıqlı olan yaşayış binaları, yeni tikiləcək və ya qorunub saxlanılacaq tarixi
binaların və abidələrin yerləri öz əksini tapmışdır. Şuşada formalaşdırılacaq
yaşayış massivi 6 məhəllədən ibarət olacaqdır və məhəllələr üzrə əhali sayının
təxminən 2 min nəfər olacağı nəzərdə tutulub. Ümumi sahəsi 46 min 765 kvadrat-
metr olacaq məhəllələrdə 25 binanın tikilməsi planlaşdırılır.52 Bu binaların hər
50 Ibid 
51 “Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Şuşa şəhərinin baş planı təqdim olunub”, APA,

29 Avqust 2021, https://apa.az/az/xeber/resmi-xeber/prezident-ilham-eliyeve-ve-birinci-xanim-mehriban-eliye-
vaya-susa-seherinin-bas-plani-teqdim-olunub-yenilenib-video-658995 

52 “İlham Əliyev və birinci xanıma Şuşanın baş planı təqdim olundu”, Qafqazinfo, 29 Avqust 2021,
https://qafqazinfo.az/news/detail/ilham-eliyev-ve-birinci-xanima-susanin-bas-plani-teqdim-olundu-fotolarvideo-
334405 
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biri Şuşaya xas olan memarlıq üslubu ilə tikiləcəkdir. Baş plan hazırlanarkən,
şəhərin relyefinə uyğun olaraq yaşıllıqları, landşaftı qoruyub saxlamaq və onu
inkişaf etdirmək üçün yaşıl dəhlizlərin inşası da nəzərə alınmışdır. Bundan başqa
şəhərdə uzunluğu 36,2 kilometr olan mövcud yollarla yanaşı, ümumi uzunluğu
17,6 kilometr olan yeni yolların inşası da nəzərdə tutulmuşdur. Baş planda həm
də ictimai dayanacaqların yerləşmə yerləri müəyyən edilib və bu dayanacaqlar
elə yerləşdiriləcəkdir ki, şəhərin küçələrinə giriş-çıxışa maneə olmasın. 

Şuşanın bərpası prosesinin əvəz edilməsi hissəsi isə orada mövcud olan və
işğal dövründə dağıdılmış mədəni və tarixi abidələrin bərpa edilməsidir. Bu
istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər artıq bir sıra mədəni və tarixi abidələrin
tam olaraq bərpa edilməsinə imkan yaratmışdır. 

2021-ci ilin avqust ayında Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyevanın Şuşaya səfəri çərçivəsində təmir-bərpa və yenidənqurma
işlərindən sonra Molla Pənah Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin, Üzeyir
Hacıbəylinin heykəlinin və ev-muzeyinin, Bülbülün ev-muzeyinin və 1980-ci
ildə inşa edilmiş “Qarabağ” hotelinin açılış mərasimləri keçirilmişdir. Ümumi-
likdə, şəhərdəki 200-ə qədər tarixi abidənin əksəriyyəti bərpa ediləcək və Prezi-
dent İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan yeni məscid kompleksi tikiləcəkdir.53

Mədəni və tarixi abidələrin bərpası istiqamətində tədbirlər təkcə Şuşada deyil,
həm də azad edilmiş digər ərazilərimizdə də davam etdiriləcəkdir. 

nəticə

Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən xarici siyasəti və ordu quruculuğu
istiqamətində həyata keçirdiyi tədbirlər 30 ildən sonra torpaqlarmızın düşmən
işğalından azad edilməsi ilə nəticələndi. Bundan sonra ölkə başçısının tapşırığı
əsasında azad edilmiş ərazilərin əsaslı şəkildə bərpası və yenidən qurulması
istiqamətində müxtəlif sahələri əhatə edən layihələrin icrasına başlanıldı. Bu
layihələr nəqliyyat, enerji sektorlarını, şəhərlərin, kəndlərin, mədəni və tarixi
abidələrin bərpasını, əhalinin məskunlaşdırılması və kommunal infrastrukturun
yaradılması kimi istiqamətləri əhatə edir. Bu layihələrin icrasında əsas məqsəd
Qarabağın tarixi əzəmətini bərpa etmək, onun iqtisadi sahədə istehsal imkanlarını
müharibədən əvvəlki səviyyəyə çatdıraraq Azərbaycan iqtisadiyyatına inteqrasiya
etmək və uzun illər qaçqın həyatı sürmüş vətəndaşlarımızın öz torpaqlarına
qayıtmasını təmin etməkdir. 

Bərpa prosesi çərçivəsində əsaslı işlərin görüldüyü sahələrdən biri nəqliyyat
sektorudur. Hətta müharibənin davam etdiyi dövrdə artıq avtomobil yollarının

54 “Şuşa şəhərinin Baş planı hazırdır”, SİA.az, 30 İyul, https://sia.az/az/news/social/884196.html 
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bərpası istiqamətində layihələrin icrasına başlanılmışdı. Qarabağda sosial-iqtisadi
sahədə infrastrukturun yaradılması, bu zonanın əlçatanlığının yüksəldilməsi və
yenidən qurma işlərinin daha səmərəli şəkildə icrası üçün nəqliyyat yollarının
bərpası vacib idi. Ona görə də ilk olaraq bu istiqamətdə bərpa işlərinə başlanıldı.
Bununla yanaşı avtomobil və dəmir yollarının bərpası, hava limanlarının
salınması Qarabağın iqtisadi inkişafına imkan verməklə yanaşı onun regionun
iqtisadi mərkəzinə çevrilməsinə imkan yaradacaqdır. Qarabağın malik olduğu
resurslar bu istiqamətdə əsaslı nailiyyətlərin əldə edilməsinə şərait yaradacaqdır.
Nəqliyyat layihələrinin icrası həm də Qarabağı regionun nəqliyyat qovşağına
çevirməkdədir. Buradan gələcəkdə istər Zəngəzur dəhlizinə, istər Bakı-Tbilisi-
Qars dəmiryoluna, istərsə də digər istiqamətlərdə nəqliyyat yollarına çıxışın
olması həm Şərq-Qərb, həm də Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri çərçivəsində
Qarabağın əhəmiyyətini artıracaqdır. Bu da, öz növbəsində, Azərbaycanın re-
gionda siyasi və iqtisadi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcəkdir. 

Enerji sahəsində görülən işlər isə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsinə
və enerji təhlükəsizliyinin ən yüksək səviyyədə olmasına şərait yaradacaqdır.
Qarabağda bərpa prosesində qeyri-ənənəvi enerji mənbələrinə üstünlük verilməsi
və bunun hesabına ilk dəfə regionda “yaşıl zona”nın yaradılması enerji resurs-
larından səmərəli istifadə olunmasına imkan verəcəkdir. Enerji təhlükəsizliyinin
təminatı həm də bərpa prosesinin əsas istiqamətlərindən biri olan işğal dövründə
qaçqın həyatı yaşamağa məcbur olmuş vətəndaşlarımızın öz doğma torpaqlarına
qaytarılmasını da sürətləndirəcəkdir. Hazırda Qarabağın yenidən məskunlaşdırıl-
ması üçün şəhər və kəndlərin bərpası istiqamətində əsaslı layihələr həyata
keçirilməkdədir. Bu layihələr gələcəkdə əhalinin orada rahat yaşamasına imkan
verməklə Qarabağın inkişafı istiqamətində töhfə verəcəkdir. Şəhər və kəndlərin
bərpası istiqamətində “ağıllı kənd” və “ağıllı şəhər” konsepsiyalarından istifadə
edilməsi isə Qarabağda şəhər və kəndlərin ən qabaqcıl və səmərəli texnologiyalar-
la təmin edilməsinə və bunun hesabına əhalinin rifah halının əsaslı şəkildə
yüksəldilməsinə imkan yaradacaqdır. Bununla yanaşı kənd və şəhərlərimizdə ta-
rixi və mədəni abidələrin bərpası da həyata keçirilir ki, bu da azad edilmiş
ərazilərə əvvəlki həyatın qaytarılmasına imkan verəcəkdir.

Azad edilmiş ərazilərdə müxtəlif istiqamətdə həyata keçirilən bərpa və
yenidənqurma işləri Qarabağın iqtisadi imkanlarının müharibədən əvvəlki
səviyyəyə çatdırılaraq Azərbaycanın ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiya
edilməsinə imkan yaradacaqdır. Bu isə öz növbəsində Azərbaycan iqtisadiyya-
tının ümumi inkişafına təsir edərək onun həcminin böyüməsinə səbəb olacaq və
regionun ən güclü iqtisadiyyatlarından biri kimi Azərbaycanın iqtisadi mövqeyini
daha da möhkəmləndirəcəkdir. Qarabağın iqtisadi inkişafı həm də son illərdə
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həyata keçirilən qeyri-neft sektorunun inkişafı siyasətinin səmərəliliyinin
artırılmasına da töhfə verərək qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafını təmin
edəcəkdir. Azad edilmiş ərazilərin bərpası istiqamətində ölkə başçısının həyata
keçirdiyi siyasət ötən illərdə olduğu kimi gələcəkdə də Azərbaycanın həm siyasi,
həm də iqtisadi baxımdan möhkəmlənməsinə, əhalinin rifah halının yüksəlməsinə
və davamlı inkişafın təmin edilməsinə imkan verəcəkdir. 



Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan yol

208

1. Yeni kontekstdə regional əməkdaşlığa dəyişən münasibət, 
regional inteqrasiyaya yaranan ehtiyac

Azərbaycanla Ermənistan arasında 2020-ci il sentyabrın 27-də başlanan 44
günlük müharibə tamamilə yeni bir reallıq yaratdı, regionun geosiyasi konfiqu-
rasiyasını dəyişmək, regiona kənardan müdaxilə imkanlarını daraltmaqla yanaşı,
regiondaxili inteqrasiya prosesləri üçün də perspektivlər açdı.

Regional inteqrasiyanın hərbi-siyasi təhlükəsizlik, iqtisadi dividentlər, hu-
manitar və mədəni inkişaf baxımından faydaları barəsində geniş tədqiqat işlərinə
rast gəlmək olar. Cənubi Qafqaz regionunda bu zamana kimi mövcud olan
münaqişələr, xüsusilə də, keçmiş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, regiondaxili inteq-
rasiyaya imkan verməmiş, regionun iqtisadi və inkişaf potensialı tam olaraq
istifadə olunmamışdır. Münaqişənin bitməsi kontekstində, Cənubi Qafqazda re-
gional inteqrasiya və inkişaf üçün yeni imkanlar meydana çıxır.

Regional inteqrasiyanın başlanğıc nöqtəsi kimi isə vurğulaya bilərik ki,
Cənubi Qafqaz mövcud halda tam ayrı-ayrı siyasi, iqtisadi, mədəni kimlik yolu
tutmuş üç ölkədən ibarətdir:

- Azərbaycan xarici siyasətində müstəqil, heç bir hərbi-siyasi blokdan asılı
olmadan öz suverenliyini qoruyub-saxlamağa və inkişaf etdirməyə yönəlik kurs
götürmüşdür. İqtisadi resurslarını təbii resursların realizəsi və əldə etdiyi gəlirlər
hesabına iqtisadiyyatın digər sahələrinə yönəltmək istiqamətində iqtisadi inkişaf
konsepsiyası olan Azərbaycan həm də regionun ən çoxsaylı insan resursu və ən
böyük ərazisi olan ölkəsidir.

X FƏSİL

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllindən sonra 

Cənubi Qafqazda yeni əməkdaşlıq
perspektivləri  

əhməd əlİlİ

Qafqaz Siyasi Analiz Mərkəzi (CPAC)
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- Gürcüstan xarici siyasətində 2005-ci ildə köklü dəyişikliklər etmiş və öz
xarici siyasətini Avroatlantik məkana inteqrasiya yolu seçmişdir. Xarici
siyasətdəki bir sıra elementlər Rusiya-Gürcüstan qarşıdurmasına gətirib çıxarmış
və bu da Gürcüstan xarici siyasətinin daha da marginallaşması ilə nəticələnmişdir.
İqtisadiyyatı daha çox turizmdən olan gəlirlər üzərində qurulmuş Gürcüstanı,
həmçinin digər iki Cənubi Qafqaz ölkəsindən fərqləndirən məqam onun dünya
okeanına çıxışının olmasıdır.

- Ermənistan müstəqillik qazandıqdan az sonra Rusiya Federasiyası ilə sıx
təhlükəsizlik, iqtisadi və siyasi əlaqələr qurmağa  məhkum olmuşdur. Bütün iqti-
sadi və hərbi resurslarının Rusiyadan idarə edildiyini nəzərə alaraq, Ermənistanın
xarici siyasət kursunun üçüncü tərəflərdən asılı olduğunu söyləyə bilərik.
Ermənistan heç bir dəniz çıxışı olmamaqla yanaşı, regionda Azərbaycan və
Türkiyənin səyləri nəticəsində regional layihələrdən kənarda qalan yeganə
dövlətdir ki, burada demoqrafik göstəricilər neqativdir, ölkədən əhali axını
müşahidə edilməkdədir.

Aydın məsələdir ki, regional inteqrasiya yuxarıda sözügedən reallıq şəraitində
Cənubi Qafqazda uzun müddət davam edəcək və hər üç ölkənin siyasi
ictimaiyyətindən ciddi cəhdlər tələb edəcək bir məqam olacaqdır. Bu isə regionda
siyasi qərar qəbul edənlərin üzərinə əlavə məsuliyyətin düşməsi deməkdir.
Beləliklə, problemin tədqiqinə, digər regionların təcrübəsinin öyrənilməsinə və
Cənubi Qafqaza uyğunlaşdırılmış siyasi həllərin təklif edilməsinə ciddi ehtiyac
yaranmaqdadır. 

Cənubi Qafqaz ölkələrindəki inteqrasiya prosesində digər regionlardakı
təcrübələr və inteqrasiya prosesinin nəzəri əsaslarının tədqiqi də vacib rol oynaya
bilər.

İnteqrasiya prosesi heç də hər zaman könüllü əsaslarla baş verməmişdir. Bu
səbəbdən də könüllü olaraq baş tutmayan inteqrasiya prosesləri çox zaman qeyri-
stabil olmuşdur. Dövlətlərin könüllü əsaslarla inteqrasiyası onların qurduqları
ittifaqların daha davamlı olmasını şərtləndirir. İnteqrasiya prosesini başa düşmək
üçün dövlətlərin bir-biri ilə inteqrasiyasının müxtəlif səbəblərini sıralaya bilərik:1

- Birinci: güc vasitəsilə regional inteqrasiya. Avropa tarixində Napoleon və
Hitler kimi şəxslərin etdiyi buna bariz nümunə ola bilər. 

- İkinci: ümumi təhlükəsizliyə qarşı bir araya gələ bilmək. Bu tip inteqra-
siyaya ən vacib nümunə kimi NATO üzvlərinin “soyuq müharibə” dövründə
etdiklərini göstərmək olar. Bu ölkələr ümumi xarici təhlükə qarşısında - Sovet
İttifaqına qarşı - təhlükəsizlik ehtiyacından bir araya gəlmişlər. 
1 Zuev, V., 2018. EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES BETWEEN TWO MODELS OF REGIONAL INTE-

GRATION (HARD VS. SOFT CHOICE. Eurolimes, (23 Supl), pp.149-165.
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- Üçüncü: bir çox kiçik icmaların ümumi maraqlar üçün vahid dövlət halında
birləşməsi. Bu zaman inteqrasiyaya könüllü razı olan icmalar ümumi dəyərləri
və məqsədləri paylaşa bilmək, nəqliyyat, təhsil və pasportlarla bağlı, Skandi-
naviya əyalətləri kimi, seçilmiş sahələrdə əməkdaşlıq etməyə və resursları
bölüşməyə razı ola bilərlər. 

- Dördüncü: konkret bir məqsəd üçün kollektiv məramlar naminə birləşmə.
Bu hala dair nümunə kimi BMT-ni göstərmək olar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
üzvləri kimi ayrı-ayrılıqda deyil, birlikdə çalışaraq sülhü təşviq edə və həyat
keyfiyyətlərini yüksəldə biləcəklərinə qərar verə bilərlər. 

Bununla yanaşı, unutmaq lazım deyildir ki, Cənubi Qafqaz regionunun
özünün də keçmiş Zaqafqaziya Seymi kimi inteqrasiya təcrübəsi vardır və bu
təcrübənin öyrənilməsi gələcəkdə regional inteqrasiya proseslərində aktiv rol oy-
naya bilər.

2. zaqafqaziya Seymi: regional inteqrasiyaya 
tarixi ekskurs

Cənubi Qafqazın inteqrasiya tarixinin ən maraqlı mərhələlərindən biri də Za-
qafqaziya Seymidir. 1918-ci ildə üç aylıq qısa bir tarixi dövr ərzində, Azərbaycan,
Ermənistan və Gürcüstan vahid bir siyasi - federativ kimlik altında çıxış etməyə
qərar vermişlər.

1918-ci ilin əvvəllərindən regionda formalaşmış olan son dərəcə mürəkkəb
vəziyyət, Rusiyanın Cənubi Qafqazdan çəkilməsi, Birinci Dünya müharibəsi
zamanı müttəfiq olan Almaniya və Türkiyənin regional məsələlər də bir-birindən
fərqli münasibət bildirməsi, Brest-Litovsk razılaşmasının Cənubi Qafqazda icra
edilməsi ilə əlaqədar meydana çıxan problemlər və bu problemlərə qarşı birgə
mübarizə aparmaq istəyi son nəticədə bölgənin üç ölkəsinin təmsilçilərini üç ay
müddətində birgə siyasi kimlik altında fəaliyyət göstərməyə təhrik etmişdir.

Seymin fraksiyaları arasında çoxlu zidiyyətli məqamlar meydana çıxsa da,
həmrəylik  nümayişi nadir hallardan biri olsa da, bu qısamüddətli siyasi ekspe-
riment Cənubi Qafqazın tarixində bir siyasi birlik nümunəsinin olduğunu göstərir
və gələcəkdəki regional inteqrasiya layihələrinin həmin tarixi hadisələrin analizi
əsasında qurulması vacibdir. Seymin üç əsas - azərbaycanlı, erməni və gürcü
fraksiyası təmsilçilərinin nümayəndələri təmsil etdikləri etnik qruplar arasında
olan bir çox ziddiyyətli məqamların həllinə nail ola bilməmiş, bir çox məsələlərdə
vahid mövqedən çıxış etmək cəhdlərinə baxmayaraq, Türkiyə ilə münasibətlər,
Almaniyanın Gürcüstanı öz protektoratlığına alması kimi məqamların nəticəsi
olaraq öz birgə fəaliyyətlərini dayandırmağa məcbur olmuşlar.
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Tarixi ədəbiyyatlarda mövzu ilə bağlı aşağıdakı kimi qeydlərə rast gəlmək
olar: 

“Seymdəki kəskin fikir ayrılıqlarının səbəbini, şübhəsiz ki, yalnız Cənubi
Qafqazın bu üç xalqının milli maraqlarının üst-üstə düşməməsi ilə izah etmək
doğru olmazdı. Belə ki, bir çox daxili məsələlərin həllində Seym
nümayəndələrinin müxtəlif siyasi təmayülləri təmsil etməsi amili də az rol
oynamırdı. Bu baxımdan, gürcü və ermənilərə nisbətdə siyasi tərkibinə görə daha
geniş spektrə malik olan Azərbaycan fraksiyaları xüsusilə seçilirdi. Məsələn,
Seymin elə ilk iclaslarında Cənubi Qafqazda milli məsələnin həllinə dair
müzakirələrdə Azərbaycan partiyaları müxtəlif mövqelər nümayiş etdirən
bəyannamələr irəli sürmüşdürlər. "Müsavat" partiyası Seym qarşısında milli
azlıqların hüquqları təmin olunmaqla ayrı-ayrı xalqlara milli-ərazi
muxtariyyətini  təmin edən Konstitusiyanın işlənib hazırlanması vəzifəsini irəli
sürürdü və bunu əsas götürərək mərkəzləşdirmə prinsipindən imtina edərək dövlət
həyatının ayrı-ayrı sahələrinin milliləşdirilməsi zərurətini vurğulayırdı.
"Müsəlman sosialist bloku" və "İttihad" milli məsələdə milli-mədəni muxtariyyət
prinsipinə üstünlük verirdi. Gürcü menşeviklərinin fraksiyasına daxil olan
menşevik "Hümmət" partiyası isə bu məsələdə, ümumiyyətlə, gürcülərlə bir plat-
formadan çıxış edirdi. Gürcülər Cənubi Qafqazda "mürəkkəb və dolaşıq" milli
məsələnin həlli yolunu "tam daxili özünüidarə və milli azlıqların hüquqlarının
təmin edilməsi şərti ilə milli-ərazi kantonlarının yaradılması"  və beləliklə,
"millətlərin ərazi hüdudlarının müəyyənləşdirilməsi"ndə görürdülər. İlk baxışda
müsavatçılarla oxşar mövqe təsiri bağışlayan bu təklif özlüyündə azərbaycanlılar
üçün böyük təhlükə daşıyırdı. Belə ki, "Cənubi Qafqazda heç bir millətin tam
şəkildə, yəni başqa millətlərin çoxsaylı nümayəndələrinin yaşamadığı vahid
ərazidə məskunlaşmadığını" dəlil kimi gətirilərək Cənubi Qafqaz ərazisinin
kiçikölçülü milli-ərazi vahidlərinə ayırması, yəni gürcü, erməni və azərbaycanlı
əhalinin  bir neçə tam özünüidarə vahidlərinə bölünməsi və hər millətin  bir neçə
kantonda  yaşaması təklifi  gürcü menşevikləri tərəfindən, ilk növbədə, Cənubi-
Şərqi Qafqaza, yəni Azərbaycan ərazilərinə şamil edilirdi.  Belə çıxırdı ki,  məhz
bu ərazilərdə çoxsaylı başqa millətlərin yaşamadığı  və yalnız azərbaycanlıların
məskunlaşdığı bütöv milli-ərazi vahidi yaratmaq mümkün deyildir. Təbii ki, bu
təklifin arxasında  gürcü-erməni dairələrinin milli azlıqların hüquqlarının
müdafiəsi şüarı altında Azərbaycan torpaqlarını parçalamaq, ayrı-ayrı
Azərbaycan vilayətlərini öz tabeliklərinə keçirmək kimi artıq çoxdan düşünülmüş
planlar dururdu. Bu məsələdə gürcüləri dəstəkləyən hümmətçilər həmin təklifin
reallaşacağı təqdirdə, azərbaycanlıların etnik ərazilərinin bütövlüyünün və
vahidliyinin itirilməsi ilə nəticələnəcəyinin fərqinə varmırdılar. Halbuki etnik
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ərazi bütövlüyü nəinki milli-ərazi muxtariyyətinin yaradılmasının əsas şərti idi,
Azərbaycan torpaqlarında yaşamağa qadir hər hansı bir dövlət qurumunun
formalaşdırılması da bilavasitə bu prinsiplə bağlanırdı 

Seymin Azərbaycan partiyaları arasında milli  məsələ kimi strateji bir
zəmində üzə çıxan bu fikir ayrılığı özünü digər problemlərin müzakirələrində də,
o cümlədən Zaqafqaziya Seyminin səlahiyyətlərinin, məqsəd və vəzifələrinin
müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərdə də büruzə verirdi. Lakin çox tezliklə Seymin
üç əsas milli bölməsi arasında ziddiyyətlər kəskinləşdikcə, Azərbaycan partiyaları
arasında fikir ayrılıqları da arxa plana keçməyə başlayır”.2 

Yeni yaradılmış olan Seymin fraksiyaları birgə olmağın faydalarını da aydın
görürdülər. Bunlar əsasən aşağıdakılardır:

- regionda Rusiya imperiyasından sonra meydana çıxan nəqliyyat infrastruk-
turundan ümumi istifadə;

- regionun iqtisadi potensialından ümumi istifadə;
- regionun etnik təmsilçilərinin vahid idarəedici kadr potensialının

toplanması.
- regionun vahid xarici sərhədlərdə birləşməsi və daxili sərhədlərin qeyri-

müyyənliyi  şəraitində etnik konfliktlərin meydana çıxmasının qarşısının alın-
ması.

1918-ci il mayın ayının 25-də Seymin son iclasına sədrlik edən Fətəli xan
Xoyski region xalqlarının siyasi birliyinin vacibliyini vurğulamaqla yanaşı, bu
birlikdən ayrılmaq istəyən gürcü nümayəndəliyinin müstəqillik arzusunu başa
düşdüyünü qeyd etdi, Azərbaycan fraksiyasının da belə bir siyasi həllə baş
vuracağını bildirdi. Bu münasibətlər 1918-20-ci illərdə Azərbaycan-Gürcüstan
partnyorluğunun meydana çıxmasına şərait yaratdı. Eyni dövrdə Gürcüstan-
Ermənistan və Azərbaycan-Ermənistan müharibələrinin olmasına baxmayaraq,
Azərbaycan və Gürcüstan partnyorluq münasibətlərini qoruyub saxlaya bildilər. 

Yekunda, Zaqafqaziya Seyminin fəaliyyətində iştirak Azərbaycan siyasi həyat
təmsilçilərinə dövrün reallıqlarına müvafiq olan bir təcrübə qazandırdı. Bu
proseslər sayəsində Azərbaycanın parlamentarizm tarixində qısa, lakin son dərəcə
mühüm bir mərhələ başa çatdı. Bu proseslərin Azərbaycan üçün ən böyük
əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, Seymin Azərbaycan fraksiyasının nümayəndələri
o zamankı dövrə xas olan çox mürəkkəb daxili və beynəlxalq mühitdə, ümumre-
gion və təmsil etdikləri ölkənin milli mənafelərini layiqincə qoruya biləcək
peşəkar siyasətçilər kimi formalaşa bildilər. Bununla yanaşı, Zaqafqaziya
Seymində və Zaqafqaziya hökumətində müxtəlif vəzifələr tutan azərbaycanlı de-
2 HASANOĞLU, M. (2018). Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Dövründə Dövlət İdarəçiliyi. Uluslararası Türk

Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1(1), 16-22.
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putatlar qısa müddətdə yaratdıqları müstəqil dövləti - Azərbaycan Demokratik
Respublikasını idarə etmək praktikasında mühüm bir məktəb keçdilər.

Zaqafqaziya Seyminin yaradılmasına olan ehtiyac, onun işi zamanı meydana
çıxan problemlər və dağılma səbəblərinin analizi günümüzdə regional inteq-
rasiyaya maneə ola biləcək problemlərin qavranılmasında və aradan qaldırıl-
masında mühüm informasiya mənbəsidir. Seymin daxilində Azərbaycan və
Gürcüstan fraksiyaları arasında formalaşmış olan münasibətlər və iki ölkənin
mürəkkəb siyasi şərtlər daxilində partynorluq münasibətləri qura bilmələri də
təqdirəlayiq bir hal idi. Həmçinin, bu münasibətlər günümüzdəki münasibətlərlə
səsləşir və regional inteqrasiyanın əsasının Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri
ola biləcəyinə ümidi artırır.

3. Regional əməkdaşlıq: ideal tip

İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra meydana çıxan regional əməkdaşlıq
perspektivlərinin analizi, ilk növbədə, regional əməkdaşlığın ideal tiplərini
formalaşdırmağı vacib edir. Əlbəttə ki, Zaqafqaziya Seyminin buraxdığı tarixi
miras əsasında regional inteqrasiyanın ilkin nöqtəsi kimi məhz Gürcüstan-
Azərbaycan münasibətlərinin olmasını asanlıqla vurğulaya bilərik. Bununla
yanaşı, həmin əməkdaşlıq formatını qısamüddətli əməkdaşlıq formatı kimi
dəyərləndirib, ortamüddətli və uzunmüddətli perspektivdə regional inteqrasiya
zamanı hansı ideal tiplərdən yararlana biləcəyimizə də baxmaq lazımdır.

Regional kimlik anlayışının formalaşdırılması

Revyü olunan ədəbiyyat regional inteqrasiya üçün aşağıdakı şərtləri vacib
hesab edir:

- ümumi məqsədlərin formalaşdırılması;
- kommunikasiya xətlərinin qurulması - regionun özünün vahid bir infra-

strukturunun olması;
- iqtisadi kommunikasiya kanallarının qurulması.
Bununla yanaşı, Cənubi Qafqazda regional inkişaf üçün aşağıdakı əməkdaşlıq

modellərinin əsas götürülməsinə ehtiyac yaranır:
- Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq modeli;
- Baltikyanı ölkələrin regional inkişaf modeli:
- Avropa İttifaqı minimodelinin yaradılması.
Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlıq modeli qısa zamanda Cənubi Qafqaz

ölkələrinin bir sıra sahələrinin inteqrasiyası üçün əldə edilməsi mümkün olan bir
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modeldir. Azərbaycan və Gürcüstan son 30 ildə müəyyən bir qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq modeli artıq qurmuşlar. Qarşıdakı illərdə, qısa bir zaman kəsimində,
eyni şərtləri Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə də tətbiq etməklə, ciddi
irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür. Bu zaman nəzərə alınmalıdır ki, Ermənistan
iqtisadi və siyasi cəhətdən, Azərbaycan və Gürcüstandan fərqli olaraq, xarici
siyasət və xarici iqtisadi əməkdaşlıq seçimlərində tam azad deyildir. Bu səbəbdən
də bu modelin tətbiq edilməsi üçün Ermənistanın iqtisadi və siyasi suverenliyinin
mövcud durumdan qaldırılmasına ciddi ehtiyac var.

Baltik modeli isə mövcud olan reallıqda orta perspektivdə nəzərdə tutulmuş
bir regional inteqrasiya modelidir. Baltikyanı ölkələrin də bir zamanlar kommu-
nist keçmişə və iqtisadi əlaqələrə malik olması, müəyyən bir inkişaf yolu keçərək
inteqrasiya etməsi maraqlı bir presedent yaratmışdır ki, Cənubi Qafqaz ölkələri
bundan faydalana bilərlər.

Regional interqasiyanın Avropa İttifaqı modelinin əsas məğzi regional inteq-
rasiya naminə super-milli qərarqəbuletmə institutlarının yaradılmasıdır. Bu model
Cənubi Qafqaz ölkələrinin inteqrasiyasının uzunmüddətli bir zaman kəsimində
nəzərdən keçirilə biləcək inteqrasiya modeli ola bilər. Azərbaycan, Ermənistan
və Gürcüstan bu istiqamətdə yekun nəticənin nə olacağından asılı olmayaraq
(mümkündür ki, region ölkələri bu cür dərin inteqrasiya arzulamasınlar), Aİ-ni
bir model kimi, inteqrasiya nümunəsi kimi qəbul edərək, öz fəaliyyətlərini qura
bilərlər. Bu model həmçinin hazırda Azərbaycan və Türkiyənin təklif etdiyi (3+3)
modelə də uyğundur. Belə bir inteqrasiya modelində çoxsaylı ölkələri və maraq
qruplarını, onların təsir imkanlarını nəzərə almaq mümkündür. 

Regional inteqrasiya modellərinə daha detallı nəzər yetirməklə, onların hansı
elementlərinin Cənubi Qafqaz ölkələri üçün tətbiqinin mümkün ola biləcəyini də
aydın görmək olar.

1. Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığı model kimi3

Cənubi Qafqaz regionunda, Azərbaycanın ən yaxın müttəfiqi Gürcüstandır.
Bu münasibətləri spesifik cəhətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, 1918-20-ci
illərdə də müstəqil Gürcüstan və Azərbaycan dövlətləri bir-biri ilə strateji part-
nyorluq şəraitində mövcud olmuşlar.4

Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan Respublikası arasında diplomatik
əlaqələr Sovet İttifaqının dağılmasından sonra, 1992-ci ilin noyabrında
3 Quliyev, A., Abesadze, N., Abesadze, O. and Amanova, L., 2019. STATISTICAL ASPECTS OF TRADE RE-

LATIONS BETWEEN AZERBAIJAN AND GEORGIA. Economic and Social Development: Book of Proceed-
ings, pp.51-56.

4  ALIYEV, G., ROLE OF DIPLOMATIC MISSIONS IN FORGING RELATIONS BETWEEN THE AZERBAIJAN
DEMOCRATIC REPUBLIC AND GEORGIA (1918-1920).
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yaradılmışdır. Həmin vaxtdan bəri hər iki ölkənin keçdiyi siyasi və iqtisadi inkişaf
yolundakı oxşarlıqlar bu ölkələri bir-birinə yaxınlaşdırmışdır. Bir sıra məqamlar
üzrə geosiyasi maraqların üst-üstə düşməsi və digər amillər iki ölkə arasında
münasibətlərinin sürətlə inkişaf etməsinə şərait yaratmışdır. Hər iki ölkənin ərazi
bütövlüyü problemi ilə qarşılaşması diplomatik münasibətlər qurulandan sonra
bu dövlətlərin həmişə ayrı-ayrı beynəlxalq və regional platformalarda vahid
mövqedən çıxış etməsini şərtləndirmişdir.

1990-cı illərdə əsası qoyulan və hər iki ölkənin strateji maraqlarına cavab
verən iqtisadi və siyasi inteqrasiya layihələri bu gün də Azərbaycan və Gürcüstan
münasibətlərini formalaşdıran amildir. Aşağıdakı qlobal enerji, nəqliyyat-kom-
munikasiya layihələri iki ölkənin münasibətlərinə ciddi təkan verir: 

- TRASEKA nəqliyyat dəhlizi; 
- Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xətti;
- Bakı-Supsa neft kəməri;
- Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri;
- Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri;
- Trans-Anadolu Qaz Boru Kəməri. 
Bununla yanaşı, iki ölkəni birləşdirən strateji və regional siyasi layihələr də

mövcuddur:
- GUAM, 
- Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı.
İri qlobal layihələrin icrası hər iki ölkəni xarici siyasət prioritetlərini

yaxınlaşdırmağa və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərdə birgə fəaliyyətə sövq
edə bilmişdir. Ölkələr arasında siyasi və iqtisadi yaxınlaşma paralel formada baş
verdiyi üçün bunu biz müəyyən bir inteqrasiya modeli kimi qəbul, mövcud
münasibətləri isə strateji xarakterli hesab edə bilərik.

2004-cü ildəki hakimiyyət dəyişikliyindən sonra Gürcüstan öncə öz iqtisadi
maraqları, daha sonra isə siyasi maraqlar naminə Azərbaycana marağını daha da
artırmışdır. Nəticədə münasibətlərin inkişafı üçün daha da yeni addımlar atılmış,
bu müddət ərzində  Gürcüstan  və  Azərbaycan arasında 100-dən artıq hüquqi-
normativ sənəd imzalanmışdır.

Azərbaycan və Gürcüstan arasında əməkdaşlıq yalnız bir sahə ilə yekun-
laşmır, nəqliyyat, enerji, ticarət, investisiya, təhsil, mədəniyyət, maliyyə, bank,
kənd təsərrüfatı, idman və s. sahələri də əhatə edir.

Uzun illər boyu Gürcüstan Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşlarından biri
olmuşdur. Azərbaycanın Gürcüstana yatırılan birbaşa investisiyaların həcmini
analiz edərkən, Bakının Tbilisi üçün ən əhəmiyyətli investisiya tərəfdaşı
olduğunu, bu sahədə ilk yerlərdən birini tutduğunu görə bilərik. 
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2019-cu il statistikasına əsasən, Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına 93,8
milyon ABŞ dolları həcmində investisiya yatırdığı halda, Azərbaycan Gürcüstan
iqtisadiyyatına 3,2 milyard ABŞ dollarından çox investisiya yatırmaqla bu
ölkənin inkişafına töhfə vermişdir. 2012-ci ildən etibarən, Gürcüstana yatırılan
investisiyaların həcminə görə Azərbaycan birinci yeri tutmağa başlamışdır. 300-
dən çox gürcü şirkəti Azərbaycanda  fəaliyyət göstərir. SOCAR başda olmaqla
700-dən çox Azərbaycan investisiyalı şirkəti isə Gürcüstan ərazisindəki uğurlu
fəaliyyəti ilə bu ölkənin iqtisadiyyatının inkişafı və Azərbaycan maraqlarının
Gürcüstanda təmsilçiliyi üçün çalışır. Azərbaycanın yatırdığı sərmayələr
sayəsində Gürcüstan büdcəsinə daxilolmalar kəskin artmış və təsadüfi deyildir
ki, Gürcüstanda ən çox vergi ödəyən şirkət də SOCAR-dır.5

Azərbaycan və Gürcüstanı birləşdirən başqa bir məqam 500 mindən artıq
azərbaycanlının Gürcüstanda yaşaması, 11 min gürcü mənşəli şəxsin isə Azərbay-
can vətəndaşlığı daşımasıdır. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların və Azər-
baycanda yaşayan gürcülərin hüquqlarının qorunması, onların mədəni inkişafına
nail olmaq üçün atılan addımlar Bakı və Tbilisini daha da yaxınlaşdırmışdır. Dil,
mədəniyyət, təhsil, siyasi qərarqəbuletmə institutlarında təmsilçiliyin artırılması
kimi sahələrdə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün iki ölkə arasında rəsmi,
və ictimai vasitələrdən istifadə etməklə müəyyən işlər görülmüşdür. 

2. Baltikyanı ölkələr model kimi6

Onilliklər boyunca davam edən sovet hakimiyyətindən sonra Baltikyanı
ölkələr 1990-cı illərdə öz müstəqillikləri yenidən qazandılar. Region qısa müddət
ərzində öz vahid kimliyini tapa bildi, ona miras qalmış idarəçilik forması
qalıqlarını geridə buraxaraq, yeni regional birlik qurmaq üçün fəaliyyətə keçdi. 

Cənubi Qafqaz ölkələri kimi, Baltikyanı ölkələr də son iki əsrin çox
hissəsində bu və ya digər bir formada Rusiya ilə birgəyaşayış şəraitində olmuş,
birgə tarixi proseslərdə iştirak etmişlər. Cənubi Qafqaz ölkələrində olduğu kimi,
1917-ci ildə Rusiya imperiyasının vətəndaş müharibəsinə sürüklənməsinin
nəticəsi kimi Litva, Latviya və Estoniya 1920-ci və 1930-cu illərdə müstəqil
olmuş, İkinci Dünya müharibəsinin nəticəsi kimi 1940-cı illərdən etibarən bu
ölkələr Sovet İttifaqının tərkib hissəsinə çevrilmişlər. Şərqi Avropanın digər
ölkələri olan - Polşa, Macarıstan, Çexoslovakiya, Bolqarıstan və Rumıniya kimi
ölkələr Varşava paktının bir hissəsinə çevrilsələr də, Baltikyanı ölkələrdən fərqli
olaraq, onlar formal şəkildə də olsa, öz müstəqilliklərini qoruyub saxlaya bildilər. 
5 Zubiashvili, T. and ATANELISHVILI, T., 2019. Some Aspects of the Georgia-CIS Trade Relations. Ecoforum

Journal, 8(2). 
6 Poissonnier, A., 2017. The Baltics: three countries, one economy? (No. 024). Directorate General Economic

and Financial Affairs (DG ECFIN), European Commission.
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Baltikyanı ölkə mənbələrinə əsasən, əsas siyasi idarəetmə mexanizmlərinin
Rusiya əlində cəmləşmiş Sovet İttifaqında, xüsusən də, İosif Stalinin rəhbərliyi
dövründə, Baltikyanı ölkələrə etnik rusların köçürülməsi ilə bu regionda
ruslaşdırma siyasəti həyata keçirildiyi iddia olunur. 

1990-cı illərdə o zamankı Sovet İttifaqı lideri Mixail Qorbaçovun “qlasnost”
və “perestroyka” siyasətinin ardından, bir çox kommunist ölkələrində olduğu
kimi, Baltikyanı ölkələrdə də fərqli etnik qruplar arasında millətçiliyin yenidən
canlanması müşahidə olundu. Bu proses, xüsusən də, Baltikyanı ölkələrə gəlmə
hesab olunan, sovet dövründə köçürülmüş rusların əleyhinə daha qabarıq formada
özünü göstərirdi.

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Latviya və Estoniya 1990-cı ildə Sovet
İttifaqından ayrılan və yenidən öz müstəqilliklərini qazanan ilk ölkələrdən biri
oldu. Antisovet sentimentlər bu ölkələri Avropa İttifaqı və NATO-ya tərəf
istiqamət almağa sövq etdi. Nəticədə, 2004-cü ildə, digər kommunist ölkələrdən
fərqli olaraq, ən sürətli siyasi “U-dönüşlər”dən birini edib, sözügedən təşkilatlara
qoşuldular.7

Sovet İttifaqı dövründə qurulmuş olan infrastruktur layihələri isə bu ölkələri
Rusiya və digər kommunist ölkələri ilə sıx inteqrasiya şəraitində saxlamışdı.
Xüsusilə də, nəqliyyat, təbii qaz və elektrik şəbəkəsi infrastrukturları həyati vacib
rol oynadıqları üçün, Baltikyanı ölkərin suverenliklərinin tam formada təmin
olunmasına ciddi problem yaradırdı. Bu asılılıq onları böyük rus etnik azlığa və
Kremlin geosiyasi təzyiqlərinə qarşı müdafiəsiz qoyurdu. 

Sözügedən ölkələr bu asılılığı azaltmaq və kənar təzyiqləri aradan qaldırmaq
üçün Avropa İttifaqında əhəmiyyətli dərəcədə investisiya əldə edə bildilər. Hal-
hazırda Baltikyanı ölkələrin Rusiya və Belarus vasitəsilə birləşdiyi elektrik şəbəkə
xətlərinə Moskva nəzarət edir. Ancaq həmin şəbəkələr 2026-cı ildə Avropanın
qalan hissəsi ilə tam sinxronlaşdırılacaqdır. 2020-ci ildə Riqada baş verən elektrik
kəsintisi bu ölkə rəsmilərinə enerji müstəqilliyinin vacibliyini xatırladırdı. 

Oxşar şəkildə, ölkələr özlərini Qərb ölkələrinə daha da çox yaxınlaşdırmağa
hesablanmış bir sıra infrastruktur layihələri həyata keçirirlər. Finlandiya ilə Es-
toniya, Latviya ilə İsveç və Polşa ilə Litva arasında Rusiyadan asılılığı azaldan
bir sıra elektrik xətləri çəkilmişdir. Bir addım da irəli gedərək Estoniya prezidenti
artıq Rusiyadan elektrik alınmayacağını bəyan etmişdir. Bir müddət öncə isə Litva
paytaxt Vilnüsdən 40 kilometr aralıda, Belarusda, Rusiyanın inşa etdiyi “Os-
travets” AES-in istehsal etdiyi elektrik enerjisini boykot etmək qərarına gəlmişdir. 

7 Pacuk, M., Palmowski, T. and Tarkowski, M., 2018. The emergence of Baltic Europe: An overview of Polish
research on regional integration.
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Dəmiryolu infrastrukturu baxımından Baltikyanı ölkələr, Avropa Birliyinin
dəstəyi ilə 2026 -cı ildə tamamlanması planlaşdırılan 5 milyard avroluq Baltika
layihəsini inşa edir. Bu layihə Baltikyanı ölkələri birləşdirən və iqtisadi artımı
daha da inkişaf etdirməyə şərait yaradacaq, Varşavadan Helsinkiyə qədər uzanan
bir iqtisadi dəhliz yaratmağı hədəfləyir. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, bu
layihə, Rusiya qatar relsləri standartlarından Avropa qatar relsi standartlarına
keçidi də özün də ehtiva edir.8

Litva Klaypedada təbii qaz idxalını və qonşularının tədarüketmə qabiliyyətini
iki dəfə artırmaq və Rusiya təbii qazından asılılığını azaltmaq üçün böyük bir
təbii qaz terminalı da inşa edir. Təbii qaz ixrac etmək üçün özü ilə Polşa arasında
əlavə bir boru xətti qurmuşdur. Təbii ki, bu layihə və infrastrukturların  hər biri
əhəmiyyətli Aİ maliyyələşməsi ilə həyata keçirilir. 

Finlandiya və Estoniya, Finlandiyanı Avropanın qalan hissəsinə bağlayan və
bölgədəki qaz problemlərini zəiflədən Baltik boru kəmərinə qoşulma adlı bənzər
bir layihə üzərində çalışırdı. Həmçinin vurğulamaq lazımdır ki, Rusiya dövlət
qaz şirkətləri və ya Rusiya bu ölkələrin ən böyük ticarət ortağı olaraq qalır. İdxal
ən çox neft-kimya sahəsindəki yeni terminalların tutumunu artırdıqca aşağı
düşəcək. Bu həmlələr tikilən infrastrukturlar və onun nəticəsində Baltikyanı
ölkələr və Rusiya arasında iqtisadi ayrılmanın davam etdiyini göstərən siqnallar
verir.

İki ölkənin iqtisadi böhranından sonra Avropa İttifaqının dəstəyi ilə ölkələrin
fəal şəkildə davam etdirdikləri əsas məsələ Baltikyanı ölkələrin, xüsusilə də,
əhəmiyyətli rus azlığına sahib olan Estoniya və Latviyanın xaricdən edilən təsir
məqsədli geosiyasi kampaniyalarından yaxa qurtarmağa çalışmasıdır. Hər üç ölkə
öz regional kimliklərini bir geosiyasi aktordan qorunmaq üzərində qurmuşlar  və
Rusiyanın təsirini aradan qaldırmaq üçün səy göstərirlər. NATO-ya daxil olduq-
dan sonra onların Rusiya ilə münasibətləri ciddi surətdə sarsılmışdır. Kreml bunu
əvvəllər qırmızı xətt kimi təqdim edirdi. Baltikyanı ölkələr Qərblə birlikdə
NATO-nun Şərqdəki genişlənməsi nəticəsində aradan qaldırılan neytral zona
meydana gətirdilər. Rusiyanın 2008-ci ildə Abxaziya və Cənubi Osetiyada
yaşayan Rusiya vətəndaşlarını “müdafiə etmək üçün” tətbiq etdiyi zor və 2014-
cü ildə Krımın ilhaqı, Ukraynadakı müharibələr Baltikyanı ölkələr üçün bir
xəbərdarlıq oldu və regional kimliyin daha da güclü formalaşması regional in-
terqasiyaya gətirib çıxardı.

2014-cü ildən etibarən Baltikyanı ölkələri hərbi büdcələrini əhəmiyyətli
dərəcədə artırdılar və məcburi hərbi xərclərin ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 2
8 Pomykała, A., 2018. Rail Baltica–the project of the century. TTS Technika Transportu Szynowego, 25.
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faizindən az olmaması barədə NATO tələbini yerinə yetirən ölkələrdən oldular.
Həmçinin bu ölkələr Şərqi Avropada daha çox əsgər çağıran NATO tərəfdaş-
lığının dərinləşməsinin güclü tərəfdarlarıdırlar. 2016-cı ildə NATO, Rusiya
tərəfindən hər hansı təhdid olduğu təqdirdə, adekvat reaksiya vermək üçün
Baltikyanı ölkələrdə və Şərqi Polşada bir sıra batalyonları olan ordu yaratdı. 

Bundan başqa, potensial iqtisadi təhdidlərə qarşı da özünəmüdafiə
mexanizmləri qurmaq üçün bölgədə yeni müttəfiqliklər və ortaqlıqlar  yaradıldı.
“Üç dəniz” təşəbbüsü həmin ortaqlıqların ən vacibidir. Polşa və Rumıniya
əməkdaşlığı və maliyyələşməni artırmaq, bölgələrin strateji ehtiyaclarına diqqət
yetirmək üçün Aİ-nin 12 ölkəsinin əməkdaşlığına rəhbərlik etməyi öhdəlik olaraq
götürdülər. Bu təşəbbüs ABŞ-ın, ənənəvi olaraq, Rusiyanın “arxa bağçası” sayılan
bir bölgədə mövcudluğu, enerji və hərbi təhlükəsizlik mövzularında müəyyən
danışıqlar və fikir mübadilələri aparması üçün bir platforma rolunu oynayır. 

Ötən əsrlərdə Baltikyanı ölkələr Rusiyanın hakimiyyəti altında idilər,
müstəqillik əldə etdikdən sonra isə sürətlə inkişaf edən Qərblə inteqrasiyaya
çalışdılar. Öz mədəni kimlikləri uğrunda mübarizə aparan bu kiçik ölkələrin öz
ərazilərində, rus azlığın mövcudluğuna baxmayaraq,  məktəblərdə və universitet-
lərdə rus dilinin istifadəsinə, Rusiya telekanallarının yayımına qadağa qoymasına
diqqət yetirə bilərik. 

Baltikyanı ölkələr dəmir yolu, təbii qaz və elektrik infrastrukturuna qoyulan
investisiyalarla, Avropa Birliyi ilə daha çox iqtisadi inteqrasiyanı davam
etdirməklə və daha çox regional tərəfdaşlıq və ABŞ ilə daha sıx əməkdaşlıq
etməklə Rusiyadan asılılığı azaltmağa çalışırlar. Lakin Rusiyadan mədəni və iqti-
sadi cəhətdən ayrılsalar da, onunla aralarındakı qonşuluq bağlarını tamamilə
qopara bilməyəcəklər .

Baltikyanı region inteqrasiyasını xarakterizə edən xüsusiyyətlər aşağıdakı-
lardır:

- vahid ideya ətrafında birləşmə, regional kimliyin formalaşdırılması - bu
kontekstdə hər üç ölkənin Rusiyanı özünə tarixi təhdid kimi görməsi onların
birləşməsinə və vahid kontekstdə siyasət aparmalarına şərait yaradır;

- təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq - bu məsələ ümumi hərbi blok olan
NATO çərçivəsində öz həllini tapmaqla yanaşı, regionun inteqrasiyasına da ciddi
kömək edir;

- enerji və nəqliyyat sahələrində suverenliyin əldə edilməsi, bu sahələrdə Aİ
strukturları ilə inteqrasiya;

- vahid informasiya məkanının yaradılması, Rusiya mediasının və mədəni
təsir imkanlarının zəiflədilməsi.
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3. Avropa İttifaqı bir model kimi9

XX əsrdə Avropa qitəsi regionu fəlakətə gətirən iki dünya müharibəsi ya-
şamışdır. İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı reallıqlar gələcəkdə heç bir
müharibənin baş verməməsinə nail olmaq, Avropa qitəsinin vahid bir məkan kimi
inkişafına şərait yaratmaqdır. Bu isə regional inteqrasiya tələb edirdi ki, dünya
siyasi tarixinin əsas hadisələrindən də biri Avropa qitəsində olan ölkələrin
inteqrasiyası, ümumavropa cəmiyyətinin yaranması və onun Avropa İttifaqına
çevrilməsi oldu. 

Bu gün Avropa İttifaqı 27 üzv ölkədən ibarətdir və Brexit prosesinin nəticəsi
belə onu dünyadakı ən uğurlu regional inteqrasiya nümunəsi kimi əhəmiyyətini
azaltmır və nəzərdən keçirməyi vacib edir. Araşdırmaçılardan bir çoxu Avropa
inteqrasiyasının yaranmasını və inkişafını, ümumi bir region kimi Avropa
inteqrasiyasını izah etməyə çalışmışdır.10

Avropa inteqrasiyası dövlətlərin siyasi-hüquqi, iqtisadi, sənaye, sosial və
mədəni inteqrasiyası prosesi deməkdir. Avropa inteqrasiyası siyasi mənada başa
düşülə bilər, siyasi inteqrasiyanın mənası iki və ya daha çox vahiddən ibarət bir
qrupu birləşdirmək və təşkil etmək deməkdir.11 Bu zaman inteqrasiya prosesi
deyərkən biz həm onu siyasi mənada,  həm də geniş sosial mənada başa düşə
bilərik.

Avropa inteqrasiyası elə bir siyasi prosesdir ki, bu zaman yeni meydana çıxan
siyasi birlik özündən əvvəl mövcud olan və milli səviyyələrdə fəaliyyət göstərən
siyasi aktorların (hansı ki, onların siyasi sadiqlik gözləntiləri var və siyasi
fəaliyyətlərini artıq mövcud milli dövlətlər üzərində yurisdiksiyalarına əsasən
qurublar) inamını qazanmaqla onların məsuliyyətlərini və səlahiyyətlərini öz
üzərinə - yeni yaradılmış bir mərkəzə yönəldir. 

Avropa İttifaqının necə meydana çıxmasını, regional inteqrasiyanı bir çox
nəzəriyyələrlə izah etmək cəhdi var. Federalizm və funksionalizm kimi erkən in-
teqrasiya nəzəriyyələri ilə yanaşı ittifaqın mənşəyini və inteqrasiyanın təbiətini
nəzərə alaraq bu fenomeni izah etməyə çalışan, neofunksionalizm, hökumətlər-
arası və liberal hökumətlərarası kimi müasir inteqrasiya nəzəriyyələri, Aİ-nin
necə və niyə yarandığını, gündəlik əsaslarla necə işlədiyini təhlil etməyə çalışır. 

Federalizm, funksionalizm və transsaksionalizm  kimi erkən inteqrasiya
nəzəriyyələri inteqrasiyanın mənşəyinə və  təbiətinə daha çox diqqət yetirir. Neo-
funksionalizm, hökumətlərarası və liberal hökumətlərarasılıq kimi müasir inteq-
9 Hooghe, L. and Marks, G., 2019. Grand theories of European integration in the twenty-first century.
10 Czech, S. and Krakowiak-Drzewiecka, M., 2019. The rationale of Brexit and the theories of European inte-

gration. Oeconomia Copernicana, 10(4), pp.589-602.
11 Luo, C.M., 2017. Brexit and its implications for European integration. European Review, 25(4), pp.519-531.
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rasiya nəzəriyyələri Aİ-nin necə və niyə yarandığını və gündəlik olaraq necə
işlədiyini təhlil etməyə çalışmışdır. 

XX əsrin birinci yarısında yaşamış bir çox ziyalı və siyasətçi üçün əsas mo-
tivasiya məxsus olduqları regionu müharibədən qaçmağa yönəltmək idi. Buna
görə federalistlər dövlətlərin daha yüksək bir hökumət formasına keçərək sülhü
təmin edən, bir növ, qarşılıqlı konstitusiya həllini necə qura biləcəyini düşündülər.
Federalizm böyük ölçüdə şiddət və siyasi nizam kimi əsas məsələlərə
fokuslanırdı. Federalizm versiyasını təklif edən nəzəriyyəçilər, araşdırmaçılar və
siyasətçilər onun beynəlxalq anarxiyanı və nəticədə meydana çıxan münaqişələri
həll edəcəyinə inanaraq, Avropa qitəsində olan ölkələrin birləşməsində maraqlı
idilər.

Funksionalizm isə beynəlxalq idarəetmə sisteminin təşkili ilə bağlı artıq
mövcud olan federalist yanaşmalara bir alternativ kimi meydana çıxdı. Bu
yanaşmanın əsas məğzi ondan ibarət idi ki, dövlətlər texniki və iqtisadi fəaliyyət
sektorlarında bir-biriləri ilə mərhələli və praqmatik əməkdaşlıq yolu ilə dinc bir
dünya icması yarada biləcəklər. Bu yanaşmanı dünya nizamına klassik funksional
yanaşma kimi də qəbul etmək olar. 

Funksionalizm beynəlxalq münasibətlər sistemində realizm xüsusiyyətləri
olan və güc siyasəti yanaşmasına alternativ bir beynəlxalq nizam modeli kimi
qəbul olundu. Funksionalist ideya həmçinin aşırı milli suverenliyin yan təsirlərini
qabardır, nəticədə Avropa qitəsində olan əksər münaqişələrin səbəbi kimi
millətçiliyi qəbul edir və onu ortadan qaldırmağa çalışırdı. 

Transaksiyaçılıq isə millətlər arasında sülhü bərqərar etmək  üçün federal
orqanlar və ya funksional agentliklər yaradılmasına ehtiyac duymadığı üçün funk-
sionalist və federalist yanaşmalardan fərqlənir. Bu yanaşma gələcəkdə Avropa
qitəsində münaqişələrin mövcudluğunu düşünülməz hala gətirmək üçün sosial
səviyyədə kifayət qədər inteqrasiyanı təmin etməyə çalışır. Bu səbəbdəndir ki,
federalizmin əksinə olaraq transaksiyaçılar xüsusi bir hüquqi və institusional
çərçivəni nəzərdə tutmur. Transaksiyaçılıq inteqrasiyanı xalqların qarşılıqlı eti-
mad və eyniləşdirmə bağları ilə birləşdikləri və müharibələrin artıq mümkün
olmadığı, beynəlxalq təhlükəsizlik birliklərinin yaranmasına gətirib çıxaran
mədəni assimilyasiya prosesi olaraq görür.

Neofunksionalizm isə 1950-1960-cı illərdə Avropaya inteqrasiya layihəsinə
əsaslanan Spura yönəlmiş məşhur Avropa inteqrasiyası nəzəriyyəsidir. Bu
nəzəriyyə Avropada baş verənləri izah etməyə və Avropadakı inkişafları anlaya
biləcək bir konseptual çərçivə yaratmağa çalışdı. Neofunksionalistlər dövləti ic-
timai aktorların maraqlarını həyata keçirmək üçün fəaliyyət göstərdikləri bir sahə
kimi təsəvvür edirdilər. Beynəlxalq siyasəti funksionalistlərin yanında olan
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dövlətlər arasında bir oyun kimi izah etməkdənsə, beynəlxalq münasibətləri
cəmiyyətin aktorlarının qarşılıqlı əlaqəsi kimi qiymətləndirirlər. Hökumətlərarası
siyahılar Avropaya inteqrasiyanı qarşılıqlı faydalı sövdələşmə axtaran milli
dövlətlər nöqteyi-nəzərindən görür. Neofunksionalizm inteqrasiyanı cəmiyyət
aktorları arasındakı əməkdaşlıq və rəqabətin nəticəsi olaraq izah edirsə, intergo-
vernmentalizm inteqrasiyanı milli hökumətlər arasındakı əməkdaşlıq və rəqabətin
nəticəsi kimi izah edir. Buna görə də neofunksionalizm Avropa inteqrasiya
mübahisələrində beynəlxalq münasibətlər liberalizmini təmsil edirsə, intergo-
vernmentalizm, şübhəsiz ki, onun realist tərəfdaşını təşkil edir. Abstraksiyanın
ən yüksək səviyyəsində liberal intergovernmentalizm Avropa inteqrasiyasını izah
etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmış beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində
rasionalist yanaşmanın bir variantıdır. Digər tərəfdən, liberal intergovernmental-
izm həm realist, həm də neoliberal elementləri özündə birləşdirən və daxili,
beynəlxalq siyasət arasındakı əlaqəni açıq şəkildə izah edən əvvəlki nəzəriyyə-
lərdən daha sərtdir. Başqa sözlə, liberal intergovernmentalizm həm realist liberal
elementlərdən, həm də daxili beynəlxalq siyasətdən qaynaqlanan sintetik bir
yanaşmadan ibarətdir.

3. Regional əməkdaşlıq perspektivləri

1994-cü ildə Bişkekdə atəşkəs haqqında razılaşmanın imzalanması ilə
Azərbaycan tərəfi münaqişənin həllində hərbi vasitələrdən istifadədən müvəqqəti
imtina etməklə yanaşı, iqtisadi vasitələrdən geniş istifadəyə müraciət etmiş,
Ermənistanın iqtisadi izolyasiyasına çalışmış və buna nail olmuşdur. Regional
meqalayihələrin heç birinin icrasında Ermənistan iştirak etməmiş, nəticədə bütün
iqtisadi dividentlər Azərbaycan-Gürcüstan əməkdaşlığının hesabına yazılmışdır.
Hətta bir çox hallarda Ermənistanı Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşmaq
istəyən ölkələr və maraq dairələri olsa da, Azərbaycanın bu istiqamətdəki siyasi
mövqeyindən sonra dəhlizin Ermənistan üzərindən keçən hissəsinin rentabelliyi
kəskin azalmış və investorların maraqlarında olmamışdır.  İqtisadi izolyasiya
siyasətinin nəticəsində iqtisadi və diplomatik cəhətdən zəifləyən Ermənistan 44
günlük müharibə zamanı effektiv mübarizə ortaya qoya bilməmişdir.

44 günlük müharibədən sonra isə regional reallıq tam dəyişmiş və növbəti
illərdə müharibənin olmaması üçün Azərbaycan tərəfi hərbi formada izolyasiya
vəziyyətində olan Ermənistan iqtisadiyyatının Azərbaycan və Türkiyə iqtisadi in-
frastrukturuna bağlanmalı olmasını məqbul hesab etmişdir. Bu isə regional
əməkdaşlıq üçün yeni perspektivlər açmaqla yanaşı, əvvəlki illərdə icrası
mümkün olmayan layihələrin icrasını da mümkün edir.
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Bu zamana kimi həm iqtisadi, həm də ətraf mühitlə bağlı olan məsələlər re-
gional münaqişələr kontekstində siyasiləşmişdisə, bundan sonra bu məhdudiyyət
aradan qalxmış olar.

Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq12

Cənubi Qafqaz ölkələri arasında olan spesifik münasibətlər bu ölkələrin
təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq etmələri üçün spesifik problemlər yaratmışdır.
Bununla yanaşı, öz təbiəti etibarilə anarxik olan beynəlxalq münasibətlər sistemi
dövlətlər arasında münaqişələri stimullaşdıra, rəqabət yarada bilir. Bu isə regional
səviyyədə təhlükəsizlik məsələləri üzrə əməkdaşlığın əhəmiyyətini artırmış olur.
Bununla yanaşı, qarşılıqlı inamsızlıq Cənubi Qafqaz ölkələri arasında elə bir
münasibətlər sistemi formalaşdırmışdır ki, inamın bərpası üçün hər üç ölkənin
səmimi olaraq iştirak edə biləcəyi İnamyaratma Tədbirləri (CBMs - Confidence
Building Measures) silsiləsinə ehtiyac var.

Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, kollektiv Qərb ölkələri arasında olan bir
çox əməkdaşlıq və inamyaratma metodları Cənubi Qafqaz regionunda effektiv
olmaya bilər. Bu isə regiona spesifik addımlar silsiləsinin yaradılmasını mütləq
edir.

Yaxın keçmişdə baş verən hadisələr göstərdi ki, aşağıdakı sahələr üzrə
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanın təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq
etməsinə ciddi ehtiyac var:

- radikallaşma;
- kibercinayətlər;
- narkotranzitə qarşı ümumi mübarizə;
- antiterror əməliyyatları.

Enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq13

Müasir dövrdə enerji təhlükəsizliyi siyasi suverenliyin əsasını təşkil edən
məqamlardan biridir. Regional inteqrasiya layihələrində isə regionun hər bir
üzvünün enerji təhlükəsizliyinin təmin olması funksiyasını Azərbaycan öz üzərinə
götürə bilər. Xüsusilə də, nəzərə almaq lazımdır ki, Gürcüstanın enerji suveren-
liyinin təmin olunmasında artıq Azərbaycanın böyük rolu vardır və bu rəsmi
Tbilisiyə bir çox məsələlərdə, xüsusilə də, geosiyasi seçimlərdə kömək edir.
12 Eivazov, J. (2004). The Caucasus: limits and possibilities of regional cooperation in the security sphere.

Central Asia and the Caucasus, (4 (28)).
13 German, T. C. (2008). Corridor of power: The caucasus and energy security. Caucasian review of interna-

tional affairs, 2(2), 64-72.
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nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq14

Hal-hazırda Cənubi Qafqazda olan nəqliyyat sistemi və fəaliyyətə başlaması
gözlənilən

- tranzit dəhlizlərinin açılması;
- Zəngəzur dəhlizi;
- Qafqazın Cənub sahələri xüsusi bir region kimi;
- Azərbaycanın yaratdığı infrastruktur layihələri regional inteqrasiyanın özəyi

kimi.

Vahid informasiya məkanının yaradılması15

Regional kimliyin formalaşması və xarici müdaxilələrin zəifləməsi üçün
aşağıdakı istiqamətlərdə işin aparılmasına ciddi ehtiyac var:

- regionun özünü informasiya mənbələrinin olması onun informasiya
təhlükəsizliyinin təminatçısı kimi çıxış edir;

- disinformasiya və misinformasiya cəhdlərinin qarşısının alınması üçün birgə
fəaliyyət;

- Ölkələrarası münasibətlərin inkişafı baxımından informasiya siyasətinin
düzgün təşkil edilməsi.

Vahid tarixi dərsliklərin yaradılması16

Bu istiqamətdə fəaliyyət üçün aşağıdakı təcrübələrin tədqiqinə ciddi ehtiyac
vardır:

- Fransa-Almaniya təcrübəsi;
- bu zamana kimi olan Azərbaycan-Ermənistan təcrübələrinin tədqiqi.

Ekoloji problemlərlə bağlı ümumi fəaliyyət platformasının
təşkil edilməsi17

Ətraf mühitdə çirklənmə barəsində danışarkən, münaqişələrin səbəbi kimi
torpaqların məhv edilməsi, istifadəsiz qalması və bu istiqamətdə dayanıqlı ol-
mayan milli siyasətlərin olması kimi bir sıra məsələlər insanların yaşam
standartlarına mənfi təsir göstərir. Sonuncu böyük miqyaslı şiddətlə nəticələnə

14 German, T., 2016. Regional cooperation in the South Caucasus: good neighbours or distant relatives?.
Routledge.

15 Розвадовський, В.І., Зінич, Л.В. and Албу, А.А., 2021. Post-Soviet Estonia's information safety: lessons
for Ukraine.

16 Morgan, C. ed., 2005. Inter-and intracultural differences in European history textbooks (Vol. 50). Peter
Lang. 

17 Wittich, A. and Maas, A., 2009. Regional cooperation in the South Caucasus. Lessons for Peacebuilding,
from Economy and Environment. Brussels: Initiative for Peacebuilding. 
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biləcək bir problem olmasa da, kövrək Cənubi Qafqaz bölgəsi üçün neqativ
təsirlərlə nəticələnə biləcək istənilən məsələ regionda münaqişələrin potensialını
artıra bilər.

Bu baxımdan regionda ekoloji və bir sıra iqtisadi məsələlər üzrə dialoqların
qurulması regiondakı üç ölkə arasında bu problemlərin həlli üçün vahid regional
platformanın təşkil edilməsi həm regiondakı insanların yaşam standartlarının
qaldırılmasına gətirib çıxara bilər, həm də regional sülh üçün uğurlu bir addım
ola bilər.
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nəticə

“...Bu gün müstəqil Azərbaycan dövləti özünün ən şanlı dövrünü yaşayır.
Çünki Azərbaycan tarixdə heç vaxt bu qədər güclü olmamışdır.” Bu sözləri
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci ilin yekunlarına
həsr olunan, videokonfrans şəklində keçirilən müşavirədə səsləndirdi.
Azərbaycanın 44 günlük Vətən müharibəsində qələbəsi və dövlətimizin müharibə
kimi çox ağır sınaqdan üzü ağ çıxması ilə bu sözlər artıq özünü əyani şəkildə bir
daha sübuta yetirdi. Bu şanlı və tarixi qələbəyə gedən çətin və mürəkkəb yolun
əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və Prezident İlham
Əliyev tərəfindən isə uğurla məntiqi sonluğuna çatdırılmışdır. Müharibə bir
ölkənin təkcə silahlı qüvvələri üçün sınaq və imtahan deyil, həm də bütövlükdə
dövlətin bütün qurumları, cəmiyyəti və dəyərləri ilə birlikdə nə qədər dayanıqlı
olmasının tarixi sınağıdır. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycanın təkcə ön
cəbhədə vuruşan Silahlı Qüvvələrinin tərkib hissəsi olan müxtəlif qoşun növləri
deyil, eləcə də digər bütün dövlət orqanları mərkəzi komandanlıq altında vahid
orqanizm kimi effektiv fəaliyyət qabiliyyətini göstərdi. Şanlı qələbəmiz, eyni za-
manda, çox mürəkkəb və çoxsaylı təhdidlərlə dolu coğrafiyada və beynəlxalq
münasibətlər sistemində yeridilən, milli maraqlara əsaslanan uzunmüddətli xarici
siyasət və milli təhlükəsizlik strategiyasının məntiqi nəticəsi idi. 

Dövlətimiz 1994-cü ildə imzalanan atəşkəs müqaviləsindən sonra 26 il
ərzində münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində cəhdlər göstərmək
və torpaqların işğaldan azad olunması üçün beynəlxalq münasibətlərdə zəruri
şərait yaratmaqla yanaşı, iqtisadi və hərbi qüdrətini artırmaqla Ermənistanı onun
iqtisadi və demoqrafik resurslarını məhv edən daimi silahlanma yarışına çəkərək
daim təzyiq altında saxladı, onu bütün regional layihələrdən kənarlaşdıraraq re-
gional dalana çevirə bildi. Qeyd edildiyi kimi, bəzi ekspertlər Azərbaycanın bu
strategiyasını “əldənsalma müharibəsi” (war of attrition) də adlandırırdı. Bu cür
siyasət Azərbaycan dövlətinə elə də asan başa gəlmədi, bu siyasətin qarşını almaq
üçün dünyanın müxtəlif siyasi mərkəzlərindəki ermənipərəst qüvvələr ölkəmizə
qarşı davamlı şəkildə beynəlxalq təzyiqlər etməyə və daxildə müxtəlif təxribatlar
törətməyə çalışdılar.
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Bu kitabda müəlliflər şanlı qələbəmizi şərtləndirən uğurlu və çoxşaxəli dövlət
quruculuğu siyasətinin əsasında duran siyasi, hərbi, diplomatik, iqtisadi və sosial
amillərdən yalnız bir hissəsini işıqlandırılmağa çalışmışlar. 

Kitabda əvvəlcə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixindən və
beynəlxalq-hüquqi aspektlərindən bəhs edilir. Daha sonra Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə apardığı ardıcıl və məqsədyönlü işin uğurlu nəticəsi kimi
keçmiş Dağlıq Qarabağ regionunun Azərbaycanın ayrılmaz bir parçası olduğunu
isbatlayan çoxsaylı beynəlxalq sənədlərə baxılır, onların əsas müddəaları təhlil
olunur. ATƏT-in Minsk qrupundan əlavə, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində də keçmiş Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə münasibətdə Azərbaycanın haqq işinə dəstəyin
qazanılması istiqamətində görülmüş işlər və bu təşkilatların qəbul etdikləri vacib
sənəd və qətnamələrdən söz açılır. Vaxtilə beynəlxalq təşkilatlarda qəbul olunan
və ölkəmizin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən sənədlərin, qətnamələrin Vətən
müharibəsi dövründə Ermənistanı açıq müdafiə edən dairələrin və böyük
dövlətlərin qarşısında ən böyük sipərlərdən biri olduğunu yaxşı gördük. 

Kitabda Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetinin münaqişənin
ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınan sərhədləri çərçivəsində həlli və ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi olduğu  xüsusi vurğulanır.  Bir daha xatırladılır ki,
ATƏT-in Minsk qrupunun vasitəçilik səylərinə baxmayaraq münaqişənin sülh
yolu ilə həlli uzun illər mümkün olmamışdır. Bunun ən əsas səbəbi isə
Ermənistanın beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə məhəl qoymaması,
BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum dörd (822, 853, 874 və 884 saylı) qətnamə-
sinin tələblərini yerinə yetirməməsi, ATƏT-in Minsk qrupunun təcavüzkar
dövlətlə təcavüzə məruz qalan tərəf arasında süni “balansı” saxlamaq cəhdləri
olmuşdur. Azərbaycan rəhbərliyinin bu yanaşmanın ikili standart olduğunu hər
zaman Minsk qrupunun, eləcə də eyni yanaşmanı sərgiləyən, Avropa İttifaqı da
daxil, digər beynəlxalq aktorların diqqətinə mütəmadi çatdırdığı vurğulanır.

Sözsüz ki, uğurlu dövlət və hərbi quruculuq işinin aparılması, geniş iqtisadi
islahatlar həyata keçirilməklə ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artırılması, hərbi
büdcəmizin qısa müddətdə dəfələrlə artması qələbəmizi şərtləndirən mühüm
amillərdir. Kitabda Zəfərə gedən yolda Azərbaycanın müstəqillik illərində
apardığı uğurlu iqtisadi və enerji siyasətindən bəhs edilir. Müstəqillik əldə
edərkən iqtisadiyyatı dağılmış bir ölkə olan Azərbaycan indi dünyada
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iqtisadiyyatı ən sürətlə inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilmişdir. Bu uğurlar
məhz məqsədyönlü və səmərəli iqtisadi və enerji siyasəti aparılmadan əldə edilə
bilməzdi. Prezident İlham Əliyevin ortaya qoyduğu əzm və iradə nəticəsində
Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini və Cənub Qaz Dəhlizinin bütün
seqmentlərini başa çatdırmışdır. Xüsusilə vurğulanmalıdır ki, nə COVID-19
pandemiyasının geniş yayılması, nə də İkinci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsini yekunlaşdırmasına mane ola bilmədi. Bu gün
ölkənin əldə etdiyi sürətli iqtisadi artım və dünya arenasında özünə layiqli yer
tutması Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham
Əliyevin xidmətlərinin nəticəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Müzəffər Ali Baş
Komandanı cənab İlham Əliyev hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən dəfələrlə
vurğuladığı kimi, ordu quruculuğu dövlətimiz üçün ən başlıca milli məsələdir.
Kitabda göstərilir ki, əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan hərbi qu-
ruculuq prosesi daha sonra Prezident İlham Əliyev dövründə uğurla davam et-
dirildi və ordumuz böyük inkişaf, təkmilləşmə dövrünü yaşayaraq, dünyanın ən
qabaqcıl və nümunəvi ordularından birinə çevrildi. Bu müddət ərzində
Azərbaycan Ordusunun müdafiə qüdrətinin və döyüş qabiliyyətinin artırılması,
maddi-texniki təchizatının yaxşılaşdırılması, o cümlədən, hərbi qulluqçuların
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində ardıcıl və məqsədyönlü siyasət
aparıldı. 

Vətən müharibəsindən əvvəl həm erməni hərbi ekspertlər, həm də digər
ölkələrdən olan hərbi mütəxəssislər təhlillərində Azərbaycanın öz torpaqlarını
hərbi yol ilə qaytara biləcəyi ehtimalına qeyri-ciddi yanaşırdılar. Bu zaman 44
günlük müharibədə darmadağın edilən Ermənistan Ordusu haqqında 30 il
müddətində formalaşdıran “yenilməz ordu” və işğal edilmiş ərazilərdə
formalaşdırılan “keçilməz Ohanyan xətti” mifini təbliğ edirdilər. Həmin dairələr
Azərbaycanın torpaqlarını hərbi yol ilə qaytara bilmək üçün şansının olmadığını
vurğulayaraq, işğal faktını tanımağa çağırır, bəzi hallarda ölkəmizi işğal edilmiş
ərazilərdə yaradılmış qondarma rejimi tanımağa məcbur etmək istəyirdilər. Bu
mənada, kitabda Azərbaycan silahlı qüvvələrinin ötən müddətdə Ali Baş
Komandanın rəhbərliyi altında keçdiyi şərəfli və çətin inkişaf yolundan bəhs
edilməsi oxucular üçün maraqlı olacaqdır. 
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Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində torpaqlarının işğalı, çökmüş iqti-
sadiyyatla, daxili siyasi qeyri-sabitlik kimi problemlərlə yanaşı yüz minlərlə
qaçqın və məcburi köçkün problemi ilə də üzləşmişdi. Müstəqilliyin ilk illərində
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi imkanları məhdud olduğuna görə məcburi
köçkünlər çadırlarda yaşamağa məcbur olmuşdu. Daha sonra Azərbaycanın iqti-
sadi inkişafa nail olması onun qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi
ilə bağlı kompleks tədbirlər həyata keçirə bilməsinə şərait yaratdı. Kitabda
Azərbaycan hökumətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması və yoxsulluq
səviyyələrinin azaldılması istiqamətində gördüyü genişmiqyaslı işlərə diqqət ye-
tirilir, sosial dövlət quruculuğu, humanitar siyasət və insan kapitalının
yaradılmasından ətraflı bəhs edilir. 

Torpaqlarımız işğaldan azad olunandan və münaqişə bitəndən sonra
Azərbaycan üçün yeni inkişaf mərhələsi başlanmışdır. Ölkə başçısının tapşırığı
əsasında, azad edilmiş ərazilərin əsaslı şəkildə bərpası və yenidən qurulması
istiqamətində müxtəlif sahələri əhatə edən layihələr icra edilir. Bu layihələr
nəqliyyat, enerji sektorlarını, şəhərlərin, kəndlərin, mədəni və tarixi abidələrin
bərpasını, əhalinin məskunlaşdırılması və kommunal infrastrukturun yaradılması
kimi istiqamətləri əhatə edir. Kitabda Qarabağda bərpa prosesində qeyri-ənənəvi
enerji mənbələrinə üstünlük verilməsindən, ilk dəfə regionda enerji resurslarından
səmərəli istifadə üçün “yaşıl zona”nın yaradılmasından, “ağıllı kənd” və “ağıllı
şəhər” konsepsiyalarından ətraflı bəhs olunur. Eləcə də, ərazi iddialarından əl
çəkəcəyi təqdirdə Ermənistanın gələcəkdə regional inkişafın bir hissəsinə
çevrilmək şansının olduğu göstərilir. 

44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan Zəfər şanlı tarixi hərbi ənənələrə
malik xalqımızın əzmkarlığının qələbəsi idi. Bu qələbənin əsasında güclü lider,
güclü dövlət və güclü xalq vəhdəti dururdu. Ölkə başçısının da qeyd etdiyi kimi,
qələbədə Azərbaycan gəncliyinin, yəni gələcəyin xüsusi payı vardır. Şanlı
qələbəmiz ölkəmiz üçün yeni səhifə və imkanlar açdığı kimi, yeni daha böyük
çağırışlar və təhdidlər yaradacaqdır. Həmin çağırışları və təhdidləri  Azərbaycan
dövləti və xalqı artıq hiss etməkdədir. Ancaq çox uzaq olmayan keçmişimizdə
xalqımızın uzaqgörən siyasi liderin rəhbərliyi ilə bütün maneələri aradan
qaldıraraq uğurlu dövlət quruculuğu sahəsində atılan addımlar gələcəyə də



nikbinliklə baxmağa imkan verir. Azərbaycanımız bu şanlı qələbəni qazandığı
kimi, qələbənin nəticələrini qoruyacağı və gələcək nəsillərə daha güclü və firavan
ölkə miras qoyacağı heç kimdə şübhə doğurmur. 

Ümid edirik ki, Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə Beynəlxalq
Münasibətlərin Təhlili Mərkəzində (BMTM) hazırlanmış “Ermənistan-
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycanı Zəfərə aparan
yol” kitabı ölkəmizin qələbəyə doğru keçdiyi uğurlu yolun tarixi ilə maraqlanan
oxucular üçün maraqlı vəsait olacaqdır.

Fərid ŞƏFİYEV
Səfir, 

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin
İdarə Heyətinin Sədri
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